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Śląskie historie z Padwą po drodze

Reprezentanci szlachty śląskiej przez kilka wieków, podobnie jak ich polscy 
i europejscy rówieśnicy, podejmowali podróże edukacyjne. Jednym z celów owych 
peregrynacji młodzieńców z naszego regionu był uniwersytet w Padwie. Należący 

do najstarszych uczelni tego typu w Europie, założony w 1222 roku – dokładnie 800 lat 
temu – przyciągał szczególnie zainteresowanych studiami medycznymi i prawniczymi, 
bowiem z tych materii padewskie Ateneum zaczęło być rozpoznawalne poza granicami 
Republiki Weneckiej. Nauka pod okiem wybitnych profesorów była spełnieniem aspiracji 
intelektualnych młodych Ślązaków oraz ich rodziców i patronów, ale nie tylko. Dyplom 
padewskiego uniwersytetu jurystów czy też artystów gwarantował szybki rozwój kariery 
oraz nierzadko awans w strukturach społecznych wiązany z otrzymaniem szlachectwa. 
Na rodzimą ziemię książęta, hrabiowie oraz ambitni mieszczanie, powracali przywożąc 
inspiracje, które do dziś dostrzeżemy, jeśli zwrócimy uwagę podczas naszych wędrówek przez 
Śląsk na architekturę, sztukę, czy też weźmiemy do ręki wydane drukiem dzieła absolwentów 
padewskich uniwersytetów. Pałace, zamki, założenia ogrodowe, szpitale, kościoły, biblioteki 
i księgozbiory, fundacje i mecenaty, będące owocem pobudzonej wyobraźni oraz świadectwem 
przynależności do elity intelektualnej Europy, dumnej ze swoich rozpoznawalnych, wspólnych 
korzeni, dodawały splendoru rodom nie mniejszą niż herby, jakimi się szczycili.

 Zapraszamy do wyruszenia z nami w podróż w przestrzeni i czasie. Naszymi przewodnikami 
będą nietuzinkowi bohaterowie ze Śląska, podejmujący niegdyś trud podróży edukacyjnej 
bądź rycerskiej, na której znalazła się Padwa wraz z jej uniwersytetem, od XVI stulecia 
będącym wizytówką Republiki Weneckiej. Życie oraz dzieła, z jakimi do dziś kojarzą się 
ich imiona, są świadectwem tego, że w mieście nad Bacchiglione odnaleźli wzorce godne 
naśladowania oraz gwarantujące im dołączenie do panteonu twórców kultury, będącej nie 
tylko naszą dumą, ale też cennym źródłem wiedzy o wspólnej przeszłości. 
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Rycina przedstawiająca Gimnazjum w Brzegu [F.B. Werner, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, Breslau]

Fragment katalogu księgozbioru biblioteki gimnazjalnej, zawierający m.in. dzieło 
Laurentiusa Scholza, twórcy pierwszego ogrodu botanicznego we Wrocławiu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/544]

Pismo księcia Jana Christiana z 1630 r. w sprawie przekazania dzieła 
„Leganda o św. Jadwidze” znajdującego się w księgozbiorach Gimnazjum 
z Brzegu w depozyt Franciszkowi Gottfrydowi von Troilo
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/2065]

Podpis Caspara von Dornau pod protokołem wizytacji biblioteki brzeskiego 
Gimnazjum [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/2074]

Miniatura z Kodeksu lubińskiego ufundowanego przez księcia Ludwika I
[źródło: http://www.7cudow.eu/pl/eksponaty/kodeks-lubinski/, dostęp: 25.03.2022 r.]

Johann von Dornau – był synem Caspara von Dornau (1577-1632) znamienitego śląskiego 
 lekarza i humanisty. Caspar ukończył Uniwersytet w Jenie, gdzie studiował medycynę i filozofię. 
Następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Bazylei. Swoją podróż akademicką 

 zakończył w 1611 r.  Dornauowie przybyli do Brzegu ze Zgorzelca, gdzie Caspar sprawował funkcję 
rektora tamtejszego gimnazjum. Takie samo stanowisko objął w Brzegu, łącząc je z posługą lekarską 
na dworze książęcym.

 Po ukończeniu nauki w Gimnazjum w Brzegu Johann – jak wielu młodzieńców 
w XVII w. – rozpoczął podróż edukacyjną. W 1648 r. zapisał się na Uniwersytet we Frankfurcie, 
wybierając  nauki medyczne. Kolejnym etapem była uczelnia w Jenie. Swoją naukę kontynuował 
we Włoszech. Do nacji niemieckiej artystów Uniwersytetu w Padwie zapisał się w 1654 r. W czasie 
trwającego semestru letniego pełnił funkcję bibliotekarza tejże nacji. 13 stycznia 1655 r. zdał egzamin 
doktorski i uzyskał tytuł doktora filozofii i medycyny. Był autorem publikacji: Dissertatio de chylo 
et  sanguine oraz Exercitatio medica de scorbuto. Po powrocie do Brzegu objął stanowisko lekarza 
miejskiego. Związał się z książętami brzeskimi Jerzym III (1611-1664), Ludwikiem IV (1616-1663) 
oraz Christianem (1618-1672), pełniąc nie tylko rolę osobistego lekarza, lecz także bibliotekarza. 
Kontynuował misję rozpoczętą jeszcze w Padwie, podejmując się opieki nad księgozbiorem 
książęcej biblioteki. Imponujący był również własny księgozbiór Johanna. Posiadał w nim m.in. 
dzieła francuskie, niderlandzkie i włoskie. Dornau udostępniał swój księgozbiór zdolnym uczniom 
brzeskiego gimnazjum. Część kolekcji przekazał dla biblioteki wrocławskiej. Warto nadmienić, 
że z biblioteki rodziny von Dornau korzystał sam Martin Opitz, poeta i teoretyk literatury.

 Caspar i Johann von Dornau sprawowali pieczę nad biblioteką książęcą oraz księgozbiorem 
Gimnazjum w Brzegu. Placówka posiadała około 3 tys. woluminów. Część z nich stanowiły książki 
ufundowane przez księcia brzeskiego Ludwika I (1313/1321-1398), które trafiły do zasobów 
gimnazjum po zlikwidowaniu kolegiaty św. Jadwigi. Wśród nich można wymienić również druki 
reformacyjne z początków XVI wieku. Także książę Jerzy II (1523-1586) przekazał bibliotece 
gimnazjalnej 54 woluminy ze swojej prywatnej biblioteki. Na przełomie XVI i XVII wieku do książnicy 
gimnazjalnej swoje zbiory oddali m.in.: Andreas Santorius, Daniel Winckler oraz Johann Gottfried 
Dornau. 

 Początkowo księgozbiór uporządkowany był według działów wiedzy: libri theologici, philoso
phici et philologici, historici, juridici, medici, libri italici et gallici oraz libri musici. W okresie od XVII 
do XIX wieku zmodyfikowano podział, wyodrębniając działy: Bibliotheca antiqua I,  Bibliotheca 
antiqua II, księgozbiór przekazany przez rektora Melchiora Laubanusa, księgozbiór przekazany 
przez księcia Johanna Christiana, księgozbiór przekazany przez Petera von Sobotendorfa, księgozbiór 
księcia Jerzego II, księgozbiór rektora Bernharda Winklera von Sternenheima, Mischbände, Suplement, 
Kartografia. 

 Najcenniejszym wolumenem w bibliotece była średniowieczna, rękopiśmienna Legenda 
o św. Jadwidze znana również jako Kodeks Lubiński. Rękopis został spisany w 1353 r. z polecenia 
księcia brzeskiego Ludwika I przez zakonnego skrybę Mikołaja Pruzię. Impulsem do wykonania 
tego dzieła była setna rocznica kanonizacji Jadwigi Śląskiej. Kodeks pozostał w zasobie biblioteki 
brzeskiego gimnazjum do czasu ewakuacji księcia Jana Christiana do Polski w 1630 r. Książę 
oddał go w depozyt Franciszkowi Gottfrydowi von Troilowi z Lasocic koło Nysy.  Od tego 
momentu Legenda o św. Jadwidze zmieniała wielokrotnie właścicieli. Począwszy od klasztoru 
pijarów w czeskim Ostrovie, poprzez rodzinę Gutmannów z Wiednia, po milionera Paula Getty 
ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie  kodeks znajduje się w kalifornijskim The J. Paul Getty’ego 
Museum w Malibu. Udostępnianie księgozbioru brzeskiego gimnazjum odbywało się w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu – librarium. Znajdowało się ono na pierwszym piętrze budynku 
szkoły. Pulpity w bibliotece  rozmieszczone były wzdłuż ścian. Ponad nimi znajdował się pręt 
z łańcuchami, do których przypinano książki. Książę Joachim Fryderyk (1550-1602) utworzył 
stanowisko bibliotekarza, co było wówczas wydarzeniem bez precedensu, ponieważ funkcję taką 
najczęściej sprawował rektor szkoły. Pierwszym bibliotekarzem został Ambrosius Scholtz, który 
był jednocześnie nauczycielem gimnazjalnym. Wprowadził on sygnowanie księgozbioru pieczęcią 
imienną. 

