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Der „Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark“ in der Deutschen
Gesellschaft e.V. startete 2006 erstmals in deutsch-polnischer Kooperation die neu konzipierte zweisprachige Reihe „Schlösser und Gärten
der Neumark“. Diese Reihe entstand auf Anregung und mit Unterstützung von Prof. Andrzej Tomaszewski, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Bis zu seinem Tode im Jahr 2010 hatte er die Schirmherrschaft
übernommen, die danach dankenswerter Weise Frau Prof. Małgorzata Omilanowska übernahm und weiterführte.
Mit dieser grenzüberschreitenden Publikationsreihe soll die Bedeutung der ländlichen Schlossbaukunst, der Herrenhäuser, Guts- und
Parkanlagen der historischen Neumark bzw. der ehemaligen brandenburgischen Landesteile östlich der Oder in ihrer wechselvollen Geschichte einer interessierten Öffentlichkeit in Deutschland und Polen
vorgestellt werden. Es ist die Intention, den deutschen Lesern eine
weitgehend aus dem Blickfeld geratene Region jenseits der Oder wieder bekannt zu machen und den polnischen Lesern die kunst- und kulturhistorische Dimension einer weniger vertrauten Kulturlandschaft
näher zu bringen.
Die Schlossbauten und Adelssitze stehen neben den Sakralbauten
im Mittelpunkt der historischen und kulturhistorischen Entwicklung
dieser Region. Die Erforschung und Dokumentation dieser Geschichte ist die Voraussetzung für eine zukunftsträchtige Nutzung und
denkmalgerechte Wiederherstellung jener Schlösser, Parks und Gutsanlagen. Die Bewahrung dieser Bau- und Kunstdenkmale erfordert
von allen Seiten einen engagierten Einsatz. Durch die Folgen des
Zweiten Weltkrieges, durch Zerstörung, Enteignung, Fremdnutzung
und Vernachlässigung sind oder waren viele dieser Anlagen – sowohl
links der Oder in der ehemaligen DDR, als auch rechts der Oder auf

heute polnischem Gebiet – leerstehend, im Verfall begriffen oder unsachgemäß genutzt. Manche sind vollständig zerstört, nur wenige
konnten bislang denkmalgerecht wiederhergestellt werden. Der
Handlungsbedarf ist unvermindert groß.
Diese Veröffentlichungsreihe wird gemeinsam von polnischen und
deutschen Kunsthistorikern und Denkmalpflegern erarbeitet. Sie beschreibt die kunst- und kulturhistorische Bedeutung der jeweiligen
Bauten und ihre wechselnden Besitzverhältnisse und macht auf den
gegenwärtigen Zustand und auf die Notwendigkeit einer sachgerechten Wiederherstellung aufmerksam. Insbesondere sollen Beispiele von hervorragenden Restaurierungen und interessanten Nutzungen gewürdigt werden.
Die Reihe begann mit den Veröffentlichungen über Schloss Tamsel/Dąbroszyn und über das Johanniterschloss Sonnenburg/Słońsk.
Sie wurde fortgesetzt mit den Publikationen über das Herrenhaus in
Mehrenthin/Mierzęcin und die Johanniterburg und spätere Markgrafen-Residenz Wildenbruch/Swobnica. Danach erschienen die Monographien zur Johanniterburg Lagow/Łagów, zum Herrenhaus in
Hanseberg/Krzymów. Es folgten 2011/12 die Veröffentlichungen über
Gleißen/Glisno und Pförten/Brody sowie über Küstrin/Kostrzyn, Charlottenhof/Sosny und Dölzig/Dolsk; 2013 über die Schlösser in Züllichau/
Sulechów und Königswalde/Lubniewice, 2014 über Trebschen/Trzebiechów, Topper/Toporów und Crossen/Krosno Odrzańskie. 2015 erschienen die Publikationen über Sorau/Żary und Schönrade/Tuczno
und 2016/17 über Wilkau/Wilkowo, Herzogswalde/Żubrów sowie 2017
über Arensdorf/Jarnatów und Driesen/Drezdenko.
Den Herausgebern ist es ein Anliegen, mit dieser Publikationsreihe die Kenntnisse über das gemeinsame Kulturerbe zu vertiefen und
vor allem die Verständigung im deutsch-polnischen Dialog zu fördern.
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Prof. Dr. Andrzej Tomaszewski (†)

Prof. Dr. em. Dethard von Winterfeld

Prof. Dr. Tomasz Torbus

Vorsitzender des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Direktor des Kunsthistorischen Instituts der Universität Danzig

ARENSDORF

JARNATÓW

Błażej Skaziński

Die Geschichte der Ortschaft
und deren Eigentümer
Arensdorf (Jarnatów) ist eine Ortschaft im Gebiet des historischen
Sternberger Landes (ziemia torzymska) in der einstigen großpolnisch-lebuser Grenzregion.1 Es liegt etwa 6 km südwestlich von Königswalde (Lubniewice) und etwa 10 km nördlich von Zielenzig
(Sulęcin). Das Dorf entstand in einem Gebiet bewaldeter Moränenhügel mit Rinnenseen und einem nordöstlich der Ortschaft gelegenen Hügel von 100,1 m Höhe als Dominante. Bis heute ist in
Arensdorf der ursprüngliche, charakteristische Grundriss eines Angerdorfes mit einem langgestreckten Dorfanger in Nord-Süd-Ausrichtung und der Kreuzung zweier Landstraßen, die von Königswalde (Lubniewice) nach Meekow (Miechów) und von Meekow
nach Hammer (Rudnica) führen, zu erkennen.
Das Dorf wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts von schlesischen Siedlern aus der Gegend um Ohlau (Oława) angelegt.2 In
den ältesten Schriftquellen taucht es unter den Ortsbezeichnungen Arnestorf, Arnstorff und Arensdorf auf. Im Jahr 1421 befand
sich ein Drittel der örtlichen Landgüter auf Lebenszeiten im Besitz
von Margarethe, der Witwe eines gewissen Nysch Zymütz.3 Im
Lichte der Schriftquellen wäre dies der früheste bekannte Eigentümer des Arensdorfer Gutes. Einer Urkunde von 1461 zufolge umfasste das Dorf damals 30 Hufen, von denen sechs dem
Schultheiß und zehn Hufen Zinsbauern gehörten.4 Vor 1500 gingen die Güter in den Besitz der Familie von Waldow über, deren
Hauptfamiliensitz das benachbarte Königswalde war. Zu Beginn
des 18. Jahrhunderts gehörte das Gut dem Oberstleutnant Caspar
Adam von Waldow, der 1710 den Bau der Dorfkirche stiftete. Im
Jahr 1715 befanden sich die Güter im Besitz der drei minderjährigen Söhne Caspar Adam von Waldows und seiner Ehefrau Dorothe von Kalckreuth: Caspar Friedrich, Carl Adolph und Hans Wilhelm.5

1 Ost- und Eingangsseite des Herrenhauses. Aufnahme um 1910
Elewacja frontowa-wschodnia pałacu. Widok ok. 1910 r.

Die Familie von Kalckreuth
Nach 1715 ging das Gut in den Besitz von Rudolf Eberhard von
Kalckreuth (1708-1750) und seiner Frau Therese Beate von Wedel
(1719-1802) über, und 1767 gehörte es ihren vier Söhnen: Friedrich
August Bogislav, Hans Christoph Ernst (1741-1825), Carl Sigismund
(1744-1816) und Ernst Carl Rudolf (1845-1813). 1781 befand sich
das Gut im Besitz des dritten Bruders, des Dragonerhauptmanns
Carl Sigismund, der nach 1790 Landrat von Zielenzig (Sulęcin) war.6
Es ist anzunehmen, dass die Ortschaft in denKampfhandlungen
des Siebenjährigen Krieges in Mitleidenschaft gezogen wurde,
da 1758 der russische General William Fermor hier sein Quartier
aufgeschlagen hatte.7 1780 führte man eine Separation der gutsherrlichen von den bäuerlichen Gütern durch und zum Ritter-
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gut gehörten damals: das Vorwerk Theuer (Sobieraj), eine 1779
errichtete Ziegelei, eine Windmühle von 1785 und ein Gasthaus
am Anken-See (jezioro Lubniewsko), das 1782 urkundlich erwähnt
wird.8 Im Jahr 1785 gab es in Arensdorf neun Bauernhöfe, zehn
Kossäten, 14 landlose Bauern, einen Hirten und einen Schäfer. 1809
befand sich das Rittergut weiterhin im Besitz von Carl Sigismund
von Kalckreuth, und zu dieser Zeit lebten in Arensdorf neun Bauern,
ein Halbbauer, neun Halbkossäten, 12 Häusler und ein Fischer. In der
Ortschaft gab es eine Schmiede, eine Ziegelei, eine Teererei und
eine Windmühle. Insgesamt bestand das Dorf damals aus 46 Häusern und hatte 244 Einwohner. Zum Rittergut gehörten 3.000 Morgen (766 ha) Wald.9
Im Jahr 1851 verkaufte der Sohn von Carl Sigismund, Hauptmann Wilhelm Eberhard Ernst von Kalckreuth, die Familiengüter
an dieFamilie von Gemmingen.10 Zum Rittergut gehörten das Vorwerk Theuer, das Gasthaus Trinkomal, das Mühlengrundstück mit
acht Kolonistenhöfen und 261 Morgen Land. Als das Gut 1855 in
den Besitz von Heinrich Tholuck kam, befanden sich im Dorf 25
Häuser mit 300 Einwohnern.11 Anschließend wechselte das Gut
noch mehrfach seine Eigentümer. 1896 wird ein gewisser Richard
Neumann urkundlich erwähnt, auf dessen Initiative vermutlich das
Herrenhaus umgebaut und erweitert sowie Wirtschaftsbauten errichtet worden sind.12

2 Kutschen vor dem Herrenhaus. Aufnahme um 1910
Powozy na podjeździe przed pałacem. Fot. ok. 1910 r.
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Familie von Böttinger
Im Jahr 1909 ging das Rittergut in den Besitz von Henry Theodore
von Böttinger (1848-1920) über, der sich schließlich 1916 mit seiner
Familie in Arensdorf niederließ.13 Henry Theodore war Geheimer
Regierungsrat, Doktor h.c. der Universität Göttingen (1896) und der
Technischen Hochschule Braunschweig (1918), er war Industrieller
im Brauereiwesen und Bankier, vor allem aber war er der Schwiegersohn des Gründers der Bayer Werke und fast vierzig Jahre als
Vorstand / Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens maßgeblich
an dessen internationaler Entwicklung beteiligt. Henry Theodore
war der einzige Sohn von Dr. phil. Heinrich Wilhelm Böttinger
(1820-1874) und Sophia Maria Elisabeth Christmann (1818-1870).
Nachdem er 1866-1870 Naturwissenschaften in Freiburg und
Würzburg studiert hatte, übernahm er 1874 – nach einigen Praktika im Bank- und Brauereiwesen – das Würzburger Hofbräuhaus als
Erbe seines Vaters. Dank seiner Bemühungen konnte er die Pro-
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Herrenhaus / pałac
alter Gutshof / stary folwark
neuer Gutshof / nowy folwark
Park / park
Forstamt / leśnictwo
Gutskolonie / kolonia folwarczna
Torgebäude / budynek bramny
Kirche / kościół
Mausoleum / mauzoleum

3 Messtischblatt von 1934 (Ausschnitt)
Mapa topograficzna z 1934 r. (fragment)
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4 Eingangsfassade des Herrenhauses. Aufnahme um 1920
Elewacja frontowa-wschodnia pałacu, fot. z 1920 r.

5 Eingangsseite des Herrenhauses. Aufnahme 2017
Elewacja frontowa-wschodnia pałacu, fot. z 2017 r.

duktion schon in Kürze vervielfachen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters trat er in den Vorstand der Farbenfabriken (Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.) ein, dem er bis 1906 angehörte,
bevor er 1907 an die Spitze des Aufsichtsrats wechselte. Diese Position behielt er bis zu seinem Tode 1920. Böttingers politisches Engagement kam in seiner Zugehörigkeit zur Nationalliberalen und
später zur Deutschnationalen Volkspartei zum Ausdruck. Er war
Mitglied im preußischen Abgeordnetenhaus, ab 1907 vom Kaiser
persönlich ernanntes Mitglied des Preußischen Herrenhauses, Gründungsmitglied und Senator der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Henry
Theodore engagierte sich in der Handelskammer Elberfeld und
gehörte zum Führungsgremium des Deutschen Handelstages. Als
Besitzer des Würzburger Hofbräuhauses war er Mitglied des Deutschen Brauer-Bundes. Er war Mitbegründer und zumeist auch im
Vorstand zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen, u. a. auch
Vorsitzender der Göttinger Vereinigung für angewandte Physik und
Mathematik. Mit seinem intensiven Einsatz für praxisnahe Forschung nahm er im Kaiserreich eine führende Rolle bei der institutionellen Verzahnung von Wissenschaft, Technik und Industrie ein.
In Anerkennung seiner Verdienste wurde Henry Theodore 1907 in
den Adelsstand erhoben.14 Seinen Stammbaum leitete er von dem
um die Mitte des 16. Jahrhunderts lebenden Kaufmann Leonhard
Bettinger aus Hemligen ab.15 1878 schloss Henry Theodore die Ehe
mit Adele Bayer (1856-1925). Anfangs wohnte das Paar in Elberfeld

6 Henry Theodore von Böttinger mit Familie vor dem Eingang
des Herrenhauses. Aufnahme um 1920
Henry Theodore von Böttinger z rodziną przed wejściem
do pałacu, ok. 1920 r.
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7 Nordseite des Herrenhauses mit Wintergartenanbau. Aufnahme um 1920
Elewacja północna pałacu z ogrodem zimowym, ok. 1920 r.

8 Wintergarten. Aufnahme um 1920
Ogród zimowy, ok. 1920 r.

in der Briller Str. 16-18, zog jedoch um 1900 nach Wuppertal in die
Villa Sonneck. Zur selben Zeit erwarb Henry Theodore von Böttinger das Landgut Bewersdorf (Bobrowniki) bei Stolp (Słupsk) in Pommern mit einem ansehnlichen Herrenhaus, das er schon 1909 in
Zusammenhang mit dem Erwerb des Rittergutes Arensdorf eintauschte und verkaufte. Unabhängig davon wohnte Henry Theodore während seiner häufigen Aufenthalte in Berlin am Pariser
Platz 6A bzw. im luxuriösen Hotel Adlon.
In den Jahren 1909-1916 ließ Henry Theodore das Arensdorfer
Herrenhaus umbauen und erweitern, den Park vergrößern und zugleich umgestalten sowie im östlichen Teil der Gutsanlage einen modernen Wirtschaftshof errichten. Seinem Engagement wird auch die
Errichtung eines Bahnhofs an der Eisenbahnstrecke Zielenzig-Hammer im Jahr 1912 zugeschrieben.16 Das Arensdorfer Gut umfasste damals 1.751 ha, darunter 1.062 ha Forstfläche und 42 ha Gewässer.
Zum Rittergut gehörten das Vorwerk Theuer, eine Brennerei, eine
Ziegelei, eine Elektroturbine, ein Milchhof, ein kleines Sägewerk und
eine Stärkefabrik. Neben Brennereiwesen, Forstwirtschaft, Holzverarbeitung und Ackerbau wurden auch Pferde-, Vieh- und Schweinezucht betrieben. Henry Theodore hatte drei Söhne: Friedrich Heinrich, genannt Friedel (1879-1925), Heinrich Karl Joseph, genannt
Heinz (1882-1968) und Waldemar Friedrich Johannes (1886-1945),
der als Bankier in London arbeitete. Der älteste Sohn, Friedrich Heinrich, übernahm 1913 das Gut Mehleden (Melejdy) bei Bartenstein

(Bartoszyce) in Ostpreußen. Das Anwesen in Arensdorf erbten die
beiden jüngeren Söhne. Schließlich ließ sich Waldemar mit seiner
Ehefrau Lotte Mathilde geb. Schniewind (1890-1989) und ihren vier
Kindern, Ruth Adele Luise Lotte (1912-2012), Heinz-Hermann Friedrich Johannes Waldemar (1914-1944), Botho Heinrich Waldemar
(1916-1940) und Juliane Henriette Lotte (1920-2002) in Arensdorf
nieder.17 Waldemar absolvierte ein Wirtschaftsstudium in Berlin. Anfangs lebte er mit seiner Familie in London, anschließend wohnte er
in der Zeit des Ersten Weltkrieges in Berlin. Ab 1915 bzw. 1917 hielt
er sich in Nudersdorf bei Wittenberg (Sachsen-Anhalt) auf. Das Gut
hatte er von seinem Vater geerbt, verkaufte es jedoch als er nach
Arensdorf zog.18 Waldemar engagierte sich für die Weiterentwicklung des Gutsbetriebes und erwarb 1925 das Gut Herzogswalde (Żubrów) mit dem Vorwerk Marienwalde dazu.
Waldemar von Böttinger und seine Familie blieben bis Anfang
1945 im Besitz ihrer Landgüter. Der Krieg ließ die Familie von Böttinger nicht unverschont.19 Waldemar von Böttinger verstarb am
17. März 1945 im sowjetischen Arbeitslager in Kriescht (Krzeszyce),
seine Frau Lotte Mathilde blieb bis zu ihrer Flucht, zunächst nach
Berlin und 1950 weiter nach Wuppertal, in Arensdorf und arbeitete dort als Landarbeiterin.20
Nach Kriegsende kam das Arensdorfer Gut unter polnische Verwaltung und wurde verstaatlicht. Gegenwärtig befinden sich Herrenhaus, Parkanlage und Wirtschaftshof in Privatbesitz. Das Her-
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9 Nordseite des Herrenhauses mit Wintergarten. Aufnahme 2017
Elewacja północna pałacu z ogrodem zimowym. Fot. z 2017 r.

renhaus steht leer, wird aber gesichert, und das umliegende Gelände wird instandgehalten. Die Dorfkirche wird von der römisch-katholischen Gemeinde genutzt.

Arensdorfer Herrenhaus wurde vermutlich Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut. Davon zeugen eine 1710 vom Gutsherrn vollzogene
Kirchenstiftung und die Tatsache, dass General William Fermor
1758 hier sein Quartier bezogen hatte. Auch als Geburtsort der
Herren von Kalckreuth in den Jahren 1741, 1744 und 1745 und als
Familiensitz des Landrates Carl Sigismund von Kalckreuth muss das
damalige Herrenhaus vermutlich ein ein- bzw. zweigeschossiger
Barockbau auf rechteckigem Grundriss gewesen sein,21 der mit einem Sattel-, Walm- oder Mansarddach gedeckt war.

