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Szanowni Pañstwo !

    Z wielk¹  radoœci¹ i zainteresowaniem  przyjmujemy ka¿d¹ now¹ publikacjê,  przybli¿aj¹c¹ dzieje 

naszej ma³ej ojczyzny.

Wœród mieszkañców naszego miasta i gminy obserwuje siê w ostatnich latach wzrost zainteresowania 

przesz³oœci¹ tych ziem. To¿samoœæ regionalna , która siê teraz kszta³tuje, stara siê uwzglêdniaæ tak¿e 

wielowiekowe dziedzictwo historyczne danej wspólnoty lokalnej. St¹d wspieranie samorz¹du lokalnego 

tego typu inicjatyw.

     Chcia³bym, aby pozycja ta wywo³a³a mo¿liwie jak najwiêkszy oddŸwiêk w naszej spo³ecznoœci, by 

nie tylko poszerza³a wiedzê, pobudza³a do dyskusji, ale by³a impulsem do powstania innych opracowañ.
Pozycja ta niew¹tpliwie znajdzie siê na pó³kach  w wielu sycowskich domach oraz bibliotekach 

publicznych i szkolnych. Podobnie jak autorzy chcia³bym, aby by³a wykorzystywana przez m³odzie¿ 

szkoln¹, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych przesz³oœci¹ naszej ma³ej ojczyzny. W ich imieniu 

serdecznie dziêkujê autorom  i wydawcom ksi¹¿ki za  trud w³o¿ony w  jej powstanie.

    Poniewa¿ park sycowski od wieków zwi¹zany jest nierozerwalnie z histori¹ zamku i osób go 

zamieszkuj¹cych, chcia³bym Pañstwa zapewniæ , ¿e lokalne w³adze samorz¹dowe podjê³y szereg dzia³añ 

maj¹cych na celu przywrócenie blasku temu piêknemu miejscu.

     Jednym z wielu dzia³añ by³o opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku miejskiego, która jest 

jednym z elementów szerszego programu rewitalizacji miasta. Przedsiêwziêcie to ma na celu przy-

wrócenie funkcji krajobrazowej i rekreacyjnej tego wa¿nego dla mieszkañców miejsca. Na ok. 40 ha 

powierzchni parku planuje siê nasadzenia niskiej i œredniej szaty roœlinnej oraz drzewostanu, wytyczone 

zostan¹ nowe œcie¿ki ¿wirowe, znajd¹ siê elementy ma³ej architektury. Koncepcja ta jest wstêpn¹ 

propozycj¹ do sporz¹dzenia projektu w³aœciwego, niezbêdnego do realizacji planowanej inwestycji. 

        Teren parku zosta³ podzielony na cztery strefy:  reprezentacyjno - frontow¹,  centraln¹ - obejmuj¹c¹ 

tereny przyleg³e do stawu, rekreacyjn¹ - znajduj¹c¹ siê na terenie by³ego pola campingowego, strefê 

zadumy - obejmuj¹c¹ obszar przyleg³y do budynku mauzoleum. 

Obszary parku administracyjnie nale¿¹ce do Lasów Pañstwowych Nadleœnictwa Syców zosta³y ujête 

w koncepcji ogólnej, opartej œciœle na walorach historycznych sycowskiego za³o¿enia parkowego. 
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     Zagospodarowanie przestrzeni i uporz¹dkowanie terenu tak, aby nawi¹zywa³y do historycznej 

zabudowy to jeden z priorytetów. Koncepcja przedstawia analizê i powi¹zania historyczne, a tak¿e 

inwentaryzacjê dendrologiczn¹, czyli stan obecny drzewostanu. W propozycjach wyeksponowana 

jest strefa reprezentacyjna parku z elementami rekreacyjnymi, s¹ zaznaczone zmiany umocnieñ 

brzegowych nad stawem w strefie centralnej, s¹ place zabaw dla dzieci m³odszych i nieco starszych 

oraz propozycje oœwietlenia. Strefê rekreacyjn¹ „Za wzgórzami” przedstawiono w dwóch wariantach: 

z amfiteatrem, boiskiem i polan¹ szachow¹ oraz drug¹, nawi¹zuj¹c¹ do czterech pór roku i czterech

rzeŸb w parku, która uwypukla funkcjê krajobrazow¹ miejsca, z roœlinnoœci¹ i rabatami odpowiadaj¹-

cymi porom  roku. "Strefa zadumy" to czêœæ zagospodarowania  terenu  przy mauzoleum. 

        Mam nadziejê, ¿e ten ambitny plan zostanie w najbli¿szym czasie zrealizowany z korzyœci¹ dla 

ca³ej  spo³ecznoœci lokalnej  i  ludzi  odwiedzaj¹cych  nasze  piêkne miasteczko.

                                                                                                                  Z powa¿aniem

                                                                                                    Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Syców

                                                                                                                 S³awomir  Kapica
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Zamiast  wstêpu

     We wrzeœniu 2009 roku po raz kolejny uczestniczyæ bêdziemy w obchodach Europejskich Dni 

Dziedzictwa. Zainicjowane w 1985 przez Radê Europy gromadz¹ miliony Europejczyków, którzy 

w czasie tych dni zwiedzaj¹ bezp³atnie muzea, skanseny i galerie, s³uchaj¹ wyk³adów i koncertów, 

ogl¹daj¹ zorganizowane specjalnie z tej okazji wystawy, prezentacje, kiermasze i historyczne festyny,  

bawi¹ siê  i edukuj¹.

        Po raz trzeci w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w³¹cza siê  Syców -  miasto, które przygo-

towuje z wielkim zaanga¿owaniem programy dzia³añ kulturalnych i edukacyjnych, odznaczaj¹ce siê 

wysokim poziomem merytorycznym, perfekcyjnie realizowane, a przy tym kierowane do ca³ej lokalnej 

spo³ecznoœci. To zas³uga organizatorów  sycowskich obchodów EDD,  prawdziwych  pasjonatów 

historii w³asnej „ma³ej ojczyzny”:  muzealników,  naukowców,  dzia³aczy  kultury,  nauczycieli, 

przedstawicieli w³adz samorz¹dowych.

      W tym  roku Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegaj¹ pod has³em „Zabytkom na odsiecz. 

Szlakiem zamków, grodów i twierdz”. W odpowiedzi na ten apel, zawieraj¹cy w sobie „ducha walki”, 

Syców podj¹³ siê dzie³a szczególnego.  Próbuje odtworzyæ  wojenne losy miasta i okolicy oraz 

nieistniej¹cy ju¿ zamek ksi¹¿êcej rodziny Bironów. Na „odsiecz” tej wspania³ej budowli i jej by³ych 

mieszkañców, na przekór zamiarom wymazania zamku z ludzkiej pamiêci, poœpieszyli sprawdzeni ju¿ 

kronikarze sycowskich dziejów - Pañstwo Aleksandra i Krzysztof Zielnicowie. Dziêki ich pracy 

powsta³a niniejsza publikacja. Opowieœæ, w której ró¿ne w¹tki wzajemnie dope³niaj¹ siê - tworz¹c obraz 

barwny, „skrz¹cy siê” wyrazistymi szczegó³ami, zaczerpniêtymi wprost z ¿ycia zamkowej spo³ecznoœci, 

nie tylko rodziny Bironów, ale tak¿e ich s³u¿by i pracowników: ogrodnika, piwniczego, marsza³ka 

dworu, kamerdynera, szafarzy, garderobianej i pokojówki. Gêsta, niemal przestrzenna, rozpisana na 

wiele g³osów  narracja.

       O zamku i ¿yciu rodziny ksi¹¿êcej opowiadaj¹ ci, którzy zajmowali ró¿ne miejsca w hierarchii 

zamkowej zbiorowoœci i ci, którzy pozostawali na zewn¹trz - obserwuj¹c j¹ i komentuj¹c. Dla jednych 

i drugich zamek by³ wa¿nym punktem odniesienia. Na tyle istotnym, ¿e zwi¹zane z nim, a przywo-

³ywane  po wielu latach, wspomnienia  s¹  zadziwiaj¹co konkretne i barwne.

     W dzieje rodziny Bironów „wpisane” by³y wydarzenia naturalne dla ka¿dego rodu: œmieræ 

i narodziny, wesela i pogrzeby, uczty, zabawy i rozstania. Tworzy³y je tak¿e okolicznoœci w³aœciwe tylko 

dla rodzin utytu³owanych: odwiedziny arystokratów i koronowanych g³ów europejskich, dzia³alnoœæ 

charytatywna i filantropijna, przebudowy posiad³oœci, jej modernizacje.  Historia zamku Bironów ma te¿ 

swój tragiczny fina³ - podpalenie - okrutny cios  zadany jego historii i legendzie, a potem powolny proces 

niszczenia pozosta³ych jeszcze fragmentów zamkowych murów. O samym zamku równie wiele mówi¹ 
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opisy ksi¹¿êcej kuchni ze œnie¿nobia³ymi sto³ami i b³yszcz¹cymi, miedzianymi naczyniami, tapety 

i obrazy w komnatach jak i relacje o rozsadach we wzorcowych, ksi¹¿êcych ogrodach. Uœmiech nowej 

dziedziczki - ksiê¿niczki Herzeleide - przywiezionej do folwarku przez swego ma³¿onka - ksiêcia Karla 

Birona - i ³zy starszej ksiê¿ny Princessy, siedz¹cej z pieskiem na zimnych marmurowych schodach 

spalonego zamku. Zgromadzenie tych wszystkich szczegó³ów, dat, faktów - to efekt wieloletnich, 

mozolnych poszukiwañ archiwalnych, licznych wyjazdów i badañ terenowych, rozmów prowadzonych 

ze œwiadkami tamtych czasów. Praca nie do przecenienia. Ju¿ po lekturze pierwszych rozdzia³ów wiemy, 

¿e po nieistniej¹cym ju¿ zamku oprowadzaj¹ nas autorzy znakomici, wytrawni i b³yskotliwi przewo-

dnicy - Europejczycy. Mo¿emy mieæ pewnoœæ - nie zanudz¹ swoich czytelników, bo nie przekazuj¹ im 

kolejnej, schematycznej wersji znanej ju¿ historii. To,  co maj¹ do powiedzenia jest odkrywcze - wa¿ne 

i  emocjonuj¹ce  tak¿e  dla  nich;  prawie osobiste.
 
        S¹ w tej opowieœci relacje wyj¹tkowe - konstruowane z wielk¹  dba³oœci¹ o detale, wyczuciem jego 

smaku i urody, jak te przedstawiaj¹ce wjazd do Sycowa nowozaœlubionej pary: ksiêcia Gustawa Birona 

i ksiê¿niczki Adeli zu Löwenstein, a tak¿e opisuj¹ce wizytê w Sycowie jego Cesarko-Królewskiej 

Moœci, nastêpcy tronu - Fryderyka Wilhelma, czy pogrzeb ksiêcia seniora Gustawa Birona, czy te¿ bal 

przy ruinach zamku po zakoñczeniu wojny. W zestawieniu z powy¿szymi opisami szczególnie wzrusza 

nas opowieœæ zamkowego zegarmistrza - Stanis³awa Matyni, przyjêtego do pracy przez  m³odego ksiêcia 

Karola. Obowi¹zki tego polskiego zegarmistrza sprowadza³y siê do sprawdzenia i nakrêcenia, w ka¿dy 

czwartek, ponad stu zabytkowych zegarów. Jest coœ symbolicznego w chybionych - dodajmy, na 

szczêœcie dla piêkna tamtych chwil - próbach ujednolicenia ich bicia, podejmowanych przez niego na 

proœbê starszej Ksiê¿nej zwanej Princess¹. Widocznie ka¿dy zegar i ka¿dy cz³owiek maj¹ swój czas 

i mijaj¹ siê przynajmniej o u³amki sekund ich niepowtarzalne tony...  Magii tego „chóru” zegarów 

poddawa³ siê sam m³ody zegarmistrz, gdy wspomina³: 

        „Kiedy wszystkie zegary wybija³y lub wydzwania³y godzinê dwunast¹, a pozytywki wygrywa³y ró¿ne 

melodyjki, zamek o¿ywa³. Wieloœæ ró¿norodnych dŸwiêków stwarza³a niesamowite i niezapomniane 

wra¿enie.”

       Nawi¹zuj¹c do tych s³ów i my mo¿emy powiedzieæ: wieloœæ ró¿norodnych wspomnieñ, punktów 

widzenia, emocji i wzruszeñ w sycowskiej historii autorstwa Aleksandry i Krzysztofa Zielniców stwarza  

niesamowite i niezapomniane wra¿enie.  Zamek o¿ywa! 

  El¿bieta Berendt

                Kierownik Muzeum Etnograficznego
                                we Wroc³awiu

Muzeum Etnograficzne Oddzia³ Muzeum Narodowego we Wroc³awiu
jest koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa  na  Dolnym Œl¹sku
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Statt eines Vorworts...

 

    Im September dieses Jahres (2009) werden wir zum wiederholten Male  „Europäische Tage des 

Kulturellen Erbes“ (Europeen Heritage Days) begehen. Von dem Europäischen Rat (European Council) 

1985 angeregt, nehmen an den Feierlichkeiten Millionen Europäer teil, die in diesen Tagen Museen, 

Freilichtmuseen und Gemäldegalerien besuchen, Vorträge und Konzerte genießen, Ausstellungen, 

Vorführungen, Marktfeste und Mittelaltermärkte besichtigen. Es sind Tage, die unterhalten und 

ausbilden.   
     Zum dritten Male schließt sich Syców (Groß Wartenberg) an die Europeen Heritage Days an. Eine 

Stadt, wo sich die mit großem Einsatz vorbereitete Kultur - und Erziehungsprogramme durch ein hohes, 

professionelles Niveau kennzeichnen, musterhaft ausgeführt und zugleich auf die ganze Gemeinschaft 

gerichtet werden. Es ist ohne Zweifel ein Verdienst der erfahrenen Organisatoren und Animateure der 

Wartenberger Veranstalter dieses Kulturfestes  der leidenschaftlichen Forscher und Entdecker ihrer 

„kleinen Heimat“  Museumsangestellten, Historiker, Kunstliebhaber, Lehrer... Selbstverständlich ist 

eine freundliche Unterstützung seitens der beiden örtlichen Bürgermeister bei den verschiedensten 

Veranstaltungen im Rahmen der genannten Kulturtage an dieser Stelle zu betonen.  
     Die Losung der diesjährigen Tage des europäischen Kulturerbes  lautet:  „Den Denkmälern zum 

Einsatz. Den Spuren der Schlösser, Burgen und Festungen nachgehend“. Auf diesen Aufruf 

antwortend, entschloß sich Syców zu einer besonderen Aufgabe. Man versucht das tragische, grausame 

Schicksal der letzten Kriegstage in der Stadt und  ihrer Umgebung, sowie des niedergebrannten 

Schlosses der fürstlichen Familie Biron von Curland, ins Gedächtnis zurückzurufen und nachzubilden. 

„Zum Einsatz“ diesem prachtvollen Bauwerk und dessen früheren Bewohner den Absichten zuwider das 

Schloß aus dem Gedächtnis zu streichen,  haben sich Frau und Herr Zielnica - die bewährten Chronisten 

der bewegten, glänzenden und  nicht weit zurückliegenden stürmischen Vergangenheit des 

Wartenberger Ländchens, geeilt. Dank ihren Bemühungen ist auch die vorliegende Publikation 

entstanden.
    Es ist eine Geschichte, in der sich verschiedene Faden zu einem farbigen Gesamtbild 

vervollständigen, strahlend in allen ausdruckvollen Einzelheiten des Details, entnommen aus dem 

unmittelbaren Leben der Schloßgemeinschaft. Diese besteht nicht nur aus den Mitgliedern der 

fürstlichen Familie Biron, sondern ist auch um ihre Hausdienerschaft erweitert: majordomus, 

Kammerdiener, Silberdiener, Hausdiener, Gärtner, Kammerfrau der Prinzeß und die Zimmermädchen. 

Eine dichte und gleichzeitig räumliche, auf viele Stimmen verteilte, lebendige Erzählung entsteht.
      Über das Schloß, und aus dem Leben der fürstlichen Familie berichten die damaligen  Bewohner, die 

verschiedene Stellen in der Rangordnung des Schlosses ausübten. Aber auch diejenigen, die damals 

außerhalb standen, bekamen die Möglichkeit das alltägliche Leben dort zu beobachten. Für die einen und 

für die anderen war das Schloß eben ein Mittelpunkt ihrer Existenz. Jedenfalls so wichtig, daß die mit 

ihm verbundenen, nach Jahren zurückgerufenen Erinnerungen erstaunlich konkret und lebhaft 

wiederkehren konnten.
    In die Geschichte des Hauses Biron waren, wie für jedes Geschlecht, natürliche Geschehnisse 

eingewebt, wie: Geburten und Tode, Hochzeiten und Begräbnisfeierlichkeiten, Schmäuse, 

Vergnügungen und Abschiede. Es bildeten sich aber auch Ereignisse - eigentümlich für alle fürstlichen       
Familien: Besuche der Aristokraten und gekrönter Häupter, karitatives und menschenfreundliches Werk, 
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 oder der Umbau und die Modernisierungen ihrer Anwesen. 
    Die Geschichte des wirklich geräumigen Schlosses in Wartenberg (dem heutigen Syców) hat leider ein 

tragisches Finale  die Brandstiftung: ein Todesstoß wird seiner Vergangenheit und seiner Legende 

versetzt. Und dann kam ein langsamer Prozeß der Vernichtung der noch stehenden  Schloßmauerreste.
    Für sich selbst spricht das Schloß schon allein durch die Darlegungen über die fürstliche Küche mit den 

schneeweiß gescheuerten Tischen, dem funkelnden Kupfergeschirr, den Tapeten und Bildern in den 

Gemächern, wie auch durch die Pflanzen aus der vorbildlichen Schloßgärtnerei. Und noch ein bezaub-

erndes Lächeln einer neuen Gutsherrin  der Prinzessin Herzeleide  mitgebracht von ihrem Gemahl 

Prinzen Karl..., und noch die Tränen der älteren Prinzesse Françoise - sitzend mit ihrem Dackel auf der 

kalten Marmortreppe des ausgebrannten Schlosses... 
    Die Ansammlung und Zusammenfügung aller dieser Details, Daten und Fakten, sind ein Resultat einer 

langjährigen, mühseligen archivarischen Recherche, der zahlreichen Reisen und Feldforschungen, der 

vielen Gespräche und Interviews mit den letzten Zeugen jene verflossene Zeiten. Es ist eine wirklich 

unschätzbare Arbeit. Schon nach der Lektüre der ersten Seiten wissen wir, daß wir durch das nicht mehr 

vorhandene Schloß von hervorragenden Autoren - erfahrenen und geistreichen Zeitbegleitern  richtigen 

Europäern - geführt werden. Wir können uns sicher sein, daß sie uns nicht langweilen werden, da sie 

keine allgemein bekannte, oberflächliche Kenntnisse besitzen, sondern meist neue (für sie selbst oft 

emotionelle), oder nur wenig erwähnte - in den Archiven ausgespürte und von den noch lebenden Zeugen 

vernommene Neuigkeiten zum Vorschein bringen. 
    Zu finden sind in diesen Erzählungen auch Ungewöhnlichkeiten, die mit einer besonderen Sorgfalt für 

Details unsere Schönheitswahrnehmungen reizen. So auch diejenigen, die den feierlichen Einzug des 

neuvermählten Paares in Groß Wartenberg  Prinzen Gustav Biron und Prinzessin Adele zu Löwenstein 

darstellen; speziell aber den abermaligen, unvergleichbar prächtigeren Einzug des früh verwitweten 

Prinzen Gustav und seiner danach neugeheirateten Prinzessin Françoise de Jeaucourt. Besonders 

dramatisch sah der „Ball der Sieger“ aus, vor der Ruine des niedergebrannten Schlosses, den die alte 

Fürstin miterleben mußte...  Zu den obigen Schilderungen kommt noch die Erzählung des polnischen 

Uhrmachergesellen - Stanis³aw Matynia - angestellt in den Kriegsjahren vom Prinz Karl. Seine Pflichten 

bestanden darin, daß er jeden Donnerstag am Mittag im Schloß erscheinen sollte, um die über hundert 

verschiedenen, meistens antiken Uhren zu prüfen und aufzuziehen. Es ist eine gewisse Symbolik in 

jenem fehlgeschlagenen Versuch, das Stundenschlagen sämtlicher Uhren genau zu synchronisieren, so 

wie es die ältere Fürstin wünschte.        
    Offensichtlich hat aber jede Uhr und jeder Mensch seine Zeit und seine eigenen, einmaligen Töne, die 

sich zumindest um Sekundenbrüche meiden...  Der faszinierenden „Klanglandschaft dieses Chors“ 

unterlag sogar der junge Uhrmacher selbst, und erwähnte oft: „Als alle Uhren freudig zwölf schlugen 

oder klingelten und die Spieldosen verschiedene Melodien spielten, schien es, daß das Schloß zu leben 

begänne.... Die Vielfalt dieser Klänge schaffte oft einen einzigen, unvorstellbaren Hörerlebnis".                
    An diese Worte anknüpfend, dürfen wir auf dieser Stelle sagen:  Die Farbenpracht der unterschiedl-

ichen Erinnerungen, Standpunkte, Emotionen und Gemütsbewegungen in der Schriftkunst von 

Aleksandra und Krzysztof Zielnica vermittelt uns ein eindruckvolles und unvergeßliches Erlebnis. Das 

Schloß lebt wieder auf ! 

                                                                                                                          El¿bieta Berendt

                                                                                               Leiterin  des  Ethnographischen  Museums  
                                                                                                                          in  Wroc³aw  
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S y c o w s k i e  z a m k i

w  Ÿ r ó d ³ a c h  i  w s p o m n i e n i a c h   
 

C Z Ê Œ Æ  I



Aleksandra i Krzysztof Zielnicowie

                       Zamek -  jego œwietnoœæ,  ruiny i pamiêæ...

iedy we wtorek wieczorem 16 stycznia 1945 roku Bironowie - w³aœciciele sycowskiego  zamku - Kusiedli do kolacji, byli ju¿ chyba œwiadomi zbli¿aj¹cej siê klêski, ale nie s¹dzili zapewne, ¿e 

totalnej zag³adzie ulegnie raz na zawsze ca³y dorobek ich kilku pokoleñ, osi¹gniêty w ci¹gu dwóch 

stuleci.

    W tej ostatniej wspólnej wieczerzy bra³ udzia³ jeden z kilku stacjonuj¹cych w zamku oficerów 

sztabowych - niejaki kapitan Tesdorpff. Ksi¹¿ê Ernst-Johann Biron tak przedstawia ten moment 

w opublikowanej niedawno biografii: 

   „Nagle pojawi³ siê ordynans i chcia³ rozmawiaæ ze swym kapitanem. Tesdorpff gotów by³ wys³uchaæ go 

po zakoñczeniu posi³ku, lecz adiutant oœwiadczy³, ¿e meldunek jest nadzwyczaj pilny. Kapitan wyszed³ 

wiêc i wróci³ bardzo blady... Powiedzia³ - Rosyjskie czo³gi ostrzeliwuj¹ miasto (Czêstochowê)! - 

Zwracaj¹c siê do mojej matki (ksiê¿nej Herzeleide), rzek³:  Musi Pani natychmiast wyjechaæ i doda³: 

oddajê do Pani dyspozycji mój samochód osobowy.  By³ to jedyny sprawny samochód osobowy 

w mieœcie. W ci¹gu pó³ godziny matka by³a gotowa do drogi. Wziê³a ze sob¹ jedynie parê rzeczy. Ale 
1samochód ci¹gle nie przyje¿d¿a³, gdy¿ zapodzia³y siê gdzieœ kluczyki. Wreszcie siê jednak odnalaz³y. “ 

    Dziêki temu ksiê¿na Herzeleide dotar³a w nocy do Wo³owa i zd¹¿y³a jeszcze na poci¹g, którym  

szczêœliwie dojecha³a do rodzinnej posiad³oœci Westerbrak ko³o Hannoveru, sk¹d po kilku dniach 
 powróci³a  raz jeszcze do Sycowa, aby byæ razem z pozosta³¹ na zamku rodzin¹... 

    Ksiê¿na Herzeleide wróci³a zapewne tu¿ przed pamiêtn¹ niedziel¹ (21 stycznia), kiedy na zamku 

pojawi³ siê operuj¹cy na tym terenie dowódca 269. dywizji Wehrmachtu, genera³-porucznik Hans 

Wagner (1896-1967). O tych odwiedzinach genera³a wzmiankuj¹ komendanci Twierdzy Wroc³aw - 

genera³owie von Ahlfen i Niehoff w swych wspomnieniach, spisanych ju¿ po wojnie. Interesuj¹cy nas 

passus brzmi jak nastêpuje: 

     „Na zamku w Sycowie spotka³ on (genera³ Wagner) 21 stycznia tamtejszego w³aœciciela - ksiêcia 

Birona von Curland i jego ma³¿onkê - ksiê¿niczkê Herzeleide - wnuczkê cesarza Wilhelma II. Radzi³ im, 

aby jak najszybciej opuœcili zamek. Podjêta przez niego próba ratowania tamtejszego zestawu szk³a 

i porcelany z dawnego s³ynnego „Tabakskollegium” Fryderyka Wilhelma I prezentu weselnego 

Wilhelma II - musia³a zostaæ zaniechana ze wzglêdu na zaostrzaj¹c¹ siê gwa³townie sytuacjê. I tak ten 
2narodowy skarb wpad³ w rêce  wroga.” 

Ta ostatnia niedziela...

12



Wybuch wojny i losy ksi¹¿êcej rodziny 

istoriê zamku i jego dalszych losów zaczniemy wszelako od pamiêtnego i tragicznego Hw skutkach roku 1939. Jeszcze dwa miesi¹ce przed wybuchem wojny ostatnim dziedzicom na 

zamku  Karolowi i Herzeleide Biron von Curland urodzi³a siê 2 lipca córka Benigna. Ju¿ w czasie 

uroczystego chrztu ulokowa³a siê w zamku jakaœ wojskowa placówka. Ze wzglêdu na napiêt¹ sytuacjê 

polityczn¹ i bliskoœæ granicy m³oda ksi¹¿êca rodzina wyjecha³a na wypoczynek do Warnemünde. Tam 

Karol Biron zosta³ zmobilizowany i musia³ wracaæ do Sycowa. Wspomina, ¿e poci¹g wype³niony by³ 

¿o³nierzami, którzy spieszyli do swych jednostek, ale na ich twarzach nie widaæ by³o entuzjazmu... Ju¿ 
3pierwsze dni wojny przynios³y ksi¹¿êcej rodzinie wielki dramat. Nad rzek¹ Widawk¹, w powiecie £ask  

zgin¹³ Oskar von Preußen - najstarszy brat ksiê¿nej Herzeleide i pochowany zosta³ w mauzoleum 

w parku. Ksi¹¿ê Karol przeniesiony zosta³ najpierw do Lubina i Wo³owa, a nastêpnie do Stahnsdorf 

ko³o Berlina, dok¹d uda³a siê te¿ jego ¿ona i tam urodzi³ siê nasz od niedawna honorowy obywatel  miasta 

Sycowa  dziedziczny  ksi¹¿ê  (Erbprinz)  Ernst-Johann.
 
    Bo¿e Narodzenie 1940 ca³a ksi¹¿êca rodzina œwiêtowa³a w Sycowie. Tu, 8 stycznia 1941, zaskoczy³a 

j¹ nag³a œmieræ ksiêcia seniora Gustava Birona (1859-1941), nazywanego powszechnie Prinzem. Jego 

œmieræ okry³a ¿a³ob¹ nie tylko najbli¿sz¹ rodzinê, lecz tak¿e wiele dworów europejskich, a nade 

wszystko mieszkañców Sycowa, i dotar³a nawet do jego dawnych folwarków, które po roku 1920 

znalaz³y siê w granicach odrodzonego pañstwa polskiego. Wielu uczestników i œwiadków tamtego 

wydarzenia  wraca³a  pamiêci¹  do  owych  uroczystoœci  ¿a³obnych. 

     Tak wspomina  te  chwile Stefan Kozan  by³y  robotnik folwarczny: 

    My  robotnicy ksiêcia na mszy ¿a³obnej w koœciele nie byliœmy,  lecz od d³u¿szego czasu oczekiwali-

œmy na kondukt ¿a³obny. Jedni stali wzd³u¿ alei w parku, a wiêksza grupa mê¿czyzn oczekiwa³a 

w pewnej odleg³oœci przy mauzoleum. Ja te¿ tam by³em. Nagle odezwa³y siê dzwony w koœcio³ach 

i wiedzieliœmy, ¿e kondukt jest w drodze. Jednak d³ugo jeszcze czekaliœmy i ca³y czas bi³y dzwony. 

Czuliœmy donios³oœæ tej  chwili. Ludzi wci¹¿ przybywa³o wokó³ mauzoleum, bo ka¿dy chcia³ zobaczyæ 

jak  najwiêcej. Piêkna trumna sta³a na lawecie ci¹gnionej przez konie ciemnej maœci. Gdy kondukt 

dotar³ pod mauzoleum, myœliwi unieœli trumnê do góry.  Sta³a na nosidle zakoñczonym z przodu  i z  ty³u 

jelenimi poro¿ami i wydawa³o siê, ¿e „p³ynê³a” w powietrzu ponad g³owami ludzi. Nios³o j¹ na 

ramionach szeœciu lub oœmiu leœniczych. Po z³o¿eniu jej w  mauzoleum,  myœliwi zagrali na tr¹bkach 

jak¹œ melodiê,  która nios³a siê  echem po ca³ym parku. Wiele  ludzi  p³aka³o...

    Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e zarówno ksi¹¿ê Gustav, jak i jego ojciec Kalikst w swoich 

folwarkach zatrudniali chêtnie polskich robotników rolnych, w tym tak¿e w³odarzy, nadzorców 

i administratorów. Poniewa¿ do koñca XIX wieku jêzyk polski na tym œl¹skim terenie dominowa³, 

istnia³a tu naturalna potrzeba i obowi¹zek panów stanowych, aby w parafiach i szko³ach zatrudniaæ 

i op³acaæ polskojêzycznych pastorów, ksiê¿y i nauczycieli. Nale¿y tu podkreœliæ,  ¿e  Bironowie w  swym 

¿yczliwym  stosunku do ludnoœci polskiej stanowili chlubny wyj¹tek poœród œl¹skich wielkich w³aœcic-

ieli ziemskich, i ¿e to ¿yczliwe, ³agodne podejœcie zachowali nawet w okresie rozpêtanego przez 

kanclerza Bismarcka Kulturkampfu przeciw koœcio³owi katolickiemu, zw³aszcza zaœ przeciwko polskie-

mu koœcio³owi oraz polskiemu jêzykowi w szkole i koœciele. I trzeba w tym miejscu raz jeszcze mocno 

podkreœliæ, ¿e Bironowie nie byli tu w Sycowie despotami ani ciemiê¿ycielami polskoœci. Byæ mo¿e 
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mieli w  pamiêci  polsk¹  antenatkê  ksiê¿nê  Apoloniê  £odzia-Poniñsk¹?

    Prawd¹ jest,  i¿ nawet w trudnym wojennym czasie Polacy znaleŸli w folwarkach Bironów schronienie 

i opiekê,  a  nawet  pomoc.

W zamkowych komnatach i galeriach

arówno wczeœniejsi jak i ostatni dziedzice przychylni byli polskim robotnikom. Tak wspomina Zo tym zamkowy zegarmistrz  Stanis³aw Matynia:
 
   Ubrany w garnitur syna pani Kewitz (córki poprzedniego zamkowego zegarmistrza - Augusta 

Günthera) i skropiony perfumami, uda³em siê z moj¹ szefow¹ na zamek, gdzie zosta³em przedstawiony 

m³odemu ksiêciu. By³ to Prinz Karl. Spojrza³ na mnie i spyta³, czy ju¿ widzia³em kiedyœ taki zamek. 

Odpowiedzia³em, ¿e widzia³em jedynie zamek Opuchina [£opuchina] w Chruœcinie ko³o Byczyny. 

Ksi¹¿ê uœmiechn¹³ siê tylko na to porównanie i zaakceptowa³ moj¹ kandydaturê. Przyst¹pi³em do 

pracy.W ka¿dy czwartek przychodzi³em do zamku, by sprawdziæ i nakrêciæ zegary. By³o ich ponad sto:  

francuskie, szwajcarskie i niemieckie, a wszystkie piêkne i zabytkowe, wisz¹ce na œcianach, lub stoj¹ce 

na kredensach i pod³ogach, oprawne w metal lub drewno, pod kloszami, albo „podtrzymywane” przez 

pos¹¿ki. Dwa najstarsze zabytkowe czasomierze z d³ugimi wahad³ami przez lata ca³e sta³y w pracowni 

mistrza Günthera, a starsza Ksiê¿na co jakiœ czas zjawia³a siê, by na nie popatrzeæ. Wtedy uruchamia-

liœmy je, by mog³a pos³uchaæ ich g³osu, ale one po chwili stawa³y i milk³y. Wielka iloœæ zamkowych 

komnat sprawi³a, ¿e pocz¹tkowo musia³em korzystaæ z pomocy pokojówki. Otwiera³a ona  kolejno 

drzwi salonów,  w których znajdowa³y siê zegary... 

    W starej czêœci zamku -  opowiada dalej pan Stanis³aw - by³a wielka sala z portretami przodków. Na 

jednym z nich widoczny by³ nawet polski napis, który wkrótce zmieniono na niemiecki... (Byæ mo¿e by³ 

to portret polskiej Ksiê¿nej - Apolonii £odzia-Poniñskiej (1760-1800)  prababki Prinza Gustava).  Z sali 

    portretowej przechodzi³o siê do balowej 

i dalej do archiwum. Od strony ulicy zna-

jdowa³y siê biura dla urzêdników.

  W nowym zamku, przed sypialni¹ 

ksiê¿niczki Herzeleide, by³a te¿ sala 

z obrazami. Gdy pewnego razu zatrzy-

ma³em siê w tym  salonie przed wielkim 

malowid³em, poczu³em niespodziewanie, 

¿e ktoœ lekko dotkn¹³ mojego ramienia. 

By³a to „m³oda ksiê¿niczka”(Herzeleide). 

Zapyta³a, czy wiem, kto znajduje siê na 

tym obrazie? Zaskoczony nag³ym pyta-

niem, odpowiedzia³em - rex Wilhelm - na 

to ona z dum¹ -  das ist ja Kaiser Wilhelm 

II, mein Großvater und da bin ich... (to jest 

cesarz Wilhelm II, mój dziadek, a tu 

jestem ja...). Obraz przedstawia³ dziadka 

cesarza, trzymaj¹cego na kolanach 

dziewczynkê -swoj¹ wnuczkê Herzeleide,  a w dali sta³ orszak wojska. Ksiê¿na wskaza³a mi jeszcze 

Wnêtrza zamkowe. Obrazy przedstawiaj¹ cz³onków rodu Bironów

 (W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie)
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 w¹sacza  na  tle  owego  orszaku,  mówi¹c  -  das ist Kanzler Bismarck.

    Od pewnego czasu Princessa  nalega³a, abym wyregulowa³ i ujednolici³ czas bicia wszystkich 

zegarów na zamku. Usi³owa³em niezw³ocznie wykonaæ to polecenie, lecz nie by³o to zadanie ³atwe,

gdy¿ ma³e odchylenia by³y nieuniknione. Kiedy wszystkie zegary wybija³y lub wydzwania³y godzinê 

dwunast¹, a pozytywki wygrywa³y ró¿ne melodyjki, zamek o¿ywa³. Wieloœæ ró¿norodnych dŸwiêków 

stwarza³a  niesamowite  i  niezapomniane  wra¿enie...

      Gdy zosta³em zamkowym zegarmistrzem, w ka¿dy czwartek, po nakrêceniu ponad stu czasomierzy, 

marsza³ek zamku wprowadza³ mnie do jadalni dla s³u¿by. Znajdowa³a siê ona na pierwszym piêtrze 

starego zamku, od strony drukarni. Tam otrzymywa³em trzydaniowy obiad. Na deser by³a nieraz 

pomarañcza z ksi¹¿êcej oran¿erii, znajduj¹cej siê obok nowej czêœci zamku, przy ulicy Ogrodowej. 