Herb rodu von Dornau
[J. Siebmacher’s  Grosses Wappenbuch. Die Wappen des schlesisches Adels, 
Band 17, hrsg. Blažek C., Neustadt 1977]
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Projekt techniczny parteru zamku piastowskiego w Brzegu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/10331]

Szkic inwentaryzacyjny krużganków
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/702]
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Śląskie historie z Padwą po drodze

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu powstał w XIII wieku. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą 
z 1235 r., kiedy to stanowił siedzibę książęcego namiestnika. Od momentu wyodrębnienia Księstwa Brzeskiego 
w 1311 r. zamek stał się rezydencją książąt brzeskich. Wówczas książę Ludwik I – brzeski  (1313/1321-1398) 

dokonał przebudowy zamku, a obok niego wzniesiono kaplicę św. Jadwigi. Do XVI wieku budowla miała charakter 
typowo obronny. Książę Fryderyk II (1480-1547) odziedziczył zamek w bardzo złym stanie – budynek nie mógł już 
spełniać  założeń obronnych i nie nadawał się na rezydencję. Nowy właściciel przystąpił zatem do jego przebudowy, 
choć przeprowadzone prace stanowiły jedynie wstęp do dalszych zmian, już w czasie panowania Jerzego II (1523-1586) 
– syna Fryderyka II. Wówczas  zamek stracił ostatecznie swój gotycki charakter, przekształcając się w renesansową 
rezydencję, wzorowaną na zamku królewskim na Wawelu. Charakterystycznym elementem był dziedziniec otoczony 
krużgankami oraz brama wjazdowa z portalem, na którym umieszczono popiersia królów i książąt piastowskich. 

Zamek posiadał bogato  wyposażone  wnętrza, ozdobione 
m.in. arrasami  zamówionym we Flandrii oraz sztukateriami. 
W komnatach zamku zmarł Jerzy Wilhelm I (1660-1675), 
ostatni potomek z linii Piastów Śląskich. W 1741 r. siedziba 
brzeskich książąt  została zbombardowana przez wojska 
pruskie w czasie wojen śląskich.  Dopiero w latach 60. XX 
wieku podjęto decyzję o odbudowie  zamku. Prace trwały 
do 1988 r. Obecnie  zamek w Brzegu jest siedzibą Muzeum 
Piastów Śląskich. 

 Spośród wszystkich Piastów Śląskich żyjących w XIV 
wieku najwybitniejszą rolę odegrał książę Ludwik 
I brzeski. Był doskonałym zarządcą podległych mu 
terenów. Książę nadał nowe przywileje mieszczanom 
brzeskim, przekazując w ich ręce sądownictwo miejskie. 
Ludwikowi zawdzięczamy powstanie wielu wybitnych 
dzieł, m.in.  Kodeksu Lubińskiego, czyli legendy obrazowej 
o św. Jadwidze. Na cześć świętej patronki Śląska ufundował 
w 1371 r. kolegiatę św. Jadwigi, która stała się miejscem 
pochówku Piastów brzeskich. Przykolegiacka szkoła była 
jednym z najznamienitszych ośrodków dydaktycznych 
w okolicy. Ludwik I w spadku na rzecz placówki przepisał 
swą  bogatą bibliotekę, składającą się z dzieł teologicznych, 
liturgicznych i prawniczych. 

Wybitne osiągnięcia w dziedzinie mecenatu nauki i kultury przypisywane są również XVI-wiecznemu 
przedstawicielowi Piastów Brzeskich – Jerzemu II Czarnemu (1523-1586), zwanemu Wspaniałym. Podobnie jak 
jego dziad Ludwik I oraz ojciec Fryderyk II książę dbał o rozwój lokalnej społeczności, inwestując w górnictwo, 
rolnictwo, hodowlę koni, bydła, owiec, pszczół i ryb oraz produkcję materiałów budowalnych. Zyski, które 
przynosiła mu  wspomniana działalność, Jerzy II przeznaczał m.in. na modernizację infrastruktury gospodarczej 
księstwa, budowę mostów,  młynów oraz dróg, a także na wzmocnienie brzegów Odry. Książę angażował się w pomoc 
najbiedniejszym mieszkańcom podległych sobie ziem, finansując budowę oraz działalność szpitala w Brzegu. Dbał 
o uzdolnioną młodzież,  opłacając stypendia, które umożliwiały naukę w lokalnym gimnazjum oraz jej kontynuację 
na europejskich uczelniach. Brzeskie gimnazjum ufundowane przez Jerzego II należało do najlepszych ośrodków 
oświatowych na Śląsku. Miało wybitnie humanistyczny charakter. Nauczano w nim m.in. łaciny, filozofii, prawa, 
teologii i retoryki. Wysoki poziom edukacji przyciągał uczniów z obszarów Śląska, Czech i Rzeczypospolitej.

 Zainspirowany architekturą i sztuką włoską książę Jerzy II podjął się przebudowy siedziby rodowej, stylizując 
ją na wzór renesansowych rezydencji. W zamku urządził imponującą bibliotekę, która wówczas stanowiła jeden 
z największych i najcenniejszych księgozbiorów na Śląsku. W zasobach biblioteki piastowskiej odnaleźć można było 
woluminy o tematyce historycznej, politycznej, prawniczej, teologicznej, medycznej oraz geograficznej.  Opiekunami 
księgozbioru zostali przedstawiciele rodziny von Dornau, wśród których odnajdujemy absolwentów Uniwersytetu 
w Padwie, wówczas jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w Europie.

Szkic inwentaryzacyjny 
rzeźbionego herbu, który znajdował się 
na ścianach brzeskiego zamku 
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1242/10626]

Zdjęcie wieży oraz portalu zamkowego
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/353]

Rycina przedstawiająca bramę wjazdową brzeskiego zamku
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/278]

Zdjęcie portalu z rzeźbami Piastów brzeskich
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/353]

Wizerunek księcia Ludwika I brzeskiego, 
autorstwa Bartłomieja Strachowskiego

[Weyland George Thebesii [...] Liegnitzische Jahr-Bücher, 
worinnen so wohl die Merckwürdigkeiten dieser Stadt, 

als auch die Geschichte der Piastischen Hertzoge in Schlesien 
von ihrem Anfange biß zum Ende des 16. Jahrhunderts [...] untersuchet 

[...] werden [...] / Nebst einer Vorrede, 
Lebens-Beschreibung des Verfassers 

und nützlichen Registern, hsgb.  
Scharffen M.B.G, Jauer, 1732]

Szkic przedstawiający zamek w Brzegu
[Zasób biblioteczny Archiwum Państwowego w Opolu, Schoenborn H., Geschichte der Stadt und des Fürstentums Brieg, Brieg 1907]

Wizerunek księcia Jerzego II Czarnego
[http://www.poczet.com/jerzyii.htm, dostęp: 24.07.2022 r.]

O brzeskim zamku, 
książętach i bibliotece
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Śląskie historie z Padwą po drodze

Johann Georg III von Oppersdorff urodził się 14 lipca 1588 r. w Lomnitz, był synem Georga II Maximiliana von Oppersdorffa 
i  Izoldy von Waldstein. W chwili śmierci ojca Johann Georg przebywał na studiach za granicą, które połączył z pielgrzymką 
do sanktuariów maryjnych we Włoszech i Austrii. W 1609 r. zapisał się na Uniwersytet w Padwie, wybierając nację niemiecką 

Jurystów. Po powrocie do Głogówka zarządzał dobrami swojego niepełnoletniego brata Rudolfa. Co istotne, Johan Georg został pominięty 
w testamencie swojego ojca. Majątek w Głogówku przypadł najmłodszemu, Rudolfowi, drugi z braci – Wacław otrzymał w spadku 
około 63 tys. talarów. Johann Georg III w 1617 r. odkupił od Rudolfa dobra głogówieckie. Johann Georg uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli rodu. Był członkiem rady cesarskiej. W latach 1622-1642 sprawował urząd starosty księstwa 
głogowskiego, a w latach  1633-1642 starosty Łużyc. 22 czerwca 1626 r. w Wiedniu otrzymał tytuł hrabiego cesarstwa z zawołaniem 
„Wielmożny Pan”. Johann Georg III von Oppersdorff był dobrym gospodarzem majątku w Głogówku, z którego w 1642 r. utworzył 
fideikomis (majątek ziemski rządzący się własnymi prawami dotyczącymi dziedziczenia). Głogówiecki fideikomis posiadał własny 
statut, chroniący przede wszystkim przed rozdrobnieniem dóbr. W latach 30. XVII wieku Johann Georg III zakupił ziemie we Frydku 
i Raciborzu. Za jego rządów ukończono budowę tzw. zamku dolnego. Ufundował również domek  loretański w kościele w Głogówku. 
Sam dokonał pomiarów oryginalnej kaplicy w Loreto oraz wykonał rysunki techniczne. Ambicją Johanna Georga III było stworzenie 
w Głogówku centrum pielgrzymek. Realizacji tych planów miało również służyć wydanie w 1636 r. modlitewnika Manucsulum 
Domus Laretanae Glogoviensis. W obliczu ciężkiej choroby hrabia przyrzekł, że gdy wyzdrowieje, to w Głogówku wybuduje kaplicę 
św. Antoniego z Padwy. Budowę rozpoczęto w styczniu 1651 r., a projektantem i wykonawcą został Peter Schüller z Ołomuńca. Johann 
Georg III Oppersdorf nie doczekał zakończenia prac, ponieważ zmarł 16 maja 1651 r. Pieczę nad wykończeniem kaplicy przejął jego 
syn Franz Eusebius. Kaplicę św. Antoniego z Padwy, wzniesioną w  kościele franciszkanów, 26 grudnia 1651 r. konsekrował biskup 
Balthazar Liesch.