Das Herrenhaus
Das Herrenhaus und die dazugehörige Parkanlage liegen im nordwestlichen Teil der Ortschaft unweit der Dorfkirche und des Wirtschaftshofes, der sich an anderen Seite der Dorfstraße erstreckt. Das
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10 Südwestseite des Herrenhauses. Aufnahme 2017
Elewacja południowo-zachodnia skrzydła pałacu. Fot. z 2017 r.

11 Orangerie an der Ostseite. Aufnahme 2017
Oranżeria przy elewacji wschodniej. Fot. z 2017 r.

Historisches Bildmaterial belegt, dass das Gebäude Ende des
19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Stil der
deutschen Neorenaissance umgebaut worden ist.22 Nach Süden
hatte man den Bau um zwei Achsen verlängert und eine langgestreckte, polygonal geschlossene Orangerie hinzugefügt (Abb. 11).
An der Nord-Ost-Seite erhielt das Gebäude einen zylindrischen Eckturm mit achteckigem Abschluss, bekrönt mit pyramidalem Helm
(Abb. 5). Die Eingangsfassade bekam am Mittelrisalit einen Vorbau,
der durch Pilaster mit Volutenkapitellen akzentuiert wurde und ein
Gebälk mit profiliertem Gesims trug (Abb. 1, 2, 4, 5).
Über dem Eingang, an der Balkonbrüstung wurden zwei Medaillons mit einander zugewandten Köpfen in Laubkränzen und über
dem Eingang am Keilstein eine Löwenmaske angebracht (Abb. 2).23
Einen zusätzlichen Schmuck bilden die Volutengiebel am Risalit der
Eingangsfassade und in den Dachbereichen der Seitenfassaden, sie
sind phantasiereich verziert und durch Fialen bereichert. Initiator des
Umbaus könnte der damalige Gutsherr Richard Neumann gewesen
sein. Der Autor der Umbauentwürfe ist bis jetzt unbekannt.
Die heutige Gestalt des Herrenhauses ist zum großen Teil das Ergebnis des 1909-1916 von Henry Theodore von Böttinger durchgeführten Umbaus. Den Entwurf dazu schuf der königlich-preußische

Hofarchitekt Ernst Eberhard von Ihne (1848-1917).24 Er bevorzugte
die Architektur der Neorenaissance und des Neobarock und verband diese mit französischen und italienischen Einflüssen. Ihne erfreute sich eines großen Ansehens und schuf in Berlin zahlreiche
öffentliche Monumentalbauten im Stil des Neobarock.25 Viel Anerkennung brachten ihm auch seine Residenzbauten26 sowie der Umund Ausbau der kaiserlichen Wohngemächer (1888) im Berliner
Schloss sowie die Erweiterung des Weißen Saales (1891-1895). Ihnes Spätwerke zeigen hauptsächlich Einflüsse des englischen Landhausstils.27 Ernst Eberhard von Ihne war 1906 in Anerkennung seiner Verdienste und seiner engen Kontakte zum Kaiser und zu
dessen Umfeld in den erblichen Adelsstand erhoben worden.
Die Wahl des entwerfenden Architekten, die Henry Theodore
von Böttinger getroffen hatte, war nicht nur durch die breite Wertschätzung und das hohe Ansehen von Ihnes bedingt, sondern bildete eine Fortsetzung der früheren Zusammenarbeit mit dem Architekten, der bereits um 1900 die Villa Sonneck in Wuppertal für
von Böttinger erbaut hatte.28
Das Arensdorfer Herrenhaus besteht aus zwei Flügeln auf L-förmigem Grundriss. Der Hauptflügel zur Dorfstraße gewandt, ist
älter; große Teile der Mauersubstanz stammen vermutlich vom Vor-
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12 Blick aus der Eingangshalle zum Haupteingang. Aufnahme 2017
Wejście główne do pałacu od strony hollu. Fot. z 2017 r.

gängerbau des 18. Jahrhunderts. Der differenziert gestaltete Baukörper besitzt an der Nord-Ost-Ecke einen Rundturm mit zwiebelförmigem Helm (Abb. 9). Nach dem Umbau des Herrenhauses um
1916 wurde auf dem Turmhelm eine Wetterfahne mit dem Monogramm des Gutsherrn„v.B.” (von Böttinger) angebracht.29 Die
neunachsige Eingangsfassade wird durch einen dreiachsigen Mittelrisalit mit Portalvorbau und Terrasse im Obergeschoss hervorge-

hoben, einst von einer Brüstung umlaufen. Dieser Empfangsvorbau
mit vorgelagerter Freitreppe bildete den Hauptzugang zum Herrenhaus (Abb. 4). Zu beiden Seiten des Eingangs stand jeweils eine lebensgroße Löwenskulptur aus Marmor auf langgestrecktem Sockel. Von den Löwenfiguren sind heute nur noch Teile
der Pfoten erhalten. An der Südseite des Hauptflügels schließt sich
die langgestreckte, polygonal geschlossene, mit einem Zeltdach
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Salon des Herrn
holl / Pokój Pana
2 Salon der Dame
Pokoje Pani
3 Flur
korytarz
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13 Salon des Hausherrn, Blick nach Süden. Aufnahme um 1920
Pokój Pana, widok w kierunku południowym. Fot. ok. 1920 r.
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15 Herrenhaus, Grundriss des Erdgeschosses
Rzut przyziemia pałacu

des Geländeabfalls drei Geschosse und ein durchfenstertes Souterrain. Der Hauptbau ist mit einem Walmdach gedeckt, dessen
Flächen durch Dreiecksgiebel und symmetrisch angelegte Dachgauben gegliedert werden (Abb. 9).
14 Salon des Hausherrn, Blick nach Norden. Aufnahme um 1920
Pokój Pana, widok w kierunku północnym. Fot. ok. 1920 r.

Die Innenräume
Der Hauptflügel ist in zweieinhalb Trakten mit Innenkorridor aufgebaut, der parallel zur Eingangseite verläuft. Eine wichtige Rolle
in der Erschließung der Innenräume spielt die geräumige Eingangshalle mit Empfangsvorbau, die unter Henry Theodore von
Böttinger in den Salon des Herrn integriert wurde (Abb. 12-16). Die
Eingangshalle ist westlich mit dem quer dazu verlaufenden Korridor verbunden und liegt zugleich in der Achse des repräsentativen,

gedeckte Orangerie mit vorgelagerter Terrasse an (Abb. 11). An der
nördlichen Gartenseite des Herrenhauses lag der einstige Wintergarten, der vom Park aus über eine Steintreppe zu erreichen war.
Der Raum ist mit einem Pultdach gedeckt, das auf vier Pfeilern mit
dorischen Viertelsäulen und Pilastern ruht (Abb. 7-9). Die sechsachsige, unsymmetrisch gestaltete Gartenseite, besitzt aufgrund
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16 Eingangshalle des Herrenhauses mit Blick zur Haupttreppe. Aufnahme 2017
Holl pałacu z widokiem na klatkę schodową. Fot. z 2017 r.

zweiarmig gebrochenen, aus Stahlbeton gefertigten Treppenhauses im hinteren Trakt (Abb. 16). Ursprünglich befand sich dort eine
hölzerne Treppe mit profiliertem Handlauf und Traljen sowie einer
hölzernen Wandverkleidung.30 Zu beiden Seiten der Eingangshalle schließen sich nachträglich abgetrennte Räume an. Die zur rechten Hand gelegenen Räume bildeten einst den Salon des Haus-

herrn (Abb. 13, 14), links befanden sich zwei kleinere Salons der
Dame (Abb. 19). Im Erdgeschoss des Gebäudes befanden sich auch
mehrere repräsentative Räume: Der erste Saal in der Nordostecke
diente als Salon (Abb. 18, 20). Er öffnet sich zum Turm hin und besitzt einen Zugang zum Wintergarten. Der in der Südwestecke gelegene Saal ist wiederum mit der Orangerie und deren Terrasse
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19 Salon der Dame, Blick nach Süden. Aufnahme um 1920
Pokój Pani, widok w kierunku południowym. Fot. ok. 1920 r.

17 Speisesaal (?) im Obergeschoss. Aufnahme um 1920
Jadalnia (?) na piętrze. Fot. ok. 1920 r.

tativen Charakter hatte der im vorderen Trakt gelegene Speisesaal
mit Zugang zur Terrasse an der Eingangsseite (Abb. 17). Im Dachgeschoss waren nachträglich mehrere Wohnräume eingebaut worden, zwei ursprüngliche, gemauerte Räucherkammern blieben erhalten. Die Kellerräume wiederholen im Großen und Ganzen die
Raumaufteilung des Erdgeschosses, sind jedoch in ihrer Aufeinanderfolge nicht einheitlich. Von dem älteren Vorgängerbau zeugen
der Aufbau des Gebäudes in zwei Trakten mit Eingangshalle und
die tonnengewölbten Kellerräume im vorderen Trakt. Die Kellerräume im hinteren Trakt weisen hingegen Segmentgewölbe auf
und stammen vermutlich aus der Zeit des Um- und Ausbaus des
Herrenhauses durch Richard Neumann.
Der Nordwestflügel
Der Seitenflügel des Herrenhauses an der Nordwestseite wurde erst
um 1916 hinzugefügt,31 wobei er in architektonischer und in funktioneller Hinsicht dem Hauptflügel angepasst wurde (Abb. 9, 10).
Der Flügelbau auf unregelmäßigem Grundriss, zeigt eine asymmetrische Fassadengliederung, die die Raumaufteilung im Inneren
wiederspiegelt und ist teils zwei-, teils dreigeschossig gestaltet. Der
Flügel besitzt zwei Kellergeschosse und ist mit einem Walmdach
mit Giebel und Dachgauben gedeckt. Die nach Norden zum Garten
gewandte Eingangsseite des Flügels ist mit der Gartenfassade des

18 Salon. Aufnahme um 1920
Salon. Fot. ok. 1920 r.

verbunden. Diese geräumigen und hellen Säle stehen im Kontrast
zu den Räumen des rückwärtigen Traktes, die als Bäder, Toiletten
und Wirtschaftsräume genutzt wurden. Eine ähnliche Raumaufteilung zeigte auch das Obergeschoss, in dem sich die Wohnräume,
darunter die Schlafzimmer und Garderoben befanden. Repräsen-
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20 Ehemaliger Salon im Erdgeschoss an der Nordostseite. Aufnahme 2017
Dawny salon na parterze w północno-wschodniej części pałacu. Fot. z 2017 r.

Hauptbaues verbunden. Der neu erbaute Seitenflügel besitzt einen
dreiseitigen, dreiachsigen Risalit mit dreiteiligem Fenster und im
Dachbereich einen Dreiecksgiebel. Die dreigeschossige Westfassade weist einen dreiseitigen Risalit auf, ebenso ist die Südseite dreigeschossig und besitzt einen sechseckigen Turm an der Ostecke, in

dem ein Treppenhaus untergebracht ist (Abb. 15). Der Turm ist mit
einem Pyramidendach bekrönt. Westlich des Turmes befindet sich
eine polygonale Terrasse mit Brüstung über den Fenstern des Souterrains. Die Fassade ist durch einen einachsigen, zurückgesetzten
Verbindungbau mit der Fassade des Hauptbaus verbunden.
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22 Tür im Treppenhaus des Seitenflügels. Aufnahme 2017
Stolarka drzwiowa w obrębie klatki schodowej skrzydła pałacu. Fot. z 2017 r.

geländer eingebaut (Abb. 21, 22, 25). Im nordöstlichen Teil des Flügels hatte man einen Festsaal angelegt, der sich über anderthalb
Trakte des Gebäudes erstreckt (Abb. 23). Der Saal besitzt einen Zugang zu zwei Räumen des Hauptflügels und zum Wintergarten an
der Gartenfassade. In die Südwand des Festsaals wurde ein Lift eingebaut, der zur Küche führte. In dem Saal sind noch Reste der einstigen Holzvertäfelung und des Stuckdekors mit vergoldeten Rosenblüten und gemalten Blumenmotiven erhalten geblieben,
ebenso blieb im Nachbarraum Stuckdekor bewahrt.
Eine ähnliche Raumaufteilung zeigt auch das Obergeschoss, allerdings mit einem kürzeren Korridor und zusätzlich eingeführten
Trennwänden. Im Dachgeschoss sind nachträglich Gästezimmer eingerichtet worden. Der gesamte Flügel ist unterkellert. Die Kellerräume des Hauptbaus sind in drei Trakten angelegt: Zur Gartenseite lagen zwei Küchen und ein Korridor, der zum Keller führte,
der kürzere Mitteltrakt umfasst das Treppenhaus, einen Korridor
und einen Duschraum und im dritten Trakt liegen ein Korridor und
das Souterrain. Die Keller besitzen massive Kappendecken.
Der an den Hauptbau angepasste Seitenflügel wies im Dachbereich ebenfalls Dreiecksgiebel mit Steinkugeln und Dachgauben

21 Treppenhaus im Seitenflügel des Herrenhauses. Aufnahme 2017
Klatka schodowa w skrzydle pałacu. Fot. z 2017 r.

Das Erdgeschoss des Seitenflügels zeigt im Bereich dieses Verbindungsbaus und des Gartenrisalits eine Raumaufteilung in
anderthalb Trakten sowie im westlichen Teil von zweieinhalb Trakten. Die Räume sind durch einen querlaufenden Korridor erschlossen, an den im westlichen Flügelteil zu beiden Seiten jeweils zwei
Räume grenzen. Die hofseitigen Innenräume verfügen über einen
Zugang zur Terrasse. Zur Erschließung der einzelnen Geschosse
wurde in dem selben Trakt eine Treppe aus Stahlbeton mit Metall-
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23 Festsaal / Speisesaal im Erdgeschoss des Flügelbaus. Aufnahme 2017
Sala balowa / jadalnia na parterze skrzydła pałacu. Fot. z 2017 r.

auf. Alle Fassaden verzichten auf Skulpturenschmuck und Baudekor. Nur der Portalvorbau besitzt Bossenwerk und ein profiliertes Traufgesims. Zur Fassadengestaltung gehören die unterschiedlich gestalteten Fensterrahmungen und die kleinteilige
Sprossengliederung der oberen Fensterfelder. Die Fensterläden,
nachträglich leider beseitigt, besaßen einst Lamellen.
Die Gestaltung der Innentüren des Seitenflügels hatte man denen des Hauptbaues angepasst, alle waren ein- bzw. zweiflügelig

und mit Rahmenfeldern gegliedert. Die Türen zu den repräsentativen Sälen besaßen ein Oberlichtfenster und dekorative Gesimse.
Die Ausstattung des Herrenhauses
In den Privatarchiven der Nachkommen der einstigen Arensdorfer
Gutsherren – der Familie von Böttinger – sind einige Innenaufnahmen des Herrenhauses aus der Zeit vor 1945 erhalten (Abb. 13, 14,
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17-19).32 Neben historischen Möbelstücken und Gemälden sind darauf auch ein Sandsteinkamin mit dem farbig gefassten Wappen derer von Böttinger und ein Porträt Henry Theodore von Böttingers
zu sehen. Im Gegensatz zu früheren Meinungen ist die einstige Innenausstattung des Hauses in der Nachkriegszeit nicht komplett
vernichtet und auch nicht verstreut worden.33
In der Anlage zu einem Brief der Posener Zweigstelle des Wojewodschaftsamtes in Landsberg a.d. Warthe vom 6. Juli 1948 an den
Stadtpräsidenten von Landsberg34 wurde eine Abschrift des Verzeichnisses aller Objekte von musealem Wert, die sich damals in
dem Rittergut Arensdorf befanden, mitgesendet. Wie aus dem
Brief hervorgeht, „stehen diese Gegenstände zur Verfügung und
können jederzeit nach Ermessen des Herrn Präsidenten der Stadtverwaltung dem Museum übergeben werden, jedoch nur in Absprache mit dem Kreisliquidationsamt”.35
In der Abschrift wurden in 52 Punkten insgesamt 62 Objekte,
hauptsächlich Möbel, aufgeführt. Erwähnt werden u.a.: eine Truhe
und eine renaissancezeitliche Anrichte, ein großer, viertüriger Barockschrank, ein Danziger bzw. flämischer Schrank, ein Schrank und
ein Sekretär im Empire-Stil, eine Biedermeier-Kommode sowie ein
Tisch und ein zweitüriger Schrank im Jugendstil und viele andere
Möbelstücke. Zwei Ausstattungsgegenstände stammten aus archäologischen Ausgrabungsstätten: ein Minerva-Relief und ein
Löwenkopf. Außerdem gab es ein holländisches Landschaftsgemälde und zwei achteckige Gemälde italienischer Meister, einen barocken Kerzenleuchter aus Metall, zwei Empire-Medaillons und einen Buddha-Tempel aus vergoldetem Lack. Des Weiteren werden in
dem Verzeichnis acht gefasste Hirschköpfe aus den Jahren 14201605 und zwei Elchköpfe erwähnt.
Aufgrund der Sammeltätigkeit Henry Theodore von Böttingers36
war die Ausstattung durch fernöstliche Kunstgegenstände bereichert worden: Durch einen japanischen Schrank (Bibliothek?), ein
japanisches Kupfer-Postament und durch den erwähnten BuddhaTempel. Über die genannten Ausstattungsstücke verfügte das
Kreisliquidationsamt in Landsberg, das dem Verwalter des Gutes
Arensdorf, Franciszek Urban, die Aufsicht darüber übertrug. Das
Verzeichnis wurde von Janina Szumanowa37, von Franciszek Urban
und einem namentlich nicht bekannten Vertreter des Kreisliquidationsamtes erstellt. Die Ausstattungsstücke sind dem Museum jedoch nicht übergeben worden, ihr Schicksal ist zum derzeitigen
Forschungsstand unbekannt.

24 Tür zur Eingangshalle. Aufnahme 2017
Stolarka drzwiowa prowadząca do hollu. Fot. z 2017 r.
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ZAMKI I DWORY POTRZEBUJĄ PRZYJACIÓŁ

PATRONAT HONOROWY
dr Dietmar Woidke
Premier Kraju Związkowego Brandenburgii

prof. dr Andrzej Przyłębski
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech

„Koło Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii“ (Freundeskreis Schlösser und
Gärten der Mark) działające w ramach Deutsche Gesellschaft e.V. w 2006
roku rozpoczęło po raz pierwszy przy niemiecko-polskiej współpracy edycję
nowego, dwujęzycznego cyklu wydawniczego pod tytułem „Zamki i Ogrody Nowej Marchii“ (Schlösser und Gärten der Neumark). Celem tej cyklicznej publikacji o ponadgranicznym charakterze jest zapoznanie zainteresowanych czytelników w Niemczech i w Polsce z architekturą zamków,
dworków, folwarków i założeń parkowych, położonych na terenie historycznej Nowej Marchii czyli na dawnych brandenburskich ziemiach na
wschód od Odry na tle ich zmiennych dziejów. Intencją naszą jest przybliżenie niemieckiemu czytelnikowi regionu położonego po drugiej stronie
Odry, który w znacznym stopniu zniknął mu z pola widzenia oraz zapoznanie czytelnika polskiego z wymiarem artystycznym i kulturowo-historycznym
tego nieco mniej znanego regionu kulturowego.
Budowle zamkowe i siedziby szlacheckie obok architektury sakralnej
zajmowały centralne miejsce w historycznym i kulturowo-historycznym
rozwoju tego regionu. Przeprowadzenie badań oraz dokumentacja ich historii jest warunkiem znalezienia nowej, przyszłościowej formy użytkowania
oraz zgodnej z zasadami konserwatorskimi odbudowy owych zamków,
parków i folwarków. Zachowanie tych zabytków architektury i sztuki
wymaga wszechstronnego zaangażowania. W wyniku zniszczeń II wojny
światowej, wywłaszczeń, wprowadzania nowych funkcji i zaniedbań wiele
z tych obiektów – zarówno po lewej stronie Odry w dawnej NRD, jak i po
prawej, na dzisiejszych ziemiach polskich – stoi opuszczonych i popada
w ruinę, bądź jest nieodpowiednio użytkowanych. Niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. Dotychczas tylko kilka z nich zdołano odbudować zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zachodzi pilna potrzeba działania.