Przynajmniej raz w tygodniu by³em syty.  Moja szefowa, Frau Kewitz, uwa¿a³a mnie za szczêœciarza, 

bo  jak przypomnia³a - jej ojciec,  August Günther,  choæ znacznie d³u¿ej nakrêca³ zamkowe zegary, 

takiego zaszczytu  nie dost¹pi³.
    W czasie mojego godzinnego pobytu na zamku stara³em siê, aby w po³udnie dotrzeæ do zegara 

znajduj¹cego siê w sypialni starszej Ksiê¿nej. Znajdowa³o siê tam radio a przy tym okazja pos³uchania 

ukradkiem polskojêzycznej audycji BBC z Londynu. Nagle us³ysza³em czyjeœ kroki i k¹tem oka 

zauwa¿y³em w drzwiach Princessê. Struchla³em i szybko wy³¹czy³em radio, ale kiedy siê odwróci³em, 

oczekuj¹c nagany, Ksiê¿nej ju¿ nie by³o.... Potem mog³em ju¿ bez obawy nas³uchiwaæ wiadomoœci 

z Londynu i przekazywaæ je Polakom, pracuj¹cym w przyzamkowym folwarku...
    Kiedy zaczê³y siê intensywne bombardowania Berlina -  dodaje Stanis³aw Matynia  - to do syco-

wskiego zamku przeniesiono agendy ministerstw (rolnictwa i finansów), a wraz z nimi pojawi³o siê na 

zamku wielu nowych ludzi. Gdy w pomieszczeniu biurowym nakrêca³em zegar, nagle ktoœ odezwa³ siê 

do mnie po polsku, mówi¹c -  ja te¿ jestem Polakiem. By³ to pan Adam Zielke, który zna³ biegle kilka 

jêzyków i zatrudniony by³ przez ksiêcia Birona w  charakterze  t³umacza. 
    Z tego co jest mi wiadomo, na tydzieñ przed ewakuacj¹  sycowian, ksi¹¿ê Karol czêœæ swego 

archiwum wywióz³ do München (Monachium). W ostatnim dniu mego pobytu na zamku ksi¹¿ê 

rzek³ do mnie - kommst du noch, aber letzter mal (przychodzisz jeszcze, ale ostatni ju¿ raz)- 

wiêcej go  ju¿ nie widzia³em. Zanim  tego dnia  po raz ostatni by³em na zamku, widzia³em niemiecki 

sztab wojskowy, jak urz¹dza³ tu swoj¹ placówkê. Oficerowie studiowali sztabowe mapy. Jeden z nich 

nawet mnie podejrzliwie zagadn¹³ i chwilê ze mn¹ rozmawia³, wiêc zapamiêta³em jego twarz. Potem, 

po wejœciu Rosjan i po przybyciu kapitana Akimowa, uda³em siê z nim na obchód miasta. Wst¹piliœmy 

te¿ do piwnic nowej czêœci zamku. Zobaczy³em tam, ¿e owi niemieccy oficerowie le¿eli zasztyletowani 

w ka³u¿y krwi, na puszystym dywanie. Rozpozna³em twarze tych, z którymi jeszcze przed dwoma 

tygodniami rozmawia³em...
     Do starego zamku nie sposób by³o ju¿ wejœæ z powodu p³omieni i dusz¹cego dymu. Mimo to, ludzie 

ci¹gle jeszcze coœ wynosili. Z piwnic „ratowano” g³ównie butle z winem... 

Piêkne by³y te zamkowe komnaty...

iêkna komnata kominkowa zapad³a w pamiêci 9-letniej dziewczynce Anieli Œwiderskiej, która Pjeszcze po pó³ wieku tak wspomina swój pobyt z matk¹ i rodzeñstwem u starszej Ksiê¿nej na zamku:

    Po serdecznym powitaniu w obszernym holu Ksiê¿na zaprosi³a nas do wielkiej sali. Staliœmy 

przez chwilê jak zaczarowani, bo naszym oczom ukaza³a siê olbrzymia lustrzana komnata z komi-

nkiem i wielkimi portretami na œcianach. Wydawa³o mi siê, ¿e ludzie z portretów na nas patrz¹.
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Ksiê¿na te¿ na nas patrzy³a i wci¹¿ siê do nas uœmiecha³a. Przesta³am siê ju¿ baæ i wydawa³o mi siê, 

¿e jestem w pa³acu dobrej wró¿ki, o której opowiada³a mi kiedyœ babcia. Po chwili wesz³a pokojówka 

i poda³a nam na tacy bu³ki z mas³em i kakao. Mama, która zna³a trochê niemiecki, rozmawia³a w tym 

czasie z Ksiê¿n¹, a my wci¹¿ podziwialiœmy tê olbrzymi¹, bajkow¹ komnatê... Czas min¹³ nam 

szybko i powróciliœmy  znowu  do smutnej rzeczywistoœci w leœnej kryjówce ko³o Dziadowej K³ody.

   O stanie zamku i jego wyposa¿eniu opowiada nam po latach Marian GwiŸdziel, uczeñ 

w firmie architektoniczno-budowlanej Hermanna Schipke:

     W 1943 roku nasza firma przeprowadza³a na zamku remont, gdy¿ mia³y siê tam wprowadziæ jakieœ 

ministerstwa z Berlina. Wykonywa³em wówczas ró¿ne prace pomocnicze. Zapamiêta³em, ¿e komnaty 

mia³y œciany w kolorach pastelowych, lub wyklejane by³y piêknymi tapetami, a niektóre pomieszczenia 

wy³o¿one by³y korkiem. Gdy szef kaza³ mi wynieœæ na zewn¹trz stare deski pod³ogowe, to zwyczajnie 

pob³¹dzi³em, bo tak wielkie by³o to zamczysko, ¿e nijak nie mog³em  trafiæ do wyjœciowych drzwi. 

A gdy ju¿ wydosta³em siê na zewn¹trz, to widzia³em, jak woŸnica w bia³ych rêkawiczkach i czarnym 

cylindrze podje¿d¿a³ karet¹ pod ganek zamku.  S³ysza³em, jak robotnicy opowiadali, ¿e ów woŸnica 

mieszka³  w przyzamkowym  folwarku i musia³ byæ w ci¹g³ej gotowoœci. Gdy starsza Ksiê¿na zadzwo-

ni³a, woŸnica z karet¹ w ci¹gu piêciu minut czeka³ ju¿ przed gankiem. Starsi robotnicy w czasie tych prac 

lubili opowiadaæ ró¿ne ciekawostki o panuj¹cych dworskich zwyczajach i o bogactwie na zamku. Jeden 

z nich twierdzi³ nawet, ¿e zatrudniano a¿ cztery kobiety do czyszczenia sreber. Opowiadali te¿, ¿e

 ksi¹¿ê Gustav jeszcze przed œmierci¹ chcia³ zbudowaæ przejœcie z zamku na chór koœcio³a ewangeli-

ckiego,  ale  nie  wiem czy  t o  prawda... 

     A ja by³am nawet na dachu zamku - wspomina chêtnie Zofia £ugowska (Ponitka) - W starej czêœci 

zamku nie by³am, ale wielokrotnie ogl¹da³am miasto Gross Wartenberg i otoczenie z dachu nowego 

zamku. Jako folwarczni robotnicy wykonywaliœmy ró¿ne prace. Zim¹ odgarnialiœmy czêsto œnieg 

z alejek i co jakiœ czas zrzucaliœmy go z p³askiego dachu zamku. Aby siê tam dostaæ, musieliœmy przejœæ 

przez korytarz, gdzie czeka³a ju¿ na nas pokojówka i prowadzi³a najpierw do piêknej ³azienki z lustrami

i rzeŸbami. Z niej by³o bowiem przejœcie do pomieszczenia, z którego po drabince wchodziliœmy na 

dach nowej czêœci zamku. Zanim przyst¹piliœmy do pracy, to przez chwilê patrzyliœmy na miasto. By³ to 

zawsze  niezapomniany  widok...

    Swoje wra¿enia z pobytu na zamku tak wspomina po 60 latach inna sycowianka Cecylia Kowalczyk 

(Mielczarek):

    Gdy przed ostatnim Bo¿ym Narodzeniem (1944) Princessa poprosi³a nas, polskie dziewczyny, 

abyœmy przed œwiêtami pomog³y posprz¹taæ ten wielki zamek, posz³yœmy chêtnie, bo by³yœmy ciekawe, 

jak tam jest w œrodku. Kiedy zobaczy³am te cudowne komnaty, to zdawa³o mi siê, ¿e jestem w raju, lub 

na  innym œwiecie... Oprzytomnia³am dopiero, gdy pokojówka zaczê³a nam wyznaczaæ prace. My³yœmy 

okna i czyœci³y pod³ogi, ale ci¹gle rozgl¹da³am siê doko³a i nie mog³am siê napatrzeæ i nadziwiæ, ¿e coœ 

tak piêknego mo¿e istnieæ na œwiecie, i ¿e tak piêknie mo¿na mieszkaæ... Gdy po miesi¹cu wróci³am do 

Sycowa i posz³am znowu do zamku, zobaczy³am jedynie wypalone mury... A ja wci¹¿ mam w pamiêci 

te cudowne, rajskie komnaty i myœlê czêsto, ¿e tak piêknie, mo¿e byæ jedynie w tym prawdziwym, 

niebiañskim  raju... 

    Piêknych komnat na zamku nie ogl¹da³ Mateusz Jañski z Bralina. By³ natomiast w pokoiku 

w najwy¿szej wie¿y zamkowej, na której zatykana by³a rodowa chor¹giew, w czasie gdy ksi¹¿ê obecny 

16



by³ na zamku. Pan Mateusz (14-letni wówczas m³odzieniec) uda³ siê pewnego razu wraz z ojcem  do 

braliñskiego nauczyciela i organisty, Stanis³awa Kutznera, który zagro¿ony  aresztowaniem znalaz³ 

schronienie u Princessy na wie¿y zamku. Tak wspomina dziœ ten epizod:

    Najbardziej utkwi³y mi w pamiêci strome schody w tej baszcie, które wiod³y do pokoiku na wie¿y. 

Pamiêtam, ¿e œciany klatki schodowej by³y wy³o¿one czerwonym chiñskim jedwabiem. Nasz rodak 

ucieszy³ siê serdecznie i przyj¹³ chêtnie przyniesion¹ mu t³ust¹ braliñsk¹ g¹skê, i zaprosi³ na wspólny 

posi³ek. Ojciec chcia³, aby pan Kutzner uczy³ mnie graæ na skrzypcach. Ten niestety nie móg³ spe³niæ 

naszej proœby, bo  jak wyzna³, musi siê ukrywaæ i nie chce sprawiaæ k³opotu swoim dobrodziejom... 

Ksi¹¿ê w roli dozorcy

 miarê jak Armia Czerwona zbli¿a³a siê do granic Prus Wschodnich, w³adców Rzeszy ogarnia³ Wcoraz wiêkszy niepokój a nawet pop³och. Z inicjatywy  gauleitera Prus Wschodnich - Ericha 

Kocha oraz naczelnego dowódcy wojsk na wschodzie  genera³a Heinza Guderiana powsta³a inicjatywa 

wykopania wzd³u¿ wschodniej granicy Rzeszy g³êbokich rowów przeciwczo³gowych. Wylansowali oni 

propagandowo noœne has³o Lieber schippen als räumen! (Lepiej szuflowaæ ni¿ siê ewakuowaæ), 

co spotka³o siê z aprobat¹ samego Hitlera. Z poparciem i wykonaniem rozkazu poœpieszyli tak¿e 

inni gauleiterzy, a poœród nich gauleiter Œl¹ska Karl Hanke, który nada³ tej akcji nazwê „Operacja 

Bartold” (Unternehmen Bartold), od  nazwiska  nazistowskiego  bohatera  powieœci Vogt  Bartold.

    Pod Sycowem gigantyczny szaniec prowadzi³ od strony Pisarzowic, Ba³dowic i S³upi, przez Kozê 

Ma³¹, nastêpnie w pobli¿u wsi Komorów, Kamieñ (Schön-Steine), Cieszyn (Tscheschen) i dalej na teren 

Wielkopolski. 

    Jak ju¿ wspomniano, po usuniêciu z wojska, ksi¹¿ê Karol wyznaczony zosta³ na dozorcê przy tej 

morderczej  a  militarnie  zupe³nie bezskutecznej  operacji. 

Gertruda Maciej wspomina: 

    Przez ca³y tydzieñ pracowa³am w folwarku ksiêcia Birona i tam nocowa³am, a na niedzielê przyje-

¿d¿a³am do domu, do Ba³dowic. S³ysza³am wtedy jak ludzie ubolewali nad losem Prinza Karola. 

Opowiadali jak biedny i smutny chodzi³ wzd³u¿ okopów lub siedzia³ zamyœlony samotnie na górce pod 

ulubion¹ sosn¹. W tym czasie m³ody polski parobek Stasiu Mielczarek, na  u¿yczonym mu przez Ksiêcia 

rowerze,  przywozi³  mu  obiad  z  zamku.

     Gdy ksi¹¿ê nadzorowa³ okopy ksiê¿niczka Herzeleide, gdy mia³a doœæ pracy w biurze na zamku, 

to pojawia³a siê w polu. Razu pewnego grabi³a z nami siano i ¿ali³a siê, ¿e ca³a majêtnoœæ : zamek, 

folwarki  i  pola zosta³y  im  zajête  i  niewiele  maj¹  ju¿  do  powiedzenia...

    Dosz³o nawet do tego, ¿e ksiê¿niczka Herzeleide obawia³a siê wyjechaæ do swoich dzieci (które 

pozostawi³a w g³êbi Niemiec pod opiek¹ niani), aby nie podejrzewano jej o destrukcjê i ucieczkê. 

W przeciwnym wypadku, jak ostrzega³ ¿yczliwy im landrat, Detlev von Reinersdorff-Paczensky, 

odebrano by jej kartki ¿ywnoœciowe, mimo ¿e na ksi¹¿êcych folwarkach produkowano i dostarczano 

pañstwu olbrzymi¹,  darmow¹  produkcjê  ¿ywnoœci.

70-te urodziny Ksiê¿nej na zamku 

awni mieszkañcy najczêœciej wspominaj¹ ksiê¿nê Franciszkê za to, ¿e do wieczerzy wigilijnej na Dzamku zaprasza³a ludzi starych, samotnych oraz biedne dzieci. Pani Helena Orywo³ (Chowañska) 
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dziœ  jeszcze opowiada z  rozrzewnieniem,  jak w roku 1944, na dzieñ przed Wigili¹, goœci³a 

z  koœcielnym  chórem na  zamku  z  okazji 70.  urodzin Princessy,  i  tak  to  zapamiêta³a:

    Sk³adaliœmy Jubilatce ¿yczenia i œpiewaliœmy ulubione kolêdy. Potem Ksiê¿na urz¹dzi³a nam 

wigilijny poczêstunek. Tego wieczora my sycowskie dzieci nie wiedzia³yœmy, ¿e ju¿ za kilka tygodni 

bêdziemy  musia³y  uciekaæ przed  zbli¿aj¹cym  siê  frontem... 

    Tragiczny fina³ wielkiej wojny zobaczy³yœmy po powrocie z kilkumiesiêcznej tu³aczki. Piêkny 

sycowski zamek by³ ju¿ tylko ruin¹, strawion¹ przez ogieñ. I nie by³o ju¿ wiêcej wigilijnych spotkañ 

na zamku... Jednak¿e ka¿dej Wigilii wracamy myœl¹ do tamtego 23 grudnia 1944 roku. Powracamy 

pamiêci¹ do kole¿anek,  kolegów  i  naszej  kochanej  Princessy...

Przemarsz przez Gross Wartenberg

tó¿ z nas mo¿e sobie dziœ wyobraziæ, jak wielka rozpacz targa³a sercem wiekowej Ksiê¿nej KFranciszki, gdy po zajêciu miasta przez czerwonoarmistów, przez wiele dni ogieñ trawi³ rodowy 

zamek, w którym up³ynê³o jej niemal ca³e doros³e ¿ycie. Teraz w³asnymi oczami ogl¹da³a jego zag³adê... 
4Jedynie  trumny  przodków  zdo³a³a  uratowaæ . 

    Zanim zamek stan¹³ w p³omieniach, przez miasto przechodzi³o i przeje¿d¿a³o ju¿ wielu polskich 

parobków, powracaj¹cych do swych rodzinnych stron i domów. Tylko nieliczni z nich potwierdzaj¹, 

¿e w niedzielne popo³udnie (21 stycznia 1945) widzieli wydobywaj¹cy siê dym z sutereny nowego 

zamku. Potwierdza to Klementyna Rybak, która pod wieczór tego dnia wje¿d¿a³a do miasta wozem 

ze szwagrem KaŸmirskim. Tak¿e by³a sycowianka Eleonore Doktor-Binkowski, której rodzina nie 

ewakuowa³a siê i w tych prze³omowych dniach przebywa³a w mieœcie - jest pewna, ¿e jeszcze przed 
5wejœciem Rosjan w nowym zamku wydobywa³ siê dym . A Tomasz KaŸmirski pamiêta, ¿e niejaki 

Bierwagen (potem Król) opowiada³ wielokrotnie jego rodzicom, jakoby dowódcy niemieckiej  placówki 

(rozmieszczonej w suterenie nowego zamku) podpalili wojskowe archiwum. Mimo, ¿e ogieñ bez 

dostêpu powietrza „zadusi³ siê”, to jednak jeszcze przez wiele godzin unosi³ siê dym z tl¹cych siê 

papierów. Wszyscy inni przechodnie w nastêpnych piêciu dniach (od 22 do 26 stycznia)  zgodnie 

twierdz¹, ¿e zamek siê jeszcze wtedy nie pali³. Dopiero w dniach nastêpnych - w pi¹tek wieczorem 

i sobotê  (26-27 stycznia) -  widziano,  jak  ogieñ wydobywa³ siê  ju¿  z  okien piêter. 

    Najwa¿niejszym wszak¿e œwiadkiem, potwierdzaj¹cym nienaruszony stan zamku w trzecim dniu 

po wejœciu Rosjan,  jest Danuta Wancek (Baczocha). Tak wspomina pierwsze dni w Sycowie:

    Przybyliœmy do Sycowa w poniedzia³ek wieczorem i radzieccy posterunkowi skierowali nas do domu 

Niemki Wobst przy ulicy Kaliskiej. Tam ju¿ przebywali KaŸmirscy nasi znajomi z Brzezinki. Po drugiej 

stronie szosy,  w  willi „Marta” byli ju¿ Rosjanie, a obok w skromnym domku  mieszka³a  autochtoniczna 

rodzina Dziubów. Starszy pan, Piotr Dziuba, by³ konserwatorem pieców w bironowskim zamku. 

Nastêpnego dnia (wtorek 23 stycznia) pan Dziuba wzi¹³ nas, dzieci, ze sob¹ i pokaza³ zamek. Wszystko 

tam by³o na swoim miejscu, bo nie pojawili siê jeszcze szabrownicy. Komnaty wygl¹da³y tak, jakby 

w³aœciciele wyszli  na chwilê  i zaraz  mieli  wracaæ...  

Leon Dulski:

     Po ucieczce z Brzezinki (œroda 24 stycznia) szed³em przez Dro³towice,  Wielowieœ  i  Syców do domu 

w Ostrówku i tak zapamiêta³em miasto. Zamek Bironów sta³ jak dawniej,  a radzieccy ¿o³nierze w rynku 

wywalali ze sklepów na ulicê bele materia³ów i mówili do nas - Bieritie Palaczki, bieritie! -  ale po 
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przygodzie z Kozakiem w Brzezince nie chcia³em wiêcej mieæ z nimi do czynienia, a zreszt¹ do domu 

mia³em jeszcze kawa³ drogi...

Ludwika Wiêcek (Dolata) dodaje: 

    Pamiêtam, ¿e we czwartek (25 stycznia) po spêdzonej nocy w komórce na Wielowsi, wyruszyliœmy do 

Ligoty. W godzinach rannych przechodziliœmy przez Syców i jestem pewna, ¿e tego dnia w mieœcie nic 

siê nie pali³o, a ju¿ na pewno nie pali³ siê zamek. Zauwa¿y³am jednak, ¿e niektóre domy by³y ju¿ 

wypalone i czuæ by³o spaleniznê...

Helena Lewandowska (Howis):

    By³o to prawdopodobnie 25 lub 26 stycznia, gdy nasza 17-to osobowa grupa polskich parobków 

wyruszy³a z Oleœnicy na Syców. Gdy przechodziliœmy przez opustosza³e miasto, po¿arów tego dnia 

nie  widzieliœmy,  choæ  niektóre  domy  by³y  ju¿  wypalone  i  czuliœmy  dusz¹cy  sw¹d... 

Bogdan Kula:

   W pierwszym tygodniu, po zlikwidowaniu niemieckiego fortu pod Pisarzowicami (z 23 na 24 

stycznia), ludzie z M¹koszyc i okolicznych wsi jechali do Sycowa. Jecha³ z M¹koszyc saniami

Willi Smolny, wiêc i ja siê z nim zabra³em. Podjechaliœmy pod zamek, ale nie wiedzieliœmy, którêdy  tam 

wejœæ, wiêc poszliœmy za ludŸmi. Zamek by³ olbrzymi i potem nie wiedzieliœmy, jak siê z niego 

wydostaæ. Po zamku uwijali siê jacyœ ludzie i ka¿dy coœ wynosi³. Ja, na pami¹tkê, wzi¹³em tylko ma³y 

kieliszek i mam go do dziœ. Mia³em wtedy 12 lat i nie zdawa³em sobie sprawy z posiadania wartoœcio-

wych rzeczy. Kolega Willi te¿ coœ zabra³ na pami¹tkê i postanowiliœmy wracaæ do domu. W tym dniu 

widzia³em  w  mieœcie  kilka wypalonych  domów,  ale zamek  jeszcze siê  nie  pali³...

 Helena Fr¹c (Ho³ubecka):

    Po noclegu w Stradomi w czwartek lub pi¹tek (25 lub 26 stycznia) kilka polskich rodzin z Miodar 

jeszcze przed po³udniem dotar³o do Nowego Dworu. Tu radzieccy posterunkowi ograbili nas z ce-

nniejszych przedmiotów i resztek spirytusu. Rodziny z okolic Czêstochowy skierowano od razu do 

folwarku w Wielowsi Górnej, a nas - Zabu¿an - do Sycowa. Dotarliœmy do obecnego Placu Królowej 

Jadwigi, gdzie mieœci³ siê pierwszy punkt rejestracji ludnoœci (który z czasem zosta³ przemianowany na 

PUR  i  przeniesiony do rynku),  ale  zamek  tego  przedpo³udnia  jeszcze  siê  nie  pali³...

    Zaburzanin W³adys³aw Zieliñski  jest przekonany, ¿e nasze rodziny (Ho³ubeckich i Zieliñskich) 

ju¿ w czwartek 25 stycznia dotar³y do Sycowa i po¿arów tego dnia w mieœcie nie by³o, a na pewno nie 

p³on¹³ tego dnia  zamek, przy którym sta³y czas jakiœ nasze furmanki, nim dokonano rejestracji rodzin, 

a  dopiero  potem  odes³ano  nas  do Wielowsi.

Widzieli p³on¹cy zamek...

aria Grzeœczyk wraca³a do domu z Solnik Ma³ych (Klein Zöllnig) wraz z kole¿ank¹ Basi¹ MPietruszak i rodzin¹ Sarnowskich z Pisarzowic. Szli przez Radzowice i Œlizów. Blisko stacji 

kolejowej spotkali siê z pani¹ Pietruszak (matk¹ Basi i ¿on¹ pierwszego burmistrza Sycowa), która 

wysz³a im naprzeciw z przepustk¹ od komendanta miasta - Akimowa i wszyscy razem weszli do 

œródmieœcia.

Maria Grzeœczyk: 
    By³o to w sobotê 27 stycznia wieczorem. P³on¹³ zamek i na w³asne oczy widzieliœmy, jak  p³omienie 

ognia  wydobywa³y siê  z  okien  piêtra.
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Anna Marchewicz:

    Rosjanie zatrzymali nasze furmanki pod p³on¹cym zamkiem i ¿¹dali okupu. Podziurawili nam 

z kulomiotów zgromadzony na wozie dobytek, a rodzice musieli jeszcze zap³aciæ jakiœ haracz. Stoj¹c 

ko³o pal¹cego siê zamku, obawialiœmy siê, ¿e od iskier spadaj¹cych na wóz, mog¹ zapaliæ siê nasze 

pierzyny...

    Poœród tych, którzy z p³omieni wynosili i tym samym ratowali ró¿ne dobra, by³a znana sycowska 

handlarka - Helena  Bodziñska. To ona uratowa³a najcenniejsz¹, jak siê póŸniej okaza³o, pami¹tkê. Jest to 

marmurowa rzeŸba, wiernie oddaj¹ca rysy i urodê ma³ej ksiê¿niczki Françoise de Jeaucourt (przysz³ej 

ma³¿onki Gustava Birona) d³uta J. A. Carlesa, za któr¹ artysta ten zdoby³ wysok¹ nagrodê na wystawie 

w Pary¿u w 1889 roku. Ksiê¿na Franciszka przywioz³a ze sob¹ tê cenn¹ pami¹tkê na sycowski zamek 

w 1902 roku. RzeŸba ta, uratowana cudem z po¿aru, jest dziœ g³ówn¹ ozdob¹ Muzeum Regionalnego 

w Sycowie.   
   Dziœ w wielu sycowskich domach spotkaæ mo¿na jeszcze ró¿ne przedmioty uratowane wówczas 

z po¿aru:  naczynia, pojedyncze meble, obrazy i bibeloty... 

 Klara Zawierucha (Orzeszyna): 

    To by³o pod koniec stycznia. Rosjanie stali ko³o gazowni i nie wpuszczali do miasta nas, przybyszów 

z Marcinek i okolicznych wsi, bo pali³ siê zamek Bironów. Widzieliœmy tylko wielk¹, czarn¹ chmurê 

dymu, unosz¹c¹ siê nad miastem. Odwiedziliœmy wiêc tylko folwark Dziekana przy Komorowskiej, 

gdzie pracowa³yœmy z siostr¹ Aniel¹ w czasie wojny i zawróciliœmy do domu... 

    Na p³on¹cy zamek patrzy³a zapewne  z przera¿eniem Ksiê¿na Franciszka, która natenczas schroni³a 

siê na plebanii proboszcza Kurta Nowaka. Potem jeszcze wielokrotnie widywano j¹ w okolicy tego 

najwiêkszego w mieœcie pogorzeliska. Tam spotka³a j¹  jej praczka Walentyna Niechcia³a: 

    W pewne marcowe po³udnie (1945) idê przez park i widzê, ¿e na wielkich, marmurowych 

schodach spalonego zamku siedzi Princessa, przytula pieska i p³acze. Podesz³am do niej i pomog³am 

jej siê podnieœæ, bo siedzia³a na zimnych schodach. Objê³a mnie i, p³acz¹c, przytula³a do siebie. 

Wzbrania³am siê, bo by³am przecie¿ jej praczk¹, a ona wielk¹ ksiê¿n¹. Wtedy powiedzia³a mi, ¿e 

w nieszczêœciu  tytu³y i godnoœci nie maj¹ ¿adnego znaczenia. Odprowadzi³am j¹ do rynku i dalej 

posz³a ju¿ sama, a ja do swojej roboty w hotelowej kuchni... 

9 maja - koniec wojny

 maja 1945 ca³y œwiat dowiedzia³ siê, ¿e II wojna œwiatowa - najwiêksza hekatomba w dziejach 9ludzkoœci - dobieg³a wreszcie upragnionego koñca. Po mieœcie i okolicznych wsiach rozes³ano 

„wici”. Wojskowi i cywilni pos³añcy, rozg³aszali tê radosn¹ nowinê w mieœcie i w odleg³ych folwarkach, 

w których pracowali nadal polscy parobcy pod radzieckim zarz¹dem wojskowym. Informuj¹c 

o zakoñczeniu wojny, wspomniani „heroldzi” zapraszali na zabawê do ksi¹¿êcego parku, na niedzielê 

13 maja. Tymczasem ju¿ w dniu zakoñczenia spêdzano ludzi do rynku na uroczysty okolicznoœciowy, 

radosny pochód. O tym wydarzeniu mówi nam sycowianka, która pragnie zachowaæ anonimowoœæ 

i tak wspomina:
    9 maja 1945 roku emisariusze ludowej w³adzy przychodzili do ludzi z poleceniem, aby stawili siê na 

rynku. Gdy tam przyszliœmy, zastaliœmy ju¿ spor¹ gromadê. By³a tam te¿ pani Grudziñska ze swoimi 

uczniami i ktoœ trzyma³ polsk¹ flagê. Og³oszono, ¿e wojna siê skoñczy³a i z rynku ruszy³ niewielki 

pochód. Na jego czele jechali na koniach w polskich wojskowych mundurach obywatele Molenda 

i Usnarski
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Antoni Kurzawa przypomina sobie, i¿ bia³y koñ na Placu Królowej Jadwigi, potkn¹³ siê na „kocich 

³bach” i jeŸdziec omal nie spad³. Inni dodaj¹, ¿e przy koœciele ewangelickim pochód zawróci³ i obok ruin 

zamku doszed³ do kina. Gdy defiluj¹cy powrócili do rynku, tam przemawiali jacyœ cywile i zaprosili 

wszystkich obecnych na zabawê do parku na najbli¿sz¹ niedzielê.

    Przypominam sobie, ¿e by³ piêkny, majowy dzieñ. My  dzieci bawi³yœmy siê na folwarcznym 

podwórzu w Wielowsi Górnej, gdy nagle wjecha³ polski ¿o³nierz na gniadym koniu. Coœ radoœnie 

wykrzykiwa³ wzywa³ ludzi do siebie. Objecha³ k³usem du¿e podwórze  i pogalopowa³ na drug¹ stronê 

szosy. Bieg³yœmy za tym baœniowym rycerzem na poblisk¹, rozleg³¹ ³¹kê pe³n¹ majowego kwiecia. 

Ludzie gromadzili siê wokó³ jeŸdŸca w wojskowej pelerynie i fura¿erce z polskim orze³kiem. Piersi jego

 zdobi³y rzêdy medali. Gdy nadeszli ostatni oborowi z folwarku, wtedy ¿o³nierz obwieœci³ donoœnym 

g³osem: Ludzie, koniec wojny! Koniec wojny! - Powtórzy³ to jeszcze kilkakrotnie i poinformowa³, ¿e 

jesteœmy wolni i mo¿emy zajmowaæ opuszczone niemieckie gospodarstwa. Na koniec powiedzia³, 

¿e na czeœæ tego wielkiego wydarzenia zaprasza wszystkich zebranych do parku miejskiego w  Sycowie 

na zabawê w  najbli¿sz¹  niedzielê. - Bêdzie  orkiestra i poczêstunek - doda³ zachêcaj¹co... Ludzie 

cieszyli siê, obejmowali i ca³owali nawzajem, dziêkuj¹c ¿o³nierzowi za tê radosn¹ nowinê, na któr¹ 

wszyscy od  lat czekali z  utêsknieniem. 
    Owym baœniowym rycerzem, przynosz¹cym 9. maja 1945 radosn¹  nowinê by³,  jak siê okazuje, 

kapitan Jan Molenda. (A. H-Z. - autorka)

By³ bal...

ymczasem w mieœcie zdejmowano ochoczo tablice z niemieckimi napisami Gross Wartenberg Ti zawieszano tablice i szyldy z  polsk¹  nazw¹  miasta - Syców.  Trwa³y te¿ gor¹czkowe przygotowa-

nia do wyj¹tkowej i prze³omowej imprezy, na któr¹ serdecznie zapraszali sycowscy heroldzi - kapitan 

Molenda na gniadym koniu, a oficer Usnarski na bia³ym rumaku, niczym pocztylion z herbu Sycowa, 

przemierza³ miasto wzd³u¿ i wszerz... Na tê szczególn¹ okazjê zmobilizowano ju¿ i zaprzêgniêto 

pierwszych  w mieœcie rzemieœlników, zw³aszcza piekarza Kuberskiego i rzeŸnika Olejnika. W kilku 

kuchniach gotowano wielkie iloœci miêsiwa. W by³ym miejskim wiêzieniu zgromadzono wielkie iloœci 

alkoholu, a  stolarze wykonali specjalny podest do tañca, który usytuowano w miejscu, gdzie jeszcze  tak

 Brama g³ówna zamku (W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie)

niedawno sycowscy ksi¹¿êta wy-

dawali uczty i przyjêcia dla 

najdostojniejszych goœci z ró¿nych 

europejskich  dworów... 

    Wokó³ pergoli ustawiono sto³y 

i ³awy dla biesiadników. Nad 

spokojnym i bezpiecznym przebie-

giem tej wyj¹tkowej politycznej 

imprezy czuwaæ mia³a, powo³ana 

dzieñ wczeœniej (12 maja) miejska 

i powiatowa milicja obywatelska.

    Uczestnicy pamiêtnej zabawy 

z okazji zakoñczenia wojny, która 

odby³a siê w parku w niedzielê 

(13 maja) nazywaj¹ j¹ ironicznie 
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„balem”, gdy¿ niektóre Rosjanki tañczy³y w nocnych koszulach, niby  sukniach balowych. By³o to bez 

w¹tpienia dziœ jeszcze pamiêtane wydarzenie w historii Sycowa, jako ¿e kilka dni wczeœniej, pod 

nadzorem radzieckich towarzyszy, uformowa³a siê „w³adza ludowa” i urz¹dzi³a przyjêcie swojemu 

ludowi...

Helena Fr¹c (Ho³ubecka): 
   By³o to 13 maja, w niedzielê, gdy ojciec zabra³ mnie ze sob¹ po raz pierwszy na zabawê, na któr¹ 

zaprosi³ nas kilka dni wczeœniej pan Molenda. Do parku weszliœmy przez bramê zamkow¹. Zadziera³am 

do góry g³owê, bo z lewej strony by³o olbrzymie zamczysko, a z prawej koœció³Ju¿ z daleka s³ychaæ by³o 

wznoszone toasty, po polsku i po rosyjsku. Kiedy podeszliœmy bli¿ej, zobaczy³am du¿o ludzi, siedz¹cych 

przy sto³ach, ustawionych koliœcie pod pergolami. Sto³y ugina³y siê od jad³a. Le¿a³y bochny pokrojone-

go chleba, pêta kie³basy, miednice pe³ne gotowanego miêsiwa i mnóstwo butelek z wódk¹. By³a muzyka, 

a rosyjscy ¿o³nierze tañczyli ze swymi dziewczynami wystrojonymi w d³ugie suknie, z kwiatami 

we w³osach. 
    Od najstarszych uczestników tej hucznej imprezy uda³o siê jeszcze dowiedzieæ nieco wiêcej szcze-

gó³ów; miêdzy innymi o tym, ¿e byli tam zwierzchnicy radzieckiej w³adzy - komendant miasta Aleksiej 

Akimow, kilku enkawudzistów, oficerowie, a tak¿e zwykli ¿o³nierze i ¿o³nierki, które tego dnia 

zamieni³y mundury na „balowe” suknie. Polsk¹ w³adzê reprezentowali - starosta Henryk Niekrasz, 

przedstawiciele Urzêdu Bezpieczeñstwa, Milicji Obywatelskiej,  partii politycznych,  a tak¿e rzemie-

œlnicy (piekarz Kuberski i rzeŸnik Olejnik), którzy od d³u¿szego czasu gromadzili towar i gotowe 

wyroby na ow¹ imprezê. Dla bezpieczeñstwa w³adze ulokowa³y siê przy sto³ach ustawionych pod 

wschodni¹ œcian¹ koœcio³a ewangelickiego. Pozostali uczestnicy biesiady zasiedli pod zielon¹ ju¿ 

pergol¹. Impreza zaczê³a siê bardzo uroczyœcie, choæ nikt  ju¿ nie pamiêta, w jakiej kolejnoœci 

wyg³aszano przemówienia. Zapamiêtano jedynie, ¿e Polacy wznosili czo³obitne toasty na czeœæ 

wyzwolicielskiej Armii Czerwonej za przywrócenie tych ziem do macierzy i razem pili za bratni¹ 

przyjaŸñ... Rosjanie, którzy ju¿ od rana  byli na dobrym rauszu,  pili  za  zwyciêstwo nad  faszyzmem 

i za przyjaŸñ miêdzy  naszymi  bratnimi  narodami...

Jadwiga Pawlak (Molenda): 
    Pamiêtam, ¿e Stanis³aw Usnarski, podobnie jak i mój ojciec - Jan Molenda - by³ w mundurze wojska 

polskiego i wyg³osi³ p³omienn¹, patriotyczn¹ mowê, ¿e wszyscy p³akali. Ja te¿. Usnarski dziêkowa³ 

wyzwolicielskiej Armii Czerwonej za przy³¹czenie ziem zachodnich do macierzy... Potem by³a zabawa 

i tañczyliœmy w parku na prowizorycznej pod³odze z desek. Pod wieczór ojciec kaza³ mi iœæ do domu,

a sam jeszcze zosta³. Na drugi dzieñ dowiedzia³am siê, ¿e dosz³o do strzelaniny miêdzy Polakami 

i Rosjanami. Podobno byli ranni,  ale  na  szczêœcie  nikt  nie  zgin¹³.

Zofia Matczak: 

   Na krótko przed opisywanym tu „balem” w sycowskim parku, do miasteczka œci¹gnê³o wielu 

radzieckich ¿o³nierzy. Do ich widoku byliœmy ju¿ przyzwyczajeni, ale nie wiem sk¹d wziê³o siê 

tu nagle tyle Rosjanek. One ju¿ od œrody (9 maja) tañczy³y z ¿o³nierzami na ulicach i na ³¹ce ko³o 

liceum. G³ówny „bal” dla wszystkich mieszkañców odby³ siê w najbli¿sz¹ niedzielê, 13 maja. 

Za koœcio³em ewangelickim ustawiono sto³y, na których pe³no by³o chleba i kie³bas, ale najwiêcej 

wódki. Rosjanie donosili w workach ci¹gle nowe butelki, a ¿e sami mieli ju¿ dobrze w czubie,

nie zauwa¿ali, ¿e niektórzy Polacy chowali je w nogawki i kieszenie. Magazyn wódki mieœci³ siê 

w  dawnym wiêzieniu,  tam  gdzie  póŸniej by³a  szwalnia...
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Gertruda Belka (Orzeszyna):

    W tamt¹ majow¹ niedzielê (13 maja) wybra³yœmy siê z siostr¹ rowerami z naszej wsi Marcinki do 

Sycowa. Doje¿d¿amy do miasta, a¿ tu nagle obst¹pi³o nas czterech rosyjskich ¿o³nierzy na koniach. 