 Na zamku w Głogówku Georg III Oppersdorff założył bibliotekę uważaną za jedną z największych na Górnym Śląsku.  Podzielona 
była na działy: literatura piękna, teologia i filozofia, filologia i pedagogika, historia, geografia i etnologia, prawo i politologia, nauki 
matematyczne i przyrodnicze, rolnictwo, przemysł i architektura, encyklopedie i pisma różne. W zasobie znajdowały się m.in.: różne 
wydania Biblii z XV i XVI wieku, dzieło Hozjusza Confessio Fidei Catholoce Christiana, prace Paprockiego: Diadichos oraz Sstambuch 
Slészký. Obecnie starodruki z kolekcji Oppersdorffów przechowywane są przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

ZAMEK W GŁOGÓWKU 

Zamek w Głogówku powstał na przełomie XIII i XIV wieku, najprawdopodobniej z inicjatywy księcia Władysława Opolskiego. Była 
to budowla o charakterze zarówno warownym, jak i rezydencyjnym i do śmierci księcia Jana II Dobrego należała do książąt opolskich. 
Od XVI wieku do 1945 r. zamek znajdował się w rękach rodu von Oppersdorff. W 1561 r. miała miejsce pierwsza przebudowa warowni, 
w wyniku której rozebrano gotycki zamek z wieżą mieszkalną, a następnie wzniesiono trójskrzydłowy gmach z kaplicą,  który stanowił 
trzon tzw. zamku górnego. W kolejnych latach systematycznie rozbudowywano zamek górny, dodając narożne wieże. Na początku 
XVII wieku wyburzono przedzamcze, wznosząc na jego miejscu tzw. zamek dolny z reprezentacyjną bramą wjazdową i zabudowaniami 
gospodarczymi. Zbudowano krużganki oraz kaplicę. W 1643 r. wojska szwedzkie spustoszyły rezydencję Oppersdorffów. Jednakże 
zamek szybko odbudowano i już w 1655 r. schronienie znalazł tam król Polski Jan Kazimierz wraz z małżonką  Marią i dworem 
liczącym 1800 osób. W XVIII wieku przebudowano budynek bramy i ozdobiono późnorenesansowym portalem. Ukończono także 
wystrój kaplicy zamkowej. Początek kolejnego stulecia dla mieszkańców zamku okazał się tragiczny, ponieważ w 1800 r. rezydencję 
strawił pożar. Siedzibę Oppersdorffów odbudowano dopiero w 1849 r. Część zabudowań wzniesiono w stylu  angielskiego neogotyku. 
Ostatnim zarządcą zamku był Wilhelm Karol Jan von Oppersdorff, który opuścił Głogówek w 1945 r., uciekając przez zbliżającą się 
Armią Czerwoną. W okresie powojennym w budynku mieściły się kolejno: schronisko młodzieżowe, muzeum regionalne, galeria 
malarstwa Jana Cybisa oraz dom kultury. W okresie od 2005 do 2013 r. zamek był w rękach prywatnego właściciela. Od 2013 r. 
właścicielem nieruchomości jest gmina Głogówek, która przeprowadziła gruntowną renowację obiektu. Zamek jest siedzibą Muzeum 
Regionalnego w Głogówku.

Fotografia przedstawiająca klatkę schodową wraz z wieżą zamku 
w Głogówku [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/351]

Fotografia nagrobka Georga III von Oppersdorf znajdujacego się 
w kościele p.w. św. Bartłomieja w Głogówku [https://polska-org.
pl/8867608,foto.html?idEntity=525957, dostęp: 25.07.2022 r.]

Fotografia przedstawiająca budynek bramy wjazdowej do zamku w Głogówku [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/351]

Fotografia przedstawiająca elewację wschodnią zamku w Głogówku
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/1]

Kaplica Oppersdorffów w kościele p.w. św. Bartłomieja
[https://polska-org.pl/646640,foto.html, dostep: 25.07.2022 r.]

O księciu, który czcił 
św. Antoniego z Padwy

Rycina przedstawiająca panoramę Głogówka z zaznaczonym zamkiem
[Wernher, F.B., Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung der Herzogthums Schlesiens, Pars I, Breslau, 1750-1800, s.  289]

Herb rodu von Oppersdorff [Paprocki B., Sstambuch Slézský, Brno 1609]
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Z Kietrza do Padwy – ile zajmie taka podróż?

powozem / karetą: 
16 dni

samolotem: 
90 minut

samochodem: 
12 godzin 30 minut

koleją: 
-

rowerem: 
19 dni

pieszo: 
34 dni

Silesia – Padova

Fotografia przedstawiająca fasadę pałacu rodu von Gaschin w Kietrzu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/149/6]

Fotografia fragmentu ogrodu okalającego pałac w Kietrzu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/149/6]

Fragment wyciągu hipotecznego majątku w Kietrzu, 
na którym widnieją nazwiska przedstawicieli rodu von Gaschin
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/149/4]

Drzewo genealogiczne rodu von Gaschin
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/149/4]

Georg Adam Franz von Gaschin urodził się w 1643 r. w miejscowości Hlucin. Był synem Johanna Georga von Gaschina i jego 
małżonki Anny Marie von Oppersdorff.  Jako młodzieniec, wpisując się w trend popularny w XVII stuleciu, odbył podróż 
edukacyjną po europejskich uczelniach. Studiował między innymi na Uniwersytecie w Leuven w dzisiejszej Belgii. W 1663 r. 

zapisał się do nacji niemieckiej Jurystów na Uniwersytecie w Padwie. W kolejnym roku powrócił w rodzinne strony, gdzie odziedziczył po 
zmarłym wuju, Melchiorze von Gaschinie, majątek obejmujący m.in. Żyrową, Krępną, Jasionę, Oleszkę, Górę św. Anny, Polską Cerekiew, 
Cisek, Hlucin i Kietrz. Od 1665 r. był właścicielem majątku w Oleśnie. Posiadając tak rozległe dobra stał się jednym z najbogatszych 
arystokratów na Górnym Śląsku. Georg Adam pełnił wiele ważnych funkcji publicznych. Jeszcze w trakcie edukacji był tajnym radcą 
na dworze cesarza Leopolda I. W 1678 r. otrzymał urząd sędziego oraz namiestnika księstwa opolsko-raciborskiego oraz wybrany został 
komornikiem cesarskim. Od 1695 r. sprawował urząd hetmana krajowego. 

 Ożenił się z Marią Józefą hrabiną Saurau. Z małżeństwa tego doczekał się trzech synów: Franza Karla, 
Johanna Josepha oraz Karla Ludwiga Antona. Po śmierci pierwszej małżonki ożenił się z Marią Izabelą von 
Lobkowitz. Zmarł w 1719 r.

 Georg Adam ufundował murowany kościół na Górze św. Anny. Bożnica została konsekrowana w 1673 r. 
przez wrocławskiego sufragana Karla Franza Neandera. Rozpoczął budowę kalwarii  annogórskiej, wzorowanej 
na Drodze Krzyżowej w Jerozolimie. W zamyśle Kalwaria miała liczyć 33 kapliczki. Zadanie to zostało  powie-
rzone włoskiemu architektowi mieszkającemu w Opolu – Domenico Sighno. Koszt budowy wyniósł 100 tys. 
guldenów reńskich i zakończono ją 24 lipca 1709 r.

 Georg Adam von Gaschin był także dobrym zarządcą odziedziczonego majątku, który powiększył m.in. 
o Bodzanowice, Ciężkowice, Witosławice, Grzędzin, Dzielów, Łaniec, Chrósty i Wronin. Jego spadkobiercą  został 
najstarszy syn Franz Karl von Gaschin. 

ZAMEK W KIETRZU

Majątek w Kietrzu w XVI-XVIII wieku należał do rodziny von Gaschin. W XVI wieku Gaschinowie zbudowali 
w centrum miasta zamek, w którym zamieszkiwali do XVIII stulecia. W 1829 r. w wyniku pożaru zamek uległ 
poważnym zniszczeniom. Po kataklizmie został odbudowany w stylu pałacowym. Była to budowla z cegły i kamienia 
z ozdobnymi wykuszami i dekoracjami o charakterze sgraffito. Pod koniec XIX wieku zamek przeszedł w ręce 
rodziny Henckel von Donnersmarck.

