
 
Niniejsza praca przedstawia Kalsk, małą miejscowość, w której zabytki i  obiekty

historyczne  są  użytkowane  i  pielęgnowane  przez  mieszkańców  dzięki  czemu
zachowują swój pałacowo – sakralny urok.   

Rozdział I:
Charakterystyka miejscowości Kalsk i jej zarys historyczny

Wieś  Kalsk  to  niewielka  miejscowość,  położona  w  powiecie  zielonogórskim,  w

gminie Sulechów. Miejscowość położona jest na terenie lekko falistym na wysokości
89-92  m  n.p.m.  Otaczają  ją  niewielkie  lasy.  Wieś  znajduje  się 5 km  na  północ  od

Sulechowa, przebiega przez nią droga prowadząca w kierunku Świebodzina. Od strony
południowej  granicę  Kalska  wyznacza  droga  prowadząca  do  Bukowa,  granicę

zachodnią wyznacza droga Sulechów-Świebodzin. 

                 

Położenie Kalska. Urząd Miejski w Sulechowie.
Od  strony  północno-wschodniej  wieś  otaczają  pola  i łąki  natomiast  od strony

północno-zachodniej  założenie  parkowe sąsiadujące  z  zabudową i gospodarstwami
rolnymi. „Nazwa  miejscowości  pochodzi  prawdopodobnie  od miejscowych  błot,

bagien i kałuż.”1

„Jej  geneza  z  pewnością  łączy  się  ze  średniowiecznym  szlakiem  handlowym

prowadzącym  z  Pomorza  Zachodniego,  przez  Gorzów,  Międzyrzecz,  Świebodzin,
1  Bielinis – Kopeć B., Skonieczna B., „Ewidencja parku zabytkowego i alei lipowej w Kalsku”, Zielona Góra 1993, s 1. 



Sulechów, Głogów, na Dolny Śląsk. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu

1376 roku, zachowanego we francuskiej siedzibie papieży Awinion.”2 Według niego w
Kalsku  już w 1376  roku  znajdowała  się plebania  i  prawdopodobnie  niewielka

murowana kaplica, której śladów można doszukiwać się w zachowanych fragmentach
murów obecnego kościoła.

Widokówka z początku XX wieku przedstawiająca kościół, pałac, szkołę i kamień

pomnik Kriegerdenkmal. Kronika Szkoły podstawowej w Kalsku.

„W 1385 roku pierwszym właścicielem osady miał być Jachnicz Celma. Po nim w
1466 roku osada miała należeć do nieznanej z nazwiska wdowy po Andrzeju. Później

przynależność  wsi  zmieniała  się  wielokrotnie.  Najpierw  jej  dobra  przeszły  w ręce
rycerskiego rodu von Loben, od XVII stulecia właścicielem Kalska był von Bornstadts,

a  od  1792  roku  aż do końca  II  wojny  światowej  do  zamożnego  rodu  von  Sydow.
Powierzchnia majątku miała wynosić 980 ha. Źródła informują, że w 1810 roku wieś

zamieszkiwało 400 osób, a w 1927 już 630. Niemiecka nazwa to Kalzig.”3

25 czerwca 1792 roku właścicielem majątku w Kalsku stał się Fryderyk Ludwik von

Sydow, który był wysokim urzędnikiem w administracji pruskiej połączonego Księstwa
Głogowsko-Żagańskiego  i  miejscowym  starostą  sulechowskim,  właścicielem  już

majątku  w  Smardzewie.  Fryderyk  Ludwik  von  Sydow  urodził  się  w  1744  roku  i
pochodził  z  młodszej  gałęzi  rodu Dobberphul-Stolzehfelde w Nowej Monarchii.

„Przyczynił się on do rozwoju majątku, rozpowszechnienia nowych odmian i przejścia
na nowoczesną gospodarkę rolną–płodozmian.”4

2  Okowiński Leon, „Szkice z dziejów sulechowskich wsi”, Sulechów 2007, s.28.
3  Okowiński  ibidem s.28.
4   Bielinis – Kopeć B., Skonieczna B., „ Ewidencja parku zabytkowego i alei lipowej w Kalsku”, Zielona Góra 1993, s 2.