Pytali, kim jesteœmy i gdzie jedziemy. Mówili du¿o i g³oœno, ale my nie rozumia³yœmy, o co chodzi, 

i ba³yœmy siê okropnie. Myœla³yœmy, ¿e jesteœmy aresztowane, bo kazali jechaæ z nimi, ci¹gle wykrzy-

kuj¹c:  Hitler kaput! Hitler kaput!  Okaza³o siê, ¿e ju¿ od kilku dni og³oszono zakoñczenie wojny, ale my 

w Marcinkach nic jeszcze o tym nie wiedzieliœmy. Na rogu ulicy Kêpiñskiej sta³ miejscowy Œl¹zak 

(Piotr Dziuba). Widz¹c, jak jesteœmy przestraszone, odezwa³ siê do nas po polsku, abyœmy siê nie ba³y, 

bo wszystkich wyrzucaj¹ z domów na uroczystoœæ z okazji zakoñczenia wojny. Wjecha³yœmy przez 

bramê zamkow¹ do parku z obstaw¹ tej konnej kawalerii...

    Ju¿ z daleka s³ychaæ by³o weso³e œpiewy, za koœcio³em rozstawione by³y suto zastawione sto³y, 

¿o³nierze roznosili wódkê, inni tañczyli z Rosjankami, które mia³y na sobie d³ugie, nocne koszule 

i jakieœ ozdoby na g³owach. 

Niektóre mia³y upiête kawa-

³ki firanek, niczym welony. 

Tañczy³y z ¿o³nierzami i by³y 

szczêœliwe... 

   Posadzili nas przy stole, 

gdzie siedzieli Polacy. Zaraz 

podszed³ ich dowódca i zapra-

sza³ do jedzenia i picia. Na 

sto³ach by³y góry gotowanego 

miêsiwa, du¿o chleba i mnó-

stwo wódki, ale my nic nie 

jad³yœmy, myœl¹c tylko o tym, 

jak siê stamt¹d wydostaæ do 

domu. Po dwóch godzinach 

wziê³yœmy rowery i ruszy³y w stronê bramy, ale stoj¹cy na warcie ¿o³nierze nie chcieli nas wypuœciæ. 

Sk³ama³yœmy, ¿e jedziemy po kole¿anki i dopiero wtedy nas wypuœcili...

Tomasz KaŸmirski: 

    Na tym poczêstunku byli Polacy i Rosjanie - g³ównie wojskowi i by³o ich znacznie wiêcej ni¿ 

nas cywilów. Razem mog³o byæ oko³o 300 osób. W polskich mundurach przyjechali konno panowie 

Molenda i Usnarski. By³a te¿ miejscowa w³adza. By³y przemówienia i toasty. Wokó³ pergoli ustawione 

by³y sto³y, a na nich kie³basa, chleb, placki i mnóstwo wódki. Wszyscy siê weso³o bawili. Zw³aszcza 

radzieccy towarzysze i ¿o³nierze jedli i pili bez umiaru za bratersk¹ przyjaŸñ. D³ugie to bratanie 

zakoñczy³o siê, niestety, sromotn¹ bijatyk¹. Gdy pad³y strza³y, ojciec chwyci³ mnie za rêkê i pobie-

gliœmy za fontannê przy zamku. Znowu pad³y strza³y. Ludzie zaczêli uciekaæ w g³¹b parku i kryæ siê 

w krzakach. Z ka¿d¹ chwil¹ robi³o siê coraz niebezpieczniej. My, ukryci za fontann¹, widzieliœmy, 

jak kilku rosyjskich ¿o³nierzy bieg³o od wjazdowej bramy na dziedziniec i jak jeden z nich odbezpieczy³ 

granat i rzuci³ przez okno do wnêtrza zamku od strony koœcio³a. Inny ¿o³nierz wykrzykiwa³, ¿e 

„pamieszczyki” nie bêd¹  tu ju¿ wiêcej mieszkaæ. Zamek zacz¹³ siê ponownie paliæ  i tli³ siê a¿ do 

po³owy czerwca.  Stra¿y  nie  by³o  i  po¿aru  nie  mia³  kto  ugasiæ...

Brama g³ówna zamku od strony dziedziñca i parku (W zbiorach  Muzeum 

Regionalnego w Sycowie)
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Myœl o odbudowie zamku i jego rozbiórka

ielu sycowian wspomina dziœ jeszcze, ¿e ksiê¿na Franciszka zabiega³a po wojnie u ówcze-Wsnych w³adz miasta o zgodê na po³o¿enie nowego dachu na wypalonych murach zamku, aby 

zabezpieczyæ je przed dalsz¹ dewastacj¹. Zleci³a in¿ynierowi Józefowi Szkud³awskiemu wykona-

nie odpowiedniego kosztorysu, a koszt inwestycji chcia³a sama sfinansowaæ. Szuka³a wsparcia dla 

swych planów u sycowskiego proboszcza - Stanis³awa Kamiñskiego i u  braliñskiego  duszpasterza -  

przysz³a siê po¿egnaæ. Le¿a³am wtedy w ³ó¿ku bardzo chora. Bola³o mnie gard³o i straci³am ca³kowicie 

g³os... Na po¿egnanie przytuli³a mnie, ¿yczy³a dobrego zdrowia i d³ugiego ¿ycia, bo mia³am 

gromadkê  ma³ych dzieci... Uœcisnê³am j¹ i wyszepta³am tylko dwa s³owa -  liebe Prinzess!  I tak ¿eœmy 

siê  rozsta³y... 

    Nie s¹ do koñca znane okolicznoœci wyjazdu Ksiê¿nej Franciszki z Sycowa do Niemiec. Kr¹¿¹ ró¿ne 

na ten temat domys³y i przypuszczenia. Wed³ug jednych wyjecha³a ona poci¹giem z ostatnim transpo-

rtem  sycowskich Niemców w dniu 23 paŸdziernika 1946r., zaœ wed³ug innych, bardziej wiarygodnych 

informacji, radziecki komendant Akimow u¿yczy³ jej samochodu wraz z kierowc¹, który odwióz³ j¹ do 

radzieckiej  strefy  okupacyjnej  Niemiec, sk¹d  poci¹giem  dotar³a do  Monachium.

   Tam zabiega³a ona nadal jeszcze o odbudowê zamku z ruin. Z Niemiec wystosowa³a jakoby 

w tej sprawie pismo do prezydenta Bieruta. Zgodnie z procedur¹ kancelaria kopiê tego pisma przes³a³a 

do Sycowa. Tu rozgorza³a burzliwa dyskusja na posiedzeniach miejskiej i powiatowej rady narodowej. 

Tê wiadomoœæ nauczyciele przekazali wówczas w szko³ach, a m³odzie¿ przyst¹pi³a gremialnie do 

odgruzowywania obiektu. Sycowski in¿ynier budowlany Szkud³awski sporz¹dzi³ ju¿ jakoby prowizo-

ryczny  kosztorys  i mia³  nadzorowaæ  odbudowê  zamku... 

  Niestety, czynniki polityczne (komitet powiatowy i miejski PZPR) nie wyrazi³y zgody

na odbudowê i zadecydowa³y, ¿e mury zamku nale¿y rozebraæ, a ceg³ê przeznaczyæ na odbudowê 

Stolicy. Dokumenty dotycz¹ce tej sprawy czekaj¹ nadal na odnalezienie i ujawnienie. Tym bardziej, 

¿e towarzyszy³a temu jakaœ afera  ceglana, o której wspomina³  Andrzej Moskwa.  Nadzorowa³ on prace   

Henryka D³u¿ewskiego, co potwie-

rdza Józef Biniosek, gdy¿ jego ojciec 

by³ wówczas poœrednikiem i t³uma-

czem w czasie owych spotkañ. Kiedy 

zabiegi wokó³ odbudowy zamku 

pozosta³y bez rezultatu, Ksiê¿na 

postanowi³a opuœciæ Syców jesieni¹ 

1946 roku. 

  Na krótko przed wyjazdem - 

wspomina Walentyna Niechcia³a -        

odwiedzi³a mnie Princessa w domu na 

ulicy Wa³owej. By³a w rozterce i nie 

wiedzia³a, co robiæ. Wyje¿d¿aæ do 

Niemiec, czy pozostaæ? Wtedy dora-

dzi³am jej, ¿e powinna byæ tam gdzie 

s¹ jej dzieci i wnuki... Nied³ugo potem 
Wypalone fragmenty zamku od strony bramy g³ownej (W zbiorach Muzeum 

Regionalnego w Sycowie)
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rozbiórkowe  na odcinku od ulicy Szkolnej i przypomina sobie, ¿e wielu ludzi przystawa³o i protestowa³o 

przeciwko tym poczynaniom. Mówiono te¿ wtedy, ¿e do podpalenia zamku mog³y przyczyniæ siê 

zmagazynowane w zamkowych piwnicach niemieckie mundury, co mog³o rozjuszyæ radzieckich 

¿o³nierzy. W czasie rozbiórki zauwa¿ono rzeczywiœcie niedopalone strzêpy owych mundurów 

z  naszywkami  SS. 

    Wielk¹ iloœæ gruzu z zamku wywieziono do fosy przy dawnej szkole podstawowej, dziœ

 Gimnazjum.  Okaza³a brama wjazdowa z herbem Bironów trzyma³a siê jednak jeszcze przez kilka 

lat, z³¹czona z zewnêtrznym murem zamkowego koœcio³a. Niestety, ten ostatni fragment i symbol 

minionej epoki by³ sol¹ w oku nowej, ludowej w³adzy. Brama zosta³a wiêc równie¿

rozebrana, a ulicê, która przez wieki nosi³a nazwê Zamkowej (Schloßstraße) przemianowano

na 1 Maja, póŸniej na Marsza³ka Rola-¯ymierskiego, a niedawno na ulicê ks. Gorczycy. W ten 

sposób chciano wymazaæ wszelkie œlady zwi¹zane  z istnieniem sycowskiego  zamku. Na szczêœcie

istnieje pamiêæ! To dziêki niej najstarsi  sycowianie  jeszcze po pó³ wieku pomogli nam przybli¿yæ 

ten  wspania³y  obiekt  i  jego  mieszkañców.   

1   Carlos und Ernst-Johann Biron: Geschichte des Hauses Biron, Ammerland 2005,  s. 99.
 
2 

Hans von Ahlfen, Hermann Niehoff: So kämpfte Breslau. Verteidigung und Untergang von Schlesiens Hauptstadt, 
München 1959,  s. 20-21.

3 Z ca³¹ pewnoœci¹ ksi¹¿ê Oskar von Preußen poleg³ nad rzek¹ Widawk¹ (an der Widawka), pow. £ask, gdzie w pierwszych 
dniach wrzeœnia 1939 toczy³y siê krwawe walki oddzia³ów polskich z 10 dywizj¹ piechoty genera³a Conrada von 
Cochenhausena. Dywizja ta by³a ju¿ w po³owie sierpnia 1939 rozlokowana wzd³u¿ miêdzypañstwowej granicy w pow. 
sycowskim i st¹d 1 wrzeœnia wyruszy³a w kierunku Ostrzeszowa i Kêpna, i dalej na Wieluñ i £ask. Zatem Ernst Johann 
Biron w swej biografii (op. cit. s. 86) b³êdnie uto¿samia rzekê Widawkê w powiecie ³askim z potokiem o tej samej nazwie 
w pobli¿u Sycowa. 
        
4 
Ksiê¿na Franciszka dziêki swej intuicji w porê poleci³a przewieŸæ trumny zmar³ych cz³onków rodziny z mauzoleum do po-

dziemi koœcio³a p.w. Aposto³ów Piotra i Paw³a, gdzie spoczywaj¹ do dziœ. Wczeœniej zleci³a artyœcie del'Antonio wykonanie 
obrazu w bocznym o³tarzu Œwiêtej Rodziny z Nazaretu. W  tryptyku  tym (w œrodkowej jego czêœci i w skrzydle bocznym) 
zosta³y umieszczone kontury zamku. Jeszcze w latach piêædziesi¹tych, na krótko przed usuniêciem wszelkich niemie-
ckojêzycznych napisów, sycowski nauczyciel  Tadeusz Sikora  zd¹¿y³ odczytaæ treœæ epitafium fundatorki i opowiedzieæ 
swoim uczniom o historii  rodu Bironów w Sycowie. Dziœ, po pó³ wieku, uczniowie ci zapragnêli poszerzyæ swoj¹ wiedzê 
o dziejach tej ziemi, która nierozerwalnie przeplata siê z histori¹ ksi¹¿êcych rodów i ich zamkami. 

5
 Anmerkungen zum Bericht über Frau Prinzeß Françoise Biron von Curland, (w:) Groß Wartenberger Heimatblatt, 2004,

 nr 6,  s. 32. 
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Aleksandra Ho³ubecka-Zielnica

Dwie  legendy  o  sycowskich  zamkach*

 ¿yciu codziennym na zamku w ostatnich latach jego istnienia, wiemy, jak widaæ z relacji kilku Osêdziwych œwiadków, stosunkowo niewiele, a o czasach jeszcze wczeœniejszych kr¹¿¹ jedynie 

legendy. Oto dwie z nich:

O pechowym piesku i z³ych ludziach...

ajstarsi fornale i s³u¿ba przyzamkowego folwarku jeszcze w czasie ostatniej wojny patrzyli z dum¹ Nna ksi¹¿êc¹ rezydencjê i opowiadali polskim robotnikom, jak dosz³o do po¿aru w poprzedniej 

rezydencji  Bironów  w  Sycowie. 

    By³o to bardzo dawno temu, kiedy ani w mieœcie, ani na ksi¹¿êcym zamku nie by³o jeszcze elektry-

cznoœci i tylko zamo¿niejsi mieszkañcy posiadali naftowe lampy. Pewien lokaj, œwiadek tamtych 

tragicznych zdarzeñ, opowiedzia³ m³odszym s³u¿¹cym,  a ci podawali j¹ nastêpnym, jak dosz³o do 

po¿aru  owego  starego  zamku. 

     Sta³o siê to za nieszczêsn¹ przyczyn¹ pieska, pupilka ksiê¿nej Fanny, który noc¹ chcia³ wyjœæ na 

dwór. Opiekun pudelka, trzymaj¹c go na rêce, wzi¹³ ze sob¹ naftow¹ lampê, aby przejœæ przez ciemny 

korytarz, prowadz¹cy do ogrodu. Przypuszcza siê, ¿e piesek przestraszy³ siê bliskoœci owej lampy 

i, szamoc¹c siê, wytr¹ci³ j¹ lokajowi z rêki. Z rozbitego szklanego zbiorniczka wyla³a siê nafta 

i natychmiast zapali³ siê dywan. Przera¿ony lokaj s¹dzi³, ¿e sam ugasi po¿ar, ale siê przeliczy³. Na 

szczêœcie, pudelek g³oœnym szczekaniem zbudzi³ mieszkañców zamku. Wezwano stra¿ miejsk¹, lecz 

zanim ta siê pojawi³a, ogieñ trawi³ ju¿ kolejne komnaty. Po wielogodzinnych zmaganiach stra¿aków, 

po¿ar wreszcie ugaszono, ale zamek nie nadawa³ siê ju¿ do dalszego zamieszkiwania. Wtedy ówczesny 
1 ksi¹¿ê przeprowadzi³ siê z rodzin¹ do skromnego domu w Œlizowie, zwanego wówczas Peterhof. 

Wkrótce potem rozpocz¹³ budowê nowego zamku na zboczu góry Weinberg (Winnica) na Bielawkach. 

Gdy mury nowej rezydencji by³y ju¿ niemal gotowe, ksi¹¿ê zmar³ nagle, w wieku zaledwie 41 lat. Jego 

synowie - najpierw Karol, a potem jego m³odszy brat Kalikst - powrócili do Sycowa.  I to w³aœnie ksi¹¿ê 

Kalikst podj¹³ siê ca³kowitej przebudowy zamkowej rezydencji, a jego jedyny syn Gustaw z pocz¹tkiem 

XX  wieku  dobudowa³  do  niej  czêœæ  pó³nocno-wschodni¹. 

   Niestety, pod koniec drugiej wojny œwiatowej, Ÿli ludzie umyœlnie podpalili ten przepiêkny zamek, 

chlubê naszego miasteczka, a jego mury z czasem doszczêtnie rozebrano. I tak, po dwóch stuleciach 

panowania  sycowskich  ksi¹¿¹t  Bironów,  pozosta³a  po  nich  i  po  ich  zamku  jedynie  pamiêæ.

O psotnych ma³pkach  

d  niepamiêtnych czasów, z naszego pogranicza Œl¹ska i Wielkopolski,  zawsze wyje¿d¿a³y Orodziny za prac¹ na tak zwane Sachsy. Niekiedy rodzice pozostawiali ma³e dzieci pod opiek¹ 

babæ lub ciotek i, z bólem serca, wyruszali na obczyznê. Bywa³o i tak, ¿e nieraz tam pomarli i dzieci

nie zna³y nawet  swoich rodziców. Taki los spotka³ ma³ego Wilhelma z Niwek Garbarskich,  nazywanych 

tak¿e Górk¹ Komorowsk¹. Po œmierci rodziców wychowaniem Wilusia zajmowa³a siê babcia, 
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a pracuj¹ce na zamku u  ksiêcia Birona ciotki i wujowie zabierali go do ochronki dla dzieci ewange-

lików,  która  mieœci³a  siê  przy  ksi¹¿êcym  parku (dziœ ulica Parkowa 4).

    Niekiedy ma³y Wiluœ zabierany by³ tak¿e na zamek lub do rozleg³ego parku i tam bawi³ siê chêtnie 
ze swoimi ksi¹¿êcymi rówieœnikami. Do najwiêkszych przyjemnoœci nale¿a³y zabawy w chowanego, 
w których uczestniczy³y pocieszne, lecz psotne ma³pki. Z tego okresu zapamiêta³ ma³y Wilhelm takie 
oto zdarzenie: - Pewnego razu do zamku zjechali dostojni goœcie, a lokaje ju¿ od rana ustawiali na 
³¹czce przy pergoli sto³y i piêknie je przyozdabiali na wieczorne przyjêcie. Gdy zapalono naftowe 
lampy z bia³ymi, ozdobnymi kloszami, rozleg³ siê gong i goœcie z komnat zamkowych wyszli do 
ogrodu, a wraz z nimi wybieg³y owe figlarne ma³pki. W mgnieniu oka skoczy³y na sto³y i rzuci³y siê 
na banany. Lokaje usi³owali je z³apaæ, lecz te weso³e zwierz¹tka skaka³y zwinnie po sto³ach, ku 
ogólnej uciesze goœci. Nim zosta³y pochwycone, poprzewraca³y lampy, t³uk¹c tym samym piêkne 
klosze  i  cenne  naczynia. 
   Na szczêœcie, tym razem nie dosz³o do po¿aru, o którym sobie w tym momencie przypomniano 

2i wspominano pechowego pudelka, ulubieñca prababci Fanny , który mimowolnie spowodowa³ po¿ar 
starego  zamku.  

*Obie legendy pochodz¹ ze zbioru: Aleksandra Ho³ubecka-Zielnica Legendy i opowieœci sycowskiej 
treœci, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroc³aw 2009.

1 
Gustaw Kalikst Biron von Curland (1780-1821).

2
 Franciska (Fanny) Biron, ur. von Maltzan (1790-1849)  ¿ona Gustava Kaliksta Birona. 

Widok na zamek od strony parku (W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie)
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Krzysztof Zielnica

Edyty Lüdecke 
wspomnienia o Sycowie i zamku...

tycznie odleg³ych od naszych zainteresowañ i poszukiwañ,utworzonych w zupe³nie innej intencji 

i kierowanych do œciœle okreœlonych odbiorców i gremiów czytelniczych.

    Tak¹ w³aœnie ma³o lub zupe³nie nieznan¹ relacjê o sycowskim zamku, jego mieszkañcach i zwi¹za-

nych z nim osobliwoœciach, a tak¿e o ¿yciu mieszkañców miasta w ubieg³ym stuleciu przekaza³a 

z autopsji i pamiêci dawna sycowianka - Edith Lüdecke. Jej wspomnienia utrwali³ na taœmie magnetofo-

nowej berliñski dziennikarz Réne Beder, gromadz¹c materia³y do filmu o Käthe Kollwitz (1867-1945), 

jednej z wybitniejszych artystek XX w., która swój niepowtarzalny styl uwieczni³a w licznych litogra-

fiach, rycinach, akwafortach, miedziorytach, drzeworytach i rzeŸbach. Kiedy reporter dotar³ do Edyty 

Lüdecke w roku 1988, by³a ona ju¿ w wieku bardzo zaawansowanym, gdy¿ do dziewiêædziesiêciu 

brakowa³o jej zaledwie trzy lata. Mimo to znajdowa³a siê nadal w znakomitej kondycji psychicznej 

i intelektualnej i, co najwa¿niejsze, posiada³a nadal znakomit¹ pamiêæ. Opowiedzia³a wiele szczegó³ów 

o zamku i Sycowie z czasów jej dzieciñstwa i m³odoœci, zanim w wieku lat 18 opuœci³a „swoje miaste-

czko”. 
    Urodzona w 1901 roku w Sycowie Edyta by³a najstarsz¹ córk¹ piwniczego na dworze kurlandzkiego 

ksiecia Birona. Wyjaœnijmy tu, ¿e zamkowy piwniczy  Silberdiener  by³ s³ug¹ dworskim, który mia³ pod 

swym nadzorem i kluczem ca³e srebro sto³owe, znajduj¹ce siê w piwnicach zamku. Jako córka piwni-

czego mia³a wiêc zapewne wiele okazji, aby podgl¹dn¹æ i zapamiêtaæ rozmaite wydarzenia, epizody 

i sceny z ¿ycia zamkowego, a tak¿e codzienne wydarzenia w „swoim miasteczku”. Nic wiêc dziwnego, 

¿e jeszcze w bardzo podesz³ym wieku wspomina³a z sentymentem i rozrzewnieniem swe dzieciñstwo 

i m³odoœæ w Sycowie, mimo ca³ej biedy i upokorzenia, na które skazana by³a zarówno jej dzielna matka, 

a potem ona sama przez d³ugie lata tu³actwa.     

     Edyta Lüdecke, z domu Jonas, wywodzi³a siê z biednej, wielodzietnej rodziny, co te¿ ukszta³towa³o 

na zawsze jej zdecydowanie lewicowe i pacyfistyczne pogl¹dy. Stwierdza przy tym z naciskiem, ¿e 

same pocz¹tki jej œwiatopogl¹du narodzi³y siê jeszcze w dzieciêctwie i to w³aœnie w Sycowie 

w okolicznoœciach, które g³êboko utkwi³y jej w pamiêci. By³o to w roku 1914, gdy ojciec zosta³ 

zmobilizowany i poszed³ na wojnê, a matka z szeœciorgiem dzieci pozosta³a bez œrodków do ¿ycia. 

Uda³a siê wówczas do urzêdu rentowego (Rentamt), aby odebraæ przys³uguj¹c¹ jej zapomogê. Wtedy 

dowiedzia³a siê, ¿e zamiast 50 marek, jak dotychczas, otrzyma jedynie po³owê tej kwoty, gdy¿ 

w  rodzinie  jest  teraz  jedna  gêba   mniej  do  wykarmienia (Ein Esser weniger!)...

Edith Lüdecke   (Z archiwum R. Bedera)

urfuj¹c po klawiszach i stronach internetowych, odnajduje-Smy nierzadko - najczêœciej przypadkowo i niespodziewa-

nie  interesuj¹ce a nieznane nam dotychczas lub pomijane opisy, 

realia i fakty, ukryte g³êboko w dokumentach i tekstach tema-   
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Edyta Lüdecke opowiada 

o¿e zaczniemy mówiæ najpierw o Sycowie - rozpoczê³a Edyta Lüdecke sw¹ rozmowê Mz  reporterem Bederem.  Syców moje ma³e miasteczko: 3000 mieszkañców z dwoma koœcio³ami, 

zamkiem i ratuszem, murem, wa³em i fos¹. Dlatego, ¿e by³ kiedyœ obwarowany. Dwie szko³y - katolicka 

i ewangelicka, do której chodzi³am. Na budynku, w którym siê urodzi³am znajdowa³a siê marmurowa 

tablica. By³ na niej napis: Auf diesem Platz  das ist der Kirchplatz gewesen  wurde am soundsovielten 

1813 die Königin Louise empfangen  (Na tym Placu - by³ to Plac Koœcielny - zosta³a w tym a tym roku 
11813 powitana królowa Luiza ). Oni wracali z Królewca do Wroc³awia i prawdopodobnie przy okazji 

odwiedzili zamek w Sycowie. 
    Mój ojciec pracowa³ w zamku. Matka urodzi³a siedmioro dzieci, z których szeœcioro pozosta³o przy 

¿yciu. I wszystkie wychowa³a w najlepszej wierze. Sama do¿y³a te¿ dziewiêædziesiêciu lat. Ojciec nie 

do¿y³ siedemdziesiêciu. By³ on piwniczym (Silberdiener), to jest zaufanym s³ug¹ (Vertrauensdiener), 

posiadaj¹cym klucze do piwnicy, w której przechowywane by³y kosztownoœci. Obok naczyñ tak¿e srebra 

sto³owe. Poza tym (sycowscy) ksi¹¿êta posiadali wysoki stos z³otych talerzy. Te przyjecha³y jeszcze 
2z Rosji. Pochodzi³y od starego ksiêcia  . U¿ywane by³y jako podstawki do miœnieñskich talerzy, gdy 

wydawano bardzo du¿y raut. Na przyk³ad w roku 1913 odbywa³y siê cesarskie manewry na Œl¹sku. 

Wówczas œl¹scy ksi¹¿êta wydawali przyjêcia dla cesarza [...] Mój ojciec organizowa³ wtedy tak¿e 

przyjêcie - by³a kosztowna porcelana, cenne kryszta³y, drogie kwiaty, wyhodowane we w³asnym 

ogrodnictwie. Istnia³a wówczas palmiarnia z orchideami. Mia³am wtedy dziesiêæ lat. Te manewry 

odbywa³y siê w czerwcu lub lipcu. W ka¿dym b¹dŸ razie w  lecie. Musia³y to byæ wakacje. Wtedy ci¹gle 

biegaliœmy (za ¿o³nierzami), zw³aszcza za u³anami, z trzepocz¹cymi chor¹giewkami. By³o cudownie!      

Nas dzieci wszystko  to oczywiœcie  bawi³o. 
3    Lecz nied³ugo potem nast¹pi³a mobilizacja . Wtedy kolorowe 

mundury nagle znik³y, tak¿e chor¹giewki. Nasta³a polowa szaroœæ. [...] 

Gdy ojciec zosta³ zaci¹gniêty do wojska, a matka posz³a do urzêdu 

rentowego (Rentamt), aby odebraæ wyp³atê, wtedy urzêdnik finansowy 

(Rentmeister) da³ jej 25 marek zamiast 50. Na to matka - Co to ma 

znaczyæ? Co ja mam zrobiæ z 25 markami i szeœciorgiem dzieci?! - No 

tak, pani Jonas - odrzek³ spokojnie skarbnik - ale teraz ma pani jedn¹ 

gêbê mniej do wykarmienia! - Tak jak wtedy, gdy matka mi to powtó-

rzy³a, tak mam to jeszcze nadal w pamiêci. To by³ chyba pocz¹tek, ¿e 

ukszta³towa³am siê tak lewicowo. Tak, z ca³¹ pewnoœci¹! [...] Potem by³ 

dzieñ wolny od nauki, bi³y dzwony, odprawiano dziêkczynne nabo¿e-

ñstwa w Belgii [pad³a twierdza] Lüttich i tak dalej, i tak dalej. Jedna 

twierdza pada³a za drug¹... Fetowano zwyciêstwa! Wszyscy ¿o³nierze 

byli bohaterami! A mój ojciec by³ jedn¹ gêb¹ mniej! To by³a  wielka  nauczka! Emocja wprawdzie 

opad³a, ale tkwi³a nadal... Z tymi 25 markami matka [pani Jonas] „pomaszerowa³a” odwa¿nie na zamek 
4do Jego Ksi¹¿êcej Moœci  i przedstawi³a sytuacjê swojej licznej rodziny. Wywojowa³a tyle, ¿e  otrzymy-

wa³a nadal 50 marek i dodatkowo pszenicê i ¿yto na chleb i na upieczenie ciasta. Ziarno chêtnie 

woziliœmy do m³yna, gdy¿ z  otr¹b wykarmiæ mo¿na by³o œwinkê... Z folwarku zamkowego rodzina 

otrzymywa³a ponadto dwa kawa³ki mas³a. By³ to funt [1/2kg]. W ka¿dy pi¹tek po po³udniu przychodzi³a 

s³u¿¹ca; nios³a na g³owie deskê d³ug¹ na jaki metr, przykryt¹ wilgotnym, bia³ym obrusem, na której 

Piwniczy (Silberdiener) Jonas, ojciec 
E. Lüdecke (Z archiwum R. Bedera) 
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le¿a³y kawa³ki mas³a, które dostarcza³a odbiorcom...

    W okresie przedwojennym [przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹] w zamku zamieszkiwa³y nie tylko 

rosyjskie i kurlandzkie koligacje, przebywali tam równie¿ wielcy ksi¹¿êta z dworu carskiego. Ci byli 

tedy wspania³omyœlni. O jednym z nich ojciec mój opowiada³, ¿e nosi³ na ramieniu ma³y woreczek, 

otwiera³ podówczas najwy¿sz¹ szufladê w komodzie swojego pokoju i do tej szuflady wsypywa³ 

rubelki... coœ takiego opowiadano. Aliœci rubelki te trafia³y zawsze do wielkiej kasy domowej, któr¹ raz 

w roku opró¿niano i rozdzielano. Wtedy moi rodzice z tych pieniêdzy robili zawsze ma³e stosiki 
5i ka¿demu dziecku wk³adali na ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹.

     Pieni¹dze, tak¿e te dla mnie, lokowane by³y w akcje  rosyjskiej kolei ¿elaznej, która wyp³aca³a wyso-

kie dywidendy. I dlatego moja matka jeŸdzi³a zawsze przed Bo¿ym Narodzeniem na zakupy do 

Wroc³awia. U ̄ yda kupowa³a p³ótno.

Tytu³y i stanowiska na zamku

ym który mia³ bezpoœredni kontakt z ksiêciem w sprawach materialnych by³ marsza³ek dworu T(majordomus). Drugi rang¹ by³ kamerdyner, potem piwniczy (Silberdiener), dalej nastêpowali trzej 

lub czterej s³u¿¹cy (Hausdiener), a potem byli szafarze (Haushälter), to byli ci, którzy myli okna 

i trzepali dywany. Ponadto by³a garderobiana ksiê¿nej (Kammerfrau). Wreszcie kobiety -  pokojówki. 

    Kuchnia to by³ œwiat sam dla siebie. Tam majordomus nie mia³ nic do gadania. Tu rz¹dzi³ szef kuchni. 

W okresie przedwojennym [zapewne przed pierwsz¹ wojn¹] by³ to zawsze kucharz francuski, ksiê¿na 

by³a  Francuzk¹.  By³ szef  kuchni,  kucharz,  kucharka zup,  czterech  lub  piêciu  dalszych  kucharzy. 

   By³a to wspania³a kuchnia! W œrodku sta³a ¿elazna machina z piekarnikami i otwieranymi paleniska-

mi. Machina by³a ogrzewana polanami drewna, a nie wêglem. Wyszorowane, œnie¿nobia³e sto³y, 

z których dwa, wyglansowane naprawdê do œnie¿nej bia³oœci, mam jeszcze dziœ przed oczami... Nad 

œnie¿no-bia³ymi sto³ami dwupoziomowe rega³y z b³yszcz¹cymi miedzianymi naczyniami - od najwiê-

kszego kot³a do najmniejszych garnuszków. I foremki do pieczenia placków [...] To wszystko by³o 

u³o¿one na tych  rega³ach. Wojna sprz¹tnê³a te mosiê¿ne naczynia. Wszystko trzeba by³o oddaæ! 

Nawet Jego Ksi¹¿êca Moœæ nie móg³ siê od tego uchyliæ. W kuchni by³ wielki krzyk!  Ale co mo¿na 

by³o zrobiæ? [...] Nie mogê sobie zupe³nie przypomnieæ, bym [w zamkowej kuchni], poza tymi miedzi-

anymi, widzia³a jakieœ inne naczynia emaliowane. Potem [po zarekwirowaniu naczyñ miedzianych] 

by³y  ju¿  tylko  czarne,  ¿eliwne garnki,  tygle i patelnie. [...] 

    Po ukoñczeniu 18 lat wyjecha³am z Sycowa. Raczej zosta³am odprawiona na folwark obszarnika 

(Großbauer), gdzie nauczy³am siê rolnictwa, poniewa¿ mia³am wyjœæ za m¹¿ za bauera, na co nie  

mia³am ochoty. [...] 

Lata wzlotów i rozczarowañ

 roku 1925 Edyta by³a na kolejnej s³u¿bie, tym razem u hodowcy indyków w Goliczkach ko³o WBoles³awca.Nie mog¹c znieœæ jeszcze wiêkszego upokorzenia od swojej wielkopañskiej gospo-

dyni, uciek³a potajemnie z jednym kuferkiem w rêku do Berlina, gdzie, pracuj¹c jako pomoc domowa 

u dentysty, wesz³a w kontakt z lewicuj¹cym œrodowiskiem aktorskim oraz studiuj¹c¹ w Berlinie koloni¹ 

bu³garskich i jugos³owiañskich artystów dramatycznych. Tam pozna³a te¿ swego póŸniejszego mê¿a - 

profesora historii sztuki - Heinza Lüdecke. Oboje w roku 1929 wst¹pili do Komunistycznej Partii 

Niemiec (KPD) i Edyta zaczê³a pisaæ o wydarzeniach ulicy do komunistycznych gazet „Die Rote Fahne” 

(Czerwony Sztandar) i „Rote Post”. Relacjonowa³a m. in. demonstracje 1 Majowe rozpêdzane brutalnie 
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przez policjê. W tym czasie w Niemczech ujawnia³y siê ju¿ coraz bardziej tendencje nazistowskie, 

antysemickie i militarystyczne, które doprowadzi³y niebawem do wybuchu drugiej wojny œwiatowej. 

Nie wiemy jak Edyta Lüdecke prze¿y³a lata wojny w swej zdecydowanej opozycji do faszyzmu 

i hitleryzmu...
    Za to po wojnie z wielkim zapa³em i zaanga¿owaniem w³¹czy³a siê w budowê socjalistycznej 

Niemieckiej Republiki Demokratycznej i z rozrzewnieniem wspomina, jak w Alei Stalina w Berlinie 

(wschodnim) w³asnymi rêkami czyœci³a cegie³ki... Po latach jej entuzjazm zacz¹³ jednak¿e ustêpowaæ 

narastaj¹cemu rozczarowaniu i w¹tpliwoœciom, gdy w szeregach jej partii (SED) przybywa³o ludzi 

dwulicowych i skorumpowanych. Rozczarowana by³a zw³aszcza polityk¹ kulturaln¹ i estetyk¹ tzw. 

socjalistycznego realizmu, który wtoczy³ siê na zupe³nie fa³szywe tory, gdy partia wskazywa³a 

i nakazywa³a malarzom, co i jak powinni malowaæ... Tu enerdowscy dyktatorzy sztuki zbli¿yli siê do 

programowej nazistowskiej propagandy, która surowo napiêtnowa³a „zwyrodnia³¹ sztukê” (entartete 

Kunst). 
    Mimo to Edyta Lüdecke z wielkim ¿alem i rozgoryczeniem prze¿y³a upadek swej wymarzonej, 

socjalistycznej ojczyzny, dla której poœwiêci³a najlepsze lata swego ¿ycia, a  w której znowu pojawili siê 

milionerzy, zaœ obok nich bezrobotni i bezdomni... Z t¹ bolesn¹ dla niej przemian¹ nigdy nie mog³a siê 

pogodziæ i z wielkim ¿alem prorokowa³a, ¿e „Ludzie bêd¹ jeszcze gorzkimi ³zami op³akiwaæ nasz¹

ma³¹ NRD” (Die Leute werden unserer kleinen DDR noch bittere Tränen nachweinen).

    Do Sycowa Edyta Lüdecke ju¿ nigdy nie wróci³a.*

* Wolny przek³ad wypowiedzi Edyty Lüdecke przygotowa³ Krzysztof Zielnica.
Przypisy i œródtytu³y pochodz¹ od t³umacza. 