W latach 1930-1940 w pałacu mieściła się Szkoła imienia św. Wincentego Pallotiego, do której uczęszczało 
około 30 chłopców. Jednym z nauczycieli był bł. Ryszard Henkes, pallotyn pochodzący z miejscowości Ruppach 
w Niemczech. Znany był z antynazistowskich wystąpień, za które został aresztowany w 1943 r. i wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau. Zgłosił się do posługi duszpasterskiej przy osobach chorych na tyfus plamisty. Henkes 
zaraził się nim i zmarł 22 lutego 1945 r. 

Zabytek został zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 r. Po II wojnie światowej pałac nie został odbudowany. 
Jeszcze w latach 60. XX wieku ruiny posiadały piętro oraz fragmenty tynku z widocznymi pozostałościami dekoracji sgraffitowej.  
Znajdował się tam również  kamienny kartusz herbowy rodziny von Gaschin. Dziś pozostały jedynie piwnice oraz fragmenty murów  parteru. 

Herb rodu von Gaschin
[J. Siebmacher’s  Grosses Wappenbuch. 
Die Wappen des schlesisches Adels, 
Band 17, hrsg. Blažek C., Neustadt 1977]

Portret Georga Adama von Gaschin 
[Pieczka K., St. Annaberg in Oberschlesien, 

Dülmen 2000, s. 35]
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Śląskie historie z Padwą po drodze

Martin Gerstmann urodził 
się 8 marca 1527 r. w Bole-
sławcu. Był synem Christo-

pha Gerstmanna, mistrza sukiennictwa. Pochodził z rodziny protestanckiej. Po ukończeniu gimna-
zjum we Wrocławiu otrzymał stypendium od biskupa wrocławskiego. Dzięki temu wsparciu rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Naukę prawa kontynuował w Padwie, 
zapisując się do nacji niemieckiej w 1556 r. Pięć lat później, 28 maja 1561 r. uzyskał tytuł doktora 
obojga praw. W trakcie pobytu we Włoszech przeszedł na katolicyzm. Po powrocie w rodzinne strony 
otrzymał stanowisko  kustosza katedry we Wrocławiu. Od 1565 r. przebywał na dworze cesarza Mak-
symiliana II, pełniąc kolejno funkcję wychowawcy cesarskich dzieci, a następnie jego sekretarza. 
W 1570 r. otrzymał tytuł szlachecki von Gerstmann. 1 lipca 1574 r. został wybrany biskupem wro-
cławskim, jednocześnie otrzymując funkcję księcia-biskupa nysko-otmuchowskiego. W tym  samym 
roku cesarz Maksymilian uczynił go swoim  namiestnikiem, powierzając Gerstmannowi stanowisko 
starosty generalnego Śląska. Biskup dbał o poprawne stosunki z protestantami, zezwalając na wol-
ność wyznania na podległych mu terenach. Jednocześnie aktywnie działał na polu głębokiej reformy 
kościoła, którą wymusiły postanowienia soboru trydenckiego, zakończonego w 1563 r. Martin Gerst-
mann zmarł 23 maja 1585 r. i został pochowany w kościele św. Jakuba w Nysie.

Portret biskupa Martina Gerstmanna
[https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1928-0716-17, 
dostęp: 25.07.2022 r.]

Rycina przedstawiająca zamek biskupi w Otmuchowie [Wernher, F.B., Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung der 
Herzogthums Schlesiens, Pars I, Breslau, 1750-1800, s.  467]

Projekt przystosowania zamku biskupiego w Otmuchowie na restaurację
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/23/371]

Szkic sytuacyjny zamku biskupiego w Otmuchowie
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/23/210]

Fotografia zamku biskupiego w Otmuchowie
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/358]

Fotografia osób zwiedzających zamek biskupi w Otmuchowie, 
w tle fragment zabytku [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/9]

Płyta nagrobna biskupa Jana IV Rotha znajdująca się w kaplicy Mariackiej w katedrze 
wrocławskiej [Hoffmann H., Der Dom zu Breslau. Eine Führung, Breslau 1934, s. 109]

ZAMEK BISKUPI W OTMUCHOWIE 
Średniowieczny gród z kamiennym zamkiem wzmiankowany był 
już w 1153 r. w bulli papieża Hadriana IV jako własność biskupów 
wrocławskich. W 1258 r. zamek został zdobyty przez wojska 
księcia Henryka Probusa, jednakże dwa lata później powrócił w 
ręce biskupów. Około 1295 r. przystąpiono do rozbudowy zamku, 
a w 1347 r., po otrzymaniu przez Otmuchów praw miejskich, 
rozpoczęto jego fortyfikowanie. W latach 1484-1485 biskup Jan IV 
Roth dokonał przebudowy rezydencji w stylu późnogotyckim, kładąc 
duży nacisk na modernizację systemu obronnego, oraz połączył wieże 
z budynkami mieszkalnymi. W tym samym czasie zakończono budowę 
murów miejskich, dzięki czemu zarówno zamek, jak i miasto zyskały 
większe możliwości obronne. Z inicjatywy biskupa Andrzeja Jerina 
w latach 1586-1596 od strony północnej zamku wzniesiono dodatkowe 
skrzydło, a istniejące zabudowania podniesiono o jedną kondygnację. 
Całość zyskała dekoracje w stylu renesansowym. W okresie wojny 
trzydziestoletniej rezydencja biskupów została splądrowana zarówno 
przez wojska szwedzkie, jak i cesarskie. Po zakończeniu działań 
wojennych postanowiono odbudować zamek. Biskupowie: Karol 
Ferdynand Waza, Franciszek von Pfalz-Neuburg oraz Filip von 
Sinzendorf przyczynili się do odbudowy obiektu w stylu barokowym. 
W 1741 r. w czasie I wojny śląskiej wojska pruskie w wyniku ostrzału 
doprowadziły północną i zachodnią cześć zamku do ruiny. Oba skrzydła 
odbudowano, ale tylko w ich dolnych partiach. Pod koniec XVIII wieku 
zamek przestał być siedzibą biskupów, a jedynie pełnił pomocniczą 
rolę administracyjną. W 1810 r., zgodnie z dekretem króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma, Otmuchów wraz z zamkiem stał się podległy 
pruskiej władzy. Właścicielami zamku zostali Hohenzollernowie, 
którzy podarowali rezydencję baronowi Wilhelmowi von Humboldt. 
Nowy właściciel postanowił rozebrać zrujnowane południowe 
i zachodnie skrzydła zamkowe, dawną kaplicę oraz część obwarowań. 
Uzyskany materiał budowalny został wykorzystany na naprawę ocalałej 
części północnej. Rezydencja pozostawała w rękach Humboldtów do 
1929 r., kiedy to baron Bernhard von Humboldt-Dachroedoen sprzedał 
posiadłość gminie. Obecnie w zamku znajduje się hotel. 

Jan IV Roth urodził się 30 listopada 1426 r. w Wemding w Bawarii. Już w 1460 r. 
studiował prawo kościelne na Uniwersytecie w Padwie. Po uzyskaniu licencjatu edukację 
kontynuował na uczelni w Rzymie, gdzie kształcił się pod okiem Wawrzyńca Valli. Tam 
też otrzymał tytuł doktora prawa kościelnego. Po zakończonej edukacji został sekretarzem 
króla Władysława w Czechach i na Węgrzech, a po jego śmierci radcą cesarza Fryderyka 
III. Z ramienia cesarza odbywał poselstwa m.in. do Wenecji oraz Czech. W 1464 r. z rąk 
cesarza otrzymał tytuł szlachecki. W trakcie sporu między królem czeskim Maciejem 
Węgierskim a cesarzem Fryderykiem III stanął po stronie władcy Czech. W konsekwencji musiał uciekać na dwór praski. W 1466 r. został nominowany dziekanem 
we Wrocławiu, a w 1482 r. wybrano go na stanowisko biskupa. Z biegiem lat Roth postanowił ustanowić koadiutora, który miał go wspierać w zarządzaniu diecezją. 
Jako kandydata wyznaczył księcia Fryderyka Cieszyńskiego, który był dziekanem kapituły we Wrocławiu. Decyzja ta spotkała się burzliwym protestem wrocławskiej 
kapituły katedralnej i w ostateczności doprowadziła do sporu między stanem duchownym a przedstawicielami książąt śląskich i miasta Wrocławia. Aby doprowadzić 
do porozumienia, biskup zgodził się na nominację Jana Turzo i w lutym 1504 r. podpisał tzw. układ kolowratski. Zgodnie z postanowieniami wybór przyszłego 
biskupa wrocławskiego musiał zostać dokonany tylko spośród kandydatów pochodzących z Czech, Moraw, Łużyc i Śląska lub innego kraju należącego do Korony 
Czech, a śląskie beneficja kościelne mogły być przekazywane tylko Ślązakom. Biskup Jan IV Roth zmarł 21 stycznia 1506 r. w Nysie, a pochowany został we 
wrocławskiej katedrze, w kaplicy Mariackiej. Jan IV Roth aktywnie starał się podnosić poziom wykształcenia wśród duchownych, wysyłając zdolnych kleryków na 
studia do Bolonii, Padwy czy Rzymu. Włączył się również w reformę życia religijnego i kościelnego poprzez ujednolicenie liturgii, przyczyniając się do opracowania 
i wydania drukiem mszału, brewiarza oraz agendy wrocławskiej. Zabiegał również o założenie we Wrocławiu uniwersytetu – działania te przerwała jego śmierć. 