Niniejszy cykl publikacji powstaje przy współpracy polskich i niemieckich
historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Przedstawia on artystyczne
i kulturowo-historyczne znaczenie poszczególnych budowli oraz ich zmienne stosunki własnościowe. Zwraca też uwagę na ich obecny stan zachowania oraz na konieczność ich odbudowy.
Celem edycji jest także uhonorowanie przykładów wybitnych restauracji
oraz ciekawych sposobów użytkowania odrestaurowanych obiektów. Cykl
zainaugurowały publikacje o pałacu w Dąbroszynie/Tamsel i zamku Joannitów w Słońsku/Sonnenburg. Kontynuację stanowiły opracowania o zrekonstruowanym pałacu w Mierzęcinie/Mehrenthin oraz o zagrożonym w
swej substancji zamku Joannitów, późniejszej rezydencji margrabiów w
Swobnicy/Wildenbruch. Następnie cykl poszerzono o monografie zamku
Joannitów w Łagowie/Lagow i pałacu w Krzymowie/Hanseberg, którego
przyszłość jest jeszcze otwarta. W latach 2011/2012 ukazały się opracowania pałaców w Gliśnie/Gleißen i Brodach/Pförten, zamku w Kostrzynie/Küstrin oraz pałaców w Sosnach/Charlottenhof i Dolsku/Dölzig. W
2013 r. wydano monografie zamku w Sulechowie/Züllichau oraz obu
pałaców w Lubniewicach / Königswalde, w 2014 r. o Trzebiechowie /
Trebschen, Toporowie/Topper i Krośnie Odrzańskim/Crossen, r. o Żarach/Sorau i Tucznie/Schönrade. Na przełomie lat 2016/17 ukazały się publikacje o Żubrowie/Herzogswalde i Wilkowie/Wilkau, a w 2017 r. o Jarnatowie/Arensdorf i Drezdenku/Driesen.
Wydawcom bardzo zależy na tym, aby niniejszy cykl edytorski poszerzył
wiedzę o wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyczynił się do pogłębienia
dialogu polsko-niemieckiego.

dr Sibylle Badstübner-Gröger
Przewodnicząca Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii

prof. dr Andrzej Tomaszewski (†)

prof. dr emer. Dethard von Winterfeld

prof. dr Tomasz Torbus

Przewodniczący Koła Roboczego Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki
i Konserwatorów Zabytków

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
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JARNATÓW ARENSDORF
Błażej Skaziński

ny siedmioletniej. W 1758 roku kwaterował tutaj rosyjski generał William Fermor.7 W 1780 roku miała miejsce separacja dóbr szlacheckich i chłopskich.
Do majątku należały: folwark w Sobieraju, cegielnia wybudowana w 1779
roku, wiatrak z 1785 roku oraz karczma przy jeziorze Lubniewsko wzmiankowana w 1782 roku.8 W 1785 roku w Jarnatowie było dziewięć gospodarstw
chłopskich, dziesięciu zagrodników, 14 komorników, pasterz i owczarz. W
1809 roku majątek ziemski należał w dalszym ciągu do Carla Sigismunda von
Kalckreuth. W Jarnatowie mieszkało wówczas dziewięciu chłopów, jeden
półchłop, dziewięciu półzagrodników, 12 chałupników i rybak. W Jarnatowie
była kuźnia, cegielnia, smolarnia oraz wiatrak. Ogółem we wsi było 46 domów
i 244 mieszkańców. Do majątku należało 3000 mórg lasu (766 ha).9
W 1851 roku syn Carla Sigismunda, kapitan Wilhelm Eberhard Ernst von
Kalckreuth odsprzedał posiadłość rodzinie von Gemmingen.10 Do majątku należały wówczas folwark w Sobieraju, karczma Trinkomala, nieruchomość
młyńska z ośmioma zagrodami kolonistów oraz 261 mórg ziemi. Kiedy majątek
w 1855 roku był w posiadaniu Heinricha Tholucka, miejscowość składała się z
25 domów i zamieszkiwało ją 300 mieszkańców.11 Następnie właściciele dóbr
zmieniali się jeszcze kilkakrotnie. W 1896 roku wzmiankowany był np. niejaki
Richard Neumann, z którego inicjatywy być może przeprowadzono przebudowę i rozbudowę pałacu oraz wzniesiono szereg budynków gospodarczych.12

Dzieje majątku i miejscowości
Jarnatów znajduje się na terenie historycznej ziemi torzymskiej, na dawnym
pograniczu lubusko-wielkopolskim.1 Miejscowość położona jest w odległości
około 6 km na południowy zachód od Lubniewic i około 10 km na północ od
Sulęcina. Wieś założono na zalesionym terenie wzgórz morenowych, z rynnowymi jeziorami oraz dominantą w formie wzgórza o wysokości 100,1 m,
położonego po północno-wschodniej stronie miejscowości. Jarnatów posiada oryginalne i charakterystyczne, czytelne do dnia dzisiejszego rozplanowanie w kształcie owalnicy założonej na osi północ-południe, ze skrzyżowaniem
dróg prowadzących z Lubniewic do Miechowa i z Miechowa do Rudnicy.
Wieś powstała w połowie XIII wieku przy udziale śląskich osadników pochodzących z okolic Oławy2. Najstarsze jej nazwy występują w brzmieniu: Arnestorf, Arnstorff i Arensdorf. W 1421 roku tutejsze dobra ziemskie w trzeciej
części należały dożywotnio do Margarethe, wdowy po niejakim Nyschu Zymützu.3 W świetle źródeł archiwalnych byłby on najstarszym znanym właścicielem majątku ziemskiego. Według dokumentu z 1461 roku wieś liczyła 30
łanów, w tym sześć należało do sołtysa, a dziesięć do chłopów czynszowych.4
Przed 1500 rokiem dobra znalazły się w posiadaniu rodu von Waldow, którego główną siedzibę stanowiły pobliskie Lubniewice. Na początku XVIII wieku
majątek należał do podpułkownika Caspara Adama von Waldow, który w
1710 roku dokonał fundacji kościoła. W 1715 roku dobra stanowiły własność
trzech nieletnich synów Caspara Adama von Waldow i jego małżonki Dorothe
von Kalckreuth: Caspara Friedricha, Carla Adolpha i Hansa Wilhelma.5

Rodzina von Böttinger
W 1909 roku majątek ziemski znalazł się w posiadaniu Henry’ego Theodora
von Böttingera (1848-1920), który wraz z rodziną osiedlił się w Jarnatowie w
1916 roku.13 Henry Theodore był tajnym radcą rządowym, doktorem h. c.
Uniwersytetu w Getyndze (1896) i Politechniki w Brunszwiku (1918), przemysłowcem z branży browarniczej i bankierem. Był jedynym synem Heinricha Wilhelma Böttingera (1820-1874), doktora filozofii i przemysłowca oraz Sophii
Marii Elisabeth Christmann (1818-1870). W latach 1866-1870 studiował
nauki przyrodnicze we Freiburgu i Würzburgu. W 1874 roku, po odbyciu staży
w bankach i przemyśle, przejął po ojcu Würzburger Hofbräuhaus. Dzięki
swoim staraniom już wkrótce zwielokrotnił jego produkcję. Jako zięć założyciela firmy Bayer Werke po śmierci teścia wstąpił do zarządu Farbenfabriken

Rodzina von Kalckreuth
Po 1715 roku dobra przejął Rudolf Eberhard von Kalckreuth (1708-1750) wraz
z małżonką Theresą Beatą von Wedel (1719-1802). W 1767 roku majątek należał do ich czterech synów: Friedricha Augusta Bogislava, Hansa Christopha
Ernsta (1741-1825), Carla Sigismunda (1744-1816) oraz Ernsta Carla Rudolfa
(1845-1813). W 1781 roku znalazł się w posiadaniu trzeciego z braci, kapitana dragonów Carla Sigismunda von Kalckreutha, od 1790 roku landrata powiatu sulęcińskiego.6 Miejscowość została zapewne zniszczona podczas woj-
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(dawniej Friedr. Bayer & Co.), a od 1907 roku aż do śmierci był przewodniczącym rady nadzorczej. Działając przez prawie 40 lat w zarządzie bądź radzie nadzorczej firmy Bayer, w decydujący sposób przyczynił się do wzrostu
i międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstwa. Działalność społeczna i polityczna Böttingera przejawiała się w przynależności do Partii Narodowo-Liberalnej i Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, czy też do Towarzystwa Kaisera
Wilhelma. W 1907 roku cesarz osobiście powołał go do Pruskiej Izby Panów.
Działał w Izbie Handlowej Elberfeld, Komitecie Wykonawczym Niemieckiej
Unii Związkowej i Centralnego Stowarzyszenia Niemieckich Przemysłowców,
a jako właściciel Würzburger Hofbräuhaus należał również do Niemieckiego
Stowarzyszenia Browarów. Był też współzałożycielem oraz przeważnie członkiem zarządu licznych organizacji naukowych, w tym przewodniczącym Stowarzyszenia Fizyki Stosowanej i Matematyki Stosowanej w Göttingen. Henry
Theodore w 1907 roku w uznaniu zasług i osiągnięć otrzymał nobilitację.14
Swoich przodków wywodził od kupca Leonharda Bettingera z Hemligen żyjącego w połowie XVI wieku.15 W 1878 roku poślubił Adele z domu Bayer
(1856-1925). Mieszkali początkowo w budynku przy Briller Str. 16-18 w Eberfeld i następnie od około 1900 roku w Willi Sonneck w Wuppertal. W tym
samym czasie Henry Theodore von Böttinger nabył dobra ziemskie wraz z okazałą rezydencją w Bobrownikach koło Słupska. Zostały one sprzedane w 1909
roku w związku z zakupem majątku w Jarnatowie. Niezależnie od tego, wypełniając swoje obowiązki zawodowe Henry Theodore mieszkał w Berlinie
przy Pariser Platz 6A lub w luksusowym hotelu Adlon.
Z inicjatywy Henry’ego Theodora von Böttingera w latach 1909-1916 w
Jarnatowie został przebudowany i rozbudowany pałac, powiększony i zarazem przekomponowany park, a po wschodniej stronie zespołu wzniesiono od
podstaw nowoczesne założenie folwarczne. Jego zabiegom przypisuje się
także powstanie stacji kolejowej w 1912 roku na linii kolejowej z Sulęcina do
Rudnicy.16 Majątek w Jarnatowie obejmował wówczas 1751 ha, w tym 1062
ha lasów i 42 ha wód. Należały do niego: folwark w Sobieraju, gorzelnia, cegielnia, turbina elektryczna, mleczarnia, nieduży tartak oraz krochmalnia.
Obok gorzelnictwa, gospodarki leśnej, przetwórstwa drzewnego i uprawy ziemi zajmowano się też hodowlą koni, bydła i trzody chlewnej. Z małżeństwa
Henry’ego Theodora z Adele pochodziło trzech synów: Friedrich Heinrich, nazywany Friedel (1879-1925), Heinrich Karl Joseph Böttinger, nazywany Heinz
(1882-1968) i Waldemar Friedrich Johannes (1886-1945), będący bankierem
w Londynie. Starszy z synów, Friedrich Heinrich otrzymał w 1913 roku majątek
w Melejdach koło Bartoszyc w Prusach Wschodnich. Posiadłość w Jarnatowie
odziedziczyło dwóch młodszych synów. Ostatecznie w Jarnatowie zamieszkał
Waldemar, jego małżonka Lotte Mathilde z domu Schniewind (1890-1989)
oraz czwórka dzieci: Ruth Adele Luise Lotte (1912-2012), Heinz-Hermann

Friedrich Johannes Waldemar (1914-1944), Botho Heinrich Waldemar (19161940) i Juliane Henriette Lotte (1920-2002)17. Waldemar ukończył studia ekonomiczne w Berlinie. Początkowo wraz z rodziną mieszkał w Londynie, a w
okresie I wojny światowej w Berlinie. Od 1915 lub 1917 roku przebywał również w otrzymanym od ojca majątku Nudersdorf koło Wittenbergi w Saksonii-Anhalt, sprzedanym w związku z osiedleniem się w Jarnatowie.18 Waldemar zaangażował się aktywnie w rozwój majątku ziemskiego. W 1925 roku
nabył dobra w Żubrowie z folwarkiem w Suchcinie.
Waldemar von Böttinger wraz z rodziną pozostawał w posiadaniu swych
dóbr ziemskich do początku 1945 roku. Wojna nie oszczędziła rodziny von
Böttinger.19 Waldemar zmarł 17 marca 1945 roku w sowieckim obozie pracy
w Krzeszycach. Jego małżonka Lotte Mathilde do czasu wyjazdu do Berlina
i następnie w 1950 roku do Wuppertalu, pozostawała w Jarnatowie, pracując w charakterze robotnika folwarcznego.20
Po zakończeniu II wojny światowej majątek w Jarnatowie został znacjonalizowany. Obecnie zespół pałacowo-parkowy i założenie folwarczne znajduje
się w posiadaniu osób prywatnych. Pałac nie jest zagospodarowany, choć systematycznie prowadzone są przy nim prace mające na celu zabezpieczenie
budowli i utrzymanie w należytym stanie otoczenia. Natomiast kościół został
adaptowany przez wspólnotę rzymskokatolicką.
Pałac
Pałac wraz z parkiem znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości, w sąsiedztwie kościoła oraz założenia folwarcznego, usytuowanego po drugiej stronie drogi. Dwór w Jarnatowie został wzniesiony prawdopodobnie na
początku XVIII wieku. Świadczy o tym fundacja kościoła dokonana przez właściciela majątku ziemskiego w 1710 roku oraz miejsce kwaterunku generała
Williama Fermora w 1758 roku. Jarnatów to wreszcie miejsce urodzenia braci
von Kalckreuth w latach 1741, 1744 i 1745 i następnie siedziba landrata
Carla Sigismunda von Kalckreutha. Ówczesna rezydencja była zapewne barokowym, parterowym lub piętrowym budynkiem założonym na planie prostokąta.21 Prostopadłościenna bryła została nakryta dachem dwu- lub czterospadowym, względnie mansardowym.
Według źródeł ikonograficznych dwór został rozbudowany i zarazem przebudowany w stylu neorenesansu niemieckiego zapewne pod koniec XIX lub
na początku XX wieku.22 Obiekt przedłużono o dwie osie w kierunku południowym, gdzie jednocześnie dodano podłużną, wielobocznie zamkniętą od
strony wschodniej oranżerię (il. 11). Po stronie północno-wschodniej budynek
otrzymał narożną, cylindryczną wieżę, przechodzącą w górnej partii w ośmiobok, nakrytą ostrosłupowym hełmem (il. 5). Partia wejścia głównego w ele-
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wacji frontowej mieszcząca się w obrębie ganku dodanego do ryzalitu, została
podkreślona pilastrami, które zakończono kapitelami ze ślimacznicami dźwigającymi belkowanie zamknięte profilowanym gzymsem (il. 1, 2, 4, 5). Ponad
wejściem, w obrębie balustrady tarasu wprowadzono dwa medaliony z
przedstawieniami zwróconych do siebie wyobrażeń głów ujętych wieńcami.
Detal rzeźbiarski uzupełniała plastyczna lwia maska umieszczona w kluczu nad
wejściem głównym (il. 2).23 Dodatkowo w szczytach, w ryzalicie elewacji frontowej oraz w połaciach dachów elewacji bocznych wybudowano trójkątne
szczyty z wolutowymi spływami i fantazyjnymi dekoracjami, a także akcentowane pinaklami. Inicjatorem przebudowy pałacu mógł być ówczesny właściciel majątku w Jarnatowie Richard Neumann. Na obecnym etapie badań projektant przebudowy i rozbudowy rezydencji pozostaje nieznany.
Obecna budowla jest zasadniczo wynikiem przebudowy i rozbudowy podjętej w latach 1909-1916 z inicjatywy Henry’ego Theodora von Böttingera.
Projekt architektoniczny wykonany został przez cesarskiego architekta Ernsta
Eberharda von Ihne (1848-1917).24 Preferował on architekturę neorenesansu
i neobaroku z zastosowaniem rozwiązań stosowanych we Francji i Włoszech.
Cieszył się dużym prestiżem i był rozpoznawalny jako autor wielu monumentalnych, neobarokowych budynków użyteczności publicznej w Berlinie.25 Duże
uznanie zapewniały mu również realizacje w zakresie architektury rezydencjonalnej26 oraz prestiżowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie cesarskiego apartamentu (1888), a także rekonstrukcji i rozbudowie Białej Sali
(1891-1895) na Zamku w Berlinie. Realizacje z późnego okresu działalności
powstawały głównie pod wpływem angielskiego stylu wiejskiego.27 Ernst
Eberhard von Ihne w uznaniu zasług oraz przez wzgląd na bliską współpracę z
cesarzem i jego najbliższym otoczeniem, został nobilitowany w 1906 roku.
Wybór projektanta dokonany przez Henry’ego Theodora von Böttingera
nie był podyktowany wyłącznie jego szerokim uznaniem oraz prestiżem, ale
też konsekwencją wcześniejszej współpracy, która zaowocowała realizacją
około 1900 roku willi Sonneck w Wuppertalu.28
Pałac w Jarnatowie składa się z dwóch skrzydeł i założony został na planie
odwróconej litery „L”. Skrzydło główne jest starsze, z partiami murów pochodzących prawdopodobnie z XVIII wieku. Budowla została rozplanowana
na rzucie prostokąta i zwrócona w kierunku wschodnim, frontem do drogi
wiejskiej. Jej bryła jest silnie zróżnicowana, z wbudowaną po stronie północnowschodniej cylindryczną wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem z iglicą (il. 9).
Po przebudowie pałacu około 1916 roku, hełm wieży zaakcentowany został
wiatrowskazem z monogramem właścicieli majątku „v.B.” (von Böttinger).29
Elewacja frontowa została zakomponowana jako dziewięcioosiowa wraz z
trzyosiowym ryzalitem poprzedzonym gankiem z tarasem, ujętym balustradą,
w obrębie którego umieszczono wejście główne poprzedzone schodami (il. 4).

