
K R 0 N I K A N A U K O W A

TRZY JARCHIWALNE ZNALEZISKA W POWIECIE WOLOWSKIM 

Ostatnio na terenie powiatu wolowskiego na Dolnym S1o1sku zostaly znalezione 
trzy zespoly dokument6w. Nie s-1 one rewelacjQ, ale warto je odnotowaC choCby 
z raCji postawy wladz terenowych, kt6re je zabezpieczyly przed zniszczeniem 
i przekazaly do dyspozycji Archiwum Par'lstwowego we Wroclawiu. 

Pierwszy plik pochodZ'i z Wolowa. Odnaleziony w czasie prac rozbi6rkowych 

posesji nr 22-24 przy ul. Poznatl.skiej, zostal zabezpieczony przez przewodniczctcego 

MRN Jana Puka. Materialy te, w 1902 r. zamurowane w ScianE: domu w czasie 
jego renowacji, obejmujct: 

1. oSwiadczenie wlaScicielki domu Luizy Fämichen i jej c6rek; 

2. fotografif: rynku w Wolowie z tego okresu; 
3. pojedyncze egzemplarze czasopism: ,,Wohlauer Kreisblatt", 1902, nr 35, 

,.Schlesische Dorfzeitung", 1902, nr 52, i „Breslauer General Anzeiger und General

-Anzeiger für Schlesien und Posen", 1902, nr 119. 

Drugi zbi6r zostal odkryty w Chobieni w czasie rozbi6rki stojqcego w rynku 

ewangelickiego zboru. Dokumenty, umieszczone w 1?,1etalowej tubie, znajdowaly si� 

w ikuli pod szczytem wieiy. Po otwarciu tul:,y i stwierdzeniu, ie ukryte w niej 

dokumenty sq spisane w j�zyku niemieckim, Prezydium GRN w Chobieni przeka

zalo znalezisko do Wydzialu 0Swiaty i Kultury Prezydium PRN w Wolowie. 
Materialy te dotyczq odnowienia ratusza i obejmujq: 

1. uklad zawa-rty miE:dZy baronem Egonem von Ramberg a Rad4 Miejskq 
w Chobieni i tamtejszq gminq koSciola ewangelickiego w sprawie remontu miej

scowego ratusza, spisany 16 IV 1927 r. przez notariusza Roberta Lehnerta; 

2. oSwiadczenie barona Egona von Ramberg, spisane na pergaminie i opatrzone 

jego pieczt:ciq lakowq; 
3. oSwiadczenie gminy ewangelickiego koSciola podpisane przez pastora Teodo-

ra Hilsberga; 
4. oSwiadczenie Rady Miejskiej, podpisane przez burmistrza Oswalda Stumpfe; 

5. Plik wspölczesnych banknot6w; 

6. Jeden egzemplarz czasopisma „Kö·bener Oderzeitung" wraz z „Beilage 
zur Köbner Oderzeitung" 1921, nr 1. 

DodaC naleiy, ie czasopisma tego nie posiada Biblioteka Uniwersytecka we 

Wroclawiu, choC jej zbiory w tym zakresie nalei:ij do najzasobniejszych w kraju. 

Na trzeci zesp6l z 1933/34 r. natrafiono w Brzegu Dolnym przy rozbi6rce co

kolu pozostalego po pomniku; r6wniei i to znalezisko zabezpieczyla miejscowa 
Rada Narodowa. Znajduj4 si� tarn: 
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1. pismo o charakterze aktu erekcyjnego z zalqczonymi dofl 25 wsp6lczesnymi 

odznakami organiz.acji spolecznych i politycznych; 

2. pi�C plakietek na pomoc zimow&; 

3. trzy fotografie przedstawiajqce: Brzeg Dolny, palac i park. 

4. Dwa egzemplarze czasopisma „Dyhernfurther Stadtblatt", 1934, nr 46, 1932, 

nr 82. 

Wszystkie trzy znalezione zespoly zostaly zgromadzone przez Prezydium PRN 

w Wolowie i decyzjq jej przewodniczqcego K. Posobca przekazane - jak juZ 

wspomniano - do Archiwum. 
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