1 Data 1813 wymieniona w wywiadzie Edyty Lüdecke wymaga bli¿szego wyjaœnienia. Wizyta królowej Luizy ¿ony króla pruskiego 

Fryderyka III mia³a miejsce w Sycowie 21 czerwca 1798. Po przyjêciu uroczystego ho³du w Królewcu król Fryderyk uda³ siê na inspe-

kcjê górnoœl¹skiego okrêgu przemys³owego, podczas gdy królowa Luiza wyruszy³a prost¹ drog¹ w kierunku Wroc³awia przez Syców, 

gdzie w pierwszym mieœcie œl¹skim zosta³a przyjêta z nieznan¹ dotychczas goœcinnoœci¹, o czym pisze obszernie

 J. Franzkowski (s. 193-196). Z okazji setnej rocznicy œmierci królowej Luizy (19.7.1910) sycowskie korporacje postanowi³y nazwaæ 

plac, na którym przyjmowano i sk³adano ho³d królowej Luizie „Königin Luisenplatz” (Plac Królowej Luisy), a  na ober¿y „Zum 

Eisernen Kreuz” („Pod ¯elaznym Krzy¿em”) umieœciæ pami¹tkow¹ tablicê z napisem: „Der unvergäßlichen Königin Luise von 

Preußen brachte auf diesem Platze die Stadt Groß Wartenberg am 21. Juni 1798 als erste der Städt Schlesiens ihre Huldigung dar” 

(„Niezapomnianej królowej Luizie Pruskiej - miasto Syców, jako pierwsze miasto œl¹skie,  sk³ada³o ho³d 21 czerwca1798”).  
2 Zapewne chodzi tu o ksiêcia Kaliksta Birona (1817-1882), którego ¿on¹ by³a rosyjska ksiê¿na Jelena Mesèerskaja (Helene 

Mestschersky, 1820-1905). 
3 W Sycowie mobilizacjê mê¿czyzn (Mobilmachungserklärung), oznaczaj¹c¹ pocz¹tek pierwszej wojny œwiatowej, og³oszono 

1 sierpnia 1914 r. Przebieg wojny i jej konsekwencje dla powiatu sycowskiego szczegó³owo omawia i analizuje praca sycowskich 

burmistrzów - Eisenmängera i Böera: Kriegschronik der Grenz- und Kreisstadt Groß Wartenberg (Schles.) von Bürgermeister

i R. Theodor Eisenmänger. Ergänzt und herausgegeben im Auftrage der städtischen Körperschaften von Konrad Böer, Bürgermeister. 

Verlag des Magistrats Groß Wartenberg, Druck von W. Große, Groß Wartenberg [1924], 175 s.   
4 Chodzi z pewnoœci¹ o ksiêcia Gustava Birona (1859-1941)
5 

Z lapidarnej opowieœci Frau Lüdecke trudno wywnioskowaæ jak¹ „Hauskasse” mia³a na myœli? Czy chodzi³o jej o wspóln¹ kasê 

zamkow¹, do której trafia³y „rubelki” z szuflady szczodrego carskiego „ksiêcia-janosika”, którymi raz w roku obdziela³ biednych 

cha³upników, czy te¿ jedynie o nêdzn¹ „kaskê” jej rodziców?  Odnoœny  passus  w  wywiadzie Lüdecke brzmi jak nastêpuje:

„Während der Vorkriegszeit war im Schloß nicht bloß die russische und kurländische Verwandschaft, da kamen auch die Prinzen aus 

dem Zarenhof, die Großfürsten. Also die waren großzügig. Von einem hat mein Vater erzählt, daß er ein kleines Säckchen auf der 

Schulter hatte, da zog er die oberste Schublade  der Kommode in seinem Zimmer heraus und ließ Rubelchen in die Schublade fließen; 

so was erzählte man. Aber die Rubelchen also, die kamen immer in die große Hauskasse, die einmal im Jahr ausgeschüttet und verteilt 

wurde. Da hatten meine Eltern von diesem Geld  immer kleine Häufchen gemacht und die wurden jedem Kind aufs Sparbuch gelegt“.       
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Wspomnienia z  ksi¹¿êcego  ogrodnictwa  
w  Sycowie

Krzysztof Zielnica

Bruno Wolf jako praktykant w zamkowym 
ogrodnictwie w Sycowie w latach 1938-1941

isz¹c o historii zamku, jego osobliwoœciach, o przyzamkowym folwarku, o bironowskich lasach Pi tartakach nie mo¿na pomin¹æ szczególnego obiektu, jakim by³o Schloßgärtnerei - wzorcowe, 

nowoczesne, wrêcz modelowe zamkowe ogrodnictwo, po którym pozosta³y, niestety, ju¿ tylko mierne 

œlady i opowieœci.

    Bruno Wolf  jeden z nielicznych ¿yj¹cych jeszcze  dawnych uczniów (Lehrlinge)  i  praktykantów 

w  tym  piêknym  zak³adzie ogrodniczym,  tak  go  opisuje  i wspomina:

     Ogrodnictwo zamkowe sk³ada³o siê z trzech czêœci - ogrodnictwa przedniego i tylnego oraz 

kwiaciarni na koñcu ulicy Ogrodowej. W ogrodnictwie zatrudnieni byli: mistrz ogrodniczy, dwóch 

pomocników i dwóch do trzech praktykantów. Do prac polowych i ogrodniczych oraz pielêgnacji parku 

zatrudniano jeszcze do oœmiu robotników i robotnic.  Produkty ogrodnictwa przeznaczone by³y dla 

ludnoœci miasta i mieszkañców zamku. W rozmaitych szklarniach i skrzyniach inspektowych hodowane 

by³y kwiaty i warzywa, zw³aszcza dla domowników zamku, tak¿e wczesne odmiany owoców i warzyw: 

brzoskwinie,  winogrona, truskawki,  melony  i ogórki  d³ugie. 

  Œrodkowa kopu³a mia³a oko³o 10 m wysokoœci. 

W palmiarni znajdowa³y siê rozmaite palmy, roœliny kub³owe 

i zielone, jak i kwiaty doniczkowe na sprzeda¿.

    W ogrodnictwie przednim znajdowa³ siê dom mieszkalny 

mistrza ogrodniczego Alberta Kurka, w którym mieszka³ ze 

sw¹ rodzin¹. Ponadto by³a tam szklarnia nieogrzewana 

(Kalthaus), szklarnia ziemna (Erdhaus) i wiêksza czêœæ 

skrzyñ  inspektowych. [...] 

  Za fos¹ w kierunku Paw³ówka umiejscowione by³o 

ogrodnictwo tylne. Sta³y tam dwie szklarnie, winiarnia 

(Weinhaus) z trzema oddzia³ami, kilka skrzyñ inspektowych 

i  oszklona  œciana  dla  specyficznych  owoców. 

   W tej czêœci ogrodnictwa znajdowa³a siê poza tym 

najwiêksza powierzchnia uprawna dla wszelkich roœlin 

polnych. Znajdowa³ siê tak¿e dom mieszkalny. Mieszkali 

w nim: pomocnik ogrodowy, dwaj praktykanci i rodzina 

starego robotnika ogrodowego nazwiskiem Hohberg. Na 

ulicy Ogrodowej znajdowa³o siê mieszkanie dla ogrodowego 

pomocnika i dla praktykanta. 

    W letniej po³owie roku, w weekendy, praktykanci mieli 

uk³adaæ i formowaæ wielkie bukiety z ciêtych kwiatów 
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i przekazywaæ je Ksiê¿nej do koœcio³a. Tymi kwiatami Jej Ksi¹¿êca Moœæ, Ksiê¿na Franciszka  Biron 

von Curland  wraz  z  kilkoma  damami  ozdabia³a  koœcielne  o³tarze. 

    Dalszym obowi¹zkiem praktykantów by³o zamykanie mauzoleum w parku, w którym z³o¿one by³y 

trumny ksi¹¿¹t. Rano drzwi wejœciowe by³y otwierane a wieczorem zamykane. Najpierw nale¿a³o 

zamkn¹æ  wielk¹  kratê  z  kutego  ¿elaza, a  nastêpnie  grube  drzwi  dêbowe. 

    Drzwi dêbowe [dwuskrzyd³owe] by³y otwierane na jedn¹ stronê, niekiedy na obie strony. ¯elazna 

krata wejœciowa by³a potem w ci¹gu dnia znowu zamkniêta. Odwiedzaj¹cy park mogli podczas spaceru 

zatrzymaæ siê  i  zajrzeæ przez tê kratê do wnêtrza mauzoleum i popatrzeæ na wystawione trumny. 

     Taki by³ w skrócie obraz ksi¹¿êcego ogrodnictwa zamkowego w Sycowie w roku 1941.*
                                                                                       

    Bruno Wolf    

* T³umaczenie artyku³u z: Groß Wartenberger Heimatblatt, 1999, nr 3, s. 16 przygotowa³                 

Krzysztof Zielnica, dziêkuj¹c przy okazji panu Wolfowi za udostêpnienie ciekawych fotografii

z dawnego Sycowa. 

Widok na ksi¹¿êce ogrodnictwo zamkowe (Schloßgärtnerei) w Sycowie
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Krzysztof Zielnica 

Ksi¹¿êta,  ksiê¿ne  i  hrabiny  w  Sycowie

dk¹d w roku 1734 sycowskie wolne ksiêstwo stanowe przesz³o we w³adanie kurlandzkiego 
1Orodu Bironów , miasteczko nasze pada³o niejednokrotnie ofiar¹ wojen i zbrojnych najazdów, 

przemarszów wrogich wojsk, rozlicznych klêsk ¿ywio³owych, zw³aszcza po¿arów, chorób i d¿umy, 

a nawet nalotu szarañczy. By³ jednak Syców w swych dziejach œwiadkiem wydarzeñ i epizodów 

buduj¹cych i radosnych. Sympatyczne i ciekawe by³y zw³aszcza rozliczne uroczystoœci rocznicowe, do 

których zaliczyæ trzeba wa¿ne przyjêcia, odwiedziny i przejazdy wysokich osobistoœci, ekscelencji, 

a nawet  koronowanych g³ów. G³ównym miejscem, na którym i wokó³ którego toczy³a siê historia miasta 

by³ bez w¹tpienia dwór i zamek, a zw³aszcza jego niezwyczajni domownicy i goœcie.

    Trzeba jednak nasamprzód przypomnieæ, ¿e wskutek burzliwych wydarzeñ politycznych w Rosji, 

protoplasta rodu kurlandzkich Bironów  Ernst Johann (1690-1772) nigdy nie ogl¹da³ swych sycowskich 

w³oœci. Pieczê nad jego maj¹tkiem przej¹³ szwagier  Christoph von Trotta und Treyden (1706-1775). 

Dopiero w styczniu 1765 roku wys³a³ Ernst Johann swego najstarszego syna Petera (1724-1800) na ogl¹d 

sycowskich posiad³oœci. Przysz³y dziedzic, jad¹c od strony Kêpna, powitany zosta³ uroczyœcie 

w Chojêcinie, na granicy swego stanowego pañstwa. W Bralinie witano go z pochodniami, przy dŸwiêku 

tr¹bek i werbli, a wjazd do Sycowa poprzedzony zosta³ wystrza³em z armaty i biciem koœcielnych 

dzwonów. Wys³annik przebywa³ tu zaledwie szeœæ dni, zajmuj¹c siê g³ównie podejmowaniem goœci 

i zarz¹dców maj¹tków. 
    Gdy w listopadzie nastêpnego roku (1766) przyby³ do Sycowa jego m³odszy brat Karl Ernst (1728-

1801), miejscowy landrat powiadomi³ ówczesnego ministra do spraw Œl¹ska, hrabiego Schlabrendorffa, 

o istniej¹cym miêdzy braæmi konflikcie na tle maj¹tkowym. Sytuacja skomplikowa³a siê jeszcze 

bardziej, gdy trzykrotnie ¿onaty Peter nie pozostawi³ 

mêskiego dziedzica.

    Problem dziedzicznoœci sycowskiego dominium rozstrzy-

gn¹³ dopiero (5 czerwca 1806) król pruski Fryderyk Wilhelm 

III. Potwierdzi³ on dla ksi¹¿êcego rodu Bironów spadkow¹ 

zasadê fideikomisu, a wiêc przejmowania ca³ego maj¹tku 

niepodzielnie przez najstarszego syna dziedzica. Po uznaniu 

przez s¹dy pruskie fideikomisu i primogenitury dla syco-

wskiego wolnego pañstwa stanowego, nowym panem 

stanowym (Standesherr) zosta³ bratanek Petera - Gustav 
2Kalikst (1780-1821) , urodzony w Zb¹szyniu syn  Apolonii 

(Poniñskiej)  i  Karola Ernsta Birona von Curland.

    To on - Gustav Kalikst - jako pierwszy z rodu Bironów 

(mimo tocz¹cych siê jeszcze rodzinnych sporów i po-

tyczek prawno-s¹dowych) podj¹³ w roku 1803 decyzjê 
3przeniesienia siedziby pañstwa stanowego do Sycowa . 

Gustav Kalikst Biron (1780-1821)  (Archiwum 
Bironów, publ.w: Geschichte des Hauses Biron) 
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Wizyty królów i cesarzy         
zczególnym wydarzeniem, które wywo³a³o, jak pisze nasz zacny dziejopis - Józef Franzkowski  Snadzwyczajne o¿ywienie i powszechny zachwyt, by³ przejazd przez Syców w dniu 21 czerwca 1792 

4roku pruskiej królowej Luizy (1776-1810) , piêknej ma³¿onki króla Fryderyka Wilhelma III, przed 

której urokiem nie ustrzeg³ siê sam Napoleon, a która podczas rokowañ pokojowych w Tyl¿y (9 lipca 

1809) w bliskim kontakcie z cesarzem Francuzów uratowa³a jakoby w swym buduarze zagro¿one 

granice pokonanych Prus...  Entuzjazm i uwielbienie, jakie okazano jej tak¿e w Sycowie wymaga³oby 

osobnego, opracowania i komentarza. Doœæ wspomnieæ, ¿e miejsce, na którym j¹ wówczas witano, 
5nosi³o a¿ do koñca drugiej wojny œwiatowej jej imiê  - Luisenplatz .

    4 czerwca 1830 goœci³a przejazdem w Sycowie cesarzowa Rosji  Aleksandra Fiodorowna (1798-1860)  

ma³¿onka cara Miko³aja I - najstarsza córka monarchy pruskiego Fryderyka Wilhelma III  Szarlota 

(Charlotte). Towarzyszy³ jej nastêpca tronu pruskiego, ksi¹¿ê Wilhelm I (1797-1888), póŸniejszy cesarz 

Niemiec. Zasadniczym celem tej dyplomatycznej peregrynacji do Warszawy - stolicy Królestwa 

Kongresowego - by³o z³o¿enie uszanowania carowi Miko³ajowi I, koronowanemu rok wczeœniej (1829) 

na króla Polski, który przyby³ na otwarcie pierwszej sesji parlamentu. Przebywaj¹c w Warszawie u boku 

cara Wszechrosji i w³adcy Królestwa Polskiego, caryca postanowi³a przy okazji udaæ siê na Œl¹sk, 

by spotkaæ siê ze swym  ojcem - królem Prus. Jad¹c z Ostrowa przez Antonin, gdzie wizytowano ksiêcia 

Antoniego Radziwi³³a, deputacja pruska, wraz cesarzow¹ Rosji, zatrzyma³a siê u wrót Sycowa przy tzw. 
6„polskiej bramie” (polnische Thorbrücke) , gdzie na tê szczególna okazjê zbudowany zosta³ ³uk 

tryumfalny i dok¹d przyby³y delegacje mieszczan i w³adz miasta. Po uroczystej ceremonii powitania 

„najdostojniejsi goœcie” udali siê na zamek, gdzie podejmowani byli przez „ksiê¿nê wdowê” - Franciszkê 

(Fanny) hrabinê von Maltzan (1790-1849), wdowê po Gustawie Kalikœcie Biron von Curland (1780-
71821), zmar³ym w wieku 41 lat na skutek ran odniesionych w kampanii napoleoñskiej .   

  10 wrzeœnia 1835 pruski nastêpca tronu - Fryderyk 

Wilhelm IV - w drodze do Kalisza na manewry rosyjsko-

pruskie przeje¿d¿a³ przez Syców, a nastêpnego dnia jego 

ojciec - król Fryderyk Wilhelm III - w asyœcie Ksiê¿nej  
8 Legnickiej  i kilku królewskich ksi¹¿¹t, poœród których by³ 

m³odszy syn - ksi¹¿ê Wilhelm I (póŸniejszy cesarz), bawili 

równie¿ przejazdem w Sycowie, zatrzymuj¹c siê tym razem 

jedynie przed ober¿¹ Pod ¯elaznym Krzy¿em, gdzie znajdo-

wa³a siê równie¿ stacja zmiany zaprzêgu. Jego Królewska 

Moœæ raczy³ spo¿yæ tu œniadanie, a landrat, rajcy miejscy 

i duchowni po¿egnali go serdecznoœciami i b³ogos³awie-
9ñstwem na dalsz¹ drogê w kierunku Kalisza .     

    24 wrzeœnia tego¿ roku w po³udnie, przy uroczystym biciu 

dzwonów, car Miko³aj I wraz z caryc¹ Aleksandr¹ i Wielk¹ 

Ksiê¿n¹ Olg¹ zatrzymali siê w Sycowie, gdzie podejmowani 

byli obiadem na zamku, po czym udali siê w dalsz¹ drogê do 
10Wroc³awia .

15 wrzeœnia 1841 przyjmowany by³ na zamku król 
11Fryderyk Wilhelm IV w drodze do Warszawy .  

Franciszka (Fanny) von Maltzan (1790-1849), ¿ona 
Gustava Kaliksta Birona (Archiwum Bironów, publ. 
w: Geschichte des Hauses Biron)
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Ksi¹¿êta i ksiê¿niczki

si¹¿êta Bironowie ¿enili siê z damami równej sobie lub wy¿szej nawet pozycji spo³ecznej Ki stanowej, a które potem przez d³u¿szy lub krótszy okres swego ¿ycia przebywa³y u boku 

ma³¿onków na  sycowskich  zamkach.     

    Wyj¹tkiem by³a polska ksiê¿na Apolonia Poniñska (1760-1800), druga ¿ona Karola Ernesta Birona 

von Curland (1728-1801), starosty babimojskiego i genera³a majora wojsk rosyjskich. Urodzona 

4 lutego 1759 we Wrzeœni (Wielkopolska) by³a córk¹ starosty Wschowy - ksiêcia Macieja Poniñskiego, 

herbu £odzia (1759-1816), kawalera orderu Virtuti Militari, uczestnika wojny polsko-rosyjskiej 
12i powstania koœciuszkowskiego . Apolonia Poniñska urodzi³a dwóch synów i dwie córki, i to ona 

zapewni³a Bironom kontynuacjê ich rodu. Zmar³a m³odo w St. Petersburgu w wieku zaledwie 40 lat 

i w Sycowie nigdy nie by³a.

Fanny Biron - hrabianka z Milicza

 wrzeœnia 1806 Gustav Kalikst o¿eni³ siê z Franciszk¹ (Fanny) von Maltzan (1790-1849), najstarsz¹ 8córk¹ Kazimierza Aleksandra von Maltzana - hrabiego Rzeszy i pana (Standesherr) milickiego 

wolnego ksiêstwa stanowego. Jej dziadkiem i opiekunem by³ pruski minister  do spraw Œl¹ska, hrabia 

         Kalikst Biron i Helena Mesczerska 

Karl Georg Heinrich von Hoym (1739-1807), po którym  

odziedziczy³a jego maj¹tek Dyhernfurth (Brzeg Dolny) i tam 

te¿ póŸniej, po œmierci mê¿a,  zamieszkiwa³a. Z ma³¿eñstwa 

Gustava i Fanny von Maltzan  urodzi³o siê 7 dzieci. 

    Fanny Maltzan - by³a piêkn¹ kobiet¹ o du¿ych zdolnoœciach 

artystycznych (malarskich). Jej akwarele i rysunki cieszy³y siê 

sukcesem na wystawach we Wroc³awiu, a wiele z nich 

przetrwa³o do dnia dzisiejszego. 

Zgodnie z zasad¹ primogenitury dziedzicem wolnego 

pañstwa stanowego zosta³ jej  najstarszy syn Karol  (1811-

1848), który zmar³ na tyfus w czasie epidemii na Górnym 

Œl¹sku, dok¹d poœpieszy³ z pomoc¹ jako rycerz œwieckiego 

zakonu Joannitów. Poniewa¿ umar³ bezpotomnie, kolejnym 

panem stanowym zosta³ jego urodzony w Œlizowie (1818) brat 

Kalikst (Calixt), który w³ada³ sycowskim pañstwem stanowym 

a¿ do roku 1882. To on zbudowa³ zamek w angielskim, neogo-

tyckim stylu Tudorów  i  za³o¿y³ park  w  angielskim  stylu. 

13 sierpnia 1845 r. Kalikst Biron poœlubi³ rosyjsk¹ ksiê¿nê Helenê Mesczersk¹. Jelena Mešèerskaja , 6urodzi³a siê w St. Petersburgu 14 stycznia 1820 jako córka Wasyla Iwana ksiêcia Mešèerskiego 

i Szarloty Wilhelminy, hrabiny von Bietinghoff. Franzkowski przedstawia j¹ jako wysok¹, smuk³¹, 

wytworn¹, prawdziwie ksi¹¿êc¹ postaæ, na któr¹ ka¿dy spogl¹da³ z g³êbokim szacunkiem.

    Zanim Helena i Kalikst - nowi dziedzice sycowskiego ksiêstwa stanowego - objêli tu swoje w³oœci,

przez kilkanaœcie lat zamieszkiwali w Berlinie we wspania³ym apartamencie przy alei Unter den 

Linden 71. W ¿yciu towarzyskim stolicy Prus a potem Rzeszy, zw³aszcza zaœ na cesarskim dworze, 

Popiersie Fanny Biron (von Maltzan) 

(W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie. 

Dar ksiêcia Ernsta-Johanna Birona, Amerland)
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ksi¹¿êca para zajmowa³a wa¿ne pozycje i godnoœci, 

i cieszy³a siê wielk¹ estym¹ i szczególnymi wzglêdami 

Cesarza Wilhelma I (1797-1888) i Cesarzowej Augusty 

(1811-1890). Nic wiêc dziwnego, ¿e byli czêstymi 

goœæmi ich cesarskich moœci i krewnych  dworu. 

    W dowód szczególnego wzglêdu i ³askawoœci król 

Wilhelm I przy okazji uroczystoœci koronacyjnych 

w Królewcu 9 paŸdziernika 1861 mianowa³ ksiêcia 

Kaliksta Birona swoim podczaszym i odznaczy³ go 

Orderem Czerwonego Or³a II Klasy z Gwiazd¹ oraz 

Medalem Koronacyjnym ze Wstêg¹.  

   W roku 1866 ksi¹¿ê Kalikst bra³ aktywny udzia³ 

w wojnie z Austri¹ a w 1870/71 z Francj¹, za co zdoby³ 
14kolejne, wysokie odznaczenia . W tym samym roku 

Kalikst zosta³ dziedzicznym pos³em Izby Wy¿szej 

w pruskim Reichstagu i Kawalerem Orderu Joannitów. 

   Równie¿ ksiê¿na Helena by³a na dworze króle-

wskim a potem cesarskim wyj¹tkowo fetowana 

i honorowana. Cesarzowa Augusta ceni³a j¹ szczegó-

lnie wysoko i czêsto przyjmowa³a na swych   
kameralnych herbatkach, a w roku 1882 mianowa³a swoj¹ ochmistrzyni¹. Odznaczona by³a 

orderem pruskiej królowej Luizy i krzy¿em zas³ugi, posiada³a bawarski order Teresy i rosyjski order 

œw. Anny. Na 80-te urodziny sam Cesarz Wilhelm II pojawi³ siê w jej berliñskim apartamencie 

z gratulacjami  i wspania³ym  koszem kwiatów. 

Pasje  i  niepowodzenia ksiêcia Kaliksta

e  wzglêdu na rozpoczêt¹  przez ojca (Gustava Kaliksta) budowê zamku na Bielawkach (Weinberg), Zkolejny dziedzic Kalikst (podobnie jak wczeœniej jego brat Karol) postanowi³ zaniechaæ dalszych 

prac i rozebraæ surowe mury i fundamenty, i dokonaæ przebudowy i rozbudowy zamku miejskiego. 

Aby uzyskaæ szersz¹ i lepsza perspektywê i przyjemniejsze widoki z ksi¹¿êcych komnat, usuniêto 

wszelkie resztki starego zamku wraz ze znajduj¹cymi siê obok budynkami urzêdników.

26 maja 1853 odby³o siê uroczyste po³o¿enie kamienia wêgielnego w obecnoœci nadprezydenta 

Œl¹ska i wielu innych osobistoœci.

    Budowa nowego, obszernego pa³acu wymaga³a jednak olbrzymich nak³adów i ci¹gnê³a siê przez  

wiele lat. Tymczasem hodowla owiec (merynosów), która mia³a przynosiæ du¿e zyski i w któr¹ Ksi¹¿ê 

zainwestowa³ bardzo powa¿ne œrodki, przynosi³a jedynie wielkie straty na skutek gwa³townego spadku 

cen we³ny na œwiatowych rynkach.  Inna  pasja ksiêcia - hodowla  koni okaza³a siê równie¿ nierentowna.

    Jeszcze wczeœniej olbrzymie i kosztowne przedsiêwziêcie, jakim by³a budowa linii kolejowej 

z Wroc³awia do Warszawy przez Oleœnicê,  Syców  i Wieruszów,  a w którym Kalikst Biron by³ jednym

z g³ównych akcjonariuszy i prezesem specjalnej spó³ki kolejowej, przynios³o jedynie kolosalne straty, 

gdy¿ car Aleksander III cofn¹³ zgodê na przed³u¿enie linii od granicy pruskiej przez terytorium 

Królestwa  Polskiego  do  Warszawy. 

Ksie¿na Helena Mesczerska (1820-1905),  ¿ona Kaliksta 

Birona  (wg J. Franzkowskiego)
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    Wszystkie wspomniane tu, nietrafione  inwestycje 

spowodowa³y olbrzymie d³ugi i Ksi¹¿ê zmuszony by³  

og³osiæ bankructwo, a jego sytuacja materialna sta³a siê 

do tego stopnia uci¹¿liwa, ¿e nie staæ go by³o na 

kosztowne utrzymanie w Sycowie. 

    Uda³ siê wiêc, wraz ma³¿onk¹ Helen¹, na pewien 

czas do Egiptu, gdzie ¿ycie by³o o wiele tañsze. 

Stamt¹d przywióz³ jakoby do Sycowa palmy, dla 

których zbudowa³ potem palmiarniê przy dzisiejszej 

ulicy Ogrodowej. 

    Podkreœla siê, ¿e mimo wielu niepowodzeñ, ksi¹¿ê 

Kalikst troszczy³ siê o   sycowskie posiad³oœci i odnosi³ 

siê po ojcowsku do swych poddanych, zw³aszcza 

robotników folwarcznych i ¿e nigdy nie cofa³ swej 

pomocnej rêki, gdy trzeba by³o ³agodziæ ludzk¹ biedê, 
15wspieraæ talenty i wszelkie dobro . 

                       Narodziny  Gustava i powrót do Sycowa  

  DreŸnie, 17 paŸdziernika 1859 ksiê¿na Helena urodzi³a  syna Gustava, jedyne dziecko, które Wuwa¿a³a za swój najcenniejszy klejnot, „s³oñce jej szczêœcia i rozkosz ¿ycia”. Ze swym jedno-

rocznym synem na rêku  przysz³ym ksiêciem dziedzicem - przyby³a 9 paŸdziernika 1860 - w piêkne 

niedzielne popo³udnie - do Sycowa, gdzie powitana zosta³a z wielkim entuzjazmem i ¿yczliwoœci¹. 

Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e po siedmiu latach budowy, zamek by³ ju¿ w miarê gotowy na przyjêcie 

nowego dziedzica i jego rodziny.

    Ksiê¿na Helena, szlachetna, inteligentna i pomys³owa  zapisa³a siê w historii Sycowa jako niestru-

dzona protektorka i patronka wielu pomys³ów i poczynañ o charakterze charytatywnym, zawsze gotowa 

do niesienia pomocy ludziom uciœnionym i potrzebuj¹cym, cierpi¹cym biedê i niedostatek. St¹d te¿ 

nazywana by³a niekiedy „prawdziw¹ matk¹ biednych”, gdy¿ œwiadczenie dobra by³o piêkn¹ i szlachetn¹ 
16cech¹ jej charakteru .

    Szczególnie aktywnie w³¹czy³a siê Ksiê¿na w dzia³alnoœæ i o¿ywienie  istniej¹cych w Sycowie 

towarzystw dobroczynnych i zak³adów opiekuñczych, których zadaniem by³y zmagania z ubóstwem 

i wspomaganie ludzi ubogich i potrzebuj¹cych. Skutecznie i efektywnie dzia³a³o tu istniej¹ce od roku 

1858 Stowarzyszenie œw. Wincentego (St. Vincenz-Verein), zw³aszcza zaœ za³o¿ony (1867) 

z inicjatywy ksiê¿nej Heleny OjczyŸniany Zwi¹zek Kobiet (Vaterländischer Frauen-Zweigverein), 

którego staraniem zorganizowany zosta³ w roku 1872 ewangelicki Dom Pomocy (Rettungshaus),

a 1 grudnia 1883,  uruchomiona zosta³a Kuchnia Ludowa (Volksküche), w której biedni -  doroœli i dzieci - 
17w miesi¹cach zimowych otrzymywali dwa razy w tygodniu darmowe wysokokaloryczne posi³ki . Na 

ten szlachetny cel ksi¹¿ê Biron u¿yczy³ na pocz¹tek pomieszczenia w restauracji „Pod ¯elaznym 

Krzy¿em” (Zum Eisernen Kreuz), zanim w roku 1891 Kuchnia Ludowa otrzyma³a piêknie wyposa¿one 

lokum w specjalnej dobudówce przy zamku (od ulicy Szkolnej), we wzniesionej wczeœniej ochronce 
18Adelenstift, gdzie znajdowa³y siê tak¿e pomieszczenia dla wdów urzêdników folwarcznych . 

Kalikst Biron (1817-1882) (Archiwum Bironów, publ. 

w: Geschichte des Hauses Biron)            
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 Protektorka Józefa Franzkowskiego 

kcentuj¹c charytatywn¹ i filantropijn¹ dzia³alnoœæ ksiê¿nej Mesczerskiej nie sposób zapomnieæ jej Aszczególnej zas³ugi dla Sycowa, jakim by³o wsparcie pierwszego honorowego obywatela miasta - 

Józefa Franzkowskiego (1850-1936), a zw³aszcza jego niepowtarzalnej w swym rodzaju, obszernej, 

wyczerpuj¹cej i szczegó³owej monografii ówczesnego sycowskiego powiatu,  jak¹ jest:  
Geschichte

der freien Standesherrschaft, der Stadt und   
         des landrätlichen Kreises  

       Gross Wartenberg.
          Nach zuverlässigen Quellen bearbeitet und herausgegeben   

von                       
 Joseph Franzkowski, 

  Hauptlehrer und Kantor.
                                                                Gross Wartenberg 1912. 
     Dzie³o to bez wiêkszej przesady okreœliæ mo¿emy jako wiekopomne, gdy¿ ka¿da powa¿niejsza praca 

o dziejach Œl¹ska obficie posi³kuje siê zawartymi w nim wnikliwymi i rzetelnymi informacjami 

i przemyœleniami. Nad monografi¹ t¹ autor pracowa³ ponad 30 lat (1880-1910), gdy¿ jako sycowski 

nauczyciel i organista (Hauptlehrer und Kantor) dysponowa³ wolnym czasem jedynie w okresie wakacji 

i urlopu. Jego bezgraniczne zaanga¿owanie i pasjê badawcz¹ wspiera³a ksiê¿na Helena Mesczerska, 

której Franzkowski dedykowa³ powy¿sz¹ publikacjê jako „swej najwiêkszej dobrodziejce i ³askawej 

protektorce”:
                                                                       Dem Andenken                     
                                                        Ihrer Hochfürstlichen Durchlaucht,
                                                                       Frau Prinzess
                                                             Helene Biron von Curland  
                                                             geb. Fürstin Mestschersky,    
                                        seiner grössten Wohltäterin und gnädigen Gönnerin,
                                                       in nie erlöschender Dankbarkeit
                                                                           gewidmet
                                                                       vom Verfasser. 

    W pracy tej szczególnie cenna jest czêœæ dotycz¹ca „Osobliwoœci z historii poszczególnych 

miejscowoœci powiatu” (Das Denkwürdigste aus der Geschichte der einzelnen Ortschaften des Kreises), 

opisuj¹ca z godnej uwagi akrybi¹ 105 wsi i miasteczek dawnego powiatu sycowskiego z ich polskimi 

nazwami i znakami diakrytycznymi. (s. 296-363). Publikacja ta bez finansowego wsparcia ksiê¿nej 

Mesczerskiej nigdy by siê zapewne nie ukaza³a.

Œmieræ i pogrzeb Ksiê¿nej Heleny

statnie lata ¿ycia ksiê¿nej Heleny zaæmione by³y licznymi troskami, cierpieniem i bólem. 8 marca 
19O1882 zmar³ jej ma³¿onek  Kalixt Biron von  Curland , którego prze¿y³a we wdowieñstwie jeszcze 

ponad 20 lat. Kolejnym ciosem by³a œmieræ m³odej ¿ony jej syna Gustava - ksiê¿niczki Adeli, której 

imieniem nazwany zosta³ sierociniec i przytu³ek dla wdów folwarcznych urzêdników - Adelenstift

    Ksiê¿na Helena zmar³a na sycowskim zamku (na zapalenie p³uc) w sobotê 7 paŸdziernika 1905, 

w s³usznym wieku 85 lat. Jej pogrzeb sta³ siê wydarzeniem spo³ecznym, siêgaj¹cym daleko poza mury 

miasta i zamku. Nieboszczka by³a wyznania grekokatolickiego i wed³ug ceremonia³u tego¿ wyznania 

odby³ siê pochówek. 
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    W tym celu przybyli z ambasady rosyjskiej w Berlinie dwaj duchowni grekokatoliccy - prezbiter 

i diakon wraz z trzyg³osowym zespo³em œpiewaków (trzy sopranistki, tenor i bas). Podczas ceremonii 

pogrzebowej w przyzamkowym koœciele rosyjski diakon intonowa³ parokrotnie œpiewy w jêzyku 

cerkiewnos³owiañskim, po czym zespó³ œpiewaków wspania³ymi akordami i œwietn¹ czystoœci¹ dŸwiêku 

wtórowa³ mu w tym samym jêzyku (cerkiewnos³owiañskim). Chór ten œpiewa³ równie¿  ¿a³obne  hymny 

przez ca³¹ drogê pochodu, a¿ do mauzoleum. Za nim postêpowa³o duchowieñstwo - grekokatolickie, 
20protestanckie i rzymskokatolickie . Trumna znajdowa³a siê w mauzoleum a¿ do 19 stycznia 1945, kiedy 

za spraw¹ jej synowej - ksiê¿nej Franciszki - przeniesiona zosta³a w bezpieczne podziemie koœcio³a 

katolickiego p.w. Piotra i Paw³a, gdzie spoczywa po dzieñ dzisiejszy. 

Gustav Biron i jego ksiê¿ne

owtórzmy tu raz jeszcze, ¿e 17 paŸdziernika 1859 Pksiê¿na Helena urodzi³a w DreŸnie syna Gustava. Do 

14 roku ¿ycia m³ody ksi¹¿ê Gustav edukowany by³ przez 

nauczycieli domowych, po czym otrzyma³ dalsze wykszta³cenie 

w renomowanym Friedrich-Werder-Gymnasium w Berlinie. 

Jesieni¹ 1879 zaci¹gn¹³ siê do II gwardyjskiego pu³ku u³anów. 

Jednak¿e nag³a œmieræ ojca (Kaliksta) zmusi³a go poniek¹d

do rezygnacji z kariery wojskowej, by móc jak najszybciej 

przej¹æ rodowe  ksiêstwo  stanowe.

    Mimo swego m³odego wieku i niema³ych trudnoœci rozwin¹³ 

wkrótce nowy w³adca stanowy energiczn¹, wielostronn¹ 

dzia³alnoœæ, nie tylko na rzecz swych os³abionych ekonomicznie 

posiad³oœci, lecz równie¿ dla ca³ej spo³ecznoœci miasta 

i okolicy. Roztropna oszczêdnoœæ i przezornoœæ, korzystne 

wykorzystanie koniunktury umo¿liwi³y mu w krótkim czasie 

naprawiæ i ulepszyæ stan posiadania, a tak¿e powiêkszyæ 

i skomasowaæ swoje dominium. W tym celu przeznaczy³ do  

sprzeda¿y  folwarki Przec³aw i Oleœnica Górna ko³o Szprotawy i zakupi³ le¿¹c¹ bli¿ej swych maj¹tków 

posiad³oœæ szlacheck¹ Pisarzowice (Schreibersdorf) z folwarkiem Myszyniec (Messinietz) oraz dwoma 

innymi jeszcze folwarkami (Neu- und Waldvorwerk). Do roku 1891 pozostawi³ ten alodialny maj¹tek 

we w³asnym administrowaniu, po czym odda³ go w dzier¿awê. To samo uczyni³ ju¿ w 1884 z Rybinem 

i M¹koszycami, a od 1886 z Miechowem i Domas³owem, tak ¿e jedynie folwark przyzamkowy 

i Trêbaczów pozostawi³ jeszcze pod swoim zarz¹dem. 

