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Dzieje książąt z Byciny

Pałac w Bycinie zbudował w 1700r. Hrabia Albert Leopold Paczyński. W XIX wieku stał się on jedną z  
rezydencji książąt von Hohenlohe-Ohringen ze Sławięcic. Pierwszym księciem – panem pałacu w Bycinie był 
Fryderyk August II.

Był najstarszym synem księcia Fryderyka Ludwika zu Hohenlohe-Ingelfingen i hrabianki Amalii von Hoym, 
dziedziczki Sławięcic (koło Kędzierzyna-Koźla) na Górnym Śląsku. Urodził się jesienią 1784r. w zamku Ohringen (na 
południu Niemiec, w połowie drogi pomiędzy Stuttgartem i Wurzburgiem w Badenii-Wirtembergii).

Dziedzictwo przodków
Gdy miał jedenaście lat, jego ojciec odziedziczył księstwo Ingelfingen. Zanim skończylo się XVIII stulecie, 

rodzice księcia Fryderyka Augusta rozwiedli  się.  W 1805r.  książę Fryderyk  Ludwik przejął  po krewniakach także  
księstwo Ohringen. Od tej pory posługiwał się również tytułem księcia zu Hohenlohe-Ohringen.

Po przegranej bitwie pod Jeną w 1806r., gdzie usiłował przeciwstawić się samemu Napoleonowi Bonaparte, 
postanowił przejść na emeryturę. Fryderykowi Augustowi przekazał władzę w Ingelfingen i Ohringen. Sam przeniósł  
się do  odziedziczonych po żonie dóbr na Śląsku.

Napoleon  zmieniający  oblicze  Europy  postanowił  także  zmienić  granice  państw  niemieckich.  Księstwa 
Ingelfingen i Ohringen w 1806r. utraciły suwerenność i zostały włączone do królestwa Wirtembergii.

Królewska wybranka
Wczesną  jesienią  1811r.  Fryderyk  August  postanowił  się  ożenić.  Jego  wybranką  została  księżniczka 

królewskiego rodu – Luiza von Wurtemberg. Jej  stryj  Fryderyk I od 1805r.  nosił  dumny tytuł  króla Wirtembergii. 
Księżniczka była pięć lat młodsza od Fryderyka Augusta. 

Ich  pierwsze  dziecko,  syn  Fryderyk  urodził  się  niecałe  dziesięć  miesięcy po ślubie rodziców.  Druga była 
księżniczka Fryderyka Matylda, która przyszła na świat w 1814r. dwa lata później urodził się Hugo i po kolejnych  
dwóch latach Feliks Eugeniusz. Cała czwórka przyszła na świat w Wirtembergii.

Śląska fortuna
Urodzin najmłodszego wnuka już nie doczekał stary książę Fryderyk Ludwik. Zmarł 15 lutego 1818r. w swej 

nowej śląskiej rezydencji, pałacu w Sławięcicach. Feliks przyszedł na świat dwa tygodnie później. 
Książę Adolf  zu Hohenlohe-Ingelfingen, najmłodszy syn Fryderyka Ludwika osiadł  w odziedziczonym po 

babce (ze strony matki) pałacu w Koszęcinie.
Głównym spadkobiercą był najstarszy, Fryderyk August II. Dopiero po śmierci ojca przeniósł się z rodziną na 

Śląsk, gdzie odziedziczył ziemie wokół Sławięcic, Bytkowa (koło Katowic) i Szumiradu (koło Olesna). Łącznie prawie  
29 tys. ha.

Książę Fryderyk August rozwijał rodzinną fortunę. Inwestował w przemysł. Współpracował m.in. z Johnem 
Baildonem.

Kupował także kolejne majątki ziemskie. W latach 1837-1838 kupił pałace wraz z okolicznymi ziemiami w 
Ujeździe i Bycinie. W kolejnym roku z nabytych dóbr utworzył fideikomis o powierzchni 7,5 tys. ha. Dzięki temu 
dobra te nie mogły być dzielone między spadkobierców. Zapobiegało to w przyszłości rozdrobnieniu fortuny.

Wesela i rozstania
Późną wiosną  1835r.  wydał  za mąż Matyldę.  Jej  wybranym był  nie  byle jaki  arystrokrata,  książę Gunter 

Fryderyk von Schwarzburg-Sonderhausen.
Chyba nieco rozczarowany był  Fryderyk  August  postawą swojego pierworodnego.  Fryderyk  długo się  nie 

żenił. W 1842r. zrezygnował ze swych praw do rodzinnego spadku. Najprawdopodobniej było to spowodowane jego 
miłością do baronówny Matyldy von Breuning. Nie była ona na tyle wysoko urodzoną osobą, aby stać się odpowiednią 
małżonką dla książęcego dziedzica.  Miłość  zwyciężyła.  Pobrali  się  wiosną  1844r.  (przeżyli  w zgodzie prawie pół  
wieku).

Po rezygnacji Fryderyka ze swych praw, głównym spadkobiercą Fryderyka Augusta został jego młodszy syn  
Hugo. Ten nie zawiódł ojca. W 1847r. ożenił się z księżniczką Pauliną zu Furstenberg.

Fryderyk August był jeszcze świadkiem ślubu najmłodszego syna Feliksa Eugeniusza. Latem 1851r. ożenił się 
z księżniczką Aleksandrą von Hanau.

Pierwszy książę – pan pałacu w Bycinie, zmarł zimą – 15 lutego 1853r. w swej głównej śląskiej rezydencji w 
pałacu w Sławięcicach. Miał 89 lat.
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