 Rycina przedstawiająca panoramę Otmuchowa z widocznym zamkiem biskupim
[Wernher, F.B., Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung der Herzogthums Schlesiens, Pars I, Breslau, 1750-1800, s.  472]

Herb rodziny Roth
[J. Siebmacher’s  grosses und allgemeines Wap
penbuch in einer neuen, vollstaendig geordneten 
und reich vermehtren Auflage mit heraldoschen 
und historischgenealogischen Erlaeuterungen. 
Sechsten Bandes achte abtheilung Der Abgestorbe
ne Adel der Preussischen Provinz Schlesien. 
Teil 2., oprac. Blažek C., Nürnberg 1890]

Herb rodziny Gerstmann
[J. Siebmacher’s  grosses und allgemeines Wap

penbuch in einer neuen, vollstaendig geordneten 
und reich vermehtren Auflage mit heraldoschen 
und historischgenealogischen Erlaeuterungen. 

Sechsten Bandes achte abtheilung. Der Abgestor
bene Adel der Preussischen Provinz Schlesien. 

Teil 1., oprac. Blažek C., Nürnberg 1887]

O biskupach podróżnikach i zamku na wzgórzu
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Śląskie historie z Padwą po drodze

Z Kopic do Padwy – ile zajmie taka podróż?

powozem / karetą: 
19 dni

samolotem: 
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11-12 godzin

koleją: 
-

rowerem: 
18 dni

pieszo: 
36 dni

Silesia – Padova

Hans Ulrich von Schaffgotsch urodził się 28 sierpnia 1595 r. na zamku Gryf. Był synem barona Christopha von Schaffgotscha 
i jego drugiej małżonki Eleonory, córki barona Siegfrieda von Promnitza. Ojciec Hansa Ulricha zmarł, gdy ten miał zaledwie 
6 lat. W tym samym czasie zmarł również jego wuj Adam von Schaffgotsch, który nie pozostawił po sobie żadnych męskich 

potomków. W krótkim czasie będący jeszcze małym chłopcem Hans Ulrich odziedziczył ogromny majątek, obejmujący ziemie: 
Kamienicę, Chojnik, Gryf, Podgórzyn, Kowary, Żmigród i Prusice. Matka Hansa Ulricha zadbała o jego dobre wykształcenie oraz 
wychowanie, wysyłając go na studia, w pierwszej kolejności na Uniwersytet w Tybindze, następnie na uczelnię w Altdorf i Lipsku. 
W 1611 r. zapisał się na studia prawnicze na Uniwersytecie w Padwie, wybierając nację niemiecką. Poza kanonem zajęć ćwiczył 
się w jeździe konnej, fechtunku i woltyżerce. Dodatkowo uczył się również języków obcych. W dalszym etapie swojej wyprawy 
kawalerskiej odwiedził m.in. Anglię, Francję, Niderlandy, Niemcy oraz Włochy. W swoje rodzinne strony powrócił w 1614 r. 
i rozpoczął samodzielne zarządzanie odziedziczonymi dobrami. W związku z wydarzeniami wojny trzydziestoletniej Hans Ulrich 
Schaffgotsch wraz ze swoimi szwagrami i stanami śląskimi stanął po stronie protestantów. Stany czeskie odniosły dotkliwą klęskę 
w bitwie pod Białą Górą 8 listopada 1620 r., a władzę nad państwem czeskim ponownie przejął cesarz Ferdynand II Habsburg. 
Wcześniejsze zachowanie Schaffgotscha uznane zostało za zdradę. W obronie Hansa Ulricha stanął Johann Georg I, książę elektor 
Saksonii. Dzięki jego mediacji doszło do ugody między baronem von Schaffgotsch a cesarzem, w myśl której Hans Ulrich w 1621 r. 
złożył przysięgę wierności cesarzowi. 8 kwietnia 1632 r. otrzymał nominację na stopień generalnego wachmistrza, w kolejnym roku 
stopień generała kawalerii. Pod koniec 1633 r. był dowódcą oddziałów cesarskich na Śląsku. W styczniu 1634 r. podpisał Rewers 
Pilźnieński zawierający 19 punktów dotyczących stosunków wyznaniowych, kwaterowania wojsk, księstw podległych oraz miasta 
Wrocławia. Dokument regulował również kwestie dochodów cesarza, prywatnych umów ziemskich pomiędzy Polską a Śląskiem 
oraz nadawania najwyższych urzędów. Podpisując wspomniany dokument, Schaffgotsch opowiedział się po stronie Albrechta 
von Wallensteina, którego cesarz oskarżył o zdradę. Hans Ullrich von Schaffgotsch pozostał wierny Wallensteinowi, co doprowadziło 
do jego aresztowania w 1634 r. w Oławie. Przygotowania do procesu i rozprawa trwały rok. Hans Ulrich był w tym czasie wielokrotnie 
przesłuchiwany i torturowany. Ostatecznie został skazany na śmierć i 23 lipca 1635 r. ścięty na Haidplatz w Ratyzbonie. 

 Hans Ulrich von Schaffgotsch 31 października 1620 r. ożenił się z Barbarą Agnieszką, córką księcia brzeskiego Joachima 
Fryderyka z dynastii Piastów. Małżeństwo doczekało się 6 dzieci: Anny Elisabeth, Christopha Leopolda, Hansa Ulricha, Georga 
Rudolpha, Adama Gottharda oraz Gottharda Francisciusa. 

 Hans Ulrich von Schaffgotsch, żyjący na Górnym Śląsku ponad 200 lat po swoim imienniku, był właścicielem dóbr w Kopicach. 

PAŁAC W KOPICACH 

W czasach średniowiecznych dobra w Kopicach były własnością rodu von Borsnitz. W kolejnych 
wiekach rycerski zamek należał kolejno do rodziny von Beess (od 1460 r.), a dalej do kanonika 
katedry wrocławskiej Baltazara von Neckern, Hansa Heinricha Heymanna von Rosenthal i Gotfrieda 
von Spätgen. W 1751 r. majątek przejął Heinrich Kasper von Sierstorpff, który zainicjował w 1783 r. 
przebudowę starej siedziby na rezydencję w klasycystycznym stylu. Realizacji tego zadania podjął 
się opolski architekt Hans Rudolph. Kolejna przebudowa pałacu miała miejsce w latach 1868-1873, 
kiedy to właścicielami kopickich dóbr byli Hans Ulrich von Schaffgotsch wraz z małżonką Joanną 
Gryzik von Schomberg-Godulla. Nowy właściciel dążył do stworzenia rezydencji podkreślającej 
prestiż i tradycje rycerskie rodu von Schaffgotsch. Jednocześnie miał to być podarunek szlachcica 
dla ukochanej małżonki. Projektantem i wykonawcą przebudowy pałacu został architekt Carl Johann 
Bogislaw Lüdecke. Zgodnie z oczekiwaniami inwestora rezydencja w przeważającej części została 
przebudowana w neogotyckim stylu. Jednakże Lüdecke zastosował również kilka innych motywów 
architektonicznych, m.in. angielski gotyk,  angielski styl village, niderlandzki późny gotyk czy też 
wczesny renesans francuski. W południowej części majątku umieszczono budynki gospodarcze, 
natomiast w części północnej usytuowano założenie pałacowo-parkowe. Podstawę rezydencji stanowiła 
„stara” klasycystyczna bryła, a główne skrzydło zachowało trzy kondygnacje. Przy południowo-
zachodnim skrzydle wzniesiono wieże o kwadratowej podstawie, natomiast po przeciwległej stronie 
Lüdecke zaprojektował kolejną wieżę o okrągłej podstawie. Około 1870 r. do prac budowalnych 
zaangażowano drugiego architekta – Carla Heidenreicha. Zgodnie z jego planami wzniesiono 
drugą wieżę na planie czworoboku, pałacową kaplicę oraz dobudowano palmiarnię. Istotną część 
przestrzeni zajmował park w stylu angielskim z dużym stawem o nieregularnych brzegach. Dzięki 
temu rezydencja w Kopicach zaliczana była do tzw. pałaców na wodzie. Drzewostan parku stanowiły 
m.in. dąb szypułkowy, lipa, jesion, klon polny, grab, olsza czarna, świerk oraz żywotnik olbrzymi. 
W parku umieszczono również rzeźby, m.in. św. Krzysztofa, Kolumnę Zwycięstwa zwieńczoną 
posągiem Nike z wieńcem laurowym w dłoni. Wzniesiono także Świątynię Diany, a w południowej 
części parku umiejscowiono mauzoleum rodziny Schaffgotschów, wewnątrz którego znajdowała się 
kaplica z ołtarzem oraz krypta, w której zostali pochowani członkowie rodu. Dobra w Kopicach 
należały do rodziny von Schaffgotsch do 1945 r., kiedy to w lutym opuścili rezydencję, pozostawiając 
ją w pełni wyposażoną. Co istotne, pałac nie uległ zniszczeniom w trakcie II wojny światowej. Za stan 
obecny pałacu odpowiedzialni są szabrownicy. Skradziono m.in. zabytkowe meble, myśliwskie 
trofea, wyposażenie biblioteki, kolekcję zbroi oraz elementy dekoracyjne ścian i sufitów. Sytuację 
pogorszyły również pożary, które zwieńczyły „dzieło zniszczenia”. Obecnie ruiny pałacu są w rękach 
prywatnego właściciela.  