    W roku 1884 Ksi¹¿ê poleci³ zbudowaæ wielk¹ stajniê, w roku 1886 wykonano wiêksz¹ dobudówkê do 

zamku od strony ulicy Szkolnej, a w roku 1887 wzniesiony zosta³ budynek poczty. W latach 1889/90 

poszerzono znacznie powierzchniê parku przez do³¹czenie gruntu od strony Paw³ówka. Poœrodku parku 

powsta³o mauzoleum wed³ug projektu wroc³awskiego architekta W. Rheininsa.  Z brzegu ulicy, miêdzy 

zamkiem i koœcio³em, wzniesiona zosta³a w roku 1894 dobudówka, do której wykorzystano ods³oniête, 

dobrze zachowane jeszcze fundamenty zamku burgrabiego von Dohna. W lewym rogu  przybudówka ta 

posiada³a kancelariê leœnictwa i salon myœliwski (Wildkammer), a w rogu prawym salkê konfirmacyjno-

modlitewn¹. Obie oddzielne przybudówki zwieñczone by³y gotyck¹ wie¿yczk¹ z portalem ozdobionym 

Gustav Biron (1859-1941)   (Archiwum 

Bironów, publ. w: Geschichte des Hauses 

Biron)             
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herbowym reliefem. Dyrektor ksi¹¿êcych ogrodów Heinrich Köchel za³o¿y³ wzorcowy ogród  

owocowy na zakupionej (1896) na Paw³ówku dzia³ce granicz¹cej z ogrodem warzywnym, na którym 

w roku 1910 pobudowane zosta³y wspania³e szklarnie. Ko³o Kozy Wielkiej, na Gêsiej Górce, gdzie 

garncarze od wieków wydobywali glinkê ceramiczn¹, poleci³ ksi¹¿ê Gustav w roku 1900 pobudowaæ 

parow¹ cegielniê - piec pierœcieniowy z 16 komorami, piecowniê, maszynowniê i kot³owniê, podnoœnik

i bocznicê  kolejow¹.

      Wielk¹ uwagê poœwiêca³ Ksi¹¿ê swym lasom, których ³¹czna powierzchnia wynosi³a 7100 hektarów. 

Do produkcji drewna zbudowany zosta³ w okolicy dworca wielki parowy tartak. 
21    Po sprzeda¿y kilku maj¹tków w Wielkopolsce powiêkszy³ Gustav Biron swe dotychczasowe 

majêtnoœci, kupuj¹c (1903) Gronowice (Grunwitz) z folwarkiem K³ochowice (Klochowitz), 

i Wielowieœ Górn¹ (Ober Langendorf), tak i¿ w roku 1906 ogólny obszar wszystkich dóbr stanowych 

w  powiecie sycowskim wynosi³ wraz  z  lasami 17 390 ha. 

     W roku 1906 podjêta zosta³a przebudowa i rozbudowa wzniesionego przed  dwudziestu laty zamku 

i jednoczeœnie nowa przybudówka wschodniego skrzyd³a zamkowego pod kierunkiem architekta 

Feliksa Henry z Wroc³awia, tak i¿ ca³a budowla zamkowa otrzyma³a jednakow¹  trzypoziomow¹  bry³ê. 

W tym samym roku zmodernizowany zosta³ wodoci¹g. Stare, istniej¹ce od wieków ujêcie wody ze 

Ÿróde³ ko³o Maliszowa (Maliers), w pobli¿u Kozy Ma³ej, z którego dostarczano wodê drewnianymi 

rurami zast¹pione zosta³o ujêciem, z którego czerpano wodê  rurami ¿elaznymi.  Znaleziono te¿ sposób 

na od¿elazienie wody, wybudowano pojemnik czystej wody i zainstalowano deszczowniê  ogrodow¹. 

    Ksi¹¿ê by³ dziedzicznym cz³onkiem pruskiej Izby Panów (Izby Wy¿szej Reichstagu), cz³onkiem 

Kreistagu, czyli naczelnego organu powiatu ziemskiego, pos³em do landtagu (parlamentu krajowego)

z powiatu sycowskiego, kawalerem (Rechtsritter) zakonu Joannitów, kawalerem Orderu Korony II 

Klasy z Gwiazd¹, Orderu Czerwonego Or³a II Klasy z Gwiazd¹, Królewsko-Saksoñskiego Orderu 

Albrechta  I Klasy, posiadaczem  pami¹tkowego medalu Cesarza Wilhelma  I.    

      Uroczysty wjazd m³odej pary i wizyta pruskiego nastêpcy tronu

ierwsze ma³¿eñstwo zawar³ ksi¹¿ê Gustav Biron 20 czerwca 1885 z dziewiêtnastoletni¹ P(ur. 24.03.1866) ksiê¿niczk¹ Adel¹ zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Uroczysty wjazd 

nowozaœlubionej pary do zamku mia³ miejsce 24 czerwca (1885), a ca³e miasto przybra³o ju¿ wczeœniej 

wyj¹tkowo odœwiêtny wygl¹d, ustawiono bramy tryumfalne z girlandami, zdobione wieñcami i herbami 

Bironów, i nawet wysokie drzewa opasane by³y zieleni¹ i kolorowo oflagowane. Przede wszystkim 

jednak na powitanie ksi¹¿êcej pary przyby³y dzieci z obu szkó³ (ewangelickiej i katolickiej), œpiewacy, 

nauczyciele i duchowni ksi¹¿êcego patronatu, stowarzyszenie m³odzie¿y, gimnastycy, magistrat i rajcy 

miejscy oraz dzier¿awcy, urzêdnicy i leœnicy. Na dworcu, gdzie ustawiona by³a brama powitalna, 

dostojnych pañstwa wita³o bractwo strzeleckie, którego ksi¹¿ê by³ cz³onkiem oraz stowarzyszenie 

kombatantów i dziewczêta w bia³ych sukniach z szarfami na lewym ramieniu z ksi¹¿êcymi kolorami.

Z dworca ksi¹¿êca para ruszy³a galowym powozem przez park do zamku, gdzie, po wyjœciu z karety, 

wys³ucha³a ³askawie dalszych ho³downiczych dowodów uwielbienia ze strony przedstawicieli w³adz 

miejskich i administracji ksiêstwa, po czym odby³a uroczyst¹ przeja¿d¿kê ulicami miasta poœród 

okrzyków i wiwatów rozentuzjazmowanego t³umu..., umiejêtnie sterowanego i wspieranego przez 

burmistrza Wilhelma Martiensena. 

    Jakby tego by³o ma³o, ju¿ nastêpnego dnia rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e w niedzielê 28 czerwca Jego 
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Cesarsko-Królewska Moœæ, nastêpca tronu Fryderyk (póŸniejszy cesarz Fryderyk III) zamierza z³o¿yæ 

wizytê w Sycowie. Ta niespodziewana wiadomoœæ jeszcze bardziej uskrzydli³a mieszkañców miasta. 

Ukonstytuowa³ siê natychmiast komitet powitalny pod przewodnictwem burmistrza, który podj¹³ 

odpowiednie przygotowania do godnego przyjêcia szczególnie wa¿nego goœcia. W niedzielê rano miasto 

by³o wspaniale udekorowane i przygotowane. Krótko przed 7 wieczorem przyby³ Jego Wysokoœæ 

specjalnym poci¹giem w znakomitym orszaku. Korporacje, towarzystwa i szko³y, i tysiêczny t³um 

zebra³ siê w szpalerach na ulicy, od miejskiego browaru a¿ do ksi¹¿êcego zamku. Przy olbrzymiej euforii

i wiwatach dokona³ nastêpca tronu przeja¿d¿ki po mieœcie, po czym uda³ siê na zamek.

    Przy schodach ksiê¿na Adela przywita³a Jego Wysokoœæ i towarzyszy³a mu do salonów na piêtrze, 
22gdzie zebrali siê ju¿ zaproszeni najwa¿niejsi goœcie .   

23    W sprawozdaniu sycowskiego Stadt- und Kreisbote , który szczegó³owo opisa³ pobyt przysz³ego 

cesarza (Fryderyka III) w naszym mieœcie znajdujemy, niejako przy okazji, równie¿ sporo  interesuj¹- 

cych szczegó³ów o wewnêtrznym wystroju zamku i jego bogatym wyposa¿eniu. Dowiadujemy siê 

zatem, ¿e plafon w zamkowej jadalni ozdabia³o wspania³e malowid³o Adolfa von Hildebranda (1847-
241921), przedstawiaj¹ce scenê z Tysi¹ca i jednej nocy . Nastêpcy tronu pruskiego pokazano kilka 

szczególnie cennych obiektów i eksponatów, znajduj¹cych siê w zamku, a poœród nich kosztowny serwis, 

jaki Fryderyk Wielki ofiarowa³ swemu Ministrowi do Spraw Œl¹ska - Hoymowi, pradziadkowi ówcze-

snego w³aœciciela wolnego ksiêstwa sycowskiego. Ciekawoœæ dostojnego goœcia i przysz³ego cesarza 

wzbudzi³y niektóre komnaty, zw³aszcza salon jadalny z obrazami rodziny Bironów, gdzie na wyk³a-

danym dêbowymi taflami kasetonowym suficie znajdowa³y siê herby i nazwiska oœmiu rodzin, które 

od roku 1163 (polscy królowie - Piastowie) w³ada³y sycowskim ksiêstwem stanowym. W salonie 

muzycznym uwagê zwraca³ obraz przedstawiaj¹cy gonitwê. W jednej z komnat na parterze, obok 

holu wejœciowego, znajdowa³ siê stó³ z tabliczk¹ informuj¹c¹, ¿e w dniu 14 marca 1813 przy stole

tym ucztowali: pruski król Fryderyk Wilhelm III, rosyjski car Aleksander I i austriacki ksi¹¿ê Karl 
25Philipp Fürst zu Schwarzenberg .         

    Po wystawnym obiedzie na zamku oko³o godziny  9 wieczorem nastêpca tronu wyruszy³ z powrotem 

poci¹giem specjalnym do Berlina. Syców by³ ostatnim œl¹skim miastem, które Fryderyk III zaszczyci³ 
26swymi odwiedzinami, poniewa¿ nigdy wiêcej  nie  przebywa³ ju¿ na Œl¹sku .

    Tymczasem dalsze losy piêknej, 19-letniej ksiê¿niczki Adeli nie potoczy³y siê szczêœliwie,wrêcz 

przeciwnie. Drugi syn Karol zmar³ przy urodzeniu (13 paŸdziernika 1890). Dwa dni póŸniej  (15.10.

1890) œmieræ zabra³a tak¿e m³od¹ matkê - ksiê¿nê Adelê, która pochowana zosta³a w nieukoñczonym 

jeszcze mauzoleum w sycowskim parku. Ku jej pamiêci nazwano potem sierociniec - Adelenstift. 

    Dziewiêæ lat póŸniej jej pierwszy syn Wilhelm (ur. w Berlinie 16.12.1886) zmar³ na zaka¿enie krwi 
27w wieku zaledwie 13 lat (23.12.1899)  i pochowany zosta³ w Sycowie. Ku jego pamiêci ksi¹¿ê Gustav 

pobudowa³ piêkny koœció³ w Pisarzowicach, który przetrwa³ w nienaruszonym stanie wojenn¹ 

zawieruchê  i dopiero  po  wojnie  zosta³  doszczêtnie  zdewastowany i ograbiony.

Wjazd ksiêcia Gustava z drug¹ ma³¿onk¹ - ksiê¿n¹ Franciszk¹

ok ¿a³oby ksiêcia Gustava, jaki rozpocz¹³ siê 15 paŸdziernika 1890 po œmierci ksiê¿nej Adeli, Rwyd³u¿y³ siê do pe³nych dwunastu lat. Dotkliwie odczuwa³ to nie tylko osamotniony wdowiec, lecz 

tak¿e ca³e wielkie gospodarstwo domowe, w którym brakowa³o kieruj¹cej i ³agodnej rêki gospodyni. 
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   Osierocony zamek z utêsknieniem czeka³ na now¹ 

pani¹. Tym wiêksza by³a wiêc radoœæ gdy w roku 1902 

Ksi¹¿ê og³osi³ decyzjê o swoich zarêczynach i rych³ym 

o¿enku. I nie trwa³o ju¿ d³ugo, kiedy urzeczywistni³ to 

postanowienie i, jak przyznawano, wybór i tym razem 

by³ pod ka¿dym wzglêdem niezwykle udany i s³uszny. 

Dzieñ 16 sierpnia 1902, kiedy nowozaœlubiona 

ksi¹¿êca para zawita³a do Sycowa, uznaæ trzeba za 

szczególnie wa¿n¹ kartê w kronice miasta i w historii 

wolnego ksiêstwa  stanowego. 

     Nowa Ksiê¿na opisywana by³a jako wysoka, smuk³a 

postaæ, pe³na zachwycaj¹cego wdziêku, wielkiego 

uroku i powabu, o jasnych w³osach i serdecznym, 

³agodnym spojrzeniu, z uprzejmym, wyraŸnie  
28zarysowanym  obliczem .

Z Pary¿a do Sycowa 

anim nowa Pani zdecydowa³a siê opuœciæ Pary¿ Z - centrum europejskiej i œwiatowej kultury

i cywilizacji, i przenieœæ siê do ubogiego œl¹skiego 

miasteczka, przypomnieæ warto niektóre ciekawe 

epizody tego maria¿u. 
   Œlub markizy Françoise de Jeaucourt z pruskim Prinzem Gustavem Bironem von Curland, by³ 

w paryskich salonach towarzysk¹ sensacj¹ i wydarzeniem, które nie usz³o uwagi g³ównym mediom 

w stolicy Francji. Najpoczytniejszy dziennik „Le Figaro” tak relacjonowa³ uroczystoœæ podpisania 

kontraktu przedœlubnego, jaki mia³ miejsce 29 lipca 1902:    Markiz i markiza de Jeaucourt wydali “

wczoraj wieczorem przyjêcie w swoim pa³acu na Rue de Barenne z okazji podpisania intercyzy ich córki 

- panny de Jeaucourt z ksiêciem Bironem von Curland w Sycowie na Œl¹sku. Na przyjêciu zebrali siê 

liczni goœcie, w tym najznakomitsze osobistoœci. Wspania³y by³ te¿ zestaw prezentów. Podziwu godne 

by³y kosztownoœci panny m³odej, z³o¿one z wybornych kamieni szlachetnych rodziny ksiêcia Birona 

von Curland, zw³aszcza b³yszcz¹cy naszyjnik ze wspania³ych pere³ oraz bi¿uteria z szafirów, 

szmaragdów, rubinów i diamentów. Podarunkiem ksiê¿nej Biron von Curland, z domu Mestschersky, 

by³a wielka diamentowa brosza, od markizy de Jeaucourt diamentowy diadem, od pani Hartmann 

diamentowa kolia, od baronowej von Berckheim cudowny pierœcieñ z szafirów i diamentów. 

Darczyñcami byli tak¿e: Jego Królewska Moœæ król Anglii, który podarowa³ bardzo piêkn¹ bransoletê, 

bogato zdobion¹ diamentami i per³ami. Inni goœcie podarowali: wielki ksi¹¿ê W³odzimierz i wielka 

ksiê¿na Maria Paw³owna - cudowny parasol w emalii z r¹czk¹ bogato zdobion¹ cennymi kamieniami, 

ksi¹¿ê i ksiê¿na Radolin - serwis do kawy w poz³acanym srebrze, ksiê¿niczka Loewenstein - z³ot¹ 

puszkê, ksi¹¿ê i ksiê¿na de la Trémoille - serwis do czekolady w poz³acanym srebrze, ksiê¿na de 

Lesparre - zegar podró¿ny, ksiê¿na Reggio - srebrn¹ oprawê zegara wahad³owego, hrabia i hrabina von 

Hinnisdal - zabytkowy zegar wahad³owy, hrabia de Pourtales - staro¿ytny wachlarz, baron von Xavier - 

lustro,  jego ekscelencja Izzet-Pasza - serwis podró¿ny, pan James Gordon Bennet - tureck¹ broszê 

i diamenty, baron Theodor von Berckheim - wachlarz, pan  i pani Friedrich Hartmann - wielki neseser 

Ksiê¿na Franciszka Biron, ur. Francoise de Jeaucourt 

(1874-1957)  (Archiwum Bironów, publ.  w:  Geschichte 

des Hauses Biron         
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podró¿ny w poz³acanym srebrze, genera³ Marquis von Colbert - wachlarz, hrabia i hrabina E. De La 
29Rochefoucald - prawdziw¹ sewrsk¹ porcelanê” . Jest to daleko niepe³na lista znakomitych goœci 

i bogatych  prezentów, jakimi obdarowano  przysz³¹  pani¹  sycowskiego zamku. 

Ach, co to by³ za œlub!

 ówczesnych relacji dowiadujemy siê te¿ Zz jakim przepychem i jak znakomici goœcie 

zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ œlub ksi¹¿êcej pary 

i uroczystoœæ weseln¹. Rodzina ksiê¿nej by³a wy-

znania ewangelicko-reformowanego i uroczystoœæ 

koœcielna odby³a siê w g³ównym paryskim koœciele 

tego¿ wyznania: l'Église Réformée de l'Étoile 

á Paris przy Avenue de la Grande-Armée 56. 

    Popularny dziennik Le Figaro z dnia 30 lipca 

1902  informowa³:

     „W koœciele l'Étoile, który ozdobiony by³ mnó-

stwem kwiatów i rzadkich roœlin, zebra³o siê liczne, 

wytworne towarzystwo, aby wzi¹æ udzia³ w zaœlu-

binach ksiêcia Birona von Curland z córk¹ markiza 

de Jeaucourt. Narzeczona prowadzona by³a do 

o³tarza przez swego ojca, markiza de Jeaucourt; 

narzeczony poda³ ramiê baronowej Gernet, z domu 

ksiê¿na Mestschersky. Za nimi pod¹¿ali: podpu³ko-

wnik baron von  Berckheim z markiz¹ de Jeaucourt, 

genera³ markiz d'Abzac z ksiê¿niczk¹ Loewenstein, 

hrabia de Jeaucourt z baronow¹ von Berckheim, hrabia Heinrich Pückler z markiz¹ Talleyrand-Périgord, 

pan Thurel z pani¹ Hartung, hrabia Christian Pückler z ksiê¿niczk¹ Radziwi³³, pan Hartmann z baronow¹ 

von Berckheim, ksi¹¿ê Montmorency z hrabin¹ Siestorpf, genera³ markiz von Colbert z pani¹ Friedrich 

Hartmann, genera³ hrabia Schlippenbach z ksiê¿n¹ Valency, ksi¹¿ê Valency z hrabin¹ Edouard de la 
30Rochefoucauld” .

    O uroczystoœci koœcielnej pisa³ tak¿e The New York Herald w paryskim wydaniu z dnia 30 lipca 1902, 

w rubryce  Z  kroniki towarzyskiej  Pary¿a: 

    „Mimo spóŸnionego sezonu zebra³o siê wczoraj w koœciele de l'Étoile bardzo wytworne, arystokraty-

czne towarzystwo na œlubie panny de Jeaucourt, która wychodzi za m¹¿ za ksiêcia Birona von Curland. 

Chór udekorowany by³ bia³ymi hortensjami i ró¿ami. Muzyka chóralna brzmia³a bardzo mile. Pani 

m³oda ubrana by³a we wspania³¹ sukniê z bia³ego adamaszku, okryt¹ w ca³oœci angielskim jedwabiem. 

Koronkowy welon, uwieñczony diademem i przytrzymywany przez koronê z kwiatów pomarañczy, 

robi³ czaruj¹ce wra¿enie. Markiza de Jeaucourt, matka narzeczonej, ubrana by³a w sukniê koloru 

malwowego z flandryjskiego jedwabiu, obszyt¹ bia³ymi koronkami, toczek z tiulu w kolorze malwo-

wym, ozdobiony by³ strusimi piórami. Z towarzystwa tego na uwagê zas³uguje owdowia³a baronowa 

von Berckheim, która ubrana by³a w sukniê z niebieskiej tafty i czarnej koronki; inna baronowa von 

Berckheim zjawi³a siê w per³owo-bia³ym kapeluszu z per³owymi piórami; pani Hartmann równie¿ 

Marmurowe popiersie ma³ej Francoise de Jeaucourt d³uta 

J. A. Carlesa  (Zbiory Muzeum Regionalnego w Sycowie)
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Unikalne zdjêcie z wjazdu do Sycowa ksiêcia Gustava Birona 
i markizy Françoise de Jeaucort dnia 16 sierpnia 1902 r. 
(Zbiory Muzeum Regionalnego w Sycowie) 

w stroju w kolorze per³owym; ksiê¿na de Valencay w bia³ej koronkowej sukni i b³êkitnym kapeluszu 

oraz bia³ym boa, ozdobionym b³êkitnymi i bia³ymi hortensjami; markiza de Talleyrand w szarej sukni 

á la Pompadour; hrabina Edouard de La Rochefoucauld w kolorach szarym i ró¿owym i w wielkim 

kapeluszu w kolorach ró¿owym i niebieskim, a panna von Berckheim w ró¿owej tafcie. Wœród innych 

goœci, uczestnicz¹cych w uroczystoœci koœcielnej nale¿y jeszcze wymieniæ: hrabinê Edmond de 

Pourtalés w sukni koloru malwowego, obszytej bia³ymi koronkami; hrabinê Paul de Pourtalés w bieli 

z pasem á la Pompadour i kapeluszem zdobionym bia³ymi piórami; markizê de Loys w bia³ej gazie; 

ksiê¿niczkê Georges Radziwi³³ w muœlinowej sukni á la Pompadour  i czarnym kapeluszu, jak i wiele 
31innych,  interesuj¹cych  osobistoœci,  których wyliczenie  by³oby  tu  zbyt  d³ugie” .

Wjazd do Sycowa  

rzybycie ksiêcia Gustava Birona i jego nowej Pma³¿onki na dworzec w Sycowie zapowie-

dziane zosta³o na 16 sierpnia (1902), na godzinê 

4 (po po³udniu). 

    Szko³y i towarzystwa wraz z wielkim t³umem 

ludzi maszerowa³y przy dŸwiêkach miejskiej 

kapeli z placu targowego do wskazanych miejsc po 

obu stronach drogi, od zamku a¿ do mostu przed 

nadleœnictwem. Samo miasto b³yszcza³o równie 

piêknym wystrojem, jaki podziwiano podczas 

pamiêtnej wizyty, jak¹ w lecie 1885 roku z³o¿y³ 

ksiêciu Bironowi nastêpca tronu, póŸniejszy, 

wczeœnie zmar³y cesarz Fryderyk Wilhelm III. 

     Na trasie od dworca do zamku wystawione by³y 

liczne, imponuj¹ce bramy tryumfalne, spoœród 

których szczególnie malowniczo i architekto-         

nicznie bogato i zmyœlnie prezentowa³a siê brama 

ko³o przytu³ku Adelenstift. Na budynkach 

powiewa³y flagi i chor¹giewki - pruskie, Rzeszy 

Niemieckiej, œl¹skie i bironowskie w kolorach: 

czarno-bia³ym, czarno-bia³o-czerwonym, ¿ó³to-

bia³ym i niebiesko-czerwono-z³otym... Najpiê-

kniejsz¹ ozdobê zafundowa³o jednak niebo. 

   O godzinie 4.00 (16.00) poci¹g specjalny wjecha³ na dworzec. Pani Unruh - naczelniczka stacji -

wrêczy³a ksiê¿nej bukiet kwiatów, po czym wielmo¿ni pañstwo wsiedli do wspania³ego powozu 

Deaumonta, który, podobnie jak uprz¹¿ rumaków, by³ bogato poz³acany a jego siedzenia obite bia³ym 

jedwabiem. Cztery ogniste rumaki (trzy kare i jeden siwek) ci¹gnê³y galowy powóz. Przy biciu dzwonów 

sun¹³ lekkim k³usem ku zamkowi. Przy pierwszej bramie triumfalnej, naprzeciw  tartaku, zebrali siê 

zatrudnieni w nim robotnicy i zgotowali ksi¹¿êcej parze burzliwe przyjêcie. Przy nadleœnictwie przyj¹³ 

wielmo¿ne pañstwo inspektor lasów, Ernst Biehayn, prosz¹c, aby zechcieli ³askawie przyj¹æ 

przygotowane dla nich ho³dy. G³oœne okrzyki radoœci rozleg³y siê na widok nowej pani. 

Z wdziêkiem i gracj¹ ukaza³a siê m³oda dama - ¿ywy obraz najpowabniejszej kobiecoœci. Ksiê¿niczka 
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ubrana by³a w przepiêkn¹ sukniê Alpacca, obszyt¹ koronk¹ i at³asowymi lamówkami, a na niej 

koronkowa mantylka, bia³e boa i czarny kapelusz z piórami. [...]

    Powitania m³odej pary, a zw³aszcza nowej ksiê¿nej, przed zamkiem, zdawa³y siê nie mieæ koñca. 

Najpierw ubrane na bia³o dziewczynki z ewangelickiej i katolickiej szko³y miejskiej recytowa³y 
32wierszyki, a nastêpnie burmistrz Theodor Eisenmänger  przekaza³ nowo¿eñcom w imieniu skromnych 

mieszkañców Sycowa wyrazy najwy¿szego szacunku i ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci, przy 

czym now¹ Pani¹ zamku nazwa³ „najpiêkniejsz¹ ozdob¹ dostojnoœci i szlachetnoœci”.

    Po tej wieloprzymiotnikowej adoracji burmistrza wyrazy serdecznoœci i b³ogos³awieñstwa ze strony 

przedstawicieli obu wyznañ przekazali superintendent Nowak w imieniu ewangelickiego i dziekan 
33Gabriel z  Bralina w  imieniu duchowieñstwa katolickiego .

    Zanim zmêczeni ju¿ nieco wielogodzinn¹ podró¿¹ nowo¿eñcy udali siê na krótki odpoczynek do 

swych zamkowych komnat, wys³uchaæ musieli jeszcze wielu przemówieñ i ¿yczeñ. I nie by³ to jeszcze 

koniec  uroczystego powitania, przemówieñ i ¿yczeñ..

Pochód z  pochodniami

ieczorem odby³ siê bowiem wspania³y pochód z pochodniami. Towarzystwa, nios¹ce pochodnie, Wzebra³y siê na podwórzu miejskiego browaru, sk¹d wymaszerowa³y z miejsk¹ kapel¹ przez 

Rynek do zamku, wœród zebranych na ulicach t³umów. W parku przed altan¹, gdzie stanê³a m³oda para 

i sêdziwa matka ksiêcia - Helena - uczestnicy pochodu ustawili siê w pó³kole. Chór mêski, do którego 

przy³¹czyli siê nauczyciele patronatu, wykona³ nastrojow¹ pieœñ „Bo¿e b³ogos³aw” a organista 

Waetzmann wyg³osi³ krótk¹ mowê powitaln¹ w imieniu œpiewaków, po czym g³os zabra³ raz jeszcze 

burmistrz Eisenmänger, dziêkuj¹c Bironom za wielkodusznoœæ i szczodroœæ, zw³aszcza za ufundowane 

miastu charytatywne placówki, jakimi by³y ewangelicki dom opieki spo³ecznej (Rettungshaus) dla 

chorych oraz kuchnia ludowa (Volksküche), wydaj¹ca bezp³atnie posi³ki dla ubogich i potrzebuj¹cych.

Syn Gustava Birona i ksiê¿nej Françoise - 

Karol Biron (1907-1982) i ksiê¿niczka 

Herzeleide Preußen (1918-1989) - przysz³a  

¿ona Karola   (Archiwum Bironów, publ. w:  

Geschichte des Hauses Biron)        

Uwieñczeniem uroczystego wjazdu nowozaœlubionej pary by³a 

wielka iluminacja miasta, podczas której okna i witryny wielu 

domów, zw³aszcza rzemieœlników by³y piêknie i pomys³owo 

udekorowane i oœwietlone, czêsto z symbolami i herbami rodziny 

Bironów. 

    Wjazd ksiê¿nej Françoise (Franciszki) na zamek by³ najba-

rdziej spektakularnym i widowiskowym wydarzeniem, silnie 

integruj¹cym (jednocz¹cym) ca³¹ ówczesn¹ spo³ecznoœæ 

miasteczka. 

    Nic wiêc dziwnego, ¿e ¿aden inny epizod w historii Sycowa 

nie doczeka³ siê tak obszernego i szczegó³owego opisu na ³amach 

lokalnej prasy. W sycowskim Groß-Wartenberger Stadt-und 

Kreisbote  relacja z tej uroczystoœci zajmuje kilka pe³nych szpalt.

Ostatni „suwereni” na zamku  

oœæ skromnie, w porównaniu z wjazdem rodziców, Dprzemkn¹³ wjazd do zamku ostatniej tutejszej ksiê¿niczki 

Herzeleide Preußen i ksiêcia Karola Birona latem 1938 roku.   
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Brak nawet dok³adnej daty i jakiejkolwiek wzmianki prasowej o tym historycznym dla Sycowa fakcie. 

Jedynie nieliczni folwarczni robotnicy wspominaj¹ dziœ jeszcze owo powitanie przed zamkiem i weselny 

poczêstunek w sali Nad  Wa³em. 

      Pani Monika Knappe z Kozy Ma³ej  tak ów dzieñ zapamiêta³a:

    Gdy ksi¹¿ê Karol przywióz³ po raz pierwszy do Sycowa sw¹ poœlubion¹ co dopiero ma³¿onkê, my 

pracownicy z folwarku zebraliœmy siê przed zamkiem. Nagle z daleka da³ siê s³yszeæ donoœny dŸwiêk 

myœliwskiego rogu. Zebrani wzd³u¿ alei lipowej, od dworca do zamku, myœliwi odtr¹bili na rogach 

sygna³, ¿e ju¿ nadje¿d¿aj¹... W ca³ym parku rozbrzmiewa³a melodia, która zapowiada³a przybycie 

ksi¹¿êcej  m³odej pary.  Alej¹ lipow¹ nadjecha³a wspania³a karoca, zaprzêgniêta w cztery konie. Gdy siê 
zatrzyma³a, wysiad³ z niej najprzód 

ksi¹¿ê Karol i poda³ ramiê swej 

¿onie. Gdy ta stanê³a u jego boku 

przedstawi³ j¹ nam pracownikom 

folwarku jako now¹ dziedziczkê.     

  Ubrana by³a bardzo piêknie 

i mi³o siê do nas uœmiecha³a. Po 

powitaniu przez administracjê fo-

lwarku, ksi¹¿ê wyg³osi³ krótk¹ 

mowê i zaprosi³ nas wszystkich na 

poczêstunek do wielkiej sali Nad 

Wa³em. Serwowano kie³basê na 

gor¹co, kartofle, kiszon¹ kapustê 

i inne jad³a i napoje. Uczta trwa³a do 

bia³ego rana... Przypominam sobie, 

¿e nasz w³odarz Scheibner wypi³ 

wtedy trochê za du¿o i tañczy³ na
: Œlubna fotografia m³odej pary - ksiêcia Karola Birona i Herzeleide Preußen 

w Potsdamie (Archiwum Bironów)

sto³ach. Pracownicy folwarczni i administratorzy z dziesiêcioletnim sta¿em otrzymali fotografiê 

m³odej pary. Wszyscy zaœ dostali dodatek do swojej tygoniówki... 

Wojna i jej nastêpstwa  

ybuch wojny diametralnie zmieni³ sytuacjê prawno-w³asnoœciow¹ i ekonomiczn¹ Bironów, Wmimo ¿e nie wyznaczono im komisarza (Treuhändera) z ramienia partii (NSDAP), tak jak to 

mia³o miejsce w innych maj¹tkach.

     Ksi¹¿ê Karol wcielony zosta³ do Wehrmachtu i wys³any do Francji a potem na front wschodni, 

gdzie zachorowa³ na ¿ó³taczkê i przekazany zosta³ na rekonwalescencjê do szpitala w Oleœnicy. Tu, 

krótko przed wyjœciem  ze szpitala, otrzyma³ decyzjê o usuniêciu go z wojska w oparciu o wydany przez 

Hitlera „ksi¹¿êcy dekret” (Prinzenerlass), nakazuj¹cy wydalenie z Wehrmachtu ludzi zwi¹zanych 

familijnie z wczeœniejszymi domami panuj¹cymi, do których ksi¹¿ê Biron zosta³ zaliczony przez 

ma³¿eñstwo z wnuczk¹ cesarza Wilhelma II.

   Ksi¹¿ê Karol skierowany zosta³ potem na dozorcê przy kopaniu rowów przeciwpancernych, 

w ramach tzw. operacji Bartold. Stacjonowa³ (i nocowa³) w obozie na pobliskim Myszyñcu 

i w Ba³dowicach, gdzie polski parobek - Stasiu Mielczarek - rowerem przywozi³ mu w mena¿ce obiad 
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z  zamku.

    W tym czasie ksiê¿na Herzeleide wykonywa³a, jako urzêdniczka, ró¿ne prace w zamkowym 

i folwarcznym biurze. Widziano j¹ nawet przy zwyk³ych pracach polowych, gdy z parobkami grabi³a 

siano i ¿ali³a siê, ¿e oni, Bironowie, w³aœciciele wielkich w³oœci, zostali praktycznie  ubezw³asnowo-

lnieni i nic nie maja ju¿ do powiedzenia. Dosz³o wnet do tego, ¿e kiedy przed zbli¿aj¹cym siê frontem 

zamierzali wys³aæ dzieci do rodowych posiad³oœci ko³o Hannoveru i poprosili starostê o zezwolenie na 

podró¿, ten stanowczo im tego odradza³, gdy¿ mog³oby to zostaæ uznane za przejaw defetyzmu i ¿e 
34mog³yby im  (w³aœcicielom wielu folwarków) zostaæ odebrane kartki ¿ywnoœciowe ... 

    Tymczasem zbli¿a³a siê totalna klêska a z ni¹ ucieczka, po¿ar zamku i utrata wszelkiego dobra, 

zgromadzonego przez kilka pokoleñ i wieków...

       Niezbadane s¹ losy i wyroki! Tak¿e ksi¹¿¹t i ksiê¿niczek!  

Ostatnie, szczêœliwe lata najm³odszych Bironów w Sycowie  ksiêcia Ernsta-Johanna i jego o rok starszej 

siostry ksiê¿niczki Benigny  na kolanach piastunek, których imion i nazwisk, jak te¿ stoj¹cych za nimi 

ch³opców, w³aœcicielka zdjêcia (pani Maria Pietzonka z  ulicy Komorowskiej)  ju¿ sobie nie  przypomina...   

Die letzten, glücklichen Jahre der jüngsten Biron in Groß Wartenberg  des Prinzen Ernst-Johann und seiner 

um ein Jahr ältere Schwester  Prinzessin Benigna  auf den Knien der beiden Nurse, deren Namen und 

Vornamen, sowie auch an die im Hintergrund stehende Knaben sich die Geberin dieses Bildes (Frau Maria 

Pietzonka in der früheren Kammerauer-Straße) nicht mehr erinnert.     
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odwiedziæ króla we Wroc³awiu i monarcha pruski wys³a³ na jego powitanie nad rosyjsk¹ granicê genera³a von Kleista, pu³kownika 

Gustava Calixta Birona von Curland i prezydenta prowincji œl¹skiej Friedricha Theodora von Merckela. Wed³ug powy¿szego Ÿród³a 

car opuœci³ Kalisz w nocy (14 marca) i 15 marca 1813 „O godzinie drugiej popo³udniu... przy dŸwiêkach dzwonów dotar³ do Sycowa. 
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 Na moœcie prowadz¹cym do Bramy Polskiej postawiono na jego czeœæ bramê triumfaln¹ z napisem: Heil Alexander dem Großen. 

(Niech ¿yje Akeksander Wielki).  Rosyjskiego cesarza powitali cz³onkowie Bractwa Kurkowego, stra¿y mieszczañskiej, magistrat 

i duchowieñstwo. Nastêpnie powóz z dostojnym goœciem podjecha³ do wejœcia do pa³acu gdzie nast¹pi³o powitanie przez ksiê¿niczkê 

[Fanny] Biron otoczon¹ przez 12 ubranych na bia³o dziewcz¹t, które sypa³y kwiaty pomarañczy. Po zmienieniu koni car natychmiast 

uda³ siê w dalsz¹ drogê.”  Nastêpnym, wa¿nym etapem eskapady cesarza Wszechrosji by³a Oleœnica, dok¹d na jego powitanie przyby³

z Wroc³awia monarcha Prus i st¹d, po krótkim powitaniu przy bramie mariackiej, bez zatrzymania obaj monarchowie wyruszyli do 

Wroc³awia. Nie mamy zatem dowodnych informacji na to, ¿e król Fryderyk Wilhelm III przyby³ 14 marca do Sycowa i biesiadowa³ na 

zamku z carem Aleksandrem I i austriackim ksiêciem Schwarzenbergiem. Pytanie to wymaga zatem ostatecznego wyjaœnienia. 

Mo¿liwe jest bowiem, ¿e kiedy niemal sto lat póŸniej (1885) sycowska gazeta wzmiankowa³a o tym fakcie, pomylono zarówno datê, 

jak i koronowanych uczestników owego pamiêtnego spotkania na zamku.
 26

 Frau Prinzess Adele Biron v. Curland †, (w:) Groß Wartenberger Stadt- und Kreisbote, 1890, nr 42, (22.11.1890), s. 1.
27

 F[ranzkowski:] Erbprinz Wilhelm Biron von Curland †,(w:) Groß Wartenberger Stadt- und Kreisbote, 1899,  nr 52 (28.12.1899) , s. 1.
28

 Der Eizug Sr. Durchlaucht des Prinzen gustav Biron bon Curland und seiner hohen Gemahlin Ihrer Durchlaucht der Prinzessin 

Françoise, geborenen de Jeaucourt  am 16. August 1902, (w:) Groß-Wartenberger Stadt und Kreisbote, 1902,  nr 34 (20. 08.1902),  s. 1-

5; Zum Einzuge des neuvermählten Paares: Ihrer Durchlaucht, der Frau Prinzess Fraçoise Biron von Curland geb. Marquise de 

Jeaucourt und Seiner Durchlaucht des Prinzen Gustav Biron von Curland, Freien Standesherrn in Schlesien, Ritter hoher Orden pp., 

(w:)  Groß-Wartenberger Stadt- und Kreisbote, 1902,  nr 33 (13.08.1902), s. 1.
29

 Der Eizug Sr. Durchlaucht des Prinzen gustav Biron bon Curland und seiner hohen Gemahlin Ihrer Durchlaucht der Prinzessin 

Françoise, geborenen de Jeaucourt  am 16. August 1902, (w:) Groß-Wartenberger Stadt und Kreisbote, 1902,  nr 34 (20.08.1902),  s. 1.
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Zamiast wstêpu

    Druga Wojna Œwiatowa to trudny do ogarniêcia i oceny temat. Bo te¿ niewiele jest zak¹tków na 

naszym globie, zw³aszcza w Europie, w którym nie pozostawi³aby ona swych niszczycielskich œladów 

i op³akanych skutków. Nic wiêc dziwnego, ¿e ¿adne inne wydarzenie historyczne w skali globalnej nie 

doczeka³o siê dot¹d tylu analiz, syntez, ocen i komentarzy, tak ogromnej i trudnej do zliczenia iloœci 

monografii, pamiêtników, relacji wojennych reporterów, tylu wspomnieñ dowódców i ¿o³nierzy - 

uczestników i obserwatorów tego najwiêkszego w dziejach kataklizmu. A mimo to wci¹¿ jeszcze 

pojawiaj¹ siê  i czekaj¹ na wyjaœnienie liczne bia³e plamy,  nie wyjaœnione fakty, epizody i zdarzenia. 