Po obu jego stronach posadowiono na podłużnych cokołach dwie marmurowe rzeźby lwów o naturalnych rozmiarach. Figury, poza fragmentami łap, nie
zachowały się do dzisiejszych czasów. Południowy narożnik ujęty został podłużną, wielobocznie zamkniętą oranżerią nakrytą dachem namiotowym,
która posiada swoją kontynuację w formie tarasu (il. 11). Do elewacji ogrodowej po stronie północnej przylega dawny ogród zimowy z dostępem po kamiennych schodach od strony parku. Pomieszczenie nakryte jest pulpitowym
dachem wspartym na czterech filarach z doryckimi ćwiećkolumnami oraz pilastrami (il. 7-9). Elewacja tylna z uwagi na obniżenie terenu jest trzykondygnacyjna, z wyeksponowanymi oknami suteren, sześcioosiowa, asymetryczna
oraz arytmiczna. Bryła skrzydła głównego nakryta została czterospadowym dachem z trójkątnymi szczytami, a także symetrycznie wprowadzonymi wystawkami okiennymi (il. 9).
Wnętrza
Skrzydło główne rozplanowane zostało w układzie dwu- i półtaktowym wraz
z wewnętrznym korytarzem, równoległym do elewacji frontowej. Istotną rolę
w komunikacji wewnętrznej pełni holl poprzedzony przedsionkiem wejściowym, który w czasach Henry’ego Theodora von Böttingera był zintegrowany z
Pokojem Pana (il. 12-16). Po stronie zachodniej holl został połączony z poprzecznym korytarzem i położony jest na osi dwubiegowej, żelbetowej klatki
schodowej usytuowanej w trakcie tylnym (il. 16). Pierwotnie były to schody
drewniane, policzkowe, zdobione profilowanymi poręczami z tralkami oraz
boazerią przy ścianach.30 Po bokach hollu znajdują się wtórnie wydzielone pomieszczenia. Po prawej, będące dawniej częścią Pokoju Pana (il. 13, 14) i po lewej, stanowiące dwa mniejsze Pokoje Pani (il. 19). W parterze umieszczono
też kilka wnętrz reprezentacyjnych. Pierwsze z nich, pełniące funkcję salonu,
usytuowane jest w północno-wschodnim narożniku (il. 18,20). Pomieszczenie otwiera się na przestrzeń wieży i skomunikowane zostało z ogrodem zimowym. Z kolei sala w południowo-zachodnim narożniku połączona jest z
oranżerią oraz tarasem. Przestronne i dobrze oświetlone wnętrza stanowią
kontrast dla pomieszczeń w trakcie tylnym, gdzie umieszczono łazienki,
toalety i zaplecze gospodarcze. Podobne rozplanowanie wnętrz znajduje się
na piętrze budynku. Reprezentacyjny charakter posiadała jadalnia umieszczona w trakcie przednim, z dostępem na taras (il. 17). Ponadto znajdują się tam
pomieszczenia mieszkalne, w tym dawne sypialnie i garderoby. Poddasze
zostało wtórnie podzielone na szereg pomieszczeń mieszkalnych, przy czym
zachowano dwie murowane wędzarnie. Piwnice powtarzają w zasadzie układ
kompozycyjny parteru, choć pod względem chronologicznym są niejednorodne. O wczesnej proweniencji budynku świadczy dwutraktowy układ kompozycji przestrzennej z hollem, a także kolebkowo sklepione piwnice w części
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przedniego traktu. Natomiast piwnice tylnego traktu posiadają już sklepienia
odcinkowe i ich realizacja prawdopodobnie przypada na okres przebudowy
oraz rozbudowy pałacu przeprowadzonej najpewniej przez Richarda Neumanna.

towym. We frontowym trakcie, od strony parku, mieszczą się dwie kuchnie
i korytarz skomunikowany z piwnicą pod ryzalitem. Środkowy, krótszy trakt
obejmuje klatkę schodową, korytarz i pomieszczenie przewidziane na prysznice. Trzeci trakt obejmuje korytarz oraz suterenę. Piwnice posiadają masywne stropy w konstrukcji Kleina.
Skrzydło główne zostało zunifikowane ze skrzydłem bocznym w sensie
funkcjonalnym jak i architektonicznym. Zabieg ten przeprowadzono wprowadzając trójkątne szczyty akcentowane kamiennymi kulami i jednolite wystawki dachowe. Elewacje budynku pozbawiono detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego poza boniowaniem partii ganku w elewacji frontowej
i profilowanym gzymsem podokapowym. Dodatkową rolę w artykulacji elewacji posiadała stolarka okienna, choć zróżnicowana typologicznie, jednak
każdorazowo z drobnym, szczeblinowym podziałem w górnych kwaterach, a
także żaluzjowe, deskowe okiennice, które niestety zdemontowano. Podobnie integrującą rolę odegrała wewnątrz budynku stolarka drzwiowa, jednoi dwuskrzydłowa, płycinowa, z naświetlem w drzwiach do pomieszczeń reprezentacyjnych i ozdobnymi gzymsami.

Skrzydło północno-zachodnie
Skrzydło boczne pałacu usytuowane po stronie północno-zachodniej dobudowano dopiero około 1916 roku,31 przy czym w sensie architektonicznym
i funkcjonalnym zostało ono zunifikowane ze skrzydłem głównym (il. 9, 10).
Budowlę założono na planie nieregularnym, o niesymetrycznych kompozycjach
elewacji będących odzwierciedleniem indywidualnego układu pomieszczeń.
Bryła skrzydła jest dwu- i trzykondygnacyjna z dwoma poziomami piwnic i nakryta została dachem czterospadowym, akcentowanym szczytem oraz wystawkami okiennymi. Elewacja frontowa-ogrodowa (północna) została zespolona z
elewacją ogrodową skrzydła głównego. Nowo wybudowane skrzydło otrzymało trójboczny, trzyosiowy ryzalit z trójskrzydłowym oknem, a także trójkątny
szczyt w połaci dachu. Elewacja zachodnia jest trzykondygnacyjna, z wyeksponowanymi oknami suteren oraz przynarożnym, trójbocznym ryzalitem. Elewacja południowa również jest trzykondygnacyjna, z sześcioboczną wieżą w
narożniku wschodnim mieszczącą klatkę schodową (il. 15). Zwieńczenie wieży
stanowi ostrosłupowy hełm. Po jej zachodniej stronie umieszczono wieloboczny taras z balustradą ponad oknami sutereny. Elewacja zespolona została
z elewacją głównego skrzydła poprzez jednoosiowy cofnięty łącznik.
W parterze skrzydła bocznego, w obrębie łącznika i ryzalitu ogrodowego
wprowadzono układ półtoratraktowy oraz dwu- i półtraktowy w części zachodniej. Komunikację zapewnia poprzeczny korytarz, po którego obu stronach w części zachodniej przylegają po dwa pomieszczenia. Pokoje od strony
dziedzińca połączone zostały z tarasem. W tym samym trakcie umieszczono
żelbetową, zabiegową klatkę schodową z żelazną balustradą, zapewniającą
komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami (il. 21,22,25). W północno-wschodniej części skrzydła wydzielono salę balową, która zajmuje
półtora traktu budynku (il. 23). Pomieszczenie zostało skomunikowane z pokojami skrzydła głównego oraz ogrodem zimowym przy elewacji ogrodowej. W jego południowej ścianie wprowadzono windę skomunikowaną z kuchnią. W sali tej znajdują się pozostałości boazerii oraz ozdobnej, kwiatowej
sztukaterii o złoconych kwiatach róży z malowanymi motywami kwiatowymi.
Również w sąsiednim pomieszczeniu zachowały się sztukaterie. Podobny
układ wnętrz wprowadzono na piętrze, skracając jednak korytarz i wprowadzając dodatkowe ścianki działowe. Poddasze zaadaptowano wtórnie na
pokoje gościnne. Skrzydło zostało w całości podpiwniczone. Pomieszczenia
pod główną częścią budynku zostały zakomponowane w układzie trójtrak-

Wyposażenie pałacu
W posiadaniu rodziny dawnych właścicieli majątku w Jarnatowie zachowało
się kilka fotografii przedstawiających wnętrza rezydencji przed 1945 rokiem
(il. 13,14,17-19).32 Obok mebli i obrazów na uwagę zasługuje piaskowcowy
kominek z polichromowanym herbem von Böttinger oraz portret Henry’ego
Theodora von Böttingera. Wbrew wcześniejszym opiniom nie zniszczono w
całości, ani też nie od razu dokonano rozproszenia obiektów składających
się na wyposażenie pałacu.33 W załączeniu do sporządzonego w dniu 6 lipca
1948 roku pisma Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego Ekspozytury w Gorzowie Wlkp. i adresowanego do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.34, przesłano w formie załącznika odpis spisu obiektów znajdujących się w majątku
w Jarnatowie i przedstawiających wartość muzealną. Jak wynika z treści pisma przedmioty te „pozostają w dyspozycji i mogą w każdej chwili według uznania Ob. Prezydenta zostać przekazane Zarządowi Miejskiemu dla Muzeum,
jednak w ścisłym porozumieniu z Okręgowym Urzędem Likwidacyjnym.”35 W
odpisie, będącym załącznikiem do powyższego pisma, wymieniono obiekty
ujęte pod 52 pozycjami (łącznie 62 obiekty), na które składały się głównie meble (45 obiektów ujętych pod 45 pozycjami). Wśród nich wymieniono m.in.:
skrzynię i kredens renesansowy, dużą czterodrzwiową szafę barokową, szafę
gdańską lub flamandzką, szafę i sekreterę empirową, komodę biedermeierowską, a także secesyjny stół i szafę dwudrzwiową oraz wiele innych.
Dodatkowo dwa przedmioty pochodziły z wykopalisk: płaskorzeźba Minerwy
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i kamienna głowa lwa. W zespole był też zniszczony pejzaż szkoły holenderskiej i dwa ośmiokątne obrazy szkoły włoskiej, barokowy świecznik metalowy,
a także dwa medaliony empirowe oraz świątynia buddy ze złoconej laki. Ponadto w spisie wymieniono osiem drewnianych głów jelenich z lat 14201605 oraz dwie głowy łosi. Ze względu na zainteresowania kolekcjonerskie
Henry’ego Theodora von Böttingera36, na uwagę zasługują przedmioty pochodzenia dalekowschodniego: szafa japońska (biblioteka?), japoński postument miedziany oraz wspomniana świątynia buddyjska. Wyżej wymienione
przedmioty pozostawały w dyspozycji Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego
w Gorzowie Wlkp. i zostały oddane pod dozór Franciszka Urbana, administratora majątku w Jarnatowie. Spis obiektów sporządziła Janina Szumanowa37, przedstawiciel Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
wymieniony wcześniej Franciszek Urban i nieznany z nazwiska przedstawiciel
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego. Ostatecznie przedmioty nie trafiły do
muzeum, a ich los na obecnym etapie badań pozostaje nieznany.

pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na miedzianą, budowie
betonowego schronu, skuciu tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz
częściowym założeniu nowych, a także wymianie stolarki okiennej. Wewnątrz pałacu dokonano gruntownej przebudowy piwnic, wymieniono
większość stropów drewnianych na żelbetowe, rozebrano główną, drewnianą klatkę schodową i wykonano schody żelbetowe oraz wyremontowano
pomieszczenia poddasza dokonując zarazem nowych podziałów. Ponadto
wprowadzono nowe instalacje elektryczne i grzewcze.41 Odkopano również
rzeźbę lwa i złożono ją obok schodów do wejścia głównego pałacu. Figura
znajdowała się w złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami.42 Do 1994
roku pałac był własnością Skarbu Państwa i pozostawał nieużytkowany. Prace zostały podjęte na nowo w 1995 roku przez kolejnego właściciela, Spółkę
„KIENE”, w celu adaptacji obiektu do funkcji mieszkalno-hotelowych.43 Wykonano wówczas m.in. nowe tynki w elewacjach oraz dokonano remontu
pomieszczeń w obrębie poddasza. Niestety prace wkrótce przerwano, a pałac
przez długi czas pozostawał bez dozoru. Obecnie zespół stanowi własność
prywatną. Konieczne jest dokonanie wyboru nowej funkcji i przeprowadzenie komplesowych prac remontowych.

Pałac po 1945 roku
Pałac nie ucierpiał w trakcie działań II wojny światowej. Po 1945 roku w budynku mieściły się biura oraz mieszkania należące do Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Natomiast od 1960 roku znajdował się tutaj ośrodek kolonijny należący do Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego „Zastal”
w Zielonej Górze. W tym czasie wykonano dokumentację pomiarowo-rysunkową obiektu.38 W pałacu przeprowadzono gruntowny remont wymieniając
pokrycie dachowe z łupka mineralnego na blachę oraz zakładając nowe tynki w elewacjach. Zarazem usunięto witraże w ogrodzie zimowym położonym
przy elewacji ogrodowej. Wewnątrz wprowadzono dodatkowe ściany działowe oraz adaptowano na pokoje poddasze skrzydła pałacowego. Usunięto
także kominki w sali balowej, w pokojach Pana i Pani oraz wprowadzono
centralne ogrzewanie wraz z grzejnikami. W suterenach założono kuchnie
gazowe oraz wprowadzono nową windę kuchenną. Wymieniono również
część podłóg i posadzek, a także zasłonięto sztukaterie. Zarazem uszkodzeniu uległa jedna z lwich figur posadowionych przed wejściem głównym, a w
następstwie rzeźbę zakopano przed elewacją frontową pałacu.39 W 1978
roku budynek został opuszczony przez dotychczasowego właściciela, choć
był nadal dozorowany przez mieszkającego w nim stróża. Przyczyną likwidacji
ośrodka kolonijnego był zapewne pogarszający się stan techniczny pałacu.
W 1982 roku zespół pałacowo-parkowy znalazł się w posiadaniu Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp.40 Planowano jego adaptację na potrzeby szkoleniowo-wypoczynkowe. Rozpoczęte wkrótce prace zostały przerwane w 1988 roku. Remont polegał na wymianie

Brama i budynek bramny
Zapewne z XVIII wieku pochodzi murowana brama wjazdowa znajdująca się
po południowo-wschodniej stronie założenia pałacowo-parkowego. Brama
składa się z dwóch masywnych filarów murowanych z cegły ceramicznej i tynkowanych, akcentowanych prostokątnymi płycinami oraz nakrytych czterospadowymi daszkami. W bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż wjazdu na teren
założenia w 1 ćwierci XX wieku powstał budynek bramny, założony na planie
prostokąta (il. 26). Obiekt jest murowany, tynkowany, wzniesiony z cegły ceramicznej. Budowla jest parterowa, nakryta dachem mansardowym z wystawkami okiennymi. Obiekt został powiązany z niewielkim, czworobocznym budynkiem nakrytym dachem czterospadowym, którego połać frontowa
akcentowana jest oknem nietoperzowym. Od frontu przylega do niego zadaszony ganek prowadzący do bramy. Po dokonaniu rekompozycji założenia
parkowego dotychczasowy wjazd na teren założenia stracił na znaczeniu na
rzecz nowego wjazdu o charakterze reprezentacyjnym, usytuowanego od
strony drogi wiejskiej, na osi pałacu.
Park pałacowy
Założenie parku pałacowego znajduje się przy głównej drodze, w północnozachodniej części miejscowości. Po przeciwnej stronie traktu, w sąsiedztwie
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zespołu pałacowo-parkowego, zlokalizowany jest zespół zabudowy folwarcznej (il. 3). W kompozycji założenia wyodrębnić należy park z pałacem, dwie
aleje przebiegające wzdłuż dróg w kierunku północnym do Jeziora Miechowskiego (Jarnatowskiego) (il. 27), sad z ogrodem użytkowym oraz historyczną i
wtórnie wprowadzoną zabudowę w obrębie zespołu.
Najwcześniejsze założenie sięga połowy XVIII wieku.44 Zostało ono rozplanowane w sąsiedztwie dworu i dawnego folwarku. Obecny park powstał dopiero w połowie XIX wieku na powierzchni około 4,5 ha, po północnej oraz
zachodniej stronie pałacu. Następnie na początku XX wieku założenie rozszerzono o sady i ogrody użytkowe, które powstały w miejscu zlikwidowanego
dziedzińca folwarcznego w części południowej kompleksu. W tym też czasie
po zachodniej stronie pałacu powiększony został ozdobny ogród w typie „gabinetu ogrodowego” („giardino segreto”). Zarazem park poszerzono o teren
po północno-zachodniej stronie zespołu, gdzie wystawiono kamienny monument,45 a następnie także o partię nawsia po zachodniej stronie założenia.
Główny wjazd do założenia pałacowo-parkowego prowadził przez bramę od
strony kościoła, traktem podkreślonym niezachowaną aleją klonową. Drugi
wjazd zlokalizowany został po wschodniej stronie ogrodzenia, naprzeciw pałacu i dochodził do miejsca po owalnym gazonie przed frontowym wejściem. Był
on prawdopodobnie poprzedzony aleją kasztanowców (kasztanowiec biały), z
której pozostały pojedyncze nasadzenia. Park rozciąga się za pałacem oraz po
jego północnej stronie. Teren za rezydencją ukształtowany został w obniżeniu
terenu. Obok elewacji bocznej z tarasem wychodzącym na park przebiega
główna aleja spacerowa, schodząc w kierunku zachodnim za pałacem.
Główny element kompozycji wnętrza parku stanowi obszerna polana trawiasta z pałacem, otoczona starodrzewem od strony wschodniej i północnej. Po
zachodniej stronie elewacji tylnej, poniżej skarpy schodzącej w dół od pałacu,
wokół dawnego „gabinetu ogrodowego”, rozciąga się podwójny szpaler z lipy drobnolistnej. W północno-zachodnim narożniku parku zachował się monument, sprzed którego prowadziły dwie aleje ze szpalerami grabu i głogu
piennego w kierunku wschodniej granicy parku. Przedłużenie kompozycji
założenia tworzą dwie aleje zewnętrzne wzdłuż dróg dojazdowych w kierunku północnym do Jeziora Miechowskiego: zabytkowa aleja dębowa składająca się z ponad stu okazałych dębów szypułkowych (il. 27) oraz aleja klonowa
na przedłużeniu wschodniej granicy założenia. Struktura wiekowa drzewostanu parku jest zróżnicowana. W obrębie północno-zachodniej części parku,
która została włączona później do kompleksu, jest on znacznie młodszy. Natomiast w sąsiedztwie pałacu występuje drzewostan pochodzący z pierwotnego założenia. Zasadnicza cześć drzew rośnie w układzie swobodnym, w obrębie polan i wnętrz parkowych. Zwarty drzewostan na obrzeżu granic parku
pełni zarazem rolę izolacyjną. W ramach głównych alei w parku zachowały