Drzewo genealogiczne 
rodziny Schaffgotsch
[Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu, 
sygn. 82/54/72]

Portret Hansa Ullricha von Schaffgotsch [Zasób biblioteczny Archiwum Państwowego w Opolu, 
„Schlesien Illustrierte Zeitschrift für die Pflegeheimatlicher Kultur, Breslau und Kattowitz 1907/1908, s. 360]

Fotografie przedstawiające ruiny pałacu w Kopicach [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/11]

Herb rodu Schaffgotsch.
[J. Siebmacher’s  grosses und allgemeines Wap

penbuch in einer neuen, vollstaendig geordneten 
und reich vermehtren Auflage mit heraldoschen 
und historischgenealogischen Erlaeuterungen. 

Sechsten Bandes achte abtheilung Der Abgestorbe
ne Adel der Preussischen Provinz Schlesien. 

Teil 2., oprac. Blažek C., Nürnberg 1890]
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Fotografia przedstawiająca wieżę zamku w Niemodlinie
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/4]

Fotografia przedstawiająca fasadę zamku w Niemodlinie
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/4]

Wizerunek zamku w Niemodlinie z 1734 r.  pochodzący z tzw. „Złotej Księgi”[Zasób biblioteczny Archiwum Państwowego w Opolu, 
Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, hrsg. Prschma H., Falkenberg 1929, s. 78]

Fotografia przedstawiająca dziedziniec zamkowy z krużgankami 
[Zasób biblioteczny Archiwum Państwowego w Opolu, 
Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, 
hrsg. Prschma H., Falkenberg 1929, obraz VII]

Rycina  przedstawiająca zamek w Niemodlinie
[Wernher, F.B., Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung der Herzogthums Schlesiens, Pars I, Breslau, 1750-1800, s.  381]

Weighardt von Promnitz był synem Seyfrieda von Promnitza i Ursuli Schaffgotsch z domu Neuhaus. Podobnie jak 
ojciec podjął studia prawnicze, zapisując się w 1587 r. do nacji niemieckiej Uniwersytetu w Padwie. Po zakończeniu 
zagranicznej edukacji powrócił na Śląsk i w 1600 r. ożenił się z Polyxeną Pückler, córką Balthasara, właściciela majątku 

w Niemodlinie. Ród Promnitzów posiadał znaczne posiadłości na Śląsku i w Łużycach, m.in.: Pszczynę, Nowogród Bobrzański, 
Żory, Trzebiel i Hoyerswerdę. Weighardt pełnił funkcję pułkownika cesarskiego i szambelana na dworze Habsburgów. Był jednym 
z najważniejszych przywódców ewangelickich Ślązaków w czasie wojny trzydziestoletniej. Brał udział w negocjacjach z cesarzem 
Rudolfem II w 1608 r., które ostatecznie doprowadziły do wydania Listu Majestatycznego (9 lipca 1609 r.) zapewniającego Ślązakom 
wolność wyznania. Wraz z małżonką Polyxeną zarządzał majątkiem w Niemodlinie i Kantorowicach. Kontynuował przebudowę 
niemodlińskiego zamku, rozpoczętą przez teścia Balthasara Pücklera von Groditza. W latach 1610-1618 dobudowano północno-
wschodnie skrzydło wraz z kaplicą, skrzydło południowo-wschodnie oraz cztery wieże z klatkami schodowymi w narożach dziedzińca. 
Rozbudowano także bibliotekę znajdującą się w zamku. Promnitzowie słynęli z zamiłowania do gromadzenia wartościowych dzieł, 
które sygnowali własnym superexlibrisem. Obecnie część księgozbioru przechowywana jest przez bibliotekę Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie. 

 Weighardt von Promnitz zmarł w lutym 1618 r., krótko po swojej małżonce Polyxenie – pozostawiając ogromny dług w kwocie 
177 tys. talarów. Opiekę nad majątkiem w Niemodlinie oraz ich dziewięcioletnim synem Siegfriedem przejęła siostra Polyxeny, 
Marianna von Zierotin.

ZAMEK W NIEMODLINIE

Został wzniesiony w 1313 r. przez księcia Bolesława, co czyni z niego najstarszą warownię, jaką 
wzniesiono na Śląsku Opolskim. Do śmierci ostatniego z Piastów opolskich zamek pozostawał 
w rękach śląskich książąt piastowskich. W czasie wojen husyckich został on poważnie zniszczony. 
Odbudowano go w krótkim czasie dzięki staraniom księcia Bernarda Niemodlińskiego. Zamek 
kojarzony jest głównie z rodem von Praschma, chociaż w swojej historii miał wielu właścicieli 
wywodzących się ze szlachty niemieckiej. W XVII i XVIII wieku dobrami w Niemodlinie zarządzali 
kolejno Hohenzollernowie, ród von Logau, von Pückler, von Promnitz, von Zierotin, a od II 
połowy XVIII wieku Herrschaft Falkenberg przeszedł pod panowanie rodu von Praschma. W XVI 
wieku Hohenzollernowie przebudowali zamek w renesansową rezydencję z charakterystycznymi 
krużgankami. Największą inwestycją, a zarazem najdłużej trwającą wydaje się być modernizacja 
rezydencji, której podjął się Balthasar Pückler, a zakończył jego zięć Weighardt von Promnitz. 
Przebudowa, rozpoczęta w 1589 r., zakończyła się w 1610 r. W efekcie zamek zyskał renesansowy 
charakter. Wnętrza udekorowano złotymi i srebrnymi ornamentami. Sprowadzono turecką ceramikę 
oraz elementy szklane z weneckiego szkła. W tzw. Wielkiej Sali znajdowały się 33 obrazy czeskich 
królów i cesarzy oraz 12 zielonych gobelinów. Pozostałe pomieszczenia również ozdobiono 
gobelinami oraz obrazami przedstawiającymi pejzaże. W bibliotece zamkowej znajdowało się 300 
woluminów, a także zbiór antyków oraz złotych i srebrnych monet i metali. Zmiany nie ograniczyły 
się jedynie do samej budowli. Uporządkowano przyzamkowy ogród, założono bażantarnię oraz mały 
ogród zoologiczny. Kolejne zmiany miały miejsce już w XIX wieku z inicjatywy nowego właściciela 
hrabiego Johanna Nepomucena Praschmy. Wtedy ponownie zmieniono wystrój wnętrz, zamurowano 
arkady krużganków oraz przebudowano zamkową kaplicę. Do 1945 r. zamek pozostawał w rękach 
rodziny Praschmów, a po II wojnie światowej był siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
liceum oraz szkoły podoficerskiej. Od 2015 r. znajduje się w rękach prywatnych.

O księciu, który czcił 
św. Antoniego z Padwy

Rycina przedstawiająca panoramę Głogówka z zaznaczonym zamkiem.
[Wernher, F.B., Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und Beschreibung der Herzogthums Schlesiens, Pars I, Breslau, 1750-1800, s.  289]

O bibliofilach 
i starej śląskiej 
warowni

Herb rodu von Promnitz
[J. Siebmacher’s  grosses und allgemeines 
Wappenbuch in einer neuen, vollstaendig 
geordneten und reich vermehtren Auflage 
mit heraldoschen und historischgenealo
gischen Erlaeuterungen. Sechsten Bandes 
achte abtheilung Der Abgestorbene Adel 

der Preussischen Provinz Schlesien. 
Teil 2., oprac. Blažek C., Nürnberg 1890]
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Szkic sytuacyjny przedstawiający położenie zamku w Chrzelicach
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/145/1]