    Spokojnej refleksji i pog³êbionej analizy okresu poprzedzaj¹cego wybuch wojny i lat jej trwania 

wymagaj¹ nadal stosunki i uwarunkowania geopolityczne, zasz³oœci historyczne i realia ekonomiczne na 

pograniczach II Rzeczpospolitej, zw³aszcza na pograniczu polsko-niemieckim, w tym œl¹sko-

wielkopolskim. To ostanie obejmowa³o miêdzy innymi kilkadziesi¹t miejscowoœci dawnego powiatu 

sycowskiego i namys³owskiego, przyznanych Polsce po pierwszej wojnie œwiatowej decyzj¹ traktatu 

wersalskiego (1919). By³ to wówczas teren etnicznie  a wiêc narodowoœciowo, jêzykowo, konfesyjnie 

(religijnie)  i kulturowo (obyczajowo) zró¿nicowany, o chwiejnej, labilnej, czêsto wrêcz koniunkturalnej 

identyfikacji, z minimalnym lub zupe³nym brakiem zainteresowania sprawami narodowoœciowymi jego 

mieszkañców. W takim stanie œwiadomoœci etnicznej i gospodarczej egzystencji zasta³ ludzi syco-

wskiego pogranicza pamiêtny wrzesieñ 1939 roku.

    Zamieszczony tu przyczynek stanowi rezultat wywiadów i pos³uchañ, jakie w ci¹gu ostatnich lat 

Autorka zdo³a³a uzyskaæ od ¿yj¹cych jeszcze uczestników i œwiadków pamiêtnej wojennej po¿ogi. Ca³y 

mozolnie pozyskany materia³ i raport liczy kilkaset stron. Jego edycja staæ by siê mog³a ciekaw¹ 

i po¿yteczn¹ lektur¹ dla zainteresowanych sw¹ Ma³¹ Ojczyzn¹ sycowian, a tak¿e mieszkañców bli¿szych 

i dalszych okolic dawnego, obszernego powiatu z jego bogat¹ przesz³oœci¹ i histori¹.   
 
                                                                                                       K. Z.    
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Aleksandra Ho³ubecka-Zielnica

Wojna na pograniczu œl¹sko-wielkopolskim*

Noc kryszta³owa  prologiem wojny œwiatowej

krutnym i przera¿aj¹cym prologiem, zapowiadaj¹cym rych³¹ hekatombê wielu milionów  istnieñ Oludzkich poœród wiêkszoœci narodów Europy by³ pogrom ¯ydów na terenie ca³ej niemieckiej 

Rzeszy w nocy z 9 na 10  listopada 1938, okreœlany mianem „nocy kryszta³owej”  (Kristallnacht). 

    Kryszta³owa noc zapad³a równie¿ nad Dolnym Œl¹skiem i Sycowem. ̄ yj¹ albo ¿yli jeszcze niedawno 

sycowianie, którzy byli œwiadkami tamtych wydarzeñ. Marcin Nêdza z Niwek Garbarskich wspomina³, 

¿e w czasie owej koszmarnej nocy z Górki Komorowskiej widaæ by³o s³up ognia, unosz¹cy siê na 

¿ydowskim cmentarzu na Wiosce. To p³on¹³ znajduj¹cy siê tam dom przedpogrzebowy. Zdewastowana 

zosta³a  tak¿e  przepiêkna  bo¿nica  przy  ulicy  Ogrodowej.
 
    Dawna mieszkanka Sycowa - Monika Knappe - dziœ jeszcze nie mo¿e zapomnieæ widoku, jakiego 

dostarcza³y sycowskie ulice po tej tragicznej nocy. Dobrze pamiêta, ¿e synagoga przy Gartenstrasse 

(ulica Ogrodowa) by³a zbezczeszczona a sklepy ¿ydowskie zdemolowane. Widzia³a powybijane szyby, 

a na schodach domu Jakuba Silbermanna siedzia³a jego przera¿ona córka. 

   Nie wiemy czy los sycowskich ¯ydów by³ przestrog¹ dla licznej grupy Polaków, pracuj¹cych 

sezonowo w okolicznych folwarkach i u bauerów. Wiadomo natomiast, ¿e po tym wydarzeniu Niemcy 

coraz jawniej i gwa³towniej szykowali siê do wojny ze wschodnim s¹siadem. Coraz wiêcej m³odych 

mê¿czyzn powo³ywano do wojska. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiosn¹ 1939 roku brakowa³o r¹k do pracy 

w folwarkach i u bauerów. W przygranicznych miejscowoœciach werbowano potajemnie Polaków, 

g³ównie do prac sezonowych na terenie ca³ej Rzeszy. Wiêkszoœæ jednak wola³a podejmowaæ pracê 

w przygranicznym pasie, siêgaj¹cym do 10 kilometrów od polskiej granicy, aby byæ w kontakcie 

z rodzin¹ i jednoczeœnie uprawiaæ drobny handel towarami deficytowymi. 

  Przygotowania do wojny i jej pocz¹tek

iosn¹ 1938 roku niemieccy agitatorzy coraz czêœciej werbowali polskich mê¿czyzn do pracy Ww Rzeszy, aby jednoczeœnie uszczupliæ iloœæ poborowych do polskiej armii. Szczególnie 

w ostatnim roku przed wybuchem wojny uaktywnili siê przywódcy niemieckich organizacji nacjonali-

styczno-paramilitarnych  Deutsche Vereinigung (Zjednoczenie Niemieckie) i Jungdeutsche Partei in 

Polen (Partia M³odoniemiecka w Polsce), g³ównie w gminach Perzów, Bralin i Rychtal. Nak³aniali oni 

polskich poborowych z przygranicznych wsi, aby nie odbierali kart mobilizacyjnych do polskiego 

wojska i ratowali siê ucieczk¹ na niemieck¹ stronê.

    Niestety, bieda i przeludnienie w polskich rodzinach sprawia³a, ¿e wielu m³odych mê¿czyzn dawa³o 

pos³uch tej agitacji i wiosn¹ 1939 wyje¿d¿a³o na roboty do Niemiec, gdzie, ze wzglêdu na zwielokro-
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tniony pobór do Wehrmachtu, istnia³o wiele ofert stosunkowo korzystnej pracy. M³odzi Polacy 

z przygranicznych wsi  mogli otrzymywaæ bez trudnoœci dwujêzyczne przepustki do prac sezonowych 

w niemieckim przygranicznym pasie do 10 kilometrów od pañstwowej granicy. Jednak¿e na niedzielê 

musieli powracaæ do domów, aby uzyskaæ w urzêdzie celnym w S³upi przed³u¿enie  owego dokumentu 

na kolejny tydzieñ. Kilkunastokilometrowe odleg³oœci najczêœciej pokonywali pieszo lub rowerem 

zakupionym w Sycowie. Przy tej okazji sezonowi parobcy mogli dostarczaæ rodzinom w Polsce ró¿ne 

deficytowe produkty, jak papierosy, cukier, czekoladê i garnki. Z powrotem zaœ przemycali nabia³ 

i wyroby miêsne, g³ównie  kie³basy. 
   

Miêdzybórz. Przejœcie graniczne i budynek Urzêdu Celnego  - obecnie  ul. Wroc³awska  (W zbiorach Muzeum Regionalnego

w Sycowie)

    Podczas odwiedzin swoich rodzin Polacy przekazywali niepokoj¹ce spostrze¿enia, ¿e we wszystkich 

przygranicznych miejscowoœciach dawnego powiatu sycowskiego ju¿ latem 1939 roku, przed ¿niwami, 

podci¹gnê³y oddzia³y piechoty i kawalerii w pobli¿e polskiej granicy. Polski wywiad nie mia³ ju¿ z³udzeñ 

i wiadomym ju¿ by³o, ¿e Niemcy szykuj¹ siê do zbrojnej napaœci na Polskê. Nic wiêc dziwnego, ¿e 

w drugiej po³owie sierpnia, tak¿e po stronie polskiej rozpoczê³y siê pospieszne przygotowania 

i mobilizacja si³ do obrony granic.

    Ursula Schafft -von Loesch , w³aœcicielka folwarku i gorzelni w Bukowinie Sycowskiej, wspomina 

w swoim pamiêtniku, ¿e jej m¹¿ zosta³ zmobilizowany ju¿ w lipcu 1939 i wraz z grup¹ mê¿czyzn 

dawnego „Grenzschutzu” wys³any w okolice Klonowa, aby z leœnego wzgórza nad granic¹ obserwowaæ 

sytuacjê po polskiej stronie. W czasie tego biwakowania nadlecia³ polski dwup³atowiec, zapewne w celu 

spenetrowania sytuacji na pograniczu. Kiedy przekroczy³ granicê i znalaz³ siê na terenie niemieckim, 

dowódca biwakuj¹cych stra¿ników odda³ kilka strza³ów do dwup³atu, dziurawi¹c mu zbiornik z paliwem 

i zmuszaj¹c do l¹dowania za klonowskim laskiem. A ¿e nie by³o jeszcze wówczas stanu wojny, wiêc 

dwom przera¿onym, m³odym polskim lotnikom, którzy szczêœliwie opuœcili samolot, Niemcy pozwolili 
1przejœæ granicê na polski teren.
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    A jak wygl¹da³a reakcja naszej ochrony granicy na wyprawy niemieckich samolotów na polsk¹ stronê, 

wspomina mieszkaniec M¹koszyc -
Jan Agustyniak:

    Na dwa dni przed pierwszym wrzeœnia pas³em, jak co dzieñ, krowy moich m¹koszyckich gospodarzy. 

Nagle, od strony Miêdzyborza, nadlecia³ niemiecki samolot. D³u¿szy czas kr¹¿y³ po polskiej stronie 

granicy. By³em tym oburzony i chcia³em daæ znaæ naszej stra¿y, ale ba³em siê zostawiæ krowy. Gdy za 

chwilê nadjecha³ na rowerze polski stra¿nik, mówiê do niego - strzelaj pan! - bo zauwa¿y³em, ¿e ma przy 

sobie karabin. Ten tylko machn¹³ rêk¹ i powiedzia³ - tym mu nic nie zrobiê - i pojecha³ dalej. Samolot 

zwiadowczy jeszcze jakiœ czas bez przeszkód lustrowa³ okolice.

    Z relacji kilku œwiadków wiemy, ¿e jeszcze przed ¿niwami, niemieccy ¿o³nierze stacjonowali w wielu 

pobliskich nadgranicznych wsiach: Niwkach Garbarskich (Górka Komorowska), Stradomi, Œlizowie, 

Dziadowej K³odzie i æwiczyli siê do ró¿nych zadañ bojowych. Widziano ich w maskach gazowych, jak 

biegali po lesie w pobli¿u Komorowa.
  
 Helena Rybol (Maciej): 

    Przed wybuchem wojny mieszka³am z rodzicami w Taborze Wielkim. Z kole¿ank¹ Gertrud¹ Binind¹ 

z Goli od marca 1939 codziennie doje¿d¿a³am rowerem do Alt-Ellguth (Ligota Polska) ko³o Poniatowic. 

Pracowa³yœmy w polu u dziedzica Herbsta. Gdy pewnego letniego dnia wraca³yœmy do domu, zauwa-

¿y³yœmy w Stradomi mnóstwo niemieckiego wojska, które rozpoczê³o tam manewry. W drodze 

powrotnej zatrzyma³am siê w Sycowie u wujka Ludwika Darmasa, aby opowiedzieæ mu, co widzia³am. 

Wuj by³ inwalid¹ jeszcze z pierwszej wojny œwiatowej i potwierdzi³ moje obawy, mówi¹c - bêdzie 

wojna!

Marta P³onka (Kmieæ), mieszkanka Dziadowej K³ody, pamiêta, ¿e ju¿ wiosn¹ 1939 roku z ksi¹¿êcego 

folwarku zabrano wielu m³odych mê¿czyzn do Wehrmachtu, a w ich miejsce przyjêto polskich robo-

tników, którym ju¿ latem nie wolno by³o wracaæ do domu na polskiej stronie, tak jak to by³o dotychczas...

    Wed³ug innych obserwatorów - obawiano siê, ¿e Polacy przekazywaæ bêd¹ informacje o tym, co dzieje 

siê w nadgranicznych wsiach, lub wcieleni zostan¹ do polskiego wojska i nie powróc¹ ju¿ do pilnych prac 

w  polu.

Alfons Pietzonka:

    W Dziadowej K³odzie ju¿ w po³owie sierpnia sta³o niemieckie wojsko w pogotowiu. W naszej stodole 

ulokowano osiem koni. U innych s¹siadów te¿ trzymano konie, a ¿o³nierze byli zakwaterowani w szkole, 

folwarku, a tak¿e u gospodarzy. Pierwszego wrzeœnia, jeszcze przed œwitem, obudzi³y nas nisko lec¹ce 

bombowce, a zaraz potem niemieccy ¿o³nierze wyruszyli konno ku polskiej granicy.
    Nastêpnego dnia pojawi³y siê w Dziadowej K³odzie osiod³ane konie z or³ami wypalonymi na 

poœladkach. By³y to niew¹tpliwie konie polskiej stra¿y granicznej lub wojska. Wkrótce potem zobaczy-

³em jak 30-osobowa grupa polskich jeñców pêdzona by³a torami w kierunku Radzowic. Pojecha³em 

zaraz rowerem do Dalborowic, gdzie byli ju¿ polscy jeñcy, których przydzielono do prac w tamtejszym 

maj¹tku. Zakwaterowano ich w wielkiej sali, w której ustawiono polowe ³ó¿ka z siennikami wypcha-

nymi s³om¹. 

    W któr¹œ niedzielê niemiecki ¿o³nierz przyprowadzi³ owych jeñców na mszê do naszego koœcio³a 

w Dziadowej K³odzie. Gdy starszy wiekiem stra¿nik usadzi³ ich w ³awkach, sam z flint¹ na ramieniu 

i czapk¹ na g³owie stan¹³ w otwartych drzwiach koœcio³a. Sumê, jak zawsze po ³acinie, odprawia³ 
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Dziadowa K³oda (Kunzendorf). Przedwojenna widokówka ( W zbiorach Muzeum

Regionalnego w Sycowie)

proboszcz Hajduk, zwrócony twarz¹ 

do o³tarza. A gdy wszed³ na ambonê, 

rozejrza³ siê po koœciele i powiedzia³  -

A ten tam z flint¹, choæ nie jest 

katolikiem, niech zdejmie czapkê, 

a broñ odstawi do k¹ta, bo tu mu nikt 

nie ucieknie. A potem zwróci³ siê do 

jeñców i powiedzia³, ¿e kazanie do 

nich po polsku powie po mszy. I tak te¿ 

by³o. Gdy w nastêpn¹ niedzielê, ten 

sam stra¿nik przyprowadzi³ owych 

jeñców do koœcio³a, to ju¿ bez przy-

pominania zastosowa³ siê do uwag 

naszego proboszcza... 

Euforia i pierwsze dramaty sycowian

Helena Orywo³ (Chowañska): 
    Gdy m³odzi Niemcy z Sycowa ruszali na wojnê, to bramy ich domów na naszej ulicy Komorowskiej 

by³y przyozdobione girlandami z portretem Adolfa Hitlera, który by³ tu w ka¿dym domu. Tak by³o na 

pocz¹tku tej wojny, ale jak ze wschodniego frontu zaczê³y przychodziæ telegramy w kopercie z czarn¹ 

obwódk¹, to bram ju¿ nie strojono.

Ursula Schaft-von Loesch pisze w swym pamiêtniku, ¿e tu¿ po wybuchu wojny zobaczy³a 

w Bukowinie Sycowskiej „niemieckie wojsko, które bez przerwy przewala³o siê do Polski. Czo³gi, 

armaty, konnica, znowu czo³gi, szpiedzy na motocyklach i znowu piechurzy, równomiernie stuka³y ich 

kroki, bezimienne twarze, ¿o³nierze - narzêdzia w³adzy pañstwa. [...] bezmyœlnie oddani, maszerowali 

i ten marsz na Polskê trwa³ nieprzerwanie przez osiem dni. Przez osiem dni nie mo¿na by³o przejœæ przez 
2ulicê, pleñ wojska bezustannie pe³za³ wzd³u¿ granicy, do Polski.” 

Po  polskiej  stronie  granicy

to kilka szczegó³ów przekazanych nam przez mieszkañców, którzy przed wybuchem wojny Omieszkali w polskich przygranicznych wsiach.

Stefan Kozan: 

    Poniewa¿ ju¿ latem 1939 roku coraz czêœciej mówi³o siê o wojnie, uda³em siê wiêc do sycowskiego 

zegarmistrza Günthera i zamówi³em kieszonkowy zegarek z wizerunkiem Matki Boskiej. Na trzy dni 

przed wejœciem Niemców do Domas³owa wrêczy³em go ojcu, bo nie wiedzia³em, czy jeszcze siê 

zobaczymy. Matka da³a mi pami¹tkowy krzy¿yk i z niepokojem oczekiwaliœmy na dalszy rozwój 

wydarzeñ. Nie dosta³em jednak karty mobilizacyjnej, bo nie mia³em jeszcze ukoñczonych 19 lat. 

Ostatniej nocy (z 31 sierpnia na 1 wrzeœnia) ja i jeszcze dwóch m³odszych ch³opaków szliœmy przez wieœ 

i g³oœno œpiewaliœmy - Z Krakowa pojedziem do Berlina, powiesiæ Hitlera sukinsyna! - My, ludzie 

z folwarku, nie mieliœmy pojêcia o proniemieckich nastrojach mieszkañców naszej wsi, którzy 

w znakomitej wiêkszoœci z utêsknieniem czekali na przyjœcie Niemców. Wczesnym rankiem miejscowi 

gospodarze wziêli kosy na ramiê i, id¹c niby do pracy w polu, wyszli do granicy, sk¹d ju¿ o pi¹tej rano  
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 uroczyœcie wprowadzili do wsi niemieckich ¿o³nierzy. Na domach i wrotach zawis³y hitlerowskie flagi, 

a kobiety i dzieci rzuca³y ¿o³nierzom kwiaty. My Polacy p³akaliœmy. Na szczêœcie, ¿o³nierzami byli 

bawarscy katolicy, wiêc krzywdy nam nie robili.

    Tego samego dnia w naszym domu pojawi³ siê so³tys z jakimœ hitlerowcem i pytali o moich starszych 

braci. Ich ju¿ jednak nie by³o, bo jeszcze tej nocy uciekli na rowerach na wschód. Mnie i dwóch moich 

kolegów za to nocne œpiewanie zamkniêto w areszcie, w szkole. Trzy dni trzymali nas tam o wodzie 

i suchym chlebie, a przed uwolnieniem sprawili nam porz¹dne lanie. Gdy wróci³em do domu, wiedzia-

³em, ¿e muszê st¹d uciekaæ, tak jak inni Polacy. Noc¹ ruszy³em przez las do sycowskiego folwarku 

ksiêcia Birona. 

Marta Kuropka (Kucia):

    Pierwszego wrzeœnia 1939 roku o godzinie 3.30 stawi³am siê, jak co dzieñ, do dojenia krów w doma-

s³owskim folwarku. Wkrótce us³ysza³am warkot samolotów, wiêc wraz  z  innymi parobkami wybieg³am 

na podwórze. Fornale mówili, ¿e to s¹ niemieckie bombowce i ¿e zaczê³a siê wojna. Nasz zarz¹dca - 

Kazimierz Sroka - ju¿ wczeœniej mia³ uzgodnione z Hryniewieckim - w³aœcicielem folwarku na 

Szczêœciu - ¿e jak wybuchnie wojna, to ma przypêdziæ swoje byd³o do naszego folwarku w Domas³owie 

i razem przegnaæ je do Mikorzyna. Spuœciliœmy wiêc krowy razem z ³añcuchami i byliœmy gotowi do 

drogi. Nikt z  nas  jednak nie wiedzia³, gdzie le¿y ten Mikorzyn. Drogê zna³ jedynie stary Grzelak, 

którego nie mo¿na by³o odnaleŸæ. Tymczasem zarz¹dca Sroka, wyrwany ze snu, kaza³ gnaæ byd³o na 

Perzów. Nim tam doszliœmy, to g³ówn¹ drog¹ jecha³o ju¿ samochodami niemieckie wojsko. Coœ do nas 

mówili, ale my nie rozumieliœmy ich mowy. Dopiero ktoœ z miejscowych nam przet³umaczy³, ¿e mamy 

zawracaæ. Gdy wpêdziliœmy byd³o ponownie na nasze folwarczne podwórko, dziedzic Sroka wsiada³ 

w³aœnie do swojej plewagi (bryczki) i zamierza³ uciekaæ. Nie odjecha³ jednak daleko, bo miejscowi 

Niemcy go zawrócili. Po chwili wysz³a do nas jego pokojówka i zaczê³a wyp³acaæ ka¿demu robotnikowi 

po sto z³otych. Byliœmy zdziwieni t¹ rozrzutnoœci¹, bo zawsze pracowaliœmy na kredyt. Wkrótce 

przekonaliœmy siê, ¿e te pieni¹dze nie wiele s¹ warte. Od pierwszego dnia wojny Sroka nie zarz¹dza³ ju¿ 

folwarkiem,  ale my nadal wykonywaliœmy swoj¹ robotê. Tylko fornale nie wiedzieli, co robiæ, bo konie 

zabrano im na wojnê. 
Miechów i Gêsia Górka

Piotr Szyja:

    Gdy wybuch³a wojna, szko³a w Miechowie zosta³a zamkniêta. Dopiero w 1940 roku otwarto dwie 

najni¿sze klasy dla dzieci niemieckich, a nauczycielem by³ przys³any z Niemiec niejaki Miller. Wkrótce 

zgin¹³ on tragicznie wraz ze swym koleg¹ Ramz¹, gdy w mglisty wieczór wjechali bryczk¹ pod poci¹g 

w Kozie Wielkiej.
     W czasie wojny we wsi mieszka³o kilku „prawdziwych” Niemców ewangelików i kilku folksdojczów, 

co zapisali siê na volkslistê ze strachu, lub dla korzyœci, aby dostaæ wiêksze przydzia³y karkowe. Nie 

wszyscy od razu dostali VD. Niektórym nawet zabrali renty, co je otrzymali za udzia³ w pierwszej wojnie. 

Tak by³o z Chowañskim. Choæ by³ inwalid¹, mia³ krótsz¹ nogê, to rentê mu wziêli i musia³ chodziæ do 

roboty jak inni. 

Ryszard Brockhusen: 

    Wakacje 1939 roku by³y niespokojne. Mia³em 14 lat i wiedzia³em, ¿e wnet wybuchnie wojna,

bo dziadkowie coraz czêœciej o tym mówili. Na tydzieñ przed jej wybuchem pojecha³em z Miechowa 

57



do Warszawy, aby zobaczyæ siê z matk¹, która by³a zamê¿na z Mieczys³awem Zaleskim. Poniewa¿ 

ojczym by³ dyrektorem Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, wiêc 5 wrzeœnia musia³ uciekaæ z kraju. Mama 

postanowi³a jechaæ z nim, a ja zosta³em w ich wielkim mieszkaniu w Warszawie, ze staruszk¹ - matk¹ 

ojczyma. Potem zaopiekowa³a siê mn¹ ciocia  i  z  ni¹ powróci³em do Miechowa.

    Tu by³ ju¿ nowy zarz¹dca (Treuhänder), niejaki dr Walmann i dziadek mój - Józef Fragstein - ju¿ nic 

nie mia³ do powiedzenia, ale stosunki miêdzy nimi uk³ada³y siê w miarê poprawnie. Walmann zamie-

szka³ na górze pa³acyku, a my na dole. Pamiêtam, ¿e do jego córki przyje¿d¿a³ ziêæ, straszny „hakata” 

i jego obawialiœmy siê najbardziej. Wkrótce Walmannowi przydzielono do pomocy Parteigenosse Lukê. 

Miêdzy niemieckimi zarz¹dcami dochodzi³o coraz czêœciej do konfliktów z powodu sposobów 

gospodarowania. Starszy wiekiem doktor wkrótce siê wyprowadzi³, a Luka ju¿ sam do koñca wojny 

zarz¹dza³ folwarkami.

Wielonarodowoœciowe pogranicze 

 tym, jak wymieszana by³a etnicznie spo³ecznoœæ zamieszkuj¹ca pogranicze œl¹sko-wielkopolskie Ow by³ym powiecie sycowskim, najlepiej obrazuj¹  sami mieszkañcy.

Helena Ceg³a (Pietrus):
    Mój dziadek Pressel by³ Niemcem i do tego ewangelikiem, a babcia  (urodzona w S³upi) by³a Polk¹

i katoliczk¹. Dziadkowie poznali siê w Niemczech, gdy babcia by³a tam na sezonowych robotach. Dzia-

dek tak siê zakocha³ w polskiej dziewczynie,  ¿e z g³êbi Niemiec przyszed³ za ni¹ pieszo do S³upi i tu siê 

pobrali... Gdy wybuch³a wojna, mia³am cztery lata, ale dobrze  pamiêtam, jak  przez nasz¹ wieœ jechali 

niemieccy ¿o³nierze samochodami i konno. W domu  mówiono,  ¿e ¿adnych walk w S³upi nie by³o...

Leon Jêdrusiak:

    Wiedzia³em ju¿ wczeœniej od babci i mamy, ¿e ca³e pogranicze od zawsze by³o narodowoœciowo 

wymieszane. Rdzenna ludnoœæ s³owiañska coraz bardziej ulega³a  tu germanizacji, g³ównie przez szko³ê 

i wyjazdy na sezonowe roboty do Niemiec. Wielu Polaków po¿eni³o siê i pozosta³o po stronie niemie-

ckiej. Gdy w roku 1920 powsta³a Polska, powrócili oni z Niemiec do swej ojczyzny. Jednak¿e ich 

sytuacja ¿yciowa nie tylko siê nie poprawi³a, ale wrêcz pogorszy³a, zw³aszcza w latach kryzysu, wskutek 

czego  zaczê³y  przybieraæ  na  sile  nastroje  proniemieckie. 

    Ojciec mój pochodzi³ z Kujaw i przed wojn¹ by³ stra¿nikiem granicznym po stronie polskiej. Tu 

w S³upi pozna³ mamê. Pobrali siê i zamieszkali w Skoroszowie, ko³o Rychtala, i tam siê te¿ urodzi³em. 

Gdy coraz bardziej zanosi³o siê na wojnê, powróci³em z mam¹ do babci w S³upi. Widzia³em jak 

1 wrzeœnia 1939 roku przez graniczne przejœcie w S³upi przeje¿d¿a³y tysi¹ce œwietnie uzbrojonych 

niemieckich ¿o³nierzy. Wszyscy byli w pe³nym rynsztunku i widaæ by³o, ¿e z wielkim  entuzjazmem 

szli na tê wojnê. Chyba wiêkszoœæ mieszkañców przygranicznych wsi cieszy³a siê z ich wkroczenia, 

natomiast nieliczni polscy patrioci byli zrozpaczeni. Z ojcem rozsta³em siê na d³ugie miesi¹ce, bo

 jako stra¿nik graniczny wycofa³ siê wraz z innymi najpierw do Rawy Mazowieckiej, a stamt¹d dalej 

na wschód... 
Co w Trêbaczowie? 

to fragment wypowiedzi ksiêdza Zbigniewa Wroniewicza - proboszcza Trêbaczowa - Ozarejestrowanej na taœmie magnetofonowej:

    „By³ to pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Ju¿ po godzinie pi¹tej przelatywa³y samoloty niemieckie w gêstej  
sztucznej mgle nad Trêbaczowem. O godzinie pi¹tej trzydzieœci spowiada³em w koœciele, o pi¹tej 

58



piêædziesi¹t siostra zakonna powiedzia³a mi, bym spowiada³ dalej, ale Niemcy weszli ju¿ na probo-

szczowskie podwórze. Na tym¿e podwórzu ustawili dzia³a przeciwlotnicze. Kolumny wojska zd¹¿a³y 

w stronê Kêpna. [...] Pi¹tego wrzeœnia zakwaterowano na probostwie tabor (placówkê) Czerwonego 

Krzy¿a - oko³o dziesiêciu lekarzy, sanitariuszy i wozy. Jeden z ¿o³nierzy, który przyjecha³ z lekarzem 

organizowaæ kwatery, powiedzia³ - Bêdziemy teraz tak trzy, cztery lata biegali w kó³ko, a potem 

przyjdzie Ameryka i co z tego wyniknie? [...]”

    Adam Kopaszewski s³ysza³ od gospodarza Kuli z Trêbaczowa, ¿e tu¿ za niemieckim wojskiem, 

o godzinie ósmej rano, od strony Dalborowic do Trêbaczowa wjecha³a na rowerach grupa niemieckiej 

m³odzie¿y z emblematami HJ. Zachowywali siê butnie. Wstêpowali do tamtejszych rzeŸni, których w tej 

wsi by³o kilka i rekwirowali kie³basy. Wynosili ca³e pêta i obwieszali nimi kierownice rowerów. Potem 

napili siê piwa i odjechali t¹ sam¹ drog¹. Nikt z w³aœcicieli im nie przeszkodzi³, w obawie przed 

aresztowaniem.

    Tak siê z³o¿y³o, ¿e po latach pan Adam wys³ucha³ osobiœcie relacji uczestniczki tej „wyprawy”, która 

po wojnie tu pozosta³a i zamieszka³a w Stradomi. Wspominaj¹c tamto zdarzenie mówi³a, jakby na 

usprawiedliwienie, ¿e by³ wtedy wielki kryzys. Gospodarze musieli odstawiaæ wszystko dla pañstwa, 

a dla rodziny niewiele zostawa³o. Dlatego wiêc do³¹czy³a wtedy do grupy niemieckiej m³odzie¿y, 

która w œlad za wojskiem 1 wrzeœnia ruszy³a do Trêbaczowa  po polskie  kie³basy, aby najeœæ siê do syta... 

                                                             W Turkowach

Agnieszka Troska (Forysiak):

    O tym ¿e wkrótce wybuchnie wojna, mówi³o siê czêsto w domu. Nagle, 1 wrzeœnia  rano zbudzi³y nas 

lec¹ce nisko samoloty. Wyszliœmy na dwór, a tu straszna mg³a. Przyjecha³ ktoœ ze Sycowa i powiedzia³, 

¿e jest wojna, i ¿e za chwilê wejd¹ tu Niemcy. Ch³opcy s¹siadów wsiedli zaraz na rowery i uciekli. Mój 

starszy brat Feliks te¿ chcia³ z nimi uciekaæ, ale ojciec kaza³ mu zostaæ w domu. Zaraz te¿ wjecha³o konno 

niemieckie wojsko. Mama ubra³a nas w naj³adniejsze sukienki i ja z kole¿ankami chodzi³am dumna po 

wsi rzucaæ ¿o³nierzom kwiaty. ̄ adnej wojny w naszej wsi nie by³o i wojsko pojecha³o dalej. Jak Niemcy 

tu weszli, to wszystkich mieszkañców uznali za swoich i my nic nie musieliœmy robiæ, by uzyskaæ 

niemieckie obywatelstwo. Ka¿dy mia³ siê tylko zg³osiæ po odbiór Ausweisu w niebieskim kolorze...

                                                     Niemieccy ¿o³nierze w Bralinie

Józef  Urbañski:

    Ojciec mój by³ w gminie woŸnym i przez trzy ostatnie dni sierpnia musia³ pe³niæ ca³odobowe dy¿ury 

w budynku gminy. Bardzo by³ tym zmêczony i na ostatni¹ noc wys³a³ mnie na zastêpstwo. Nagle w nocy 

odebra³em pierwszy telefon z  poleceniem, aby wywieŸæ pocztê. Zaj¹³ siê tym Edmund Rossa. Poniewa¿ 

d³ugo nie wraca³, wiêc o pi¹tej rano wyszed³em na ulicê. By³a straszna mg³a i s³ychaæ by³o samoloty, 

lec¹ce w kierunku Wielunia. Wróci³em do dy¿urki na piêtrze i podszed³em do okna, by zobaczyæ, co siê 

dzieje. Spojrza³em na budynek szko³y i zobaczy³em, ¿e w oknie s¹ nauczyciele - Kutznerowie i Schultz. 

Ca³a trójka, tak jak i ja, obserwowa³a, co siê dzieje. Nagle hukn¹³ jakiœ granat i nasi nauczyciele zaczêli 

uciekaæ poln¹ drog¹ w stronê Kêpna. Zaraz za nimi nadci¹gn¹³ konno nadleœniczy. Uda³em siê wiêc 

i ja w stronê poczty. Widzê, ¿e polski ¿o³nierz strzela w izolatory na s³upach telefonicznych, by przerwaæ  

³¹cznoœæ. Nagle zaci¹³ mu siê karabin, a w pobli¿u sta³ stary Rossa i mówi - versagen, versagt. ̄ o³nierz 

nie  rozumia³, co ten mówi, wiêc odszed³ nieco dalej i wystrzeli³ do Rossy. Kula przesz³a mu pod nosem, 
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a ¿o³nierza ju¿ nie by³o. Poszed³em dalej w stronê miejskiej pompy, a tu jedzie samochód. Kierowc¹ jest 

ksi¹dz z Turkowych [Tomasz Samulski] i nasz proboszcz Wojciechowski... Ku nim sz³a, zapewne do 

koœcio³a, gromada wiernych. Ksi¹dz Wojciechowski wysiad³ z samochodu i prze¿egna³ ich, mówi¹c - 

Bóg z wami  i odjecha³ w stronê  Kêpna,  a ludzie zawrócili do domów. Myœlê sobie, co tu  takie ucieka-

nie i te¿ postanowi³em iœæ do domu. A gdy by³em przy wrotach fary (koœcio³a ewangelickiego), to pad³ 

artyleryjski strza³. To wystrzelili Niemcy, bo ¿adnego polskiego  ¿o³nierza ju¿ tu nie by³o. By³a  ju¿ ósma 

rano, jak zawróci³em ponownie do gminy. Tam ju¿ stali jacyœ ludzie i ktoœ mówi  chodŸmy do piwnicy 

Hanysa Rybarka.  No i my  poszli, a Rybark chcia³ zobaczyæ jak daleko s¹ Niemcy i polecia³ na górê. 

Przez ma³e okienko w dachu patrzy³ i nadawa³  -  Niemcy  ju¿  som na taborzkich (taborskich) drogach - 

a po chwili znowu - Ju¿ som w czeka³owym majsie (kukurydzy),  jeszcze chwila, a now¹ wij¹ (drogê) 

min¹.- To nie by³a chwila, bo Niemcy ju¿ byli ko³o nas, stukali do okienek piwnicznych od ulicy 

B³otne  i wrzeszczeli Raus! Raus! - Wychodzimy. Pierwszy  na lew¹ stronê wyszed³ Rybark, a ja za nim 

i stan¹³em po prawej stronie. I wtedy pad³ strza³, ale nie wiem czy z karabinu, czy z pistoletu, i Rybark 

pad³ martwy...

Mateusz Jañski: 

      1 wrzeœnia bardzo wczeœnie zbudzi³y nas jakieœ  detonacje. Ktoœ powiedzia³, ¿e to polskie tylne stra¿e 

Obrony Narodowej wysadzi³y most kolejowy i solidny mostek  na rzeczce Niesób. Nasi polscy stra¿nicy 

graniczni ulotnili siê.

    My  tego pamiêtnego dnia siedzieliœmy z mam¹ w piwnicy u s¹siadów Obalskich, a ojciec nasz, 

weteran z wojenn¹ przesz³oœci¹, robi³ na podwórzu porz¹dki, bo mówi³, ¿e jak wejd¹ tu Niemcy, to 

Ordnung musi byæ. Nagle s¹siadki - nied³ugo folksdojczki - zaczê³y do  niego wykrzykiwaæ po nie-

miecku  Alle raus aus dem Keller!  A po chwili w mgle wkracza³y do domów niemieckie forpoczty 

i sprawdza³y, czy s¹ w nich polscy patrioci. I tak zgin¹³ Hanys Rybark. Niemcy mieli dobre rozeznanie 

o tutejszych Polakach, bo szwagier Szubiñskiego uciek³ ju¿ wczeœniej przez granicê do Niemiec i tam 

przywdzia³ brunatny mundur. Jako oddany hitlerowiec prowadzi³ dywersjê na polskim terenie. Ludzie 

mówili, ¿e to on rzekomo by³ autorem plakatu, który 3 wrzeœnia zawieszono w Bralinie na wrotach piêciu 

polskich rodzin, co po polsku znaczy³o:  Musimy w³asn¹ ¿elazn¹ miot³¹ wymieœæ Polaków! By³o to 

równoznaczne z wyrokiem œmierci. U nas te¿ taki plakat pojawi³ siê wczesnym rankiem na furtce, ale mój 

brat Konrad zaraz go zerwa³ i tym samym nas obroni³. Rodzina Kutznera i inni zagro¿eni braliniacy 

uratowali siê  ucieczk¹.