się szpalery i żywopłoty drzew. Pośród nich na uwagę zasługują zwłaszcza
szpaler lipowy założony wokół dawnego salonu ogrodowego za pałacem,
szpaler grabowy i głogowy przy drogach dochodzących do kamiennego monumentu. Przy wjeździe na teren założenia rosną dwa wiekowe dęby oraz
dwa kasztanowce. Nasadzenia te związane są z realizacją komponowanej
zieleni parkowej.
W parku przeważa drzewostan liściasty reprezentowany przez następujące
gatunki: robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), brzoza brodawkowata (Betula pendula), kasztanowiec biały (Aesculus hippocatsanum), buk pospolity
(Fagus sylvatica), grab pospolity (Carpinus betulus), głóg szkarłatny (Crataegus
coccinea), lipa drobnolistna (Tilia cordata) i szerokolistna (Tilia platyphyllos),
dąb szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus petraea), dąb szypułkowy w odmianie piramidalnej (Quercus robur ‘Fastigiata’), dąb czerwony
(Quercus rubra), klon pospolity (Acer platanoides) i klon jawor (Acer pseudoplatanus), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) i górski (Ulmus glabra). Kompozycję zieleni urozmaicają pojedyncze drzewa iglaste rosnące w pobliżu pałacu:
daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), jodła pospolita (Abies alba), świerk
pospolity (Picea abies) i skupiska cisu pospolitego (Taxus baccata). Najstarsze
okazy drzew liczą od 180 do 220 lat.
W związku z adaptacją zespołu na potrzeby ośrodka kolonijnego, po 1960
roku w obrębie parku wprowadzono dwa betonowe baseny, boisko sportowe i bieżnię żużlową ze skocznią w centralnej części parku. Zniszczono aleję
klonową prowadzącą na teren zespołu, w miejscu której posadowiono hydrofornię. Wycięto część krzewów, a także zaniedbano owalny gazon, który
utracił czytelność. Zarazem doprowadzono do rujnacji budynek stajni z wozownią, a także zaniedbano monument.46 Po północno-wschodniej stronie
założenia, w miejscu dawnego leśnictwa założono przedszkole. Do obecnych
czasów zachowała się historyczna kompozycja założenia parku z układem
głównych dróg. Przetrwały fragmenty regularnych założeń szpalerowych
i alejowych. Pierwotnie ozdobny charakter części parku urządzony w
sąsiedztwie pałacu uległ niestety zatarciu. Założenie parkowe wymaga prac
pielęgnacyjno-rewaloryzacyjnych wraz z zabezpieczeniem pozostałości
kamiennego monumentu.
Zespół folwarczny
Zabudowa gospodarcza wraz z niewielkim, czworobocznym dziedzińcem
znajdowała się pierwotnie za elewacją tylną pałacu, w sąsiedztwie parku
i pól uprawnych. Niewątpliwie do właścicieli dóbr ziemskich należał też wiatrak typu koźlak z 1785 roku, usytuowany na wzgórzu, po północno-zachodniej stronie założenia pałacowo-parkowego.47 Dopiero po 1909 roku
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folwark został założony na nowo po drugiej stronie ulicy wiejskiej, poza zasięgiem zabudowy miejscowości (il. 3). Natomiast w miejscu starych obiektów gospodarczych postawiono szklarnie, założono sady oraz ogrody użytkowe. W obrębie dawnego dziedzińca wzniesiono nowe skrzydło pałacu
i założono ogród ozdobny. Ze starszej zabudowy gospodarczej pozostawiono jedynie murowaną, kamienno-ceglaną stajnię pochodzącą z 1870 roku,
następnie w części adaptowaną na garaż. Budynek znajduje się obecnie w
stanie ruiny.

wprowadzając nową stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną oraz wymieniając pokrycia dachu na blachę dachówkopodobną w kolorze grafitowym. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny, dokonano rozbiórki budynku magazynu paszowego i stelmacharni. Przebudowano i jednocześnie otynkowano
trafostację, pozbawiając budynek pierwotnych cech stylistycznych.
Stodoła
Dwukondygncyjną stodołę, założoną na planie wydłużonego prostokąta na
osi wschód-zachód, wzniesiono z cegły ceramicznej w wiązaniu krzyżowym,
jako budynek nietynkowany, na kamiennej podbudowie (il. 28). Obiekt jest
nakryty wysokim dachem mansardowym krytym obecnie blachą dachówkopodobną z wywietrznikami umieszczonymi w kalenicy. Elewacje akcentowane zostały rytmem ceglanych przypór oraz zwieńczone ceglanym fryzem z otworami wentylacyjnymi. Otwory drzwiowe zamknięte są odcinkowo, a okna
w szczytach posiadają formę okulusów.

Nowy folwark
Zachowane do dnia dzisiejszego założenie folwarczne zakomponowano w ramach dziedzińca powstałego po północno-wschodniej stronie miejscowości
(il. 3). Zespół oraz jego poszczególne elementy powstały według jednolitego
projektu sporządzonego przez berlińskiego architekta Ernsta Eberharda von
Ihne48, z niezwykłą dbałością o aspekt architektoniczno-przestrzenny oraz
funkcjonalny. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie nowoczesnego
i zarazem wysokotowarowego gospodarstwa rolnego. Realizacja założenia
trwała przynajmniej do 1916 roku, skoro z tego czasu pochodziło wyposażenie techniczne gorzelni.49
W 1912 roku, po zbudowaniu linii kolejowej Rudnica – Sulęcin, we wsi powstała stacja, skąd ekspediowano płody rolne, mleko i wyroby spirytusowe.
Obok folwarku, wzdłuż drogi prowadzącej do stacji kolejowej, wzniesiono też
cztery jednakowe budynki mieszkalne (czworaki) przeznaczone dla pracowników folwarcznych wraz z budynkami gospodarczymi. Każdy z budynków
mieszkalnych został założony na planie prostokąta jako murowany, o tynkowanych elewacjach i nakryty dachami dwuspadowymi lub naczółkowymi.
Połacie dachowe zostały zaakcentowane wystawkami okiennymi, nakrytymi
dachami naczółkowymi lub jednospadowymi.
Po zakończeniu II wojny światowej zespół został znacjonalizowany. Od
1949 roku założenie folwarczne znajdowało się w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Jarnatowie, należącego od lat 70. XX wieku
do Lubniewickiego Kombinatu Rolnego. W tym czasie po wschodniej i południowej stronie dziedzińca wybudowano oborę, tartak i budynki inwentarskie.
Zarazem przeprowadzono remonty historycznych budynków. Po 1945 roku
skrócono wiatę przy spichlerzu oraz wyburzono budynek rządcówki, w miejscu której w latach 70. XX wieku wzniesiono piętrowy obiekt mieszkalny.
Po przełomie politycznym założenie było użytkowane przez Gospodarstwo
Rolne Skarbu Państwa Lubniewice II. Następnie stanowiło własność osób prawnych lub fizycznych. Obecnie budynki dawnego założenia folwarcznego tylko
w części wykorzystywane są do celów użytkowych. Należy do nich budynek
obory i stodoły. W obiektach gospodarczych dokonano szeregu remontów,

Obora
Budowlą o nieco większej skali jest obora (il. 29), usytuowana prostopadle w
stosunku do stodoły. Obiekt założony został na planie wydłużonego prostokąta na osi północ-południe, z dwoma ryzalitami w elewacji zachodniej i jednym we wschodniej. Również obora wybudowana jest z cegły ceramicznej w
wiązaniu krzyżowym, jako budynek nietynkowany, na kamiennej podbudowie. Obiekt nakryty został wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami
i dwuspadowymi dachami nad ryzalitami i wystawkami dachowymi. Pośrodku
kalenicy wprowadzona została drewniana wieżyczka nakryta dachem czterospadowym, z tarczami zegarowymi i historycznym wiatrowskazem z zwieńczeniu. Pokrycie połaci dachów stanowi obecnie blacha dachówkopodobna w
kolorze grafitowym. Wejścia usytuowane zostały w szczycie południowym i w
ryzalitach, a także wtórnie w elewacjach podłużnych. W elewacji północnej
znajduje się dodatkowe wejście do pomieszczeń zaplecza. Elewacje akcentowane są rytmem otworów okiennych. W elewacji północnej o podziale trzykondygnacyjnym występuje wieloosiowa kompozycja złożona z otworów
okiennych i drzwiowych. W elewacjach podłużnych widoczne jest zwieńczenie w formie fryzu z otworami wentylacyjnymi. Wewnątrz budynku znajdują
się korytarze paszowe i gnojowe oraz stanowiska dla bydła. W części północnej usytuowano pomieszczenia zaplecza gospodarczego.
Gorzelnia
Najbardziej okazałym elementem zabudowy i zarazem jedną z dominant folwarku jest dawny budynek gorzelni usytuowany po północno-wschodniej
stronie zespołu (il. 28, 31). Jest to budowla murowana z cegły ceramicznej,
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założona na planie litery „L” o silnie rozczłonkowanej, kilkuelementowej bryle
odzwierciedlającej procesy technologiczne. Obiekt jest częściowo podpiwniczony, z partiami jedno-, dwu- i trzykondygnacyjnymi. Poszczególne części nakryte zostały dachami naczółkowymi, przyczółkowymi oraz mansardowym,
krytymi blachą dachówkopodobną. W połaciach dachów umieszczono liczne
wystawki dachowe. Budynek został wzniesiony z czerwonej cegły ceramicznej
w wątku krzyżowym, o nietynkowanych elewacjach i posadowiony jest na kamiennej podbudowie. Elewacje zostały podzielone ceglanymi lizenami i artykułowane rytmicznie rozmieszczonymi otworami okiennymi, zamkniętymi odcinkowo lub pełnymi łukami. W oknach umieszczona została ślusarka o
drobnych podziałach. Po wschodniej stronie budynku posadowiono komin
sprzężony z kotłownią.

wą. Do kuźni prowadzą deskowe, przesuwne wrota. Elewacje wozowni zakomponowano jako trzyosiowe, akcentowane lizenami.
Magazyn mleka
We wschodniej części dziedzińca folwarcznego wzniesiono magazyn mleka.
Obiekt sprzężony został po stronie północnej z warsztatem i budynkiem gospodarczym. Magazyn mleka to niewielki, czworoboczny, parterowy budynek
wzniesiony z czerwonej cegły ceramicznej w wątku krzyżowym, o nietynkowanych elewacjach. Budynek posiada proste elewacje, z rytmem otworów
okiennych i drzwiowych, pozbawionych detalu. Nakryty został dachem pulpitowym. Warsztat założono na planie prostokąta, wybudowano z cegły ceramicznej w wątku krzyżowym, o nietynkowanych elewacjach i nakryto dachem
dwuspadowym. Elewacja frontowa pozbawiona detalu, posiada przemienny
układ otworów okiennych i drzwiowych. Budynek przeznaczony był do naprawy maszyn rolniczych. Z kolei budynek gospodarczy wzniesiono w konstrukcji ryglowej oszalowanej deskami. Obiekt nakryty został wysokim dwuspadowym dachem powiązanym z dachem przyległego warsztatu.

Spichlerz
Pośrodku dziedzińca posadowiono spichlerz, do którego dodano po stronie
północnej wiatę. Obiekty znajdują się na osi północ-południe. Spichlerz
usytuowany został po stronie południowej. Jest to niewielki, trzykondygnacyjny budynek z zewnętrznym transportem pionowym. Obiekt założono na
planie prostokąta i wzniesiono z czerwonej cegły ceramicznej w wątku krzyżowym. Na zewnątrz jest nietynkowany. Spichlerz nakryty został wysokim
czterospadowym dachem mansardowym, z wystawką od strony frontu, krytą
dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu stanowi obecnie dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym. Elewacje ścian podłużnych są rytmiczne, pięcioosiowe, z otworami okiennymi zamkniętymi odcinkowo oraz akcentowane gzymsem koronującym. Wiata sprzężona ze spichlerzem założona została
na planie wydłużonego prostokąta, wzniesiona w konstrukcji słupowej i nakryta wysokim dachem mansardowym z wystawkami. Poddasze o charakterze użytkowym skomunikowano z drugą kondygnacją spichlerza. Obiekt
został wybudowany w celu przechowywania maszyn.

Remiza strażacka
Po północnej stronie założenia, obok budynku dawnej gorzelni znajduje się
niewielki, parterowy budynek remizy strażackiej. Po II wojnie światowej obiekt
został adaptowany jako hydrofornia. Budynek założono na planie prostokąta
i wzniesiono z czerwonej cegły ceramicznej o nietynkowanych elewacjach
oraz nakryto czterospadowym dachem. Pierwotnie bryła budynku akcentowana była drewnianą wieżyczką sygnałową, w części zdemontowaną w
związku ze zmianą przeznaczenia budynku. Elewacje zaakcentowane zostały
rytmicznie rozmieszczonymi otworami okiennymi.
Kościół

Kuźnia
W północnej części dziedzińca, na osi północ-południe, posadowiono kuźnię
z wozownią jako dwa przylegające do siebie szczytami budynki (il. 30, 31).
Obiekty wzniesione zostały z czerwonej cegły ceramicznej o wiązaniu krzyżowym na kamiennej podbudowie. Budynki zostały nakryte niezależnymi, czterospadowymi dachami z lukarnami. W południowej części dachu kuźni
umieszczono wystawkę nakrytą daszkiem dwuspadowym. Połać dachu w
części wschodniej wyprowadzono poza lico muru tworząc zadaszone miejsce
do przechowywania złomu. Elewacje podłużne kuźni zostały ukształtowane
jako rytmiczne z czterema i pięcioma oknami w elewacji zachodniej i wschodniej. Elewacja południowa jest jednoosiowa, akcentowana wystawką dacho-

Świątynia w Jarnatowie istniała już w okresie średniowiecza jako kościół w dekanacie Ośno w diecezji lubuskiej. W okresie nowożytnym należał do parafii
protestanckiej w Żubrowie.50 Obecny kościół jest kolejną świątynią w tej miejscowości. Obiekt zlokalizowany jest pośrodku wsi, na niewielkim wyniesieniu
terenu, w obrębie owalnicy, w północnej części nawsia (il. 3). Pierwotnie teren
przykościelny był cmentarzem, aż do czasu założenia nowej nekropolii na
południe od zabudowań wsi. przy drodze do Sobieraja.
Świątynia została wzniesiona w 1710 roku z fundacji właściciela dóbr ziemskich Caspara Adama von Waldowa. (il. 32). Według informacji zawartej w
dokumencie umieszczonym w gałce wieżowej, fundator przekazał na ten cel
270 talarów.51 Jest to budowla orientowana, murowana, o tynkowanych ele-

IX

wacjach, założona na planie prostokąta. Prostopadłościenna bryła wraz z
przedsionkiem po stronie północnej jest akcentowana w narożach boniowaniem oraz nakryta dachem czterospadowym. Pokrycie dachu stanowi
dachówka ceramiczna karpiówka. Wejścia do wnętrza znajdują się w elewacji
zachodniej i w przedsionku po stronie północnej. Poza tym artykulację elewacji stanowią nieznacznie rozglifione otwory okienne zamknięte odcinkami
łuków. Poniżej nich, w elewacji zachodniej i zachodnich partiach elewacji podłużnych znajdują się dodatkowo niewielkie, czworoboczne otwory okienne
doświetlające pierwotnie przestrzeń pod emporami. Otwory okienne ujęte
zostały płaskimi opaskami wykonanymi w tynku. W 1770 roku po stronie
wschodniej korpusu nadbudowano drewnianą wieżę dzwonniczą złożoną z
partii prostopadłościennej oszalowanej deskami, z której została wyprowadzona ośmioboczna latarnia zwieńczona gruszkowatym hełmem z owoidalną
gałką i krzyżem. Pierwotnie w zwieńczeniu znajdował się wiatrowskaz z
wyobrażeniem pruskiego orła, słońca i napisem inskrypcyjnym: „C V E Anno
1770”.52 Na podstawie danych źródłowych wiadomo, że została ona w 1906
roku poddana remontowi dokonanemu przez mistrza ciesielskiego Paula
Sperlinga.53 Ostatnie prace przy dzwonnicy przeprowadzono w 2011 roku.
Polegały one na wymianie pokrycia dachowego na blachę miedzianą oraz
szalowania z desek w jej prostopadłościennej partii. We wschodniej części kościoła pod posadzką mieści się krypta ze szczątkami dawnych właścicieli majątku ziemskiego. Wnętrze świątyni jest salowe, jednoprzestrzenne, nakryte
drewnianym, zwierciadlanym stropem wyprawionym tynkiem na gładko. Posadzka w nawie została wykonana z czworobocznych, ceramicznych płytek.
Z historycznego wyposażenia i wystroju świątyni zachował się barokowy
ołtarz, pierwotnie ambonowy, pochodzący z czasu budowy kościoła. Retabulum
z korynckimi kolumnami po bokach oplecionymi wicią roślinną, zwieńczone jest
szczytem z odcinkowym, przerwanym naczółkiem. Po bokach umieszczono
uszaki ze stylizowanych liści akantu, akcentowane rogami obfitości. W predelli
zachował się obraz „Ostatnia Wieczerza” a w zwieńczeniu owalny obraz
„Zmartwychwstanie”, umieszczony w obrębie przerwanego naczółka (il. 34).
Na niezachowanej bramce schodów prowadzących na ambonę umieszczony
był z kolei obraz „Ukrzyżowanie”. Malowidła zostały wykonane w technice olejnej na desce. Zdemontowana po II wojnie światowej ambona o wielobocznym
koszu była wykorzystywana w kościele jako przyścienna kazalnica.54 W dwóch
oknach wschodnich, po obu stronach ołtarza ufundowane zostały przez Waldemara von Böttingera z okazji Niedzieli Palmowej w 1927 roku witraże figuralne w stylistyce niemieckiego modernizmu lat dwudziestych, będące ilustracjami do cytatów z Ewangelii św. Jana 9,4 i Apokalipsy św. Jana 2,10 (il. 33, 35).
W zachodniej części nawy zachowała się empora o płycinowo-ramowej balustradzie wsparta na słupach, obecnie obita listwami. Na historyczne wypo-