ZAMEK W PRÓSZKOWIE 

Budowę zamku rozpoczął w 1562 r. baron Georg I von Proskau. Zgodnie z założeniami zamek miał 
łączyć elementy reprezentacyjnego dworu i obronnej warowni. Obiekt wzniesiono na planie czworoboku 
z prostokątnym, krużgankowym dziedzińcem wewnętrznym. Od frontu usytuowano dwie wieże, natomiast 
w tylnej części wybudowano dwa pawilony o cechach fortyfikacji. Elewację ozdobiono sgraffitowymi 
dekoracjami przedstawiającymi m.in. sceny mitologiczne, batalistyczne oraz postacie filozofów. Prace 
budowlane zakończone zostały w 1563 r. Od tego momentu zamek stał się główną siedzibą rodziny von Proskau. 
W 1644 r. podczas wojny trzydziestoletniej zamek w Prószkowie został zniszczony przez oddział armii szwedzkiej 
pod dowództwem feldmarszałka Lenarta Torstenssona. W latach 1677-1683 siedzibę rodu odbudował Georg 
Christoph von Proskau, który w tym celu sprowadził z okolic Mediolanu architekta Giovanniego Seregno. Zamek 
zyskał dwie wieże, a krużganki na dziedzińcu wewnętrznym zostały zamurowane. Dobudowana została sala 
koncertowa i teatralna oraz założono bibliotekę. Wokół zamku powstały bastionowe umocnienia. Do ukończenia 
prac rodzina von Proskau przebywała w swych dobrach na Morawach. W czasie, gdy dobrami w Prószkowie, 
Chrzelicach i Białej zarządzał Johann Christoph von Proskau, prószkowki zamek odwiedził król Polski Władysław 
IV Waza. Król przybył wraz ze Stanisławem Pacem, który w swoim Dyariuszu odnotował pod datą 3 czerwca 
1624 r.: byliśmy w Pruszkowie u pana Pruszkowskiego, ochotnego gospodarza (był to człowiek możny na Szląsku; 
dostatkiem i intratą przechodził kilku książąt tamtecznych). Losy prószkowskiego zamku były tożsame z dziejami 
fortyfikacji w Chrzelicach. Po śmierci ostatniego z z rodu Proskau – Leopolda w 1769 r., majątek przejął Karl 
Maximilian von Dietrichstien. W 1783 r. obiekt został sprzedany królowi pruskiemu Fryderykowi II za kwotę 
333 333,3 talarów. Na potrzebę tego zakupu w mennicy berlińskiej wybito monetę 1/3 talara. W 1853 r. pałac 
znacznie ucierpiał w wyniku pożaru. W latach 70. XIX wieku w jego wnętrzach mieściła się Królewska Akademia 
Rolnicza (lata 1845-1847), zaś od 1881 r. obiekt był zajmowany kolejno przez seminarium nauczycielskie oraz szpital 
(1881 r.). Obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej. O czasach świetności świadczą m.in. zachowane 
fragmenty renesansowych potarli i sgraffit, barokowe dekoracje wnętrz, XVIII-wieczna fontanna znajdująca się 
na zamkowym dziedzińcu, relikty umocnień oraz park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX wieku. Nad bramą 
wjazdową zachowały się tarcze herbowe pierwszych właścicieli zamku – von Proskau. 

O twierdzy, która nie powstała 
i wizycie króla Wazy

ZAMEK W CHRZELICACH 

Zamek zbudowano prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku. W połowie XIII wieku budowla zyskała obronny charakter. Dobudowano okrągłą wieżę, a teren 
zamku otoczono murami. Od XIV wieku zamek znajdował się w rękach Piastów, m.in. księcia niemodlińskiego Henryka Władysława Opolczyka oraz Bolka V. Potem 
podlegał władzy księcia Bernarda – stryja Bolka V. W kolejnym stuleciu, przez krótki okres, zamek był siedzibą rycerzy-rozbójników. Opolscy Piastowie zorganizowali 
przeciwko nim wyprawę, w wyniku której zamek trafił w ich ręce, ale został poważnie uszkodzony. Podwładni księcia Jana Dobrego wyremontowali zamek (okrągłą 
wieżę odbudowano tylko do połowy wysokości) oraz wybudowali kolejną, ośmioboczną wieżę. Dodatkowo wzmocnili i pogłębili fosę. Po śmierci Jana Dobrego w 1532 r. 
dobra chrzelickie wraz z zamkiem zostały przejęte przez króla czeskiego Ferdynanda I. W kolejnych latach Chrzelice wraz z fortyfikacją przechodziły kolejno w ręce 
rodów von Hohenzollern oraz von Posadowski. Pod koniec 1578 r. zamek wraz przynależącymi do niego ziemiami został oddany w dzierżawę Georgowi von Proskau. 
Po jego śmierci majątek w Chrzelicach, Prószkowie i Białej odziedziczył najstarszy syn Johann Christoph von Proskau. Zamek w Chrzelicach budził zainteresowanie 
specjalistów od fortyfikacji, co wykorzystał Johann Christoph, sprowadzając inżyniera Hansa Schneidera von Lindau. Opracował on plany fortyfikacji budowli, których 
nigdy jednak nie udało się zrealizować. Kolejnym inżynierem, który zaprojektował nowe umocnienia fortyfikacji był Valentin von Säbisch. Plany rozbudowy i umocnienia 
chrzelickiej twierdzy zniweczył wybuch wojny trzydziestoletniej w 1618 r. W rok po jej zakończeniu (w 1649 r.) powrócono do niezrealizowanych projektów, jednak 
w ostateczności zamek został przebudowany w stylu barokowego pałacu. Po bezpotomnej śmierci Leopolda von Proskau, ostatniego z rodu, majątek Chrzelice przeszedł 
w ręce hrabiego Karla Maximiliana von Dietrichsteina. Następnie chrzelickie dobra stały się częścią królewskiej domeny administrowanej przez kolejnych urzędników: 
Johanna Gottlieba Leopolda, Wilhelma Heinricha Hellera i jego potomków. W latach 30. XIX wieku miała miejsce ostatnia przebudowa zamku. W efekcie rozebrano 
tzw. małą wieżę, a na terenie otaczającym budynek założono przepiękny park. W okresie drugiej wojny światowej w zamku stacjonował sztab wojsk niemieckich, 
następnie był tu lazaret, a od marca do maja 1945 r. sztab łączności wojsk radzieckich. Po wojnie i przejęciu tej części Śląska przez Polskę przez kilkanaście lat część 
budynku używano w charakterze mieszkań. W latach 70. XX wieku opuszczony i niezamieszkały obiekt 
zaczął szybko popadać w ruinę. Dziś z dawnego zamku zachowały się jedynie ceglane, tynkowane mury. 

Plan sytuacyjny Chrzelic z zaznaczonym zamkiem
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/20/254]

Zdjęcia  ruin zamku w Chrzelicach [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3810/1]

Plan sytuacyjny zamku w Prószkowie 
wraz z zaznaczonymi ogrodami
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/20/53]

Szkic sytuacyjny przedstawiający położenie zamku w Chrzelicach
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/145/1]

Szkic przedstawiający fasadę zamku z widocznym herbem rodu von Proskau
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/14/810]

Przekrój północnego skrzydła zamku
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/14/821]
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Z Prószkowa do Padwy – ile zajmie taka podróż?
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-
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Silesia – Padova

Rycina przedstawiająca zamek w Prószkowie
[https://fotopolska.eu/Proszkow/WszystkieZdjecia/b13276,Zamek.html?f=736796-foto, dostęp: 02.08.2022 r.]

Rycina przedstawiajaca zamek Stare Hrady, którego właścicielem był Ulrich Desider von Proskowsky [https://www.starehrady.cz/fotogalerie, dostęp: 19.07.2022 r.]

Johann Christoph i Ulrich Desider von Proskau byli synami Georga von Proskowsky oraz Ursuli von Lobkowitz. Ich ojciec 
był dyplomatą oraz komornikiem na dworze cesarskim Habsburgów, a także posłem do Rzeczypospolitej na sejm elekcyjny 
w 1573 r. Był on także wysłannikiem cesarza do Litwy i Moskwy.

Starszy z braci, Johann Christoph urodził się w 1564 r. Jako pierworodny syn odziedziczył po przedwcześnie zmarłym ojcu dobra 
na Górnym Śląsku. Jednakże rzeczywisty podział majątku nastąpił dopiero w 1593 r., po osiągnięciu przez Ulricha Desidera wieku 
pozwalającego na przyjęcie spadku. Zanim stał się zarządcą majątku w Prószkowie, Białej i Chrzelicach ukończył studia prawnicze 
na Uniwersytecie w Padwie. Johann Christoph w latach 1609-1619 był radcą cesarskim i podkomorzym Rudolfa II. Był, podobnie 
jak ojciec, wielokrotnym posłem cesarskim do Rzeczypospolitej. Ponadto pełnił ważne funkcje w strukturach księstwa opolsko-
raciborskiego. W trakcie jego pierwszej kadencji na stanowisku starosty krajowego dokonano istotnej zmiany w prawie krajowym. 
Usunięto zapis, w myśl którego książę miał prawo wyznaczyć na starostę kandydata z rycerskiego i pańskiego stanu, nie zwracając 
uwagi na jego miejsce zamieszkania. Po śmierci cesarza Macieja, w 1619 r. zrezygnował ze stanowiska starosty. W kolejnym roku, 
8 listopada powrócił na to stanowisko, jednocześnie otrzymując posadę tajnego radcy i podkomorzego arcyksięcia Karola Habsburga. 
Urząd starosty księstwa opolsko-raciborskiego sprawował do śmierci w dniu 19 września 1625 r. 

 Ożenił się z Kunegundą, hrabiną von Guttenstein. Para doczekała się pięciorga dzieci: Georga Christopha I, Barbary, Magdaleny, 
Kunigundy oraz Marii Kathariny. 