   Nadci¹gaj¹ce od Sycowa wojska genera³a von Blaskowitza wysadzony most na rzeczce Niesób 

zast¹pi³y b³yskawicznie mostem pontonowym, ale odbudowa mostu kolejowego zajê³a jednak dwa 

miesi¹ce.

    Poniewa¿ w pierwszym dniu wojny nasz proboszcz, Stefan Wojciechowski, musia³ uciekaæ, wiêc na 

uroczystoœæ pogrzebow¹ Hanysa Rybarka, która mia³a siê odbyæ w niedzielê, 3 wrzeœnia, czekaliœmy 

z trumn¹ przed domem nieboszczyka. Wczeœniej uda³em siê do koœcio³a, aby przywdziaæ ministranck¹ 

kome¿kê i wtedy zauwa¿y³em, ¿e na naszym braliñskim koœciele p.w. œw. Anny wisia³a z góry do do³u 

hitlerowska flaga. Powróci³em pod dom, gdzie sta³a trumna. Z nieliczn¹ grupk¹ ludzi czekaliœmy na 

ksiêdza, aby odprowadziæ zmar³ego na miejscowy cmentarz. W nasz¹ stronê zmierza³ ksi¹dz ubrany 

w czarn¹, ¿a³obn¹ kapê. By³ to proboszcz [Brom] z Nowej Wsi Ksi¹¿êcej. Zatrzyma³ siê i zamiast 

chrzeœcijañskiego Grüß Gott!  wyci¹gn¹³ praw¹ rêkê i pozdrowi³ nas g³oœnym - Heil Hitler!  Ludzie byli 

zmieszani i przera¿eni. Zaleg³a cisza, a po chwili ruszyliœmy na cmentarz....
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                                                 Rybin, Pisarzowice i Ba³dowice

 niepokojach ludnoœci w przygranicznych miejscowoœciach po polskiej stronie wspominaj¹ Oautorzy  Edward Lamek i Stanis³aw Nawrocki w broszurze „Dzieje Kobylej Góry” na str. 40. 

czytamy: „W tych ostatnich dniach sierpnia mo¿na by³o równie¿ zaobserwowaæ przypadki ucieczki do 

Niemiec ludnoœci niemieckiej z przygranicznych Niwek Ksi¹¿êcych, Rybina i Pisarzowic. Jak siê 

póŸniej mia³o okazaæ, niektórzy z owych uciekinierów powrócili do Polski z oddzia³ami hitlerowskimi, 

s³u¿¹c im potrzebnymi informacjami. Gmina kobylogórska jak i ca³y kraj, nie mia³y szans skutecznie 

przeciwstawiæ siê przewadze militarnej wroga.”

    Nieliczni ju¿ sêdziwi mieszkañcy Rybina pamiêtaj¹, ¿e 1 wrzeœnia zosta³a zaatakowana placówka ich 

stra¿y granicznej, a wystrzelony pocisk artyleryjski uszkodzi³ budynek w Kobylej Górze i œmiertelnie 

rani³ polskiego ¿o³nierza. S³yszeli te¿, ¿e pod Pisarzowicami dosz³o do krótkiej wymiany ognia. Od  kuli 

pad³ rzekomo jakiœ niemiecki oficer. Niemcy w odwecie spalili zabudowania gospodarza Franciszka 

Faltyny,  a ca³¹ rodzinê zaaresztowano...

 Andrzej Moskwa: 
   Gdy wybuch³a wojna, ojciec mia³ 55 lat a ja 18 i dobrze pamiêta³em ju¿ czasy przedwojenne. 

W Ba³dowicach by³a te¿ stra¿ graniczna i polskich mê¿czyzn powo³ano do Ligi Ochrony Powietrznej. 

Na kilka dni przed wejœciem Niemców sam pe³ni³em dy¿ur na górce w Pisarzowicach. U gospodarza 

Michalskiego by³a nasza placówka, oddalona zaledwie 200 m od granicy. Niestety, 1 wrzeœnia, jeszcze 

noc¹, polskie w³adze graniczne dosta³y rozkaz wycofania siê, o czym nie powiadomiono naszej 

placówki. Nas czterech m³odych i niedoœwiadczonych ch³opaków pozostawiono na pastwê losu. Gdy 

zorientowaliœmy siê, ¿e Niemcy szykuj¹ siê do ataku, o czwartej nad ranem wsiedliœmy na rowery 

i uciekliœmy do domu. Ledwo dojechaliœmy do wsi, gdy po 15 minutach, wjecha³o do Ba³dowic 

niemieckie wojsko. Ju¿ by³a wszêdzie rozpostarta sztuczna mg³a. Piechota sz³a ca³¹ szerokoœci¹ przez 

okoliczne pola i lasy, a drogami jecha³y wozy. Gdy przejecha³o wojsko, miejscowi agitatorzy wchodzili 

do domów i pytali ka¿dego czy jest Niemcem, czy Polakiem. Ojciec wyzna³, ¿e jest Polakiem, wiêc ju¿ 

14 wrzeœnia zabrali go do wiêzienia w Sycowie, a w listopadzie wywieŸli do obozu w Oranienburgu. 

W  styczniu  1940  roku  nadszed³  telegram,  ¿e  ojciec  zmar³. Wkrótce potem nadesz³a urna z prochami.

                                                      W M¹koszycach

Bogdan Kula: 
    Ta czêœæ M¹koszyc, w której mieszkamy, nazywa siê Kamionka. W koñcu sierpnia 1939 roku tu 

w pobli¿u, na polu w kukurydzy, sta³o polskie wojsko i mia³o jakieœ dzia³o, ale st¹d nie pad³ ¿aden strza³, 

bo ¿o³nierze wycofali siê w ostatniej chwili i poszli w las.

Jan Augustyniak: 
    Po œmierci mego ojca, poszed³em na s³u¿bê do gospodarza Janiaka i tam w M¹koszycach chodzi³em do 

szko³y... 
Gdy 1 wrzeœnia do M¹koszyc wkroczyli Niemcy, to niektórzy mieszkañcy mieli ju¿ zawieszone 

hitlerowskie flagi. Pamiêtam te¿, ¿e tego dnia moim gospodarzom zabrak³o wody i bauerka wys³a³a  

mnie rano z wiadrem do studni s¹siadów. Rozleg³ siê nagle terkot karabinu maszynowego, wiêc pad³em 

na ziemiê i czo³gaj¹c siê, zawróci³em do domu z pustym wiadrem. Zaczêliœmy jeœæ œniadanie i wtedy 

zauwa¿yliœmy pierwszych niemieckich ¿o³nierzy. Spyta³em gospodyni, czy mogê wyjœæ i zobaczyæ, co 
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dzieje siê we wsi. Nie broni³a, wiêc ruszy³em w stronê g³ównej drogi. Na pobliskiej ³¹ce le¿a³ niemiecki 

¿o³nierz i przez lornetkê obserwowa³ teren. Nie by³em pewny, czy pozwoli mi przejœæ, ale nic siê nie 

odzywa³em i powoli doszed³em do szosy. Widzia³em, jak drog¹ na Kobyl¹ Górê jecha³y samochody 

ciê¿arowe i tabory konne, a niemieccy ¿o³nierze naklejali jakiœ afisz na Domu Katolickim. Podszed³em 

bli¿ej i zobaczy³em drukowany tekst w dwóch jêzykach: Bekanntmachung - Obwieszczenie 

Przeczyta³em to z wielkim przejêciem kilka razy, aby dobrze to zapamiêtaæ. Jeszcze dziœ mogê pow-

tórzyæ pewien fragment:  Na rozkaz naczelnego wodza wmaszerowa³y do waszego kraju wojska niemie-

ckie. Niemiecka zbrojna moc nie uwa¿a obywateli polskich za wrogów, jedynie tych, którzy bêd¹ siê 

sprzeciwiaæ naszym rozkazom. Za kradzie¿  kara œmierci!   Adolf Hitler
  Zawróci³em w stronê domu, bo od Ligoty nadjecha³ motocykl i zatrzyma³ siê pod karczm¹. 

Z bezpiecznej odleg³oœci widzia³em, jak motocykliœci salutowali swoim prze³o¿onym i sk³adali jakiœ 

raport. Byli w nowiutkich mundurach i lœni¹cych oficerkach, a nie jak nasi, skromnie ubrani polscy 

¿o³nierze, których tu jeszcze widzia³em parê dni temu.

    ¯adnego tu oporu w pobli¿u nie by³o,  nawet Ostrzeszów by³ wziêty bez wiêkszej walki. Dopiero 

w po³udnie odezwa³a siê gdzieœ artyleria ko³o Grabowa. Potem jeszcze w pobliskim Rojowie mo¿na by³o 

zobaczyæ parê œciêtych sosen, jako zapory przeciwczo³gowe, ale sprawne  niemieckie pojazdy objecha³y 

je bokiem i by³o  ju¿  po wojnie...

Tadeusz Duryñ: 

    Gdy wybuch³a wojna mieszkaliœmy w M¹koszycach i choæ mia³em 5 lat, to dobrze zapamiêta³em 

rozstanie z ojcem. By³o to ostatniego sierpnia. Nagle w nocy zbudzi³a nas mama i wyszliœmy na drogê. 

Dochodzi³a pi¹ta rano. Na szosie sta³ z rowerem tylko jeden polski ¿o³nierz z karabinem na plecach.                                             

M¹koszyce (Mangschulz). Przedwojenna widokówka ( W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie)
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Mama zapyta³a go, co siê dzieje na granicy, a on powiedzia³, ¿e Niemcy ju¿ rozwalaj¹ szlabany. Wsiad³ na 

rower i odjecha³, aby dogoniæ swoich kolegów. Noc by³a gwiaŸdzista, ale wokó³ do³em by³a mg³a. 

Zawróciliœmy wiêc do domu i mama kaza³a nam iœæ do ³ó¿ka... Gdy siê zbudzi³em, we wsi by³o ju¿ pe³no 

niemieckiego wojska. Przyszli te¿  do nas i pytali o tatê,  ale mama nie wiedzia³a,  gdzie  on  jest.

    Potem dowiedzieliœmy siê, ¿e dosta³ siê do niewoli, ko³o Kêpna. Opowiada³ nam ju¿ po wojnie, 

¿e  pocz¹tkowo zgromadzono jeñców w jakimœ budynku i tam ich chcieli spaliæ ¿ywcem, ale niemiecki 

dowódca powstrzyma³ rozwœcieczonych hitlerowców przed samos¹dem. Jeñcom kaza³ ustawiæ siê 

w d³ugiej kolumnie. Po pewnym czasie przypêdzono grupê cywilów i do³¹czono ich na koniec kolumny. 

Pocz¹tkowo, w czasie marszu, podchodzili do nich Polacy i podawali chleb. Gdy minêli Bralin, 

konwojenci z ochrony przynaglali tych na koñcu i bili. A gdy weszli ju¿ na niemiecki teren - do 

Dziadowej K³ody i Œlizowa - czekali ju¿ na nich wzd³u¿ drogi miejscowi hakatyœci. Poniewa¿ jeñców 

wojennych chroni³a konwencja genewska, wiêc wojskowi konwojenci nie pozwalali biæ i pluæ na jeñców. 

Natomiast nie reagowali, gdy ci znêcali siê nad cywilami, wlok¹cymi siê na koñcu kolumny. Wszystkich 

zapêdzono na Bielawki i tam ulokowano na sianie nad owczarni¹ ksiêcia Birona. St¹d zabrano ich 

i  za³adowano do towarowych wagonów,  i wywo¿ono  do  lagrów  w  g³¹b Niemiec...
 
  Losy polskiej stra¿y granicznej

ranciszek Ksawery Poro¿yñski z Trêbaczowa by³ przed wojn¹ dowódc¹ stra¿y granicznej na Fodcinku Miechów - Brzezia. Poniewa¿ nie by³o tu jeszcze wtedy telefonu, wiêc otrzyma³ polecenie, 

¿e gdy niemieckie samoloty przekrocz¹ polsk¹ granicê, wszyscy stra¿nicy maj¹ opuœciæ posterunki 

i wycofaæ siê na wschód. Okaza³o siê, ¿e rozkaz taki nie dotar³ do stra¿nika Ogryzka, który po nocnym

dy¿urze, poszed³ spaæ. Wyrwany ze snu w ostatniej chwili, uciek³ w bieliŸnie przez okno i zd¹¿y³ siê 

ukryæ. Dziêki temu unikn¹³ aresztowania. Rozkazy opuszczenia posterunków nie dotar³y te¿ do 

niektórych ¿o³nierzy z Obrony Narodowej. Dlatego te¿ bronili siê do ostatka, zanim zginêli, lub zostali 

wziêci do niewoli. Po dziœ dzieñ nie wiadomo ilu ich by³o. Jedynie Bruno Hojeñski z Kozy Wielkiej 

opowiada³, ¿e w lasku pod Œlizowem ostrzeliwali siê polscy ¿o³nierze, opóŸniaj¹c tym samym, 

a¿  do  godziny dziesi¹tej,  wejœcie  Niemców do Kozy Wielkiej.

Leon Jêdrusiak:

    Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, ¿o³nierze pu³ku stra¿y granicznej z Rychtala, w której s³u¿y³ mój 

ojciec, jeszcze noc¹ 1 wrzeœnia otrzymali rozkaz wycofania siê. Ka¿dy polski stra¿nik graniczny by³ 

dobrze op³acany, a tak¿e dobrze umundurowany i uzbrojony. Ka¿dy mia³ rower, lornetkê i skórzan¹ 

torbê. Szli noc¹, wycofuj¹c siê do Rawy Mazowieckiej, gdzie by³a ich macierzysta szko³a, i dalej na 

Warszawê i Lwów. Zamierzali przedostaæ siê do Rumunii. Niestety, gdy noc¹ wkraczali do Równego, 

wpadli w zasadzkê Sowietów. Ca³y osobisty ekwipunek kazano im z³o¿yæ na œrodku ulicy i odst¹piæ, 

a czo³g przejecha³ po ich rowerach, broni i lornetkach. Wyniszczonych fizycznie i „dobitych” psychi-

cznie jeñców ustawiono w d³ug¹ kolumnê i popêdzono w kierunku Katynia i Ostaszkowa. Ojciec  

postanowi³ ratowaæ siê ucieczk¹... 

Ochêdzyn -  Zgierz - Ochêdzyn

aria Gasztych (Jaroch) urodzona w Ochêdzynie w 1911 roku zapamiêta³a jeszcze epizody Mz  koñca  pierwszej wojny œwiatowej,  jak to  w  1918  roku weszli  do  ich  domu  w  Ochêdzynie 
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bardzo zmêczeni i g³odni niemieccy ¿o³nierze i prosili o jajecznicê. Po dwudziestu latach, w tym samym 

domu  w Ochêdzynie, zaskoczy³a jej rodzinê wiadomoœæ o drugiej wojnie œwiatowej i tak zapamiêta³a 

dzieñ 1 wrzeœnia: 

    Ju¿ o godzinie czwartej rano, zbudzi³ nas ryk bombowców przelatuj¹cych w kierunku Wielunia. 

Nie wiedzieliœmy, co robiæ. Drogami na wschód od Wieruszowa i Kêpna wycofywa³o siê nasze wojsko, 

a za nimi ci¹gnê³y wielkie rzesze uciekinierów z dzieæmi i inwentarzem. Ojciec ci¹gle nie wiedzia³, 

co robiæ. Nagle na podwórko wjecha³ na koniu polski ¿o³nierz i krzykn¹³ do taty - Uciekaj g³upcze, 

bo nied³ugo z tych wiosek zostanie groch z kapust¹! - Wsiedliœmy wiêc szybko na wóz, do którego ojciec 

przywi¹za³ ju¿ 4 krowy, bo koza sama bieg³a za wozem. Jechaliœmy poboczem, bo g³ówn¹ drog¹ jecha³o 

ju¿ niemieckie wojsko. Zatrzymaliœmy siê w sokolnickich lasach i tam chcieliœmy przeczekaæ, ale nas 

pogonili dalej. Dojechaliœmy do £odzi i dalej do Zgierza. Z pomoc¹ przyszli nam starsi ludzie - tamtejsi 

Niemcy, którzy osiedlili siê na tych terenach po pierwszej wojnie. To oni radzili polskim uciekinierom 

wracaæ do domów, mówi¹c, ¿e w Warszawie bêdzie jeszcze gorzej. Przenocowali nas w stodole 

i po trzech dniach, gdy przeszed³ ju¿ niemiecki front, zawróciliœmy do domu. Dotarliœmy noc¹ do 

Lututowa. Tam na drodze by³a pierwsza ³apanka. Do naszego wozu podesz³o dwóch Niemców 

i miejscowy folksdojcz, znaj¹cy jêzyk polski. Zabierali m³odych ludzi ze sob¹. Ojca nie wziêli, bo by³ 

stary, ale z s¹siednich wozów pozabierali mê¿czyzn i popêdzili do lasu. Jednemu z nich uda³o siê uciec 

i opowiedzia³ nam potem, co tam siê wydarzy³o. Mówi³, ¿e ustawili wszystkich w rzêdzie i co dziesi¹-

tego rozstrzeliwali. Jemu uda³o siê uciec, choæ za nim strzelali. Nie wiedzia³, co sta³o siê z reszt¹ tych 

biedaków. Sam by³ mocno podrapany, bo musia³ siê przedzieraæ przez zasieki z kolczastego drutu. 

Nie pamiêtam ju¿ jego nazwiska, ale wiem, ¿e tym szczêœliwym uciekinierem by³ m³ody mê¿czyzna 

z Ostrzeszowa... I tak po 12 dniach tu³aczki dotarliœmy do naszego domu w Ochêdzynie.

Wieluñ po nalotach 1 wrzeœnia 1939 r. (Ÿród³o: pl.wikipedia.org) 
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                                                          To  wojna, dzieci!

ugenia Jakubowska (Olejniczak) z Jesiony (pow. Ostrzeszów) w 1939 roku mia³a 15 lat. Wieœ Eta by³a wtedy oddalona od niemieckiej granicy zaledwie 7 km. Ojciec Eugenii by³ przed wojn¹ 

so³tysem w Jesionie, ³awnikiem w s¹dzie w Odolanowie oraz honorowym korespondentem GUS 

(G³ównego Urzêdu Statystycznego) w Warszawie. Zmar³ w 1937 roku, a starsi bracia Eugenii 

w  ostatnich  dniach wrzeœnia  1939  zostali  powo³ani do  s³u¿by  wojskowej.

Pani Eugenia wspomina:

    Wybra³am siê z kuzynami na grzyby. Nagle, o godzinie pi¹tej rano rozleg³ siê potê¿ny, wielokrotny 

huk, ¿e a¿ ziemia zako³ysa³a siê nam pod nogami. To strzela³a niemiecka artyleria z Miêdzyborza 

w kierunku Poznania. Padliœmy na ziemiê, gdy nad lasem, nad naszymi g³owami przelatywa³y ciê¿kie 

bombowce. Po pierwszym szoku zaczêliœmy biec do domu. Mama, widz¹c nas, powiedzia³a - To wojna 

dzieci! - i kaza³a ukryæ siê w piwnicy. Jednak ciekawoœæ przemog³a strach i ponownie wymknê³am siê 

z kuzynami do lasu i dalej, przez kotowskie ³¹ki, dotarliœmy do zagajnika. Widzieliœmy z ukrycia jak 

drog¹ od granicy niemieckiej w kierunku Antonina przemieszcza³a siê rowerami nasza stra¿ graniczna 

i furmank¹ pêdzili ¿o³nierze. Tu¿ za nimi pod¹¿a³a ludnoœæ cywilna, z dzieæmi, tobo³kami i inwentarzem. 

Gdy wojsko opuœci³o swoje stanowiska, nasi saperzy wysadzili potê¿ne drzewa, aby zatarasowaæ drogê 

Niemcom. Dla tych ostatnich  nie by³a to jednak wiêksza przeszkoda. W mig usuniêto powalone drzewa 

i motocykle z przyczepami ruszy³y do przodu. Œrodkiem jecha³y czo³gi, transportery z pi³ami do ciêcia 

zwalonych drzew i dŸwigi, a nawet gotowe mosty. Lew¹ stron¹ szosy przemieszcza³y siê czarne 

limuzyny z oficerami i ³¹cznoœæ. A gdy ta  kawalkada przejecha³a, powróciliœmy do domu i ukryliœmy siê 

w  piwnicy. Czekaliœmy na dalszy rozwój wypadków. 

    Nasze czêste wyprawy do lasu -  opowiada dalej pani Eugenia - nie usz³y uwadze s¹siadów, którzy 

w dniu wybuchu wojny stali siê nagle gorliwymi Niemcami. To oni z³o¿yli na nas donosy, ¿e ukrywamy 

polskie wojsko. 3 wrzeœnia o ósmej rano niemiecki pluton egzekucyjny otoczy³ nasz dom i ¿o³nierze 

otworzyli ogieñ. Nasz zabytkowy budynek - dawn¹ pocztê konn¹ - podziurawili jak sito, gdy my dzieci 

wraz z mam¹ umieraliœmy ze strachu w piwnicy. Wkrótce nas stamt¹d wyprowadzono i ustawiono  pod 

obórk¹ do rozstrzelania. Poniewa¿ mama zna³a jêzyk niemiecki, powiedzia³a - Myœla³am, ¿e to armie

 ze sob¹ walcz¹, a nie rozstrzeliwuje niewinne dzieci i kobiety! - Oficer dowodz¹cy t¹ akcj¹ by³ zdumiony 

nienagann¹  niemczyzn¹ mamy i doda³ - Ukrywacie tu polskie wojsko! -  A mama na to - To nieprawda! 

By³o tu dwóch g³odnych rozbitków, wiêc da³am im jeœæ i poszli dalej. Gdyby to byli wasi ¿o³nierze, te¿ 

bym ich nakarmi³a. Przecie¿ ¿aden ¿o³nierz nie idzie z w³asnej woli na wojnê, tylko z rozkazu. - Oficer 

s³ucha³ tego ze zdziwieniem, a potem doda³ - Macie matko racjê, ale to wasi s¹siedzi donieœli, ¿e tu jest 

polskie wojsko. - Po czym zwróci³ siê do gapi¹cych siê s¹siadów, wkrótce folksdojczów, i ich sfluchto-

wa³. Przed odjazdem poda³ mamie rêkê, a nas pog³aska³ po g³owach i kaza³ wracaæ do domu... Mieliœmy 

szczêœcie, ¿e mama zna³a jêzyk niemiecki i trafi³ siê taki oficer. Niestety, jak siê póŸniej dowiedzieliœmy, 

wielu patriotów z naszej okolicy zginê³o w tych pierwszych dniach wojny. Wielu uwiêziono w lagrach

i nie wszyscy doczekali siê wyzwolenia,  tak jak  my. 

 Ob³êdna ucieczka

alerian Czemplik:                                                                                                             WGdy 1 wrzeœnia zbudzi³  nas  warkot niemieckich bombowców,  ludzie z Bukownicy  (powiat 

Ostrzeszów) rzucili siê do ucieczki. Jedni uciekali wozami, inni rowerami, a wszyscy kierowali siê na 
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 £ódŸ,  Kalisz  i Warszawê.

    W £owiczu dowiedzieliœmy siê, ¿e front niemiecki idzie na Warszawê te¿ od pó³nocy. Postanowi³em 

z braæmi i innymi ch³opakami udaæ siê do Wyszkowa nad Bugiem, gdzie nasz najstarszy brat mia³ 

gorzelniê. W Pó³tusku  polska s³u¿ba zatrzymywa³a m³odych mê¿czyzn i kierowa³a na Warszawê, ale 

od cywilów wracaj¹cych ze stolicy us³yszeliœmy, ¿e nie zostali tam wpuszczeni, wiêc zawróciliœmy do 

W³odawy. Nie dojechaliœmy do celu, bo w Œwie¿u dowiedzieliœmy siê z radia, ¿e od wschodu id¹ 

sowieci. Ruszyliœmy na po³udnie, ale i stamt¹d powracali ju¿  uciekinierzy i powiadamiali innych, 

¿e tam te¿ s¹ Niemcy,  id¹cy od S³owacji. Po namyœle uznaliœmy, ¿e skoro nie mamy dok¹d uciekaæ, 

wiêc  na  naszych  rowerkach  ruszyliœmy  do  rodzinnej  Bukownicy... 

    Znane s¹ liczne przypadki, ¿e ci polscy jeñcy z dawnego pogranicza polsko-niemieckiego, którzy 

znali jêzyk niemiecki, dogadywali siê z niemieckimi w³adzami i byli niekiedy puszczani do domu 

jeszcze przed wynegocjowan¹  wymian¹ jeñców. Tak  by³o  z  Janem  S³abikiem  z  Bralina.  

 Sycowscy obroñcy Warszawy

otychczas uda³o siê zarejestrowaæ losy trzech ¿o³nierzy z pogranicza wielkopolsko-œl¹skiego, Dktórzy brali czynny udzia³ w obronie Warszawy we wrzeœniu 1939 roku. S¹ to: Józef Ponitka - 

zamieszka³y obecnie w M¹koszycach oraz zmarli niedawno mieszkañcy Sycowa - Józef Stawicki

i Stanis³aw Matynia.

Józef Ponitka:

    Urodzi³em siê w 1917 roku we wsi Góra ko³o Kobylej Góry. Gdy by³em ju¿ pe³noletni, mój szwagier, 

Jan S³abik, zabra³ mnie do Warszawy. W Rembertowie i na S³u¿ewcu budowaliœmy hotele, stajnie i tory 

wyœcigowe. Latem szwagier pierwszy dosta³ kartê mobilizacyjn¹ do wojska, a nas, pozosta³ych 

mê¿czyzn w wieku poborowym, w po³owie lipca 1939 roku przerzucono do Nowego Dworu Mazowie-

ckiego, gdzie zostaliœmy zakwaterowani. Przez szeœæ tygodni w Modlinie budowaliœmy wojskowe 

fortece. By³ tam ze mn¹ stary Rak z M¹koszyc, co potem zgin¹³ w Mathausen, M¹czyñski ze S³upi 

i Piechota z Kêpna. Tam zasta³a nas wojna. Nim 1 wrzeœnia rozpoczêliœmy  robotê przy fortyfikacji, 

przez megafony zaczêto nadawaæ komunikaty. Zapamiêta³em tylko takie niepe³ne wypowiedzi - Wojna 

niewypowiedziana, ale ju¿ zaczêta. - Wróciliœmy do kwatery, ale nikt nic nie wiedzia³, co siê dzieje i co 

mamy robiæ dalej. Poci¹gi i autobusy nie kursowa³y, wiêc ruszyliœmy do Warszawy pieszo, ¿ebrz¹c po 

drodze o kawa³ek chleba. Dotarliœmy na Pragê. Stoj¹cy na moœcie ¿o³nierze nas przepuœcili, a cywilów 

zawracano. Potem dopiero dowiedzia³em siê, ¿e ci zawróceni ludzie d³ugo tu³ali siê po okolicznych 

lasach, gdzie byli dziesi¹tkowani  przez  niemieckie  samoloty.

    Nas przydzielono do ekipy Czerwonego Krzy¿a na Woli. Bez wytchnienia pracowaliœmy przez ca³e 

cztery tygodnie. Rano, po nocnych nalotach, przenosiliœmy rannych do szpitali, mieszcz¹cych siê 

niekiedy w  piwnicach zrujnowanych kamienic, a trupy grzebaliœmy. Widzia³em, jak w czasie nalotów 

na naszych oczach zapada³y siê  wielopiêtrowe kamienice.

    Szczególnie utkwi³y mi w pamiêci walki w pobli¿u koœcio³a œw. Stanis³awa, który sta³ na niewielkim 

wzniesieniu i otoczony by³ grubym murem cmentarnym. Nasi ¿o³nierze przez trzy dni bronili siê za 

cmentarnym murem. Strzelali z armatek, których lufy wystawa³y z ziemi przy murze i zmuszali wroga 

do odwrotu, który przez kilka nocy próbowa³ zdobyæ tê placówkê. My, sanitariusze, znajdowaliœmy siê 

od tego miejsca mo¿e pó³ kilometra. Nagle, zobaczyliœmy, jak Niemcy spuœcili z samolotów fosforow¹
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mg³ê, a potem zapalaj¹ce œwiece. Jasny p³omieñ z góry opada³ w dó³ na ulicê przy cmentarzu. 

S³yszeliœmy  jêk  ludzi i dzikie r¿enie koni. Gdy na drugi dzieñ udaliœmy siê tam, naszym oczom ukaza³ 

siê przera¿aj¹cy widok, którego do dziœ nie mogê zapomnieæ. Na odcinku oko³o pó³ kilometra sta³y 

dzia³a zaprzêgniête w szeœæ koni stopionych na wêgiel, a obok nich usma¿one cia³a ¿o³nierzy i wypalone 

¿ebra samochodów. Ulic¹ w dó³ sp³yn¹³ wytopiony t³uszcz z koñskich i ludzkich  cia³... 

     Poniewa¿ walki pod koœcio³em usta³y, przenieœliœmy siê na ulicê Ceglan¹ [Ceg³ow¹?]. Tam by³ 

szpital, do którego znosiliœmy rannych. Spaliœmy w pobli¿u w jakiejœ sali kinowej. Na dŸwiêk lec¹cych 

samolotów, wybiegliœmy z pomieszczeñ i kryliœmy siê w piwnicach ruin. Przez piwniczne okna 

widzieliœmy jak olbrzymia bomba spad³a na nasz szpital, do którego kilka godzin wczeœniej znieœliœmy 

rannych. Wszystko siê  rozpad³o.  Pomodliliœmy  siê  za  zmar³ych  i  przenieœli w  inne miejsce... 

Józef Stawicki:

    Urodzi³em siê w Sulmierzycach 1911 roku w powiecie krotoszyñskim w licznej rodzinie. Gdy 

skoñczy³em lat 18, wraz z trzema starszymi braæmi w 1929 roku wyruszy³em do Warszawy i tam 

pracowaliœmy w firmie budowlanej. O¿eni³em siê w 1938 roku,  a za  rok wybuch³a wojna.  Do wojska 

nie poszed³em, bo mia³em kartê mobilizacyjn¹ na tzw. specjalne wezwanie, ale takie nie nadesz³o... Za to 

bra³em czynny udzia³ w gaszeniu po¿arów po licznych bombardowaniach Warszawy we wrzeœniu 

1939 roku. Nocne naloty nie dawa³y spaæ. Wiêcej modliliœmy siê i czuwali ni¿ spali. Po kapitulacji 

stolicy zosta³em z  innymi wywieziony przez Niemców do Torunia. Tam, jako jeñcy, pracowaliœmy 

w pobliskich lasach przy wycince drzew.  Potem czas jakiœ braliœmy udzia³ w maskowaniu zgroma-

dzonych  tam niemieckich samolotów  przed  wojn¹  z  Sowietami... 

Stanis³aw Matynia:

     Urodzi³em siê 15 czerwca 1919 w Kamionce, gmina Boles³awiec, pow. Wieluñ. Gdy mia³em lat 19 

zosta³em powo³any do wojska. S³u¿bê odbywa³em na Wo³yniu, blisko miejscowoœci Sarny. Gdy 

wybuch³a wojna, by³em ju¿ dobrze wyszkolonym telegrafist¹. Nasza jednostka zosta³a przeniesiona do 

obrony Warszawy i przez cztery tygodnie broniliœmy stolicy. Krótko przed kapitulacj¹ by³em ranny 

w rêkê i mia³em chore oczy. Zostaliœmy zgrupowani w jakiejœ fabryce i czekaliœmy, co z nami zrobi¹ 

zwyciêzcy.  Ju¿ wtedy powsta³a tajna wojskowa organizacja (S³u¿ba Zwyciêstwu Polski) i my, ¿o³nierze, 

z³o¿yliœmy przysiêgê, ¿e ka¿dy z nas po powrocie w swoje strony bêdzie nadal potajemnie walczy³ 

z naszym g³ównym wrogiem - Niemcami. By³ ju¿ koniec paŸdziernika, gdy ka¿dy ¿o³nierz otrzyma³ 

pismo z podpisem Hitlera, ¿e jako Honorowi Obroñcy Warszawy, nie pójdziemy do lagrów, bo zosta-

liœmy u³askawieni i mo¿emy wracaæ w swoje strony. Z Poznañskiego by³o nas czterdziestu, których 

za³adowano  w  Warszawie  do  poci¹gu  i  póŸnym  wieczorem wysadzono w Kêpnie.

      Ze stacji kolejowej ruszyliœmy czwórkami w stronê rynku. Rozgl¹damy siê z niedowierzaniem, czy 

to aby na pewno jest Kêpno. Ca³e miasto by³o przystrojone hitlerowskimi flagami. Z megafonów p³ynê³y 

zachrypniête melodie niemieckich marszów i pachnia³o kaw¹. Nie widaæ by³o ¿adnych œladów 

zniszczeñ, tak jak to widzieliœmy po kapitulacji Warszawy, ale za to wszêdzie po ulicach krêci³y siê 

„Junkry”. Wskoczy³em do znanego mi sprzed wojny sklepu i spyta³em ekspedientki, czy to jest Polska 

czy Niemcy? Ta ze strachu nic siê nie odezwa³a, a jakiœ niemiecki oficer krzykn¹³ do mnie Das ist 

Großdeutschland!  a po chwili podszed³ do mnie i zapyta³  Du bist gefangen? Ausweis bitte!  Poda³em 

mu  swoje  zwolnienie. Przeczyta³ i do „Junkrów”, którzy mnie obst¹pili powiedzia³  Er ist frei!  

i pokaza³ im podpis Hitlera. A sklepowej kaza³ mnie pouczyæ, abym siê nie pa³êta³ po ulicy, bo jest 

ju¿ godzina policyjna. Do³¹czy³em do grupy i powróciliœmy na dworzec, sk¹d dotar³em szczêœliwie 
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do domu w Kamionce...

                                      G³odowa  œmieræ  w  Rawiczu

 chwil¹ wybuchu wojny tysi¹ce Polaków, którzy z racji m³odego wieku nie zostali powo³ani do Zwojska, zosta³o rzuconych na pastwê losu. Ci, co jeszcze nie zostali wywiezieni na przymusowe 

roboty do Rzeszy, zajêli siê handlem ¿ywnoœci¹ i u¿ywkami, aby utrzymaæ rodziny i zast¹piæ ojców, 

którzy zginêli, lub znaleŸli siê w niewoli. Do takich nielegalnych handlarzy do³¹czy³ Lucjan Jaroch 

z Ochêdzyna. Nabywa³ on w Kêpnie nielegalny towar, jakim by³y papierosy i dostarcza³ je do okoli-

cznych wiosek. Pewnego wiosennego dnia 1941 roku spotka³ w Kêpnie kolegê, który zaproponowa³ mu 

pracê u  bauera w okolicy Gostynia. 

Maria Gasztych (Jaroch):
Mój brat - Lucjan Jaroch - zgodzi³ siê podj¹æ pracê u  bauera, u którego pracowa³ ju¿ jego kolega. 

Ch³opcy wsiedli do poci¹gu. W czasie kontroli, Lucjan nie mia³ przepustki i ¿adne usprawiedliwienia 

kolegi nie pomog³y. SS zaaresztowa³o Lucjana i przekaza³o do ciê¿kiego wiêzienia w Rawiczu. Po 

jakimœ czasie dotar³a od niego kartka - „Kochany Szwagrze i kochana Siostro! Przyœlijcie mi chocia¿ 

piêæ deko suchego chleba. Mam bardzo ciê¿k¹ pracê,  do której chodzê na czworakach.  Pracujê w lesie.” 

- Jeszcze kartki z wiêzienia dociera³y do nas przez lipiec i sierpieñ, ale we wrzeœniu 1941 roku kore-

spondencja siê urwa³a. 
Dopiero po wojnie, gdy jecha³am poci¹giem z osieroconymi dzieæmi Lucjana, pewien starszy pan 

z Poznania opowiada³, ¿e wiele s³ysza³ o tym wiêzieniu, bo zgin¹³ tam te¿ jego brat. Powiedzia³ mi 

wtedy, ¿e ci wiêŸniowie, którzy choæ trochê znali jêzyk niemiecki, mieli l¿ej, a wszyscy inni byli 

tam bardzo  bici  i  maltretowani  i  ¿e  wiêkszoœæ  tych  wiêŸniów  umiera³a  œmierci¹  g³odow¹...