Rodzina  von  Sydow  to  ewangelicka  i  katolicka  rodzina,  starożytna  szlachta

marchijska,  której  dom  rodowy  znajdował  się  w  Altmark  w  Starej  Monarchii.
W dokumentach po raz pierwszy w 1295 roku wymieniony został Henricus de Sydow,

marszałek margrafa, Otto von Brandenburg. Henricus de Sydow był protoplastą rodu.
„Istniało pięć linni von Sydow:

I. Dobberphul-Stolzenfelde,  której  protoplastą  był  Arend  (według
dokumentów z 1445 roku),

II. Schönfeld, której założycielem był Georg (dokument z 1455 roku),
III. Blumberg – Heinrich (pierwsza wzmianka pochodzi z 1469 roku),

IV. Schönow – protoplastą był Max (wzmianki o tej linii w dokumentach z lat
1469-1507),

V. Hanseberg – Rehdorf, której założycielem był Hans (1461 rok)”5

Fot. 3 Herb rodu von Sydow, w: genealogisches handuch des Adels, C.A. Starke
Verlag, Linburg an der lahn, 1992

Wspomniany  wcześniej  właściciel  majątku  Fryderyk  Ludwik  zmarł  w 1820  roku
pozostawiając wdowę Augustę Luizę Dorotę z domu Temsky, urodzoną w Otterdorf 4

lipca 1800 roku. Wyszła ona ponownie za mąż 8 lipca 1825 roku w Kalsku za Augusta
Karola von Sydow z pierwszej linii rodu. Zmarła ona w 1868 roku w majątku drugiego

męża w Thaunn pod Polkowicami. Wtedy Kalsk, na mocy testamentu zatwierdzonego
27 listopada 1826 otrzymał Otto Karol Ludwig Ferdynand von Sydow ze Smardzewa,

urodzony 9 maja 1822 roku.

5  Tomiak – Papiernik Sabina „Kalsk na przestrzeni wieków”, s. 6-7.



Otto w 1852 roku ożenił się z Joanną Klarą Otylią Matyldą Fanny von Unruch z pnia

babimojskiego. Majątek małżonków obejmował: Kalsk, Łęgowo, Buków. Spadkobiercą
Kalska został ich syn Karol Ludwik Henryk urodzony w 1858 roku w Kalsku, późniejszy

rotmistrz kawalerii. Ponadto mieli oni córkę Klarę urodzoną w 1856 roku, która wyszła
za mąż za Aleksandra von Kalckreutha.

„Spadkobierca Kalska Karol Ludwik Henryk Emmo von Sydow poślubił w 1879 roku
Martę Marię Alwinię Charlottę von Rosenberg urodzoną w Zdunach 17.02.1860 r. Z
tego związku urodziło się pięcioro dzieci.

Syn Hans  Joachim Otto Henryk  objął  majątek  Rathenow.  Ożenił  się z Alicją  von
Dannenberg, a po jej śmierci z Karoliną Freiin von Humboldt-Dachroeden i doczekał
się pięciorga dzieci. Córka Maria Klara Johanna (urodzona w 1855 roku) wyszła za mąż
za  Wiktora  von  Zastrow  i zamieszkała  w  majątku  męża  w Pałcku.  Druga  córka
Gertruda Marianna Ella Maria (urodzona w 1888 roku) poślubiła Adolfa von Kleista.

Najmłodszy  syn  Heinrich  Otto  Aleksander  Alfred  (urodzony  w  1890  roku
w Rathenow) poślubił Annemarie Hofmann i zamieszkał w Kalsku. Doczekał się córek:
bliźniaczek Marty i Marii (urodzonych w 1914 roku) oraz Rosemarii Sibylli (urodzonej
w 1931 roku).  Majątek rodzinny w 1910 roku obejmował posiadłości Kalsk, Łęgowo,
Buków,  Runethal  i  Nowy  Folwark.  Liczył  ogółem  1012  ha.  Majątek  w Kalsku
obejmował 905 ha (w tym 612 ha ziemi ornej, 52 ha łąk, 240 ha lasów i 1 ha wód). Do
folwarku,  którego  administratorem  był  wówczas  inspektor  Schneider,  należała
również gorzelnia, cegielnia, mleczarnia.”6

Pocztówka z początku XX wieku. Kronika Szkoły Podstawowej w Kalsku

6  Tomiak – Papiernik ibidem  s. 8.



Rozdział II:
Późnogotycki kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

„Wg niemieckich przypuszczeń pierwsza kaplica miała istnieć we wsi już w 1272
roku. W pierwszej ćwierci XVI w. na jej miejscu zbudowano z kamienia i cegły obecny
kościół.  Jedynym  z  dowodów  owego  przypuszczenia  może  być  wmurowana  nad
portalem cegła z datą 1521 oraz widniejącym na niej gmerkiem.”7 

 Kościół w Kalsku współcześnie – widok na stronę północną. Fotografia B.E.