sażenie składała się także chrzcielnica o żłobkowanym trzonie z 1 połowy XVIII
wieku oraz dwie ławy kolatorskie z czasu fundacji kościoła, z których pochodzi
tablica herbowa Caspara Adama von Waldow przechowywana obecnie w
zbiorach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Tablica herbowa jego małżonki Dorothe von Kalckreuth oraz herb rodziny von Köppen
nie zachowały się. W opracowaniu Friedricha Wolffa opublikowanym w 1920
roku, w kościele odnotowany został dzwon odlany w 1906 roku przez Franza
Friedricha Augusta Schillinga w Apoldzie.56 Instrument został zapewne zajęty na
cele militarne podczas II wojny światowej. Kolejny dzwon, zachowany do dnia
dzisiejszego, pochodzi z fundacji Henry’ego Theodora von Böttingera i jego
małżonki Adele w 1920 roku.57 Elementami historycznego wyposażenia, przechowywanymi obecnie na poddaszu, jest również mechanizm zegara zapewne z początku XX wieku, dwa drewniane, rzeźbione i pozłacane lichtarze datowane na 2 połowę XVIII wieku58, a także luźne elementy dawnych organów
piszczałkowych, takie jak kanały, piszczałki drewniane, luźne części wiatrownic
i części traktury. Prospekt organowy nie zachował się do dzisiejszych czasów.59
Po zakończeniu II wojny światowej kościół został konsekrowany 15 czerwca 1947 roku pw. Matki Boskiej Szkaplerznej jako świątynia filialna parafii
rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Lubniewicach.60 W 1956
roku odnowiono wnętrze i zmieniono pokrycie dachu kościoła.61 W bliżej nieokreślonym czasie zdemontowano empory przy ścianach podłużnych i przebudowano ołtarz, a w 1988 roku wymieniono w całości stolarkę okienną, a po
1997 roku również drzwiową. W 1991 roku wykonano boazerię dolnej partii
ścian wewnątrz kościoła i przepierzenie za ołtarzem. Ostatni remont miał miejsce w 2011 roku i dotyczył dzwonnicy.
Mauzoleum Henry‘ego Theodora von Böttingera
Henry Theodore von Böttinger zmarł w dniu 2 czerwca 1920 roku w BerlinieCharlottenburgu, w drodze powrotnej z sanatorium do Jarnatowa. Nabożeństwa żałobne miały miejsce w dniu 12 czerwca w kaplicy Westsanatorium w Berlinie oraz 17 czerwca 1920 roku w kościele w Jarnatowie. Szczątki
doczesne Henry’ego Theodora pochowano w krypcie przy wystawionym
wkrótce mauzoleum, położonym w sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego w
południowej części wsi. Mauzoleum Henry’ego Theodora von Böttingera
wzniesiono około 1920 roku (il. 36).62 Obiekt posadowiono na sztucznie usypanym kopcu ziemnym, z dostępem do krypty traktem usytuowanym pomiędzy nasypami ziemnymi. Mauzoleum to budowla założona na planie koła,
wzniesiona w konstrukcji żelbetowej i murowanej. Jest to obiekt w typie antycznego monopterosa, ukonstytuowany przez jedenaście kanelowanych kolumn posadowionych na stylobacie i dźwigających belkowanie z tryglifami,
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które wraz z konsolami wspiera dach w formie kopuły. Pośrodku mauzoleum
zachował się piaskowcowy, prostopadłościenny postument z inskrypcją: „SEI
GETREU BIS IN DEN TOD”.63 Pomiędzy bazami kolumn umieszczono piaskowcowe donice na kwiaty. Obiekt został powiązany w sensie kompozycyjnym z
kryptą umieszczoną w nasypie ziemnym od strony północno-wschodniej. Fasada dekorowana jest boniami i posiada czworoboczne wejście, ponad którym
umieszczona została tablica z wizerunkiem herbu von Böttinger (il. 37). Wnętrze posiada plan prostokątny z wydzielonym czworobocznym pomieszczeniem o półkolistym zamknięciu. Wentylację zapewniają wywietrzniki czytelne
w pobliżu mauzoleum. W 1925 roku w krypcie pochowano zapewne również
szczątki doczesne Adele von Böttinger.

skim jest kolosalna. Z jednej strony prostota i surowość w operowaniu formą
i detalem, z drugiej wielość i zarazem różnorodność form, stosowanie zróżnicowanego detalu, w tym również dekoracji w postaci konstrukcji ryglowej.
Jednak sposób myślenia o architekturze pałacu jarnatowskiego nie jest u Ernsta Eberharda von Ihne czymś wyjątkowym. Świadczy o tym fasada z centralnie umieszczonym i umiejętnie wyeksponowanym wejściem, bryła budynku
nakryta dachem kopertowym, przynarożna wieża zwieńczona przysadzistym,
cebulastym hełmem, za którą wprowadzone zostaje skrzydło boczne, a także
posługiwanie się prostymi i powtarzalnymi formami. Taki sposób myślenia o
architekturze zaprezentował w tym samym mniej więcej czasie w budynku
użyteczności publicznej jakim był Kaiser-Wilhelm Institut für Chemie, obecnie
Hahn-Meitner-Bau przy Freie Universität w Berlinie.
Nie mniej interesujące jest założenie folwarczne w Jarnatowie, wzniesione
również około 1916 roku według projektu Ernsta Eberharda von Ihne. Zespół
został ujednolicony w sensie architektonicznym przez zastosowanie ceramicznej okładziny elewacji budynków. Natomiast wprowadzenie różnorodnych
form, kilku wariantów dachów oraz artykulacji detalem powoduje, że zabudowa folwarczna staje się czymś absolutnie wyjątkowym. Wszystko pozostałe,
w tym kompozycja przestrzenna i relacje między budowlami, wydają się być
podporządkowane wyłącznie organizacji pracy oraz funkcji dobrze pomyślanego przedsiębiorstwa. Przejawem praktycznego sposobu myślenia jest też
budowa kolonii dla pracowników folwarcznych oraz lokalizacja zabudowań
folwarcznych w pobliżu stacji kolejowej, skąd ekspediowano towary, a która
powstała właśnie dzięki zabiegom właściciela majątku.
Założenie pałacowe i folwarczne zakomponowane zostało nie bez związku
z otoczeniem, w tym z rozplanowaniem wsi i jej zabudową, a także w powiązaniu z kościołem, który od wielu stuleci pozostawał pod opieką właścicieli dóbr rycerskich. Potwierdzeniem tej tradycji była fundacja dzwonu w 1920
roku dokonana przez Henry’ego Theodora i Adele von Böttinger. Zależności
między pałacem i folwarkiem oraz ich kontekstem podkreślają również formy
komponowanej zieleni, w tym założenie parkowe, a także aleje wyznaczające główne trakty komunikacyjne.
Pamiątką po wybitnym właścicielu dóbr rycerskich jest w końcu mauzoleum grobowe w formie monopterosa, wzniesione na obrzeżach miejscowości
z fundacji jego syna Waldemara von Böttingera. Do unikalnych należy jego
centralna forma, posiadająca znaczenie memoratywne, czytelne od czasów
antyku grecko-rzymskiego. Również fundacja dwóch witraży w 1927 roku
na rzecz kościoła w Jarnatowie, utrzymanych w stylistyce niemieckiego ekspresjonizmu lat dwudziestych, przez zastosowanie cytatu z Apokalipsy św.
Jana, tego samego, który widnieje na kamiennym cokole pośrodku mauzoleum, jest wyrazem głębokiego żalu i pamięci po zmarłym.

Podsumowanie
Dzieje majątku w Jarnatowie do początku XX wieku nie wyróżniały się niczym
szczególnym na tle prowincji. Tutejsze dobra ziemskie należały do znakomitych rodzin szlachty nowomarchijskiej, takich jak von Waldow i von
Kalckreuth. Przedstawiciele tych familii robili typowe dla swojego stanu kariery
wojskowe i urzędnicze, racjonalnie gospodarowali majątkiem, a także cechowali się pobożnością, przejawiającą się m.in. fundacjami na rzecz patronackiego kościoła. Punktem zwrotnym w dziejach wsi i majątku było nabycie
w 1909 roku tutejszych dóbr rycerskich przez wybitnego przedsiębiorcę i finansistę Henry’ego Theodora von Böttingera. Ten niezwykły człowiek, posiadający dużą mądrość życiową, szeroką wiedzę i znajomość współczesnego
świata, a także przymioty charakteru, takie jak przedsiębiorczość i zapobiegliwość, zmienił wyraz rezydencji, a nowo wzniesiony folwark przystosował do
wielkotowarowej produkcji rolnej.
Przebudowa i rozbudowa pałacu według projektu znakomitego niemieckiego architekta Ernsta Eberharda von Ihne, zakończona około 1916 roku, wydaje się być sumą jego doświadczeń i umiejętności. Jest zarazem przejawem potrzeb i świadomości właściciela. Kiedy Henry Theodore von
Böttinger obejmuje majątek w Jarnatowie, ma do dyspozycji modny w swym
wyrazie pałac w stylu neorenesansu niemieckiego. Ernst Eberhard von Ihne w
uzgodnieniu z inwestorem rezygnuje z efektownego, strzelistego hełmu wieży
na rzecz przysadzistej formy oraz bogatej dekoracji szczytów na rzecz akcentów w formie kamiennych kul. Zarazem dodaje skrzydło boczne, które w
sensie architektonicznym i funkcjonalnym przypomina raczej nowoczesne wille miejskie. Zabieg ten realizuje przy tym niezwykle zręcznie, poprzez niemal
kompletną rezygnację z detalu, unifikację skromnego wystroju i wreszcie
posługiwanie się rytmem prostych i zgeometryzowanych form. Różnica, jaka
dzieli pałac w Jarnatowie od rezydencji inspirowanych angielskim stylem wiej-
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Wrede 1935, s. 100.
Kubach 1960, s. 48.
Codex Diplomaticus Brandenburgensis 1838, XIX, s. 146.
Wedekind 1855, s. 187.
Schwartz 1928.
Więcej na temat Carla Sigismunda von Kalckreuth: Straubel
2009, s. 470-471.
Wedekind 1855, s. 187.
Kubach 1960, s. 48.
Bratring 1809, s. 275.
Berghaus 1856, s. 283.
Wedekind 1855, s. 267.
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche 1896, s. 123.
Knoke 2016, s. 240-241. Autor składa serdeczne podziękowania
Panu Josefowi Wilhelmowi Knoke za cenne uwagi udzielone w
trakcie pracy nad tekstem, dotyczące danych biograficznych
Henry‘ego Theodora von Böttingera.
Ibidem, s. 219-222.
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch 1927, s. 99-100.
Unvergessene Heimat 2003, s. 66. Po II wojnie światowej linia
kolejowa została zliwidowana.
Knoke 2016, s. 322.
Ibidem, s. 241.
Redaktion Heimatbrief 2015, s. 10. – Bracia Botho i Heinz-Hermann, którzy ukończyli Akademię Rycerską w Brandenburgu,
polegli na frontach II wojny światowej w 1940 i 1944 roku. Do
1945 roku w Jarnatowie mieszkała również Sabine z domu
księżniczka von Puttbus, małżonka Heinza-Hermanna wraz z
dziećmi: Petrą (ur. 1940), Yvonne (ur. 1942) i Dominikiem (ur.
1944).
Ibidem, s. 10.
Rzut budynku czytelny jest na mapie topograficznej z około 1890
roku. Topographische Karte 1: 25 000 (Meßtischblatt) Za:
Borkowska 1981/82, il. 1. Reprodukcja nr 2335/R. PKZ
O/Szczecin.
Unvergessene Heimat 2003, il. na s. 66; Knoke 2016, il. 9.3 na
s. 339.
Opis partii elewacji frontowej według fotografii publikowanej
przez Knoke 2016, il. 9.17 na s. 339. Fotografię wykonano przed
1916 rokiem, to jest przed zakończeniem przebudowy i rozbudowy pałacu. Na schodach rozpoznawalny Henry Theodore von
Böttinger, zapewne z małżonką Adele.
Von Ihne studiował w Kolegium Technicznym w Karlsruhe, na
Akademii Budowlanej w Berlinie, a także na Akademii Sztuk
Pięknych w Paryżu. Wraz z Paulem Stegmüllerem (1850-1891)
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otworzył w 1877 roku biuro architektoniczne w Berlinie. Wraz ze
swoim wspólnikiem był również założycielem Stowarzyszenia
Berlińskich Architektów.
Np. Bode Museum, dawniej Kaiser-Friedrich-Museum (18941904), Staatsbibliothek przy Unter den Linden (1902-1912), a
także Kaiserin-Friedrich-Haus (1904-1906) oraz Kaiser-WilhelmInstitut für Chemie (1911-1912).
W tym miejscu należy wymienić Zamek Myśliwski Hummelshain
(1880-1885) zbudowany dla księcia Ernsta I Sachsen-Altenburg,
rezydencję cesarską Zamek Friedrichshof (1893/94) w Kronberg
im Taunus przeznaczoną dla cesarzowej Victorii, Pałac Kawalera
w Świerklańcu (1903-1906) dla Guido Henckela von Donnersmarck, a także Zamek Ernich nad Renem (1906-1908) dla Arnolda von Guilleaume.
Przykładem tego typu przedsięwzięć może być willa wzniesiona
dla bankiera Franza Mendelssohna (1898-1908), znana jako
Palais Mendelssohn, a także willa Carla Fuerstenberga (1913) w
Berlin-Grunewald. Rezydencje powiązane były ściśle z parkami
krajobrazowymi.
Knoke 2016, s. 277-282, il. 9.2-9.10 na s. 330-335. – Była to budowla murowana, założona na planie wielobocznym jako
piętrowa, dwuskrzydłowa, o bardzo silnie zróżnicowanej bryle
urozmaiconej wieżami, wykuszami, ryzalitami i trójkątnymi szczytami akcentowanymi dekoracyjną konstrukcją ryglową. Wnętrze
willi skoncentrowane zostało wokół piętrowego hollu zawierającego reprezentacyjne, zabiegowe schody wzdłuż ścian
obwodowych wraz z galerią na piętrze. Z hollem willi skomunikowane były pomieszczenia reprezentacyjne i pokoje mieszkalne.
M. Borkowska odczytuje monogram umieszczony w wiatrowskazie jako „H.v.B.” (Henry von Böttinger). Zob. Borkowska
1981/82, s. 14.
W pałacu zachowały się relikty drewnianych elementów klatki
schodowej, co powinno gwarantować jej odtworzenie zgodnie z
oryginalnym rozwiązaniem.
M. Borkowska prezentuje pogląd, według którego nowo wybudowane skrzydło mogło być częścią mieszkalną przeznaczoną
pierwotnie dla Heinricha von Böttingera, czyli drugiego syna
właściciela majątku. Zob. Borkowska 1981/82, s. 27.
Knoke 2016, il. 9.18 i 9.18 na s. 339-340. Fotografie przedstawiają salon (bibliotekę?) i ogród zimowy.
Borkowska 1981/82, s. 7-8; Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 9.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp., Muzeum Lubuskie
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., 955, sygn. 76, s. 6-8.
Beneficjentem miało się stać Muzeum Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., obecnie Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w
Gorzowie Wlkp.
Henry Theodore von Böttinger kolekcjonował zabytki indyjskie
i dalekowschodnie, ale też stare europejskie szkło i porcelanę.
Świadczy o tym ilustrowana broszura „Bilder aus Dr. Henry T.
Böttingers Kunstgewerblichen Sammlungens Eberfeld”, zob.:
Knoke 2016, il. 9.20-9.42 na s. 341-348.
Janina Kęszycka-Szumanowa (1916-1982) była małżonką artysty
plastyka Ziemowita Szumana (1901-1976). Szuman jako
kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w
Gorzowie Wlkp. w okresie od 13.07.1945 roku do 31.03.1946
roku oraz kierownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.
od 15.05.1948 roku do 31.03.1952 roku, ewidencjonował i gromadził zabytki, które trafiały do zbiorów muzeum gorzowskiego.
Zob. Zysnarski 2007.
Ibidem, il. 3-12.
Ibidem, s. 8.
Równocześnie prowadzono rozmowy na temat nabycia i adaptacji zespołu pałacowo-parkowego w Jarnatowie z Olkuską Fab-
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ryką Naczyń Emaliowanych. Za przekazaną informację składam
podziękowanie Panu Władysławowi Chrostowskiemu, ówczesnemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gorzowie
Wlkp.
Kalita-Skwirzyńska 1995, s. 11.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 4.
Grecki 1979, s. 1.
W literaturze przedmiotu monument uważany jest niesłusznie za
mauzoleum grobowe właścicieli majątku ziemskiego, a jego budowa wiązana jest z pochówkiem Adele von Böttinger w 1925
roku. Zob.: Borkowska 1981/82, s. 6. W rzeczywistości mógł to
być rodzaj monumentalnego akcentu widokowego, miejsca
spotkań oraz odpoczynku.
Borkowska 1981/82, s. 12.
Szwedziński 1959B .
Knoke 2016, s. 286.
Witek 1998, s. 8, 28. Data dotyczy wykonania kotła.
Kubach 1960, s. 49. – Księgi kościelne przechowywane w
Żubrowie były prowadzone od 1778 roku.
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 49; Tureczek 2017, poz. 156.
Za: Nowakowski/Witek 1997.
Puget 1968A.
Na witrażach inskrypcje: SEI • GETREU BIS • AN • DEN TOD • SO
• WILL • ICH / DIR • DIE • KRONE • DES•LEBENS • GEBEN / IOH •
II •10 • / PALMSONTAG 1927; to jest: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Niedziela Palmowa 1927 oraz ICH •
MUSS • WIRKEN•DIE•WERKE DESSEN•DER / MICH • GESANDT
• HAT • KOMMT•DIE MACHT / DA • NIEMAND WIRKEN •
KANN / IOH • IX • 4. / to jest: Potrzeba nam pełnić dzieła Tego,
który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt
nie będzie mógł działać. Tłumaczenia według Biblii Tysiąclecia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań
2003. Należy zwrócić przy tym uwagę na błędnie za-stosowany
skrót księgi Nowego Testamentu, z której pochodzi cytat. Nie jest
to bowiem Joh II, 10 (czyli Ewangelia św. Jana), ale Off. Joh. czyli
„Offenbarrung Johannes", to jest Objawienia św. Jana, a zatem
Apokalipsa św. Jana. Za tą istotną uwagę składam podziękowanie Panu Przemysławowi Florjanowiczowi-Błachutowi.
Wolff 1920, s. 126. Średnica: 0,62 cm.
Na płaszczu dzwonu umieszczona inskrypcja: Gestiftet von Henry / und Adele von Böttinger / Im Jahre 1920.Tłum.: Ufundował
Henry i Adele von Böttinger w 1920 roku. Po drugiej stronie
płaszcza: HOSIANA / EHRE SEI GOTT IN DER HOHE / UND FRIEDE
AUF ERDEN UND DEN / MENSCHEN EIN WOHL GEFAULEN.
Tłum. wg Biblii Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań 2003: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój na ziemi, a człowiekowi dobrobyt. Ewangelia św. Łukasza 2, 14.
Puget 1968B.
Brylla 1999.
Schematyzm Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 1995, s. 599.
Szwedziński 1959A.
Grecki 1990. Autor błędnie datuje budowę mauzoleum na 1895
rok i wiąże jego powstanie z rodziną Sommingen (prawdopodobnie autorowi chodziło o rodzinę Gemmingen). O
związku z rodziną v. Böttinger w sposób jednoznaczny świadczy
przedstawienie herbu.
Należy zwrócić uwagę na zastosowanie tej samej inskrypcji w
witrażu z 1927 roku w kościele w Jarnatowie, która jest fragmentem cytatu z Apokalipsy św. Jana 2, 10. Tłum.: Bądź wierny
aż do śmierci.

