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torów Kościoła , apostołów oraz aniołów w obłokach trzymających
banderole z wersetami. Ikonografia tego przedstawienia jest bardzo
bogata, także w treści eschatologiczne, kompozycja malowidła jest
bardzo dynamiczna, właściwa dla sztuki baroku. Należałoby uczynić
wszystko aby ocalić te polichromie.
W ostatnich latach pogorszył się niewątpliwie stan obiektu, chociażby portalu z herbem Topór. Pałac jest w tej chwili własnością
prywatną. Mimo wszystko, jego stan nie jest jeszcze tak tragiczny jak
np. pałacu w Pniowie, którego praktycznie nie ma, ale już za kilkanaście lat po pałacu w Bycinie mogą pozostać naprawdę tylko ruiny.
Z punktu widzenia wartości zabytkowych, kulturowych pałac w Bycinie należy za wszelką cenę ratować.
Ciekawostki i legendy związane z pałacem
• W 1784 r., gdy wybuchł pożar w pałacu, bardzo szybko spadł
ulewny deszcz. Ówczesny właściciel von Werner, w podziękowaniu
ufundował na dziedzińcu pałacowym figurę św. Floriana patrona
strażaków (figura zachowała się);
• Nad kaplicą wznosiła się drewniana wieża zakończona kopułą
z iglicą, w której hrabia Albert Leopold Paczyński z Tęczyna herbu
Oksza (Topór) umieścił swój testament. Wieża spłonęła w 1867 r.
wraz z testamentem.
• Schody pałacowe były zbudowane z niskich i szerokich bali dębowych po których hrabia wjeżdżał na ulubionym koniu prosto pod
komnatę.
• Prawdopodobnie istniał podziemny tunel łączący pałac w Bycinie
z zamkiem w Toszku.

• Antoni von Gaschin, urodzony w 1726 r., zwany „Mocnym” (łamał
w dłoniach monety i podkowy) ożenił się z Józefiną von Tenczin
i często bywał gościem w pałacu w Bycinie.
Muzeum w Gliwicach bardzo dziękuje Sołtysowi Byciny, Pani
Indze Kubas za zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu materiałów archiwalnych.
Licencji na wykorzystanie fotografii pałacu udzielił jeszcze za życia
ich autor, śp. Klaudiusz Głombik.
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Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim
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PAŁACE I DWORY W POWIATACH GLIWICKIM I TARNOGÓRSKIM

Pałac w Bycinie (dawne nazwy miejscowości: Bitschin, od 1936 r.
Fichtenrode), nazywany także w literaturze zamkiem, pomimo złego
stanu zachowania, nadal intryguje swoją dużą kubaturą i zachwyca,
rzadko spotykanymi w rezydencjach na terenie powiatu gliwickiego,
krużgankami. Niestety, pozostaje od wielu lat niedostępny i częściowo ukryty za ogrodzeniem z powodu remontu. Prace restauracyjne
zostały wstrzymane już kilka lat temu przez prywatnego właściciela.
Z roku na rok ta unikatowa budowla zabytkowa coraz bardziej niszczeje. Uwagę przyciąga bryła tej rezydencji, która została wybudowana w 1700 r. na planie litery „L”, prawdopodobnie na reliktach
wcześniejszej budowli myśliwskiej zwanej „Villa Biczina”, w otoczeniu parku ogrodzonego murem.
Wieś Bycina jest położona w zachodniej części dzisiejszego powiatu
gliwickiego, w Gminie Rudziniec, jej nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „byczyna” które oznaczało miejsce wypasu byków.
Pierwsza udokumentowana wzmianka o Bycinie pochodzi z roku
1263. Była to zapewne mała osada lub gród położony przy brzegu dawnej rzeki Kłodnicy. W XVI–XVII w. właścicielami Byciny
były m.in. rody von Redern, Kolovrat i Colonna. W 1670 r. ziemię
tę, wraz z wyżej wspomnianą rezydencją „Villa Biczina” kupił Albert
Leopold Paczensky von Tenczin (Paczyński z Tęczyna) który wzniósł
nowy pałac i zabudowania gospodarcze. Paczyńscy (Paczenscy)
z Tęczyna herbu Oksza (Topór) byli ponad 100 lat właścicielami Byciny i pałacu. Pożary w latach 1767 i 1784 wymuszały przebudowy
rezydencji. W czasach pruskich, od 1778 r. właścicielami Byciny byli:
Johann Gustaw von Strachwitz z Kamieńca, von Wernerowie, hrabia
von Seherr-Thoss i na koniec przedstawiciele rodu Hohenlohe-O-

ehringen, właściciele m.in. Sławęcic, którzy sprzedali dobra z pałacem w 1933 r. Rodzina Hohenlohe-Oehringen przebudowała pałac
po pożarze w 1867 r. Wtedy to spłonęła wieża, która już nigdy nie
została odbudowana oraz dach z częścią najwyższej kondygnacji.
Po tym pożarze zamurowano krużganki.
Budowla została częściowo zniszczona w wyniku działań wojennych
w 1945 r., następnie znajdowały się tutaj tzw. mieszkania komunalne
aż do lat 90., kiedy to lokatorów przesiedlono a pałac został zakupiony
przez prywatnego właściciela.
Kaplica, która została zamknięta w 1860 r. za czasów ewangelickiej
rodziny Hohenlohe-Oehringen, została wyremontowana po wojnie
i od 1946 r. odprawiano w niej msze święte.
Pałac jak już wspomniano jest zbudowany na rzucie litery „L”, jako
dwupiętrowy, z kaplicą w narożniku wschodnim. Nad zachodnią
częścią skrzydła północno-zachodniego wznosiła się wieża, ro-

zebrana po pożarze w XIX w. W parterze i na piętrach przeważa
układ jednotraktowy z krużgankami od dziedzińca – pierwotnie
otwartymi, zamurowanymi w XIX w. i ponownie otwartymi podczas
ostatnich prac remontowych. W skrzydle południowo-zachodnim,
w elewacji zachował się portal kolumnowy z herbem Paczyńskiego i napisem fundacyjnym z datą budowy „1700”. Forma pałacu,
krużganki, boniowanie parteru artykulacja elewacji pilastrami, także w „wielkim porządku” oraz detale i elementy architektoniczne
jeszcze fragmentami zachowane, skłaniają do tego aby rezydencję
tę określać stylowo jako barokową, lecz o pewnych cechach charakterystycznych dla zamku renesansowego. Przebudowy, brak
wież, późniejszy mansardowy dach, zatarły nieco czytelność bryły
budowli. Unikatowymi na skalę powiatu, ale także i regionu Górnego Śląska są barokowe malowidła sklepienne w kaplicy pałacowej
p.w. Św. Trójcy z ok. 1730 r. przedstawiające Wniebowzięcie Matki
Boskiej w otoczeniu Archaniołów, licznych świętych, Ojców i DokXII
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