                 Przymusowe  wysiedlenia  i  wywózki

tanis³aw Sowa: Pochodzê z wieluñskiego i dobrze wiem, co siê tam wyprawia³o, jak weszli Niemcy Sw 1939 roku. Zamykali ludzi za byle co - za s³uchanie radia, za nielegalny drobny handel, ubój œwiñ 

i podobne „przewinienia”. Najgorsze by³y jednak wysiedlenia w nieznane. Pierwszych, zorganizowa-

nych wysiedleñ ludnoœci polskiej w powiecie wieluñskim dokonano, o ile mi wiadomo, w czerwcu 1940 

roku z  Kolonii Dobros³aw. Wieœ  ta by³a oddalona oko³o 5 kilometrów od Lututowa. Niemcy podstawili 

furmanki i dali ludziom 15 minut na spakowanie siê. Pewna kobieta zaczê³a rodziæ, ale nie pozwolili jej 

zostaæ i dziecko urodzi³o siê w drodze, na wozie. Ja mieszka³em wtedy w K¹tach Walichnowskich, 

a w Dobros³awiu by³em na s³u¿bie. Gdy zaczê³a siê akcja wyrzucania ludzi z domu, nas 5 ch³opaków 

ukry³o siê w stodole, ale koledzy zaraz uciekli w pole i schowali siê w wyce. Zosta³em sam, wiêc 

przykry³em siê snopkami s³omy. Mia³em szczêœcie, ¿e szukaj¹cy nas Niemcy nie mieli ze sob¹ psa. 

Dopiero noc¹ powróci³em do domu. Na wolne gospodarstwa w Kolonii Dobros³aw przyszli tzw. 

„Baltendojcze” (Baltendeutsche). Nie  znali oni dobrze ¿adnego  jêzyka,  nawet  niemieckiego.

Janina Kozan (Krajewska): 
Gdy wybuch³a wojna, rodzimi trêbaczowianie cieszyli siê. Kilka polskich rodzin, które przyby³y tu po 

pierwszej wojnie, zaczêto zaraz wysiedlaæ do Guberni. Gdy wywozili rodzinê Dominików, gospodarz - 

wielki polski patriota - stoj¹c  na wozie na  bacznoœæ,  œpiewa³  na  ca³y  g³os „Jeszcze Polska nie  zginê³a,  

póki  my  ¿yjemy...”
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Ryszard Bruckhusen: 

    W listopadzie 1940 roku zostaliœmy wysiedleni w okolicê W³oszczowy. Zanim nas wyrzucono, 

dziadek - Józef Fragstein - zosta³ aresztowany i dwa lub trzy miesi¹ce siedzia³ w sycowskim wiêzieniu, 

prawdopodobnie za to,  ¿e nie chcia³ przyj¹æ listy VD. Wkrótce go uwolniono, po tym jak interweniowa³a 

w jego sprawie rodzina  u wp³ywowych w³adz okupacyjnych. Ale ju¿ w paŸdzierniku lub listopadzie 

1940 musieliœmy opuœciæ Miechów. Kazali siê nam spakowaæ i odwieŸli do Kêpna, gdzie znajdowa³ siê 

punkt zborny dla wysiedlanych polskich dzier¿awców z okolicznych folwarków. W tym samym wagonie 

byli ju¿: Wac³aw Jan Pac Pomarnacki (1895-1975) z Rybina, Bronis³aw ¯ylicz z Pisarzowic i inni, 

których nazwisk nie pamiêtam. Poci¹g zatrzyma³ siê na jakiejœ ma³ej stacyjce ko³o W³oszczowy i kazano 

nam wysi¹œæ... 
                                 Wojna z krzy¿ami i  œwiêtymi...

o wkroczeniu Niemców na tereny polskie, hakatyœci podjêli wojnê z wszelkimi symbolami Preligijnymi - pomnikami, kapliczkami, krzy¿ami, tablicami, god³ami, a nawet napisami nagro-

bkowymi.

    Wed³ug relacji proboszcza Wroniewicza jeszcze przed wybuchem wojny niektórzy jego parafianie 

dopominali siê, ¿e nie ¿ycz¹ sobie w trêbaczowskim koœciele figury œw. Andrzeja Boboli, któr¹ polscy 

patrioci ufundowali i postawili w œwi¹tyni. Gdy wybuch³a wojna fundatorzy tej cennej rzeŸby umieœcili 

w niej polsk¹ flagê i ukryli na strychu. Dopiero po wojnie okaza³o siê, ¿e jedynie ta w³aœnie rzeŸba 

szczêœliwie  przetrwa³a,  podczas gdy  inne  figury  œwiêtych  rodzimi  hakatyœci usunêli i pociêli na opa³.

    Wkrótce po wejœciu Niemców do Trêbaczowa  - mówi jego dawna mieszkanka - nakazano usun¹æ 

krzy¿e i przydro¿ne drewniane figury. Sk³adowali je na podwórzu komendanta  policji i ciêli na opa³, do 

czego przymuszeni zostali g³ównie Polacy. Pamiêtam, ¿e przy budynku sióstr zakonnych w Trêbaczowie 

sta³a figura œw. Floriana. Naprzeciw koœcio³a sta³ œw. Jan Nepomucen z Krzy¿em, który poniós³ 

mêczeñsk¹ œmieræ w nurtach We³tawy. Za tym przyk³adem figurê œw. Jana trêbaczowscy naziœci 

zdemontowali i wrzucili do stawu naprzeciwko koœcio³a. 

    Wed³ug ¿yj¹cych œwiadków podobnie postêpowano w innych okolicznych wsiach: w Domas³owie, 

Turkowach,  M¹koszycach,  Marcinkach  i  innych  miejscowoœciach  tutejszego  pogranicza.

                                             Losy ksiê¿y

statniej nocy przed wejœciem Niemców tylko nieliczni ksiê¿a zostali ostrze¿eni i zdo³ali uciec. OZnane s¹ nam dotychczas cztery przypadki, ¿e katoliccy duchowni z przygranicznych wsi przyjêli 

listê VD i tym samym ocalili siebie i nieœli potem duchowe wsparcie swoim wiernym. Kilku innych 

ukrywali z nara¿eniem ¿ycia krewni i obcy. Niestety, wiêkszoœæ polskich ksiê¿y zosta³o aresztowanych 

i zes³anych do obozów  koncentracyjnych.

Bogdan Kula: 
 

    Naszego proboszcza - Feliksa Szleszkowskiego z M¹koszyc - ju¿ wieczorem, 31 sierpnia 1939, 

ostrzeg³ miejscowy Niemiec - Mech, ¿e bêdzie aresztowany. Ksi¹dz zaraz uda³ siê pieszo do wioseczki 

Trzy Kamienie, sk¹d do Ostrzeszowa przewióz³ go gospodarz Hazubski. Nie wiem, jakie by³y dalsze losy 

naszego proboszcza, ale unikn¹³ on aresztowania, przedosta³ siê na wschód i po wojnie szczêœliwie 

powróci³  do  swojej  parafii  w  M¹koszycach.
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Alfons Maciej z Goli:

Wiem, ¿e w Dachau by³ te¿ ksi¹dz Posmyk, który zaraz po wojnie krótko przebywa³ na probostwie 

w Turkowach. By³ jakiœ dziwny, stroni³ od ludzi. JeŸdzi³ motorkiem na star¹ cegielniê i tam czêsto 

godzinami przebywa³ w samotnoœci.

                                         Ksiê¿a  zakonni  z  Goli

a rok przed wybuchem wojny œwiêcenia zakonne przyjêli trzej ksiê¿a z Goli ko³o S³upi: Klemens NDarmas, Julian Maciej i  Aleksy Wittek.

Matylda Czeka³a - siostra ks. Klemensa Darmasa wspomina: 

     Brat Klemens, jak i dwaj pozostali ksiê¿a z Goli - Wittek i Maciej - uczyli siê w seminarium ojców 

oblatów w Obrze. Mogli zostaæ duchownymi œwieckimi, ale musieliby wtedy sp³aciæ d³ug zakonowi 

za swe wykszta³cenie. Pierwsz¹ mszê prymicyjn¹ brat Klemens odprawi³ w Obrze, a dopiero drug¹, 

w czerwcu 1939, w naszym koœciele parafialnym w Turkowach. Brat Klemens w czasie wojny pe³ni³ 

przez dwa lata pos³ugê duszpastersk¹ w Sycowie. Ja w tym czasie pracowa³am u krawca Kempy w No-

wym Dworze. Co tydzieñ chodzi³am na probostwo w Sycowie i pomaga³am w ró¿nych pracach. Na 

plebanii gospodyni¹ by³a wtedy siostra ksiêdza Nowaka, a kancelariê prowadzi³a Frau Nawrot. Latem 

1944 roku doktor Edmund Kubis ze S³upi przeniós³ potajemnie brata Klemensa z Sycowa do 

Ostrzeszowa i tam go ukry³, poniewa¿ grozi³o mu aresztowanie za kontakty z Polakami, u którego siê 

oni, mimo surowego zakazu, spowiadali. Konrad Kubis, brat doktora Edmunda, równie¿ lekarz 

w Wehrmachcie, przewióz³ ksiêdza Klemensa potajemnie w inne, bezpieczniejsze miejsce  do ostrze-

szowskiej cegielni, ko³o stacji kolejowej. Tam go wielokrotnie odwiedza³am. Brat chcia³ ¿yczliwym 

gospodarzom ur¹baæ drzewa i skaleczy³ siê przy tym powa¿nie w nogê. W³aœciciel cegielni wezwa³ na 

pomoc nauczycielkê, która zna³a siê na medycynie. Przychodzi³a potajemnie opatrywaæ chor¹ nogê 

i dostarcza³a lekarstwa.

   W tym czasie w powiecie ostrzeszowskim ukrywa³o siê wielu Polaków, gdy¿ wojskowym komenda-

ntem Ostrzeszowa by³ do lata 1944 roku Bawarczyk  katolik [Lehmann]. Póki on by³ na tym stanowisku, 

to ukrywaj¹cy siê czuli siê w miarê bezpiecznie. Latem 1944 przyszed³ nowy dowódca [Ansorge], wiêc 

doktor Konrad Kubis przeniós³ ksiêdza Klemensa do Proszowa, do  rodziny Kokotów. To by³o gospoda-

rstwo, ale w budynku mieszkalnym na parterze swoje biuro mia³o SS, czy gestapo? To nad tym biurem na 

poddaszu by³ pokoik, w którym zosta³ ukryty mój brat - ksi¹dz Klemens. Ca³y dzieñ w czasie urzêdowa-

nia biura musia³ siedzieæ i poruszaæ siê bezszelestnie, by nie zdradziæ swojej kryjówki, a tym  samym nie 

naraziæ wielu ludzi, którzy mu pomagali. O tej skrytce ksiêdza wiedzia³ te¿ so³tys Proszowa, i kto wie 

jaki by³by los wielu osób, gdyby so³tys  nie  zachowa³  w krytycznym momencie zimnej krwi.

    Otó¿ pewnego dnia do wsi przyjecha³a komisja i wraz z so³tysem zaczêto szukaæ pomieszczeñ na 

strychach dla potrzebuj¹cych dachu nad g³ow¹ niemieckich kobiet, dzieci i starców, którzy stracili 

mieszkania po bombardowaniach w niemieckich miastach. Gdy weszli do domu Kokota, so³tys pierwszy 

zacz¹³ przekonywaæ cz³onków komisji, ¿e tu nie ma takiego pomieszczenia. Ju¿ wczeœniej drzwi 

pokoiku, w którym ukrywa³ siê brat, by³y skrzêtnie zaklejone starymi workami od nawozu i nie by³y 

widoczne. Jednak brat s³ysza³ rozmowê i ukry³ siê za kominem na wypadek, gdyby drzwi otwarto. 

Siedzia³ tak w bezruchu przez d³u¿szy czas, obawiaj¹c siê, ¿e kontrolerzy mog¹ powróciæ, ale nie 

wrócili. Znowu siê uda³o i ksi¹dz czeka³ na umówiony znak gospodarza, by wieczorem wyjœæ w pole 

i zaczerpn¹æ trochê œwie¿ego powietrza. Tak by³o a¿ do ucieczki Niemców w styczniu 1945. Tu¿ przed 
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wejœciem Rosjan brat przeniós³ siê do kêpiñskiego szpitala i tam niós³ pos³ugê chorym. Po wojnie zosta³ 

proboszczem w  

Klotylda Kabot:

     Gdy w godzinach rannych front przeszed³ ju¿ przez Proszów, w drewnianym koœció³ku odezwa³ siê 

dzwon. Mama dowiedzia³a siê od s¹siadki, ¿e bêdzie msza, wiêc posz³a do koœcio³a. I wtedy mieszkañcy 

Proszowa dowiedzieli siê, ¿e w czasie wojny ukrywa³ siê w naszej wsi katolicki ksi¹dz. To on w³aœnie 

odprawia³ mszê dziêkczynn¹ za te rodziny, które udziela³y mu schronienia. Dopiero potem mama 

dowiedzia³a siê, ¿e ksiêdza ukrywa³a Anna Kokot, mieszkaj¹ca blisko nas. Wtedy przypomnieliœmy 

sobie, ¿e ilekroæ ksi¹dz Aleksy Wittek - proboszcz z Rychtala - w czasie wojny odprawia³ w naszym 

koœciele mszê, to zbiera³ zamówienia na msze w ró¿nych intencjach, a potem ka¿dorazowo odwiedza³ 

rodzinê Kokotów.  No i wszystko siê wyjaœni³o.

Alfons Maciej (bratanek ks. Juliana Macieja):

    Jeszcze przed wojn¹ (w 1938 roku) mój wujek - Julian Maciej  odprawi³ mszê prymicyjn¹ 

w Turkowach. Chcia³ wyjechaæ na misje, ale wybuch³a wojna. W 1940 roku przyjecha³ do rodziny, do 

Goli, i st¹d wziêto go na gestapo w Kêpnie. Do domu ju¿ nie wróci³, bo zosta³ przewieziony do Dachau, 

gdzie robiono na  nim doœwiadczenia medyczne. Pisa³ do nas  listy i matka  wysy³a³a mu paczki, g³ównie 

chleb. Nieraz robi³a otwór w bochenku i wk³ada³a trochê t³uszczu. W obozie przebywa³ ponad trzy lata, 

a¿ do wyzwolenia przez Amerykanów. Ju¿ wtedy dowiedzia³ siê, co tu w kraju wyprawiaj¹ z ludŸmi 

komuniœci. Pozosta³ wiêc jeszcze dwa lata we Francji i do Polski powróci³ dopiero jesieni¹ 1947 roku. 

Obj¹³ parafiê Samborowo i Mi³om³yn ko³o Olsztyna. By³ wyniszczony fizycznie i psychiczne i nie chcia³ 

opowiadaæ o obozowej gehennie. Gdy go o coœ pyta³em, robi³ siê nerwowy i zaraz dr¿a³y mu rêce. 

Z czasem ju¿ tylko jeŸdzi³ na misje i nie mia³ w³asnej parafii ze wzglêdu na s³abe zdrowie. Rodzony brat 

ksiêdza podpisa³ nawet folkslistê i na ochotnika zg³osi³ siê do Wehrmachtu w nadziei, ¿e w ten sposób 

Grêbaninie.

uda mu siê wyci¹gn¹æ z obozu brata  

ksiêdza Juliana. Pisa³  podania o zwo-

lnienie go i dawa³ za niego porêczenie, 

ale to wszystko na nic siê zda³o. 

Zachowaliœmy do dziœ, ju¿ tylko 

t³umaczenie pisma, ¿e ksi¹dz nie mo¿e 

byæ zwolniony z obozu, gdy¿ stanowi 

nadal zagro¿enie dla Rzeszy. Przecho-

wujemy jego  wiêzienne listy. Mamy 

parê rodzinnych zdjêæ z wujem 

ksiêdzem i ciotkami zakonnicami. Po 

wojnie biskup Macharski z Krakowa 

przys³a³ wujowi Julianowi zaproszenie 

na zjazd  by³ych wiêŸniów, który odby³ 

siê w Oœwiêcimiu w czerwcu 1979 

roku. Ostatnie lata ¿ycia ks. Julian 

spêdzi³ w domu starców na granicy 

polsko-czeskiej. Zmar³ w wieku 78  lat 

i tam zosta³ pochowany.

Turkowy (Turkwitz). Przedwojenna widokówka (W zbiorach Muzeum 

Regionalnego w Sycowie)
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Ksi¹dz Ludwik Wittek  (brat œp. ksiêdza Aleksego Wittka):

    Mój brat, Aleksy Wittek, zosta³ wyœwiêcony na ksiêdza zakonnego w Obrze w 1938 roku. By³ 

w klasztorze oblatów w Markowicach ko³o Inowroc³awia, gdzie prowadzi³ klasztorn¹ ksiêgowoœæ. Gdy 

wybuch³a wojna bracia zakonni musieli tam ciê¿ko pracowaæ w polu, wiêc da³ znaæ do domu i rodzice 

pojechali go stamt¹d zabraæ. Rodzice powiedzieli, ¿e s¹ Niemcami, bo jêzyk niemiecki znali jeszcze ze 

szko³y, i brata zabrali. Nadal w klasztorze tym zosta³ jego kolega z seminarium ks. Franciszek Dudziak. 

Zna³ on nasz adres w Goli i wkrótce siê u nas pojawi³, i ukry³. Wtedy te¿ opowiedzia³ nam jak Niemcy 

likwidowali klasztor ojców oblatów w Markowicach. By³o to jesieni¹ 1940 roku i ojcowie misjonarze 

pracowali przy wykopkach buraków cukrowych. Gdy wieczorem zmêczeni i brudni wrócili do klasztoru, 

SS i gestapo otoczy³o budynek i ojcowie zostali zawiadomieni, ¿e maj¹ pó³ godziny na przebranie siê 

i spakowanie. Baga¿ nie móg³ przekraczaæ piêciu funtów. Potem zostali wprowadzani do swoich cel 

i zamkniêci na klucz. Ksi¹dz Dudziak wykorzysta³ ten krótki czas na zrobienie powrós³a z poœcieli i ko-

ców. Koniec prowizorycznego sznura przywi¹za³ do kaloryfera i opuœci³ siê z piêtra na ziemiê. Skacz¹c 

z dwumetrowej wysokoœci, trafi³ niefortunnie jedn¹ stop¹ na uchylone okno w piwnicy i zwichn¹³ nogê. 

Na szczêœcie by³a mg³a i niezauwa¿ony przedosta³ siê resztkami si³ na zewn¹trz parkanu i uciek³ w pole. 

Ukry³ siê w stogu s³omy i st¹d s³ysza³ g³oœne komendy, i widzia³ jak z reflektorami szukano go wokó³ 

klasztoru. Ze strachu przesiedzia³ tam dwa dni, a kiedy siê ju¿ uspokoi³o, wzi¹³ pozostawione na polu 

wid³y i, udaj¹c robotnika, doszed³ a¿ do Kêpna. W miêdzyczasie ktoœ da³ znaæ do Rychtala, do brata 

Aleksego, ¿e uciek³ jego kolega Dudziak. Wtedy ksi¹dz Aleksy uprzedzi³ znajomych w Kêpnie, ¿e taki 

uciekinier mo¿e siê do nich zg³osiæ. I tak z pomoc¹ znajomych dotar³ szczêœliwie do nas, do Goli. 

Mieszkaliœmy wtedy jeszcze w starym domu i tam ukrywaliœmy go ponad dwa lata. Co dzieñ pe³ni³em 

pos³ugê ministranta, gdy o. Dudziak w pokoju lub piwnicy odprawia³ mszê œwiêt¹, w tym czasie ktoœ inny 

z  rodziny dy¿urowa³ na zewn¹trz domu.

    Znajomy krawiec z Turkowych za ¿ywnoœæ zdoby³ materia³ i uszy³ ksiêdzu cywilne ubranie. Rodzice 

dzielili siê z nim ¿ywnoœci¹, pocieszali i czekaliœmy wszyscy na koniec wojny. Nagle, latem 1944 roku, 

dotar³a wiadomoœæ, ¿e ciê¿ko zachorowa³ jego ojciec. Ksi¹dz Franciszek nie móg³ sobie znaleŸæ miejsca, 

wiêc obmyœlaliœmy plany, jak umo¿liwiæ mu spotkanie z ojcem w Ziemlinie ko³o Krobi. Tej misji podjê³a 

siê nasza siostra. Owinê³a mu twarz i rêce i zorganizowa³a transport do szpitala. Nagle w poci¹gu zaczê³a 

siê kontrola dokumentów. Siostra mia³a dobre papiery, ale on nie mia³ nic, wiêc pewnym g³osem 

powiedzia³a, ¿e mo¿e jego papiery pokazaæ, ale uprzedza, ¿e chory ma zakaŸn¹ chorobê. Kontrolerzy 

szybko siê wycofali i tak siê uda³o dowieŸæ ksiêdza do jego rodzinnego domu. Zd¹¿y³ jeszcze zobaczyæ 

siê z ojcem przed jego œmierci¹, ale na pogrzebie nie móg³ ju¿ byæ. Podziêkowa³ siostrze za pomoc 

i postanowi³ dalej ukrywaæ siê u rodziny. Siostra sama powróci³a do Goli i zapewni³a nas, ¿e ksi¹dz ma 

ju¿ teraz bezpieczn¹ kryjówkê wœród swoich. Odetchnêliœmy z ulg¹ i byliœmy przekonani, ¿e spe³niliœmy 

dobry uczynek. Nie przypuszczaliœmy, ¿e tak szybko spotka nas za to niezas³u¿ona kara.

    Dopiero po wojnie dowiedzieliœmy siê, jakie by³y dalsze losy ojca Dudziaka. Okaza³o siê, ¿e od dnia 

swojej ucieczki z klasztoru wszystko skrupulatnie zapisywa³ w swoim dzienniku, podaj¹c daty i nazwi-

ska ludzi, którzy mu pomogli. Kiedy wydawaæ by siê mog³o, ¿e najgorsze ma ju¿ za sob¹, wydarzy³o siê 

nieszczêœcie. Z Poznania lub okolicy uciekli jacyœ angielscy oficerowie i gestapo rozpoczê³o ob³awê, 

tak¿e w Krobi i Ziemlinie, gdzie ukrywa³ siê duchowny. Ten, by nie nara¿aæ bliskich, chwyci³  tylko  swój 

notatnik i zacz¹³ uciekaæ w pole. Spostrzeg³ go miejscowy ch³opak, zapewne z HJ, i wyjawi³ gestapo-

wcom, ¿e ktoœ ukry³ siê w redlinach kartofli. Tam dopad³a go ob³awa. Aresztowano go wraz z notatni-

kiem, którego nie zd¹¿y³ ukryæ. Po przes³uchaniach zosta³ przewieziony do Dachau. A poniewa¿ nasza 
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rodzina te¿ znalaz³a siê w jego dzienniku, wiêc wkrótce zaczê³y siê przes³uchania mojego brata 

ks. Aleksego z Rychtala i naszego ojca - Jakuba Wittka. Obaj byli trzykrotnie, oddzielnie, przes³uchiwani 

w Kêpnie, Wieluniu i w £odzi. Ojciec siê wszystkiego wypiera³ i nas dzieci pouczy³, ¿e mamy do niczego 

siê nie przyznawaæ, wiêc siedzieliœmy przemarzniêci w polu z krowami do ciemnej nocy, by unikn¹æ 

k³opotliwych pytañ. Po ostatnim przes³uchaniu w £odzi ojciec ciê¿ko zachorowa³. Starsza siostra 

zd¹¿y³a ju¿ wczeœniej uprzedziæ brata  ksiêdza Aleksego -  ¿e gestapo mo¿e te¿ zjawiæ siê na jego 

plebanii w Rychtalu. Na szczêœcie sfrustrowani urzêdnicy, po przyjêciu z koniakiem, sporz¹dzili 

pomyœlny protokó³ i dano  nam spokój. 

    Mój brat ks. Aleksy by³ odwa¿ny. Do³¹czy³ do misjonarzy parafialnych i z nimi przemierza³ wioski 

i miasta pocieszaj¹c wiernych s³owem Bo¿ym i sakramentami. Wiele razy w nocy ukradkiem jeŸdzi³ 

rowerem lub poci¹giem do Kêpna, by potajemnie udzielaæ wiernym sakramentu chrztu lub œlubu 

w piwnicy u pañstwa Galusiñskich lub u innych znajomych. Ka¿dorazowo ks. Aleksy dawa³ ludziom 

odpowiednie zaœwiadczenia na zwyk³ych kartkach. Wielu z nich pogubi³o je i po wojnie w ró¿nych para-

fiach musia³ osobiœcie poœwiadczaæ o udzielonych przez siebie sakramentach. Kilka razy odwiedzi³ 

ukrywaj¹cych siê ksiê¿y - Darmasa w Proszowie i Wroniewicza na Kuropce. Po wojnie pracowa³ 

w Gorzowie Wielkopolskim, I³awie, Katowicach i w Grotnikach ko³o £odzi. Zmar³ w wieku 58 lat. 

Pochowany  zosta³  w  rodzinnej parafii  na  cmentarzu  w  Turkowach.
 
    Jak¿e odmienne by³y koleje losu proboszcza z Trêbaczowa  Zbigniewa Wroniewicza, który za sw¹ 

patriotyczn¹ postawê usuniêty zosta³ z probostwa za spraw¹ kilku w³asnych parafian o proniemieckim 

nastawieniu. W tym samym czasie inni jego parafianie udzielali mu pomocy w ratowaniu zdrowia 

i ¿ycia. Zazna³ upokarzaj¹cej tu³aczki po szpitalach i ci¹g³ym ukrywaniu siê u ró¿nych ¿yczliwych 

mu ludzi.

    Z plebanii w Trêbaczowie usuniêty zosta³ w lipcu 1940 roku do s¹siedniej wsi Zbyczyna.  Do obozu 

koncentracyjnego nie zosta³ wziêty z powodu krytycznego stanu zdrowia. Z pomoc¹ pospieszy³ mu 

najpierw jego gimnazjalny kolega - doktor Edmund Kubis ze S³upi. Jeszcze w grudniu 1941 roku 

przewióz³ go potajemnie do Wroc³awia i umieœci³ w szpitalu œw. Jerzego u sióstr boromeuszek. Po roku 

z pomoc¹ wroc³awskiego kardyna³a Adolfa Bertrama trafi³ do szpitala w Ziegenhals (G³ucho³azy),  

gdzie zaopiekowa³y siê nim ponownie siostry boromeuszki. Przez kolejne dwa miesi¹ce ukrywano

i leczono  go w biskupim szpitalu w Nysie (Fürstbischöfliches Hospital).  Poniewa¿ dalszy pobyt by³ 

zagro¿eniem  dla  personelu, wiêc  ponownie  znalaz³ siê  we  wroc³awskim  szpitalu  œw. Jerzego. 

    Coraz czêstsze kontrole szpitali zmusi³y opiekunów ksiêdza do ratowania siê ucieczk¹. Z nara¿eniem 

¿ycia pospieszyli mu ponownie jego parafianie i przewieŸli do Dziadowej K³ody. Tu schronienia 

w czasie œwi¹t Wielkanocnych 1942 roku udzieli³ mu tamtejszy  proboszcz Józef Hajduk (Josef Hayduk) 

i umo¿liwi³ spotkanie z matk¹, która wkrótce zmar³a. St¹d ukrywaj¹cego siê ksiêdza bezpiecznie 

przetransportowali do Wroc³awia w³oscy kapelani, gdzie nadal schronienia udziela³y mu siostry 

Marianki (Marienschwester vom Karmel) oraz ks. pra³at Ernst Lange  prezes Zwi¹zku Diecezjalnego 

Caritasu (Vorsitzender des Diözesancaritasverbandes) i jego najbli¿szy wspólpracownik - ks. Adolph 

Walter. Poniewa¿ gestapo wci¹¿ go poszukiwa³o, wiêc parafianie - Edeltraud Poro¿yñska i organista 

Wojton - z Trêbaczowa przewieŸli go ponownie do Dziadowej K³ody, a stamt¹d z pomoc¹ Poro¿yñskiej 

znalaz³ schronienie u jej rodziny - Antoniego i Klary Pawelków, mieszkaj¹cych w  domu dla robotników 

leœnych w gajówce ko³o Miechowa, na tzw. Kuropce. Tu z ksiêdzem Wroniewiczem szybko nawi¹za³ 

³¹cznoœæ porucznik Józef M³ynarz - dowódca batalionu AK „Giewont” i mianowa³  go  kapelanem
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swojego baonu. Zaufan¹ ³¹czniczk¹ miêdzy dowódc¹ ruchu oporu a ich kapelanem by³a kuzynka 

ksiêdza Wroniewicza - Helena Kubala. Na Kuropce odwiedzali go ksiê¿a - Barabasz z G³uszyny, Aleksy 

Wittek z Rychtala i proboszcz z Kowalowic, którzy dostarczali mu intencje mszalne, hostie i komu-

nikanty. A gdy kolejny raz grozi³a mu dekonspiracja, porucznik Józef M³ynarz ukry³ go na dwa tygodnie 

w Dziadowej K³odzie u rodziców swojej dziewczyny  Gertrudy Kozicy. A gdy minê³o niebezpiecze-

ñstwo, ponownie zosta³ przewieziony noc¹ do Pawelków. Tam ka¿dego dnia odprawia³ na strychu msze 

w zlecanych mu intencjach, a obowi¹zki ministranta pe³ni³a wychowanica jego opiekunów - Tereska 

Hurna.

    I tak z pomoc¹ ofiarnych ludzi proboszcz Trêbaczowa doczeka³ siê wyzwolenia. W lutym 1945 roku 

powróci³ na swoj¹ plebaniê, lecz nie na d³ugo, gdy¿ czêœæ jego dawnych parafian znowu niechêtnie go 

widzia³a, choæ tyle w ¿yciu wycierpia³. Byli to g³ównie tzw. autochtoni, którzy sami wkrótce wydziedzi-

czeni zostali ze swych gospodarstw i podzielili gorzki chleb tu³aczy.
 
    Nie wszyscy duchowni z oœciennych powiatów ostrzeszowskiego i kêpiñskiego mieli tyle szczêœcia, 

co ks. Zbigniew Wroniewicz i nie wszyscy prze¿yli. Nale¿¹ do nich: ks. Ignacy Nowacki  proboszcz 

w Kêpnie, który zosta³ aresztowany w pierwszym dniu wojny. By³ wiêŸniem w Rawiczu. Powróci³ po 

kilku miesi¹cach bardzo wycieñczony. Wkrótce zosta³ wywieziony do Kalisza i musia³ ci¹gle  meldowaæ 

siê w tamtejszej policji. Zmar³ na wygnaniu. Po wojnie zw³oki przewieziono do Kêpna. Jego pogrzeb by³ 

wielk¹ patriotyczn¹ manifestacj¹.  Ks. radca Pawe³ Polednia - dziekan braliñskiego dekanatu 

z Krzy¿ownik - zosta³ zaaresztowany zaraz po wejœciu Niemców. Zmar³ w wiêzieniu w Rawiczu. 

Ks. wikary Koz³owski z Kêpna zmar³ w Dachau po dwóch miesi¹cach od aresztowania. Ks. Stefan 

Wojciechowski - proboszcz Bralina zmar³ w Dachau.  Ks. Tomasz Samulski  proboszcz Turkowych 

uszed³ przed Niemcami. Znalaz³ siê w Anglii jako ³¹cznik i kapelan. Zgin¹³ w katastrofie lotniczej na 
3lotnisku w Londynie.

* Fragment rozdzia³u obszerniejszej pracy na temat pogranicza œl¹sko-wielkopolskiego 

      w latach 1914-1945

1  
Ursula Schafft-von Loesch: Mit vorher nie gekanntem Mut. Lebenserinnerungen, Reinbek bei Hamburg 1989, s. 77-78.

2  
Tam¿e, s. 79.

3 
Z dawnego pogranicza polsko-niemieckiego i by³ego powiatu sycowskiego zawieruchê wojenn¹ prze¿yli ksiê¿a: Jan Snurowa, 

Roman Ziembiewicz  proboszcz w Rychtalu, Barabasz z G³uszyny, Feliks Szleszkowski z M¹koszyc, Henryk D³u¿ewski, Pawe³ 
Kowalczyk z Kobylej Góry, Posmyk oraz ksiê¿a zakonni: Franciszek Wittek,  Aleksy Wittek,  Julian Maciej i Klemens Darmas. 
Prze¿y³ te¿ osadzony w Dachau, ukrywaj¹cy siê trzy lata w Goli, o. Franciszek Dudziak z klasztoru oblatów w Markowicach. 
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Zamiast zakoñczenia  czyli wstêp do dalszego ci¹gu…

    W 2007 roku Muzeum Regionalne w Sycowie podjê³o inicjatywê Muzeum Etnograficznego 

i  przyst¹pi³o  do organizacji  obchodów  Europejskich Dni  Dziedzictwa.

    Przewodni temat:  Ludzie goœciñca. Wêdrowcy, pielgrzymi, tu³acze  podjêto w œcis³ej wspó³pracy 

z  Towarzystwem  Œw. Marka w Sycowie. Motywem obchodów by³y tradycje pielgrzymkowe z Sycowa 

do Koœcio³a Œw. Marka.  W dniu 15 wrzeœnia odtworzone zosta³o przejœcie dawn¹ drog¹ pielgrzymkow¹  

z  Sycowa  do wspomnianego  koœcio³a.

Wœród zgromadzonych pielgrzymów by³a m.in. El¿bieta Berendt - kierownik Muzeum  Etnograficznego  

we Wroc³awiu,  oprawê historyczn¹ przygotowali  Aleksandra Ho³ubecka-Zielnica i Edmund 

Bachliñski,  mszê odprawi³  ks. S³awomir Borowczyk. 

   W Muzeum Regionalnym otwarto wystawê: Wêdrowcy, pielgrzymi  poszukiwanie sposobu na 

prze¿ycie - autorstwa Ma³gorzaty i Stanis³awa Koz³owskich , oprawê plastyczn¹ przygotowa³a 

Bogus³awa Kornatko.

     Korzenie tradycji. Od ojcowizny do  ojczyzny  ,  to temat  EDD 2008, który skupi³ uwagê organiza-

torów  na specyfice  naszego regionu,  eksponuj¹c  jego  wielokulturowoœæ  i zró¿nicowanie  etniczne.

     Przygotowana zosta³a  publikacja  pt:  Sk¹d nasz ród  autorstwa Aleksandry i Krzysztofa Zielniców, 
opisuj¹ca  po³o¿enie dawnych i obecnych mieszkañców ziemi sycowskiej w ró¿nych okresach 

i  granicach  historycznych.

    W formie wystawy, w Muzeum Regionalnym w Sycowie, zgromadzony zosta³ bogaty materia³ 

fotograficzny i dokumentalny, opisuj¹cy migracje ludnoœci na prze³omie XIX i XX wieku oraz powo-

jenne losy  uczestników  tych  ruchów.

Podobny materia³ zosta³ przygotowany i opracowany  na  potrzeby wystawy: Ludzie w portrecie 

miasta  i okolic  przez  Szkolne Ko³o Historyczne Kornik  dzia³aj¹cy przy LO im. T. Koœciuszki 

w Sycowie. Ko³o to by³o równie¿ wspó³organizatorem tematycznej, miêdzyszkolnej konferencji 

historycznej  z  wiod¹cym  wyk³adem  Aleksandry Ho³ubeckiej-Zielnicowej. 

    Tradycje regionalne podkreœla³a wystawa rêkodzie³a uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych 

w Miêdzyborzu, wystêp dzieciêcego zespo³u tanecznego Przedszkola nr 2 w Sycowie oraz widowisko 

Ocaliæ  od  zapomnienia  w  wykonaniu Zespo³u  Obrzêdowego  Zawadiacy.
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    W programie obchodów znalaz³y siê tak¿e : prezentacje Grupy Sycowskich Fotografów, sycowskie-

go Ko³a Genealogicznego, monta¿ s³owno-muzyczny wraz z prezentacj¹  Syców - mój dom  przygo-

towan¹  przez  Gimnazjum  Jana  Paw³a II  w  Sycowie.

    W  roku 2009 Europejskie Dni Dziedzictwa  przebiegaj¹  pod has³em  Zabytkom na odsiecz. Szlakiem 

grodów, zamków i twierdz. Has³o to w sposób wyj¹tkowy  daje - w³aœnie nam, mieszkañcom Sycowa 

i okolic - okazjê do ukazania przesz³oœci  tej  odleg³ej,  i tej  jeszcze  obecnej  w  pamiêci  i  wspomnie-

niach  najstarszych  ¿yj¹cych.

    Przesz³oœæ odleg³a  - to historia zamku i jego w³aœcicieli, historia po trosze bajkowo odrealniona, 

sentymentalna i na pewno rozpalaj¹ca wyobraŸniê. To œwiat wspania³ych przyjêæ, wizyt najdosto-

jniejszych goœci  i... dostatku,  którym mniej lub bardziej hojnie  ksi¹¿êta  dzielili siê  ze „zwyk³ymi” 

ludŸmi. 

     Zanim  tamten œwiat run¹³ -  za sprawa wojny i jej nastêpstw -  odcisn¹³ niezatarte piêtno  w tradycji, 

wieloœci sposobów postrzegania œwiata, prze¿ywania emocji i wreszcie poszanowania hierarchii 

wartoœci. 
     Dzisiaj  tylko  od  nas  zale¿y,  co  z  tej  historii  i  przesz³oœci  przyswoimy sobie. 

    Nasza ma³a ojczyzna  jest  wypadkow¹  przesz³oœci, tradycji i dnia dzisiejszego. Tak¿e tego, co z³e 

i pozbawione sensu, co zosta³o zdewastowane i bezpowrotnie zniszczone i tego, co dobre, m¹dre 

i potrzebne dla poczucia  dumy i w³asnej wartoœci.

    Szkoda  zamku i œwiata,  który symbolizowa³. Jeszcze bardziej by³oby jednak  ¿al utraty pamiêci 

o nim,  i  o tych,  którzy  tamten  œwiat  tworzyli. 

  Skoro nie mo¿emy ju¿ ruszyæ na odsiecz materialnej postaci naszych zabytków, zróbmy coœ dla 

zachowania  ludzkiej  pamiêci…
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