Das Herrenhaus nach 1945
Im Zweiten Weltkrieg erlitt das Herrenhaus keine Schäden. Nach
1945 befanden sich in dem Gebäude zunächst Büros und Wohnungen für Mitarbeiter des örtlichen Staatlichen Landwirtschaftsbetriebes (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Ab 1960 wurde das Haus von
dem Metallindustriebetrieb „Zastal” in Grünberg (Zielona Góra) als
Ferienlager genutzt. Damals fertigte man eine zeichnerische Bestandsaufnahme des Herrenhauses an.38 Im Rahmen einer grundlegenden Renovierung wechselte man die Dachhaut aus: anstelle der
bisherigen Schieferdeckung erhielt der Bau ein Blechdach und die
Außenfassaden wurden neu verputzt. Zugleich entfernte man die
Glasmalereien im Wintergarten an der Gartenseite. Im Inneren zog
man Trennwände ein und das Dachgeschoss baute man zu Wohnungen aus. Im Festsaal und in den einstigen Räumlichkeiten des
Hausherrn und der Hausdame entfernte man die Kamine und installierte eine Zentralheizung mit Heizkörpern. Die Souterrains erhielten Gasherde und einen neuen Küchenlift. Die Fußböden wurden teilweise ausgetauscht und der Stuckdekor verdeckt. Als man im
Zuge dieser Umbauarbeiten eine der Löwenfiguren vor dem Haupteingang beschädigte, vergrub man sie vor dem Herrenhaus.39
Im Jahr 1978 gab man das Ferienlager wegen sich verschlechterndem Bauzustand auf, und das leerstehende Haus wurde nun
von einem Hausmeister bewacht. 1982 ging das Herrenhaus-ParkEnsemble in den Besitz der Wojewodschaftlichen Polizeikommandantur von Landsberg a.d. Warthe (Gorzów Wlkp.) über40, die das
Gebäude zu Schulungs- und Erholungszwecken nutzen wollte. Die
in Angriff genommenen Sanierungsarbeiten wurden jedoch 1988
unterbrochen. Bis 1988 hatte man die Dachhaut aus verzinktem
Stahlblech gegen Kupferblech ausgetauscht, einen Betonbunker
eingebaut, eine Neuverputzung ermöglicht und die Fensterrahmungen verändert.
Im Inneren wurden die Kellerräume grundlegend verändert, einen Großteil der Holzdecken tauschte man gegen Stahlbetondecken aus, das hölzerne Haupttreppenhaus trug man ab und
baute eine Stahlbetontreppe ein. Die Räume im Dachgeschoss erhielten eine neue Aufteilung und wurden renoviert. Des Weiteren
erneuerte man die Elektro- und Heizungsinstallation.41 Zugleich
grub man die Löwenskulptur vor dem Gebäude wieder aus und
legte sie neben der Eingangstreppe ab. Die Skulptur befand sich in
einem schlechten Zustand.42 Bis 1994 war das Herrenhaus Eigentum

25 Treppenhaus im Seitenflügel. Aufnahme 2017
Klatka schodowa w skrzydle pałacu. Fot. z 2017 r.
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verlor die bisherige Zufahrt zum Gutsgelände ihre Bedeutung, da
in der Achse von der Dorfstraße zum Herrenhaus eine neue, repräsentative Zufahrt angelegt wurde.
Der Gutspark
Die Parkanlage des einstigen Rittergutes erstreckt sich entlang der
Dorfstraße im nordwestlichen Teil der Ortschaft. Auf der gegenüberliegenden Seite von Herrenhaus- und Parkensemble liegt der
Wirtschaftshof (Abb. 3). Die Gesamtanlage umfasst den Gutspark
mit Herrenhaus, zwei Alleen entlang der Landstraße nach Norden
zum Meekow-See (Jezioro Miechowskie/Jarnatowskie) (Abb. 27),
einen Obst- und Nutzgarten sowie die historische und die nachträglich hinzugefügte Bebauung innerhalb des Ensembles.
Die älteste Parkanlage des Gutes entstand schon um die Mitte
des18. Jahrhunderts in Nachbarschaft des Herrenhauses und des
einstigen Vorwerks.44 Die heutige Parkanlage entstand erst Mitte
des 19. Jahrhunderts auf einer Fläche von etwa 4,5 ha im Norden
und Westen des Herrenhauses. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erweiterte man den Park um Obst- und Nutzgärten, die anstelle des
einstigen Wirtschaftshofes im südlichen Teil des Gutsensembles angelegt wurden. Zu dieser Zeit vergrößerte man auch den westlich
des Herrenhauses gelegenen Ziergarten im Stil eines „giardino segreto” und erweiterte den Park um das nordwestlich des Gutskomplexes gelegene Gelände mit einem Hügel, auf dem ein steinernes Monument errichtet wurde45, und um einen Teil des
westlich gelegenen Dorfangers. Die Hauptzufahrt zum Schloss- und
Parkensemble führte nun durch das nahe der Kirche gelegene Tor
über eine heute nicht mehr vorhandene Ahornallee. Eine zweite
Zufahrt richtete man östlich, dem Herrenhaus gegenüber, ein. Vermutlich führte hier eine Kastanienallee (Weiße Rosskastanien) zu
dem einstigen ovalen Rasenrondell vor dem Haupteingang, von
der heute nur noch einzelne Bäume stehen. Hinter dem Herrenhaus erstreckt sich der Park weiter in einer künstlich angelegten
Geländeniederung und auf dessen Nordseite. Der Hauptspazierweg verläuft in westlicher Richtung. Das Zentrum der Parkanlage
bildet eine weitläufige Wiese am Herrenhaus, die im Osten und
Norden von Altbaumbestand umgeben ist. Westlich der Gartenseite des Herrenhauses, unterhalb der Böschung, erstreckt sich um
den einstigen „giardino segreto” ein doppeltes Lindenspalier. Im
Nordwesten des Parks befindet sich ein Steinmonument, von dem

26 Torgebäude. Aufnahme 2017
Budynek bramny. Fot. z 2017 r.

des Staatsschatzes und blieb ungenutzt. Erst 1995 folgten weitere
Sanierungsarbeiten, als das Gebäude in den Besitz der Gesellschaft
„KIENE” überging, die das Herrenhaus zu Wohn- und Hotelzwecken umbauen wollte.43 Damals wurden erneut die Außenfassaden verputzt und die Räume im Dachgeschoss renoviert. Leider
waren die Renovierungsarbeiten bald unterbrochen worden, und
das Herrenhaus stand lange Zeit leer und war unbewacht. Gegenwärtig befindet sich das Gebäude in Privatbesitz, eine grundlegende Sanierung steht jedoch noch aus und das Nutzungskonzept
ist bisher unbekannt.
Das Torgebäude
Das massiv gemauerte Einfahrtstor im südöstlichen Teil der Anlage
stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Das Tor besteht aus
zwei massiven Pfeilern, die aus Ziegeln gemauert, verputzt, durch
Rechteckfelder gegliedert und mit Walmdächern gedeckt sind. In
unmittelbarer Nähe entstand an der Zufahrt zum Gutsgelände im
ersten Viertel des 20. Jahrhunderts ein Torgebäude auf rechteckigem Grundriss (Abb. 26). Dieser eingeschossige verputzte Ziegelbau besitzt ein Mansarddach mit Dachgauben und ist mit einem
kleinen Rechteckbau mit Walmdach verbunden, dessen Dachfläche
ein Fledermausfenster aufweist. Ein überdachter Vorbau führt zum
Tor. Nachdem man aber die alte Parkanlage neu gestaltet hatte,
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27 Eichenallee zum Meekow-See. Aufnahme 2017
Aleja dębowa prowadząca do jeziora Miechowskiego. Fot. z 2017 r.

zwei Alleen mit Hainbuchen- und Weißdorn-Spalieren in östliche
Richtung führen. Eine Verlängerung des Parks bilden zwei außerhalb des Geländes gelegene Alleen, die zum Meekowsee führen:
Eine historische Eichenallee mit über 100 prächtigen Stieleichen
(Abb. 27) und eine Ahornallee. Das Alter des Baumbestandes ist heterogen. Im nordwestlichen Parkbereich, der erst später in die Anlage einbezogen wurde, sind die Bäume deutlich jünger, während
der Baumbestand in unmittelbarer Umgebung des Herrenhauses
noch aus der ersten Parkanlage stammt. Der Großteil der Bäume
steht in freier Anordnung im Wiesenbereich und im Parkgelände,
nur an den Parkgrenzen ist der Baumbestand dichter und erhält
eine abgrenzende Funktion. An den Hauptspazierwegen sind
Baumspaliere und Hecken erhalten, die einst entsprechend ge-

formt und beschnitten waren. Von besonderem Interesse sind das
Lindenspalier um den einstigen „giardino segreto” sowie das Hainbuchen- und Weißdorn-Spalier an den Wegen, die zum steinernen
Monument führen. An der Toreinfahrt zum Gelände stehen zwei
alte Eichen und zwei Rosskastanien.
Im Baumbestand überwiegen die Laubbäume, vertreten sind:
Gewöhnliche Robinien (Robinia pseudoacacia), Hänge-Birken (Betulapendula), Weiße Rosskastanien (Aesculus hippocatsanum), Rotbuchen (Fagus sylvatica), Hainbuchen (Carpinus betulus), ScharlachWeißdorne (Crataegus coccinea), Winter- und Sommerlinden (Tilia
cordata und Tilia platyphyllos), Stiel- und Traubeneichen (Quercus
robur und Quercus petraea), Pyramideneichen (Quercus robur ‘Fastigiata’), Roteichen (Quercus rubra), Spitzahorne (Acer platanoides)
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Der Wirtschaftshof

28 Scheune. Aufnahme 2017
Stodoła. Fot. z 2017 r.

Die weitläufige, rechteckige Gutshofanlage mit den Wirtschaftsgebäuden lag ursprünglich hinter dem Herrenhaus, unweit des Parks
und der Ackerflächen. Sicherlich gehörte auch die Paltrockwindmühle von 1785, die auf dem Hügel im Nordwesten der Herrenhausanlage steht, zum Besitz der Gutseigentümer.47 Erst nach 1909
entstand auf der gegenüberliegenden Seite des Herrenhauses an
der Dorfstraße ein neuer Wirtschaftshof (Abb. 3). Anstelle der alten Wirtschaftsgebäude errichtete man Gewächshäuser und legte
Obst- und Nutzgärten an. Auf dem ehemaligen Wirtschaftshofgelände erbaute man den neuen Flügel des Herrenhauses. Von den
älteren Wirtschaftsbauten blieb lediglich ein in Natur- und Backstein gemauertes Stallgebäude aus dem Jahr 1870 erhalten, das in
Teilen zu einer Garage umgestaltet wurde und heute einen ruinösen Zustand aufweist.

und Berg-Ahorne (Acer pseudoplatanus) sowie Flatter- und Bergulmen (Ulmus laevis und Ulmus glabra). Der Baumbestand wird in der
Umgebung des Herrenhauses durch einzelne Nadelgehölze ergänzt, wie durch Gewöhnliche Douglasien (Pseudotsuga menziesii),
Weiß-Tannen (Abies alba), Gemeine Fichten (Picea abies) und Gruppen Europäischer Eiben (Taxus baccata). Die ältesten Bäume haben
ein Alter von 180 bis 220 Jahren. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Gutsensembles zu einem Ferienzentrum wurden nach 1960
im mittleren Parkbereich zwei Schwimmbecken, ein Sportplatz und
eine Schlackenlaufbahn mit Sprungbahn angelegt. Dadurch zerstörte man Sträucher und die einstige Ahornallee, die zum Gutskomplex führte und errichtete an deren Stelle eine Wasserversorgungsanlage. Das Rasenrondell wurde vernachlässigt, so dass es
nicht mehr zu erkennen war. Außerdem ließ man die Stallungen mit
der Wagenremise und das Steinmonument verfallen.46 Im Nordosten des Parks entstand anstelle der alten Försterei ein Kindergarten. Die historische Parkkomposition mit ihrem Hauptwegenetz ist
jedoch bis zur heutigen Zeit erkennbar geblieben. Auch die regelmäßigen Spaliere und Alleen sind noch teilweise vorhanden. Der
einst dekorative Charakter des Parkbereichs in der Umgebung des
Herrenhauses ist hingegen verloren gegangen. Es wäre wünschenswert, entsprechende Maßnahmen zur Inwertsetzung der
Parkanlage durchzuführen. Auch sollten die Überreste des Steinmonuments gesichert werden.

Der neue Gutshof
Die bis heute erhaltenen Wirtschaftsgebäude, nordöstlich des
Ortes,liegen dem Herrenhaus gegenüber und gruppieren sich um
einen Hof (Abb. 3). Der gesamte Komplex entstand nach einheitlichem Entwurf des Berliner Architekten Ernst Eberhard von Ihne.48
Hinsichtlich architektonisch-räumlicher und funktioneller Aspekte
zeigt die Anlage eine außergewöhnliche Sorgfalt auf. Ziel des Vorhabens war die Schaffung eines modernen und zugleich produktiven Gutsbetriebes. Die Umsetzung der Baumaßnahmen dauerte mindestens bis 1916, da aus diesem Jahr die technische
Ausstattung der Brauerei stammt.49 Nach Einrichtung der Eisenbahnstrecke Hammer-Zielenzig entstand 1912 auch ein Bahnhof,
von dem aus landwirtschaftliche Produkte (Milch und Spirituserzeugnisse) versandt werden konnten. Neben dem Gutsbetrieb
wurden auch vier identisch gestaltete Wohnhäuser mit Wirtschaftsgebäuden an der zum Bahnhof führenden Straße für die
Gutsarbeiter errichtet. Jedes Wohnhaus war auf rechteckigem
Grundriss massiv erbaut. Die Gebäude waren verputzt und mit Sattel- bzw. Krüppelwalmdächern mit Dachgauben gedeckt. Nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der gesamte Gutskomplex verstaatlicht und ab 1949 von dem Staatlichen Landwirtschaftsbetrieb Arensdorf genutzt, der ab den 1970er Jahren zum
Königswalder Landwirtschaftskombinat gehörte. In dieser Zeit errichtete man im Osten und Süden des Wirtschaftshofes einen Kuh-
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29 Kuhstall, dahinter die ehemalige Brennerei. Aufnahme 2017
Obora i dawna gorzelnia. Fot. z 2017 r.

stall, ein Sägewerk und weitere Stallgebäude. Zugleich renovierte
man die historischen Bauten. Nach 1945 war der Unterstand am
Speicher verkleinert und das Rentamt abgetragen worden, an dessen Stelle in den 1970er Jahren ein zweiggeschossiges Wohnhaus
entstanden war.
In der Zeit von 1991 bis 1996 wurde die Gutsanlage von dem
Landwirtschaftsbetrieb Lubniewice II genutzt. Anschließend kam
der Gutshof in den Besitz verschiedener juristischer bzw. natürlicher Personen. Gegenwärtig wird nur ein Teil der Gebäude des
Gutshofes genutzt, u.a. der Kuhstall, die Scheunen und die Brennerei. An den Wirtschaftsgebäuden sind verschiedene Renovierungsmaßnahmen durchgeführt worden: Austausch der Fenster
und Außentüren, Erneuerung der Dachhaut und Eindeckung der
Gebäude mit graphitfarbenem Dachpfannenprofil. Des Weiteren
mussten das Futtermagazin und die Stellmacherei aufgrund ihres
schlechten Bauzustandes abgetragen werden und die Transformatorenstation wurde umgebaut und neu verputzt, dabei entfernte
man die ursprünglichen Stilelemente des Gebäudes. Zu den stattlichsten Bauten des Wirtschaftshofes gehören die südlich gelegene
Scheune, der Kuhstall und die Brennerei.

Die Scheune
Die zweigeschossige Scheune, auf längsrechteckigem Grundriss in
Ost-West-Ausrichtung errichtet, ist ein im Kreuzverband gemauerter, unverputzter Ziegelbau auf steinernem Sockelgeschoss mit hohem Mansarddach, in Dachpfannenprofildeckung und Ablüftern
im Dachfirst (Abb. 28). Die Fassaden werden von Strebepfeilern
rhythmisiert und den oberen Abschluss bildet ein Ziegelfries mit
Entlüftungsschlitzen. Die Türen sind segmentbogig geschlossen, die
Fenster haben die Form von Okuli.
Der Kuhstall
Der etwas größere Kuhstall (Abb. 29), rechtwinklig zur Scheune angeordnet, ist auf einem längsrechteckigen Grundriss in Nord-SüdAusrichtung errichtet und besitzt zwei Risalite an der West- und einen an der Ostseite. Der Kuhstall ist ein unverputzter Ziegelbau, in
Kreuzverband gemauert, und steht auf einem steinernen Unterbau. Das Gebäude besitzt ein hohes Krüppelwalmdach mit Satteldächern über den Risaliten und Dachgauben. Am Dachfirst
befindet sich mittig ein hölzerner Uhrenturm, der mit einem Walmdach gedeckt ist und auf dem sich eine historische Wetterfahne
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gegliedert. Östlich des Gebäudes erhebt sich ein Schornstein, der
mit dem Heizraum verbunden ist.
Der Speicher
Inmitten des Wirtschaftshofes befindet sich der Speicher mit einem
Unterstand an der Nordseite. Beide Gebäude stehen in der NordSüd-Achse. Der Speicher, ein relativ kleines, dreigeschossiges Gebäude mit einem äußeren Lastenaufzug, ist ein im Kreuzverband
gemauerter, unverputzter Ziegelbau auf rechteckigem Grundriss
und wird von einem hohen Mansarddach mit Dachgaube an der
Frontseite abgeschlossen. Das Dach ist heute mit roten Ziegeln eingedeckt. Die fünfachsigen Längsfassaden zeigen eine rhythmische
Gliederung mit segmentbogig geschlossenen Fenstern und werden
von einem Kranzgesims abgeschlossen. Der mit dem Speicher verbundene Unterstand wurde auf längsrechteckigem Grundriss in
Ständerbauweise erbaut und wird von einem hohen Mansarddach
mit Dachgauben gedeckt. Der ausgebaute Dachboden besitzt einen Zugang zum zweiten Geschoss des Speichers, der einst als
Geräte- und Maschinenlager diente.