Kościół  pochodzi  z  1521  roku  i  jest  najstarszym  obiektem  na  terenie  Kalska.
Początkowo  był  on  świątynią  katolicką,  która  należała  do  diecezji  poznańskiej.
Natomiast  od czasów reformacji,  tj.  od 1526 roku znajdował się on nieustannie w
rękach  protestantów.  W  1613  roku  w  świątyni  umieszczony  został  nowy  ołtarz  o
ewangelickim charakterze. Autorem tego tryptyku był Joachim Lichtenfeld. Natomiast
wykonaniem  zajęli  się  von  Bornstädt  i  von  Möstig.  W centralnej  części  ołtarza
znajdowała się scena „Ukrzyżowania”. Natomiast skrzydła boczne zajmowały sceny:
:Zwiastowania”,  „Bożego  Narodzenia”,  „Ofiarowania  w   świątyni”
i „Zmartwychwstania”.  Wieńczącą  ołtarz   scenę  „Koronacji  Marii”  otaczały  cztery
kolumny oplecione winoroślami. W dolnej części ołtarza można było zobaczyć scenę
„Wniebowstąpienia”.  Nad  całym  tryptykiem  umieszczony  został  pelikan,  karmiący
młode własną krwią z piersi, który symbolizował samo ofiarowanie. Ołtarz zrobiony
był z drewna, a malownicze sceny nanoszone były na złoty grunt. 

7  Okowiński ibidem s. 29.



Wnętrze kościoła na początku XX wieku. Kronika Szkoły Podstawowej w Kalsku. 

Przy  północnej  ścianie  prezbiterium umieszczona  była  empora  z  1670 roku.  Jej
balustradę od strony czołowej  zdobiły   przedstawienia  apostołów:  Andrzeja,  Jana,
Jakuba, Pawła, Filipa, Piotra i Jakuba. 

Niedaleko  ołtarza  znajdowała  się  chrzcielnica  na  rzucie  oktagonu  z herbami
kolatorów, nad którą wzniesiono baldachim w 1910 roku. 

W południowo-wschodniej części nawy znajdowała się ambona pochodząca z 1722
roku. Wykonana została przez sulechowskiego snycerza. Zbudowana była na kształt
ośmiokąta  i  rozczłonkowana  spiralnymi  kolumienkami,  które były  zwieńczone
palmetami  z  malarskimi  przedstawieniami.  Nad  amboną  znajdował  się  również
ośmiokątny baldachim.

Uzupełnieniem  całości  tak  bogatego  pod  względem  artystycznym  wnętrza  było
drewniane sklepienie beczkowe z polichromią, które symbolizowało błękitne niebo,
oko  opatrzności  Bożej,  księgę  z siedmioma  pieczęciami,  gołębicę,  transparent  z
napisami, tarczę i konfesjonał z 1722 roku. 

„Świątynia  jest  założeniem  jednonawowym,  z  trójbocznie  zakończonym
prezbiterium i wieżą od zachodu, w której wykonany w 1918 roku o średnicy 71 cm
dzwon.  Górna,  drewniana  kondygnacja  wieży  pochodzi  z 1826  roku.  W zachodniej
ścianie wieży i w elewacji południowej nawy znajdują się uskokowe portale o rzadko
spotykanym wykroju w tzw. ośli grzbiet. Nad nawą zainstalowano pozorne sklepienie
kolebkowe, dach kryty gontem przysparza świątyni zabytkowego dostojeństwa.”8 Od
strony południowej prezbiterium znajduje się zakrystia dostępna tylko od wewnątrz. 

8  Okowiński ibidem  s. 29.



 Rzut przyziemia kościoła. Zbiory Dokumentacji Wojewódzkiego Oddziału Służby
Ochrony Zabytków, Zielona Góra

A – kruchta z wejściem głównym, B – nawa, C – prezbiterium, 
D – zakrystia

Kościół  został  założony  na  rzucie  prostokąta  z  kwadratową  wieżą  od zachodu.
Wieża  jest  murowana  do  wysokości  ścian  bocznym,  a  wyżej  jest  drewniana.
„Zakończona jest ośmiobocznym okapem przechodzącym w ośmioboczny stożkowaty
hełm zwieńczony iglicą z kulą. Kryta jest gontem. Bryłę kościoła przekrywa wysoki
stromy  dach  dwuspadowy,  również  kryty  gontem.  Nad  prezbiterium  dach
trójspadowy, nieco niższy, przekrywający też zakrystię.”9

Po stronie zachodniej kościoła znajduje się wejście przez kruchtę. Otwór wejściowy
ma półkolisty kształt i ujęty jest obramowaniem. Dwie blendy okienne usytuowane są
po obu stronach wejścia głównego. Na ścianie północnej przyziemia wieży znajdują
się trzy blendy, natomiast w południowej części okno i dwie blendy.

  Na środku ściany południowej korpusu znajduje się wejście boczne do kościoła.
Obecnie to wejście jest zamurowane. Półkoliste zamknięte otwory okienne unoszą się
po obu jego stronach. 

9  Tomiak – Papiernik ibidem  s. 12



 Wejście boczne do kościoła. Fotografia własna. 

Pierwsze prace renowacyjne w kościele przeprowadzono w 1910 roku. 
Następnie kapitalny remont miał miejsce w latach 1957-59. 