 Ulrich Desider urodził się w 1570 r. Po ukończeniu elementarnej edukacji, zgodnie z wolą ojca, uczęszczał do Clementinum, 
kolegium jezuickiego w Pradze. Potem razem ze starszym bratem udał się do Padwy, gdzie w 1587 r. rozpoczął studia, zapisując się 
do nacji niemieckiej Jurystów. Po ukończeniu edukacji powrócił do Prószkowa, a następnie przeniósł się do odziedziczonego majątku 
Stare Hrady w Czechach. Dzięki zdobytemu wykształceniu Ulrich pełnił ważne funkcje na dworze cesarskim. Otrzymał godność 
wielkiego nadwornego koniuszego, ponadto był tajnym radcą i najwyższym komornikiem cesarza Rudolfa II. Przebywając na dworze 
cesarza Macieja przyjmował poselstwo dyplomatyczne z Hiszpanii.

 Ulrich Desider von Pruskowsky na zamku w Starych Hradach zgromadził bogaty księgozbiór, który zgodnie z jego ostatnią 
wolą został przekazany do biblioteki Clementinum w Pradze. Był dwukrotnie żonaty. W 1595 r. ożenił się z Ludmiłą Euzebią, córką 
Krzysztofa von Lobkowitz. Ludmiła zmarła 6 lutego 1602 r. Po raz kolejny zawarł związek małżeński z Janką z domu Kaplirzową 
ze Sulewic, wdową po Ulryku Hrzanie z Harasovwa.  

 Ulrich Desider zmarł bezpotomnie 16 lutego 1618 r. Został pochowany w Pradze w kościele strahowskiego klasztoru 
premonstratensów. 

 Bracia Johann Christoph i Ulrich Desider roztoczyli kulturalny mecenat nad polskim historykiem i genealogiem Bartłomiejem 
Paprockim. W zamian za wsparcie Paprocki poświęcił rodzinie von Proskowsky miejsce w swoim dziele heraldyczno-genealogicznym 
Diadochos wydanym w 1602 r. Kolejna z jego prac, Stambuch Slesky, została zadedykowana Johannowi Christophowi, a dedykacja 
brzmiała: Wysoko urodzonemu panu, Janowi Krzysztofowi Prószkowskiemu, wolnemu panu na Prószkowie, Chrzelicach, Białej, 
Zimnicach, Hradcu i Bzencu, radcy i komornikowi Jego Cesarskiem Mości etc. panu memu miłościwemu, szczęśliwego panowania 
winszuje.

Dedykacja Bartłomieja Paprockiego dla Johanna Christopha von Proskowsky, w dziele „Stambuch Slesky”
[Paprocki B., Stambuch Slézský, Brno 1609]

Herb rodu von Proskowsky
[J. Siebmacher’s  grosses und allgemeines Wap

penbuch in einer neuen, vollstaendig geordneten 
und reich vermehtren Auflage mit heraldoschen 
und historischgenealogischen Erlaeuterungen. 

Sechsten Bandes achte abtheilung Der Abgestorbe
ne Adel der Preussischen Provinz Schlesien. 

Teil 2., oprac. Blažek C., Nürnberg 1890]

O dwóch
śląskich 

braciach 
i polskim 

dziejopisarzu
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Herb rodu Henckel von Donnersmarck 
[J. Siebmacher’s  Grosses Wappenbuch. 

Die Wappen des schlesisches Adels, 
Band 17, hrsg. Blažek C., Neustadt 1977]

PAŁAC W SŁAWIĘCICACH 

W XIII wieku w Sławięcicach istniał zamek książąt opolskich. Do połowy XV wieku miasto 
wraz rezydencją znajdowało się kolejno w rękach książąt bytomsko-kozielskich, następnie 
książąt oleśnickich, którzy sprzedali majątek Johannowi Bielikowi Kornowi. W schyłkowych 
latach XV wieku sławięcickie dobra ponownie wróciły do książąt opolskich – Mikołaja II 
i Jana II Dobrego.  Po śmierci ostatniego z Piastów opolskich rezydencja w Sławięcicach miała 
wielu właścicieli, m.in.: Wilhelma von Oppersdorff, Jana Bohusza von Zwole, Annę Helenę 
von Donnersmarck oraz jej wnuka Leona Ferdynanda. Po jego śmierci pałac kupił Jakob Heinrich 
von Flemming, który ostatecznie sprzedał go Adolphowi von Hoym. Hrabiowie von Hoym w 
latach 1716-1820 przebudowali rezydencję, czerpiąc inspiracje z Wersalu. W rękach rodziny von 
Hoym pałac pozostał do roku 1782, kiedy to ostatnia przedstawicielka – Amalia Luise Marianne 
została wydana za Fryderyka Ludwika von Hohenlohe-Ingelfingen. W 1827 r.  rezydencja uległa 
spaleniu po uderzenia pioruna. Odbudowana została przez księcia Augusta von Hohenlohe-
Ingelfingen. Odtąd pałac był trzypiętrową rezydencją w stylu włoskiego baroku. Podstawę stanowił 
pawilon w formie barbakanu z czterema wieżyczkami. W pałacowych wnętrzach znajdowało się 
45 pokoi oraz sala balowa. W odwiedziny przyjeżdżali tu m.in. car Rosji Mikołaj II oraz cesarz 
Niemiec Wilhelm II.  W przypałacowym parku wzniesiono kaplicę grobową rodu Hohenlohe-
Ingelfingen, w której zostali pochowani m.in. książę Fryderyk Ludwik i książę August. W 1802 r. 
wybudowano barokowy pawilon ogrodowy, tzw. belweder. Według legendy na początku XVIII 
stulecia w sławięcickiej rezydencji w sławięcickiej rezydencji schronienie znalazła hrabina Cosel, 
faworyta króla Augusta II Mocnego. Pałac pozostał w rękach rodziny Hohenlohe-Ingelfingen 
do wybuchu II wojny światowej. W trakcie działań zbrojnych uległ uszkodzeniu, jednakże mimo 
to, po 1945 r. urządzono tam szkołę zawodową. Zabytek przetrwał do lat 50. XX wieku, po tym 
czasie był sukcesywnie rozgrabiany. Do dziś zachował się jedynie fragment wschodniego portyku. 

O bytomskim panu 
i pałacu z ogrodem

Leo Ferdinand von Donnersmarck urodził się 1 marca 1640 r. w Świerklańcu. Był synem Georga Friedricha i Anny Heleny 
von Kaunitz. Uznaje się go za założyciela linii bytomsko-siemianowickiej rodu Henckel von Donnersmarck. W 1660 r. 
rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Padwie, jednak jego peregrinatio academica przerwały zobowiązania rodzinne. 

Po śmierci ojca w 1671 r. otrzymał w spadku dobra bytomskie. W pierwszej kolejności wydał dokument, w którym zobowiązywał 
się do przestrzegania praw i przywilejów ludności poddanej. Potwierdził również przywileje cechowe dla kowali (1674 r.), krawców 
(1685 r.), kuśnierzy i szewców (1675 r.), tkaczy (1676 r.) oraz rzeźników (1671 r.). Był zarządcą kontrowersyjnym, gdyż zażądał 
oddania bytomskiego ratusza, planując stworzenie w nim swojej rezydencji. Sam ustalał skład bytomskiej rady, a mieszczanom zakazał 
organizacji jakichkolwiek zebrań. Nałożył wysokie opłaty na piekarzy, a sukienników, którzy się mu sprzeciwili, wtrącił do więzienia. Dbał 

o powiększanie majątku rodzinnego i przed bramami miejskimi otworzył 
karczmy, których dochód zasilał rodowy skarbiec. Szlachta i mieszczanie 
bytomscy próbowali interweniować u cesarza, jednakże były to działania 
bezskuteczne. W 1674 r. Leo Ferdinand kupił dobra w Kochłowicach, 
Nakle, a przez kilka lat zarządzał majątkiem rodzinnym w Sławięcicach. 
14 listopada 1697 r. otrzymał z rąk cesarza Leopolda I Habsburga godność 
wolnego pana stanowego Bytomia. Zmarł 24 lutego 1699 r. w Bytomiu. 

 W 1676 r. ożenił się z Julianą Maksymilianą hrabianką Coob 
von Neyding. Małżeństwo doczekało się synów Carla Josepha Erdmanna 
oraz Lazarusa III.

Pocztówka z widokiem pałacu w Sławięcicach
[https://polska-org.pl/800579,foto.html, dostęp: 25.07.2022 r.]

Pocztówka z widokiem stawu w ogrodzie pałacowym w Sławięcicach
[https://polska-org.pl/818461,foto.html?idEntity=511562]

Fotografia przedstawiająca stan zachowania 
pałacu w Sławięcicach w latach 70-tych XX wieku 
wykonana przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/155/127]

Rysunek techniczny poszczególnych fragmentów 
pałacu w Sławięcicach wykonane w latach 70. XX wieku

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/155/127]

Fotografia przedstawiająca stan zachowania pałacu w Sławięcicach w latach 70. XX wieku wykonana przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/155/127]

Rysunek techniczny poszczególnych fragmentów 
pałacu w Sławięcicach wykonane w latach 70-tych XX wieku.

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/155/127]