Kościół w latach 1957-1959.

Elewacja południowa i północna.
Zbiory Dokumentacji Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, Zielona Góra

 



Obecny  wystrój  kościoła  wykonany  jest  współcześnie  według  zaleceń
i pod nadzorem  konserwatora  zabytków.   Drewniany  ołtarz  został  usunięty  z głębi
prezbiterium,  a  na  ścianie  pozostał  tylko  obraz  przedstawiający  Matkę  Boską
Częstochowską.  Nad  obrazem  został  umieszczony  witraż  w kolorze  niebiesko-żółty,
który  zastąpił  okno.  Prace  remontowe w latach 2005-2006 miały  głównie  na  celu
odwilgocenie kościoła. Wewnątrz świątyni zostały zbite stare tynki, a nałożone nowe,
które pozostawiły odkryte niektóre pierwsze zdobienia tj. wmurowany kamień polny.
Ściany  i sufit  zostały  odświeżone  i pomalowane.  Dodaje  to  niepowtarzalnej
oryginalności i uroku całemu wnętrzu. Ponadto odnowiono całą instalację elektryczną
i system nagłośnieniowy. Została wstawiona metolowa brama w kruchcie, która służy
jako zabezpieczenie przed włamaniem, a jednocześnie ułatwia wentylację kościoła. 

Wejście główne do kościoła po remoncie .Fotografia własna.

„Teren wokół kościoła wydziela od południa kamienny mur, w którego środkowej
części umieszczona została brama wjazdowa. Przy narożniku południowo-zachodnim i
od zachodu występuje mur ceglany ze słupkami, krytymi daszkami dwuspadowymi,
których lica zdobią wnęki w kształcie krzyża. Po stronie zachodniej, lekko przesunięta
z osi kościoła znajduje się furtka drewniana. Po stronie wschodniej teren kościoła od
szkoły wydziela ogrodzenie z siatki drucianej, natomiast po stronie północnej brak jest
trwałego  ogrodzenia  (zachował  się  tylko  jego  początkowy  odcinek  przy narożniku
północno-zachodnim).”10

10  Bielinis – Kopeć B., Skonieczna B., „Ewidencja parku zabytkowego i alei lipowej w Kalsku”, Zielona Góra 1993, s 11.



Mur otaczający kościół, miejsce dawnej bramy wjazdowej. Fotografia własna.

Ołtarz współcześnie. Fotografia własna. 



W pobliżu kościoła znajduje się klasycystyczna kaplica grobowa rodziny von Sydow
wzniesiona  w  pierwszej  połowie  XIX  wieku.  Założona  na  planie  prostokąta  jest
murowana i nakryta czterospadowym dachem. „Oś fasady zaakcentowana ryzalitem z
półkoliście zamkniętym otworem wejściowym, flankowanym zdwojonymi pilastrami z
trójkątnym naczółkiem, którego pole wypełnia stiukowa dekoracja kwiatowa.”11

Kaplica cmentarna. Fotografia B. E.

W Kalsku istnieje legenda „O siwku w kalskim kościele”. „Zmarła kiedyś w Kalsku
staruszka i jej zwłoki ułożono w katafalku w starym kościele. Wieczorem usiedli w
ławach możni i biedni i wspominali staruszkę. Była też dziewczyna, która długie lata
babci tej służyła. Chciała ona ostatni raz zobaczyć swoja panią i  w nocy poszła do
kościoła.  Przy kościele  nie  wszystko  jednak  było  w  porządku,  i  niektórzy  widzieli
czerwono odzianego człowieka siedzącego na murze. Nikt nie uwierzył jednak w to, iż
dziewczynie serce przestało bić na jego widok. Musiała jednak przyczepić do całunu
czarną  wstęgę,  weszła  więc  do   świątyni.  Kiedy  była  już  wewnątrz  usłyszała
przerażające  skrzypienie,  pomyślała  jednak:  Nigdy  za  życia  Pani  nie  była  dla mnie
niedobra, więc po śmierci tym bardziej mi krzywdy nie wyrządzi. To mówiąc zamknęła
ze sobą drzwi.  Nagle  podbiegł  do niej  biały  koń i niemal  wystraszył  ją  na śmierć.
Powstrzymała jednak lęk i szybko przymocowała szarfę do całunu a konia wzięła za
uzdę i wyprowadziła z kościoła. Jak się okazało zwierzę zostało skradzione, a złodzieje
ukryli je w kościele.”12  

11  Okowiński ibidem  s. 29 – 30.
12  Biuletyn Informacyjny miasta i gminy Sulechów, nr 54 – czerwiec 2007, s. 11



Kościół współcześnie, widok na stronę południowo - wschodnią. Fotografia własna.

Dawna brama wjazdowa od strony wschodniej kościoła. Fotografia własna.