30 Schmiede, links dahinter Wagenremise, rechts Brennerei. Aufnahme 2017
Kuźnia z wozownią. Fot. z 2017 r.

befindet. Die Dachflächen sind gegenwärtig mit graphitfarbenem Dachpfannenprofil eingedeckt. Die Zugänge zum Gebäude
befinden sich an der südlichen Giebelseite und in den Risaliten. Nachträglich wurden auch die Längsseiten mit weiteren Zugangsöffnungen versehen. An der Nordseite führt zusätzlich ein
Eingang zu den Lagerräumen. Die Fassaden werden durch Fensterreihen rhythmisch gegliedert. Die Längsfassaden werden an der
Traufe von einem Fries mit Belüftungsschlitzen abgeschlossen. Im
Gebäudeinneren befinden sich Fressgänge, Güllekanäle und Viehboxen. Im nördlichen Teil liegen die Wirtschaftsräume.

Die Schmiede
Im nördlichen Teil des Hofes steht in Nord-Süd-Ausrichtung eine
Schmiede mit einer Wagenremise (Abb. 30, 31). Beide Gebäude
grenzen giebelseitig aneinander und sind aus Backstein im Kreuzverband über einem steinernen Unterbau gemauert. Die Gebäude
sind mit zwei separaten Walmdächern mit Lukarnen gedeckt. Im
südlichen Dachteil der Schmiede befindet sich eine Dachgaube mit
Satteldach. Die Dachfläche im östlichen Teil wurde über die Mauerflucht hinaus verlängert, sodass ein überdachter Schrottlagerplatz
geschaffen werden konnte. Die Langseiten des Gebäudes werden im
Westen von vier Fensterachsen und im Osten von fünf Fenstern gegliedert. Die Südseite ist einachsig und wird durch eine Dachgaube
akzentuiert. In das Gebäude führt ein verschiebbares Brettertor. Die
dreiachsigen Fassaden der Wagenremise werden von Lisenen gegliedert.

Die Brennerei
Das ansehnlichste Gebäude und zugleich die Dominante des Wirtschaftshofes ist die Brennerei im nordöstlichen Teil der Anlage
(Abb. 28, 31). Der Ziegelbau auf L-förmigem Grundriss hat einen,
aus mehreren Teilen bestehenden, stark gegliederten Baukörper,
der die technologischen Prozesse widerspiegelt. Die Brennerei ist
teilweise unterkellert und besitzt ein-, zwei- und dreigeschossige
Gebäudeteile. Die einzelnen Gebäudeabschnitte sind mit Krüppelwalm- oder Mansarddächern in Dachpfannenprofildeckung gedeckt. Die Dachflächen werden von zahlreichen Dachgauben belebt. Der Ziegelbau, in Kreuzverband gemauert, besitzt einen
steinernen Sockel. Die unverputzten Fassaden werden von Lisenen
und rhythmisch angeordneten, segmentbogig oder rundbogig geschlossenen Fenstern mit kleinteiligen Metallsprossen und -rahmen

Der Milchspeicher
Im östlichen Teil des Wirtschaftshofes befindet sich der Milchspeicher. Die Nordseite des Speichers ist mit einer Werkstatt und einem
Wirtschaftsgebäude verbunden. Der Milchspeicher ist ein kleiner,
rechteckiger, eingeschossiger Ziegelbau in Kreuzverband errichtet.
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31 Brennerei und ehemalige Schmiede. Aufnahme 2017
Budynek dawnej gorzelni i kuźni z wozownią. Fot. z 2017 r.

Die unverputzten, schlichten Fassaden sind ohne Baudekor und werden nur durch Tür- und Fensteröffnungen gegliedert. Das Gebäude
ist mit einem Pultdach gedeckt. Die angrenzende Werkstatt, ebenfalls ein im Kreuzverband gemauerter Ziegelbau auf rechteckigem
Grundriss, ist unverputzt und mit einem Satteldach versehen. Die
schmucklose Frontseite wird durch Tür- und Fensteröffnungen rhythmisiert. Das Gebäude diente als Reparaturstelle für Landmaschinen.
Das mit dem Milchspeicher verbundene Wirtschaftsgebäude ist hingegen ein Fachwerkbau, trägt ein hohes Satteldach, das mit dem
Dach der angrenzenden Werkstatt in Verbindung steht.

anlage umgebaut worden. Der unverputzte Ziegelbau, auf rechteckigem Grundriss, trägt ein Walmdach. Ursprünglich besaß das
Gebäude einen kleinen Signalturm, der im Zuge der Umnutzung
abgetragen wurde. Die Fassaden werden durch die Fensteröffnungen gegliedert.
Die Dorfkirche
Bereits im Mittelalter existierte in Arensdorf eine Kirche, die zum
Dekanat Drossen (Ośno) in der Lebuser Diözese gehörte. In der
Neuzeit nutzte die protestantische Gemeinde von Herzogswalde
(Żubrów) die Kirche.50 Die Kirche liegt inmitten des Dorfangers auf
einer leichten Anhöhe (Abb. 3). Ursprünglich lag hier der Friedhof
bis man südlich des Dorfes, an der Landstraße nach Theuer, einen
neuen Friedhof anlegte.

Die Feuerwehrremise
Im nördlichen Teil des Wirtschaftshofes, neben der Brennerei,
steht eine kleine, eingeschossige Feuerwehrremise. Nach dem
Zweiten Weltkrieg ist das Gebäude zu einer Wasserversorgungs-
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32 Kirche mit Turmaufsatz. Aufnahme 2017
Kościół z wieżą dzwonniczą. Fot. z 2017 r.

Das heutige Kirchengebäude ist ein Nachfolgebau von 1710, das
der damalige Gutsherr Caspar Adam von Waldow erbauen ließ
(Abb. 32). Einer Urkunde zufolge, die im Zuge von Sanierungsarbeiten in der Turmkugel gefunden wurde, hatte der Stifter zu diesem Zweck 270 Taler bereitgestellt.51 Der verputzte Rechteckbau
mit Bossenwerk an den Gebäudeecken hat an der Nordseite eine
Vorhalle und besitzt ein Walmdach mit Biberschwanzziegeldeckung. Die Kircheneingänge liegen im Norden und Westen. Die
Fassaden werden von segmentbogig geschlossenen Fenstern gegliedert, zusätzlich befinden sich im westlichen Bereich kleine
Rechteckfenster, die einst die Räume unterhalb der Emporen beleuchteten. Die Fenster werden von flachen Putzbändern gerahmt.
1770 wurde über der Ostseite ein hölzerner, rechteckiger Turmaufsatz errichtet, dessen Schaft in eine achteckige Laterne übergeht, die von einem birnenförmigen Helm mit Kugel und Kreuz bekrönt ist. Einst befand sich auf dem Turm eine Wetterfahne mit
dem preußischen Adler, der Sonne und der Inschrift „C V E Anno
1770”.52 Schriftquellen zufolge wurde der Turm im Jahr 1906 von
dem Tischlermeister Paul Sperling renoviert.53 Die letzte Turmsanierung fand 2011 statt. Im Zuge der Arbeiten erhielt der Turm eine
Dachhaut aus Kupferblech und die Bretterverschalung am Turm-

33 Glasmalerei im Stil des deutschen Expressionismus
der 1920er Jahre. Aufnahme 2017
Witraż w stylu niemieckiego ekspresjonizmu lat 20. XX wieku. Fot. z 2017 r.
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34 Ehemaliger Kanzelaltar. Aufnahme 2017
Dawny ołtarz ambonowy. Fot. z 2017 r.

schaft musste ausgewechselt werden. Unter dem östlichen Teil der
Kirche befindet sich eine Gruft mit den sterblichen Überresten der
einstigen Gutsbesitzer. Das Innere der Saalkirche ist mit einer hölzernen, glatt verputzten Spiegeldecke geschlossen. Der Fußboden
des Kirchenschiffs ist mit rechteckigen Keramikplatten verlegt worden. Von der älteren liturgischen Ausstattung hat sich der Barockaltar, ursprünglich ein Kanzelaltar, erhalten, dessen architektoni-

35 Glasmalerei im Stil des deutschen Expressionismus
der 1920er Jahre. Aufnahme 2017
Witraż w stylu niemieckiego ekspresjonizmu lat 20. XX wieku. Fot. z 2017 r.
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lung der Auferstehung zu sehen (Abb. 34). Die nicht mehr erhaltene Kanzeltreppe schmückte einst eine Kreuzigungsszene. Alle
Gemälde sind, bzw. waren auf Holz gemalt. Die nach dem Zweiten
Weltkrieg entfernte Kanzel mit einem polygonalen Korb hat heute ihren Standort an einer Seitenwand und wird weiterhin als Kanzel genutzt.54 In den zwei Fenstern zu beiden Seiten des Altars befinden sich figürliche Glasmalereien im Stil der 1920er Jahre (Abb.
33, 35). Sie wurden zum Palmsonntag1927 von Waldemar von Böttinger gestiftet und illustrieren Bibelzitate (Joh. 9,4 und Offb.
2,10).55 Die Westempore auf Pfeilern, ist erhalten, die Brüstung ist
gegenwärtig verschalt. Zur historischen Innenausstattung gehörte auch einTaufbecken mit kanneliertem Schaft aus der 1. Hälfte
des 18. Jahrhunderts und zwei bauzeitliche Patronatslogen, von
denen die Wappentafel des Caspar Adam von Waldow stammt,
die sich gegenwärtig im Bestand des Lebuser Jan-Dekert-Museums
(Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta) in Landsberg befindet. Die
Wappentafel seiner Frau, Dorothe von Kalckreuth, und das Wappen der Familie von Köppen sind nicht erhalten geblieben. In der
1920 veröffentlichten Publikation Friedrich Wolffs wurde in der
Arensdorfer Kirche eine 1906 von Franz Friedrich August Schilling
in Apolda gegossene Kirchenglocke verzeichnet,56 die während
des Zweiten Weltkrieges eingeschmolzen wurde. Eine weitere, bis
heute erhaltene Glocke hatten Henry Theodore von Böttinger und
seine Frau Adele gestiftet.57 Auf dem Dachboden der Kirche werden heute noch Teile der ehemaligen Ausstattung aufbewahrt:
Dazu gehören ein Uhrwerk, vermutlich vom Beginn des 20. Jahrhunderts, zwei hölzerne, vergoldete Kerzenständer aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,58 sowie Einzelteile der alten
Orgel (Windkanäle, hölzerne Orgelpfeifen, Fragmente der Windladen und Teile der Traktur). Der Orgelprospekt ist nicht erhalten.59 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche am 15. Juni
1947 als Filialkirche der römisch-katholischen Pfarrei Mutter Gottes Rosenkranz in Königswalde Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel (Matka Boska Szkaplerzna) geweiht.60 1956 hat man den Innenraum renoviert und die Dachhaut der Kirche ausgetauscht.61
Unbekannt ist, wann die Emporen an den Längsseiten abgetragen
und der Altar umgebaut worden sind. 1988 tauschte man die Fensterrahmen und nach1997 auch die Türen aus. 1991 erhielten die
Kircheninnenwände im unteren Teil eine Holzverkleidung, aus diesem Jahr stammt auch die Holzverblendung hinter dem Altar. Die
letzte Sanierung fand 2011 statt.

36 Mausoleum für Henry Theodore von Böttinger. Aufnahme 2017
Mauzoleum Henry'ego Theodora von Böttingera. Fot. z 2017 r.

scher Säulenaufbau, mit Ranken verziert, von einem gesprengten
Segmentgiebel bekrönt wird. An den Seiten wird das Retabel von
Wangen aus stilisiertem Akanthuslaub mit Füllhörnern eingefasst.
In der Predella ist ein Gemälde mit der Darstellung des Abendmahls und in der Bekrönung ein ovales Gemälde mit der Darstel-
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Das Mausoleum
für Henry Theodore von Böttinger
Henry Theodore von Böttinger verstarb am 2. Juni 1920 in BerlinCharlottenburg auf der Rückreise nach Arensdorf, als er von einem
Sanatoriumsaufenthalt kam. Die Trauerfeiern fanden am 12. Juni in
der Kapelle des Westsanatoriums in Berlin und am 17. Juni 1920 in
der Arensdorfer Kirche statt. Henry Theodore wurde in der Gruft
des bald darauf in der Nähe des evangelischen Friedhofs im Süden
der Ortschaft in einem, auf einer künstlichen Anhöhe errichteten
Mausoleum beigesetzt (Abb. 36).62 Der Zugang zur Gruft führt über
einen Trakt zwischen den Erdaufschüttungen. Das Mausoleum, ein
Rundbau aus Naturstein und Stahlbeton, hat die Gestalt eines antiken Monopteros mit elf kannelierten Säulen auf einem Stylobat. Die
Säulen tragen ein Gebälk mit Triglyphen, auf dem das Kuppeldach
des Mausoleums ruht. In der Mitte des Baus blieb ein rechteckiges
Sandsteinpostament mit der Inschrift „SEI GETREU BIS IN DEN
TOD”63 erhalten. Zwischen den Säulenbasen waren Blumenvasen
aus Sandstein aufgestellt. Der Bau ist mit der Gruft auf der Nordostseite verbunden, deren Fassade mit Bossenwerk gestaltet ist. Der Zugang zur Gruft führt durch einen rechteckigen Eingang, über dem
sich eine Tafel mit dem Wappen der Familie von Böttinger befindet
(Abb. 37). Von dem rechteckigen Gruftraum wurde ein rechteckiger,
rundbogig geschlossener Raum abgetrennt. Die Belüftung wird
über entsprechende Belüftungsschächte gewährleistet, die in der
Umgebung des Mausoleums zu erkennen sind. In der Gruft wurde
1925 vermutlich auch Adele von Böttinger beigesetzt.

37 Wappen der Familie von Böttinger am Gruftzugang des Mausoleums.
Aufnahme 2017
Herb rodziny von Böttinger z fasady krypty grobowej. Fot. z 2017 r.

Tätigkeit dieses bemerkenswerten, gebildeten Mannes war von
Unternehmensgeist und kluger Voraussicht geprägt. Er veränderte das Erscheinungsbild des Adelssitzes und ließ einen neuen Wirtschaftshof anlegen, der auf landwirtschaftliche Großproduktion
ausgerichtet war. Nach Entwürfen des bedeutenden Architekten
Ernst Eberhard von Ihne, in denen sich dessen berufliche Erfahrungen zu summieren scheinen, wurde 1916 der Um- und Ausbau
des Arensdorfer Herrenhauses vollendet. Als Henry Theodore von
Böttinger das Arensdorfer Gut übernahm, stand ihm ein in damals
modernen Formen der deutschen Neorenaissance gestalteter
Adelssitz zur Verfügung, der seinen Bedürfnissen voll entsprach.
Ernst Eberhard von Ihne veränderte den eindrucksvoll hochaufragenden Turmhelm des Herrenhauses durch eine gedrungenere Gestaltung, statt des bisherigen reichen Baudekors der Giebel verwendete er schlichte Steinkugeln und vor allem fügte er einen
Seitenflügel hinzu, der architektonisch wie funktional eher einer
modernen bürgerlichen Villa ähnelte. Indem von Ihne auf Bauschmuck verzichtete und geometrische Formen nutzte, vereinheitlichte er den Bau durch eine einfache Gestaltung. Der Unterschied zwischen dem Arensdorfer Herrenhaus und den durch
englische Landhäuser inspirierten Adelsresidenzen in der Neumark
ist kolossal, da Einfachheit und Strenge der Architekturformen

Zusammenfassung
Die Geschichte des Rittergutes Jarnatów bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts unterscheidet sich nicht sonderlich von anderen
Adelssitzen. Die Arensdorfer Landgüter befanden sich im Besitz
angesehener neumärkischer Adelsgeschlechter, u.a. derer von
Waldow und von Kalckreuth. Die Angehörigen dieser Adelsfamilien durchliefen meist eine für ihre Gesellschaftsstellung typische
Militär- oder Beamtenlaufbahn, verwalteten ihren Gutsbetrieb
und setzten durch zahlreiche Stiftungen in der Dorfkirche ein Zeichen ihrer Frömmigkeit. Einen Wendepunkt in der Arensdorfer
Ortsgeschichte bildete1909 der Erwerb des Rittergutes durch den
Unternehmer und Bankier Henry Theodore von Böttinger. Die
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und der Verzicht auf Baudekor hier im Kontrast zu Vielfältigkeit,
Differenziertheit und Reichtum an Bauschmuck stehen. Das Architekturverständnis Ernst Eberhard von Ihnes, das er im Arensdorfer
Herrenhaus aufzeigt, ist nicht neu, denn die Architekturgestaltung
wandte er an mehreren öffentlichen Gebäuden in Berlin an, wie
das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie (heute Hahn-Meitner-Institut der Freien Universität Berlin) beweist: Mittig akzentuierter
Eingangsbereich, Eckturm mit Zwiebelhelm und Seitenflügel,
Walmdeckung des Gebäudes. Nicht weniger bedeutend ist die
Gutsanlage in Arensdorf, die ebenfalls um 1916 nach Entwurf von
Ihnes errichtet wurde. Das Erscheinungsbild der Wirtschaftsbauten
wurde durch die Anwendung von Klinkerverkleidung architektonisch vereinheitlicht. Die unterschiedlichen Architektur- und
Dachformen und der differenzierte Baudekor verleihen dieser
Gutshofbebauung einen einzigartigen Charakter. Die räumlichen
Beziehungen zwischen den Gebäuden scheinen ausschließlich der
Arbeitsorganisation und der Funktion eines gut durchdachten
Gutsbetriebes untergeordnet gewesen zu sein. Gut geplant waren
auch die Anlage einer Wohnsiedlung für die Gutsarbeiter und die
Lage des neuen Wirtschaftshofs in Bahnhofsnähe, um den Warenversand zu gewährleisten. Herrenhausensemble mit Park, Alleen und Gutsanlage nehmen Bezug auf die Dorfstruktur mit Dorf-
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kirche und Wohnbebauung. An den ehemaligen Eigentümer des
Rittergutes Henry Theodore von Böttinger erinnert ein Mausoleum in Gestalt eines antiken Monopteros, das dessen Sohn Waldemar von Böttinger stiftete und auf einer Anhöhe am Ortsrand errichten ließ. Dieser zentrale Memorialbau hat seine Wurzeln in der
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Nr.9.17 bei Knoke 2016, S. 339. Die Fotografie wurde
vor1916, d.h vor Abschluss der Umbau- und Erweiterungsarbeiten am Herrenhaus, aufgenommen. Auf der
Treppe ist Henry Theodore von Böttinger zu erkennen,
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26 Das Neue Jagdschloss Hummelshain (1880-1885) im Auftrag von Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg, das
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nersmarck, aber auch Schloss Ernich am Rhein (19061908) für Arnold von Guilleaume.
Als Beispiele wären hierzu die für den Bankier Franz Mendelssohn errichtete Villa (1898-1908), bekannt als PalaisMendelssohn, und eine im Auftrag von Carl Fürstenberg
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1981/82, S. 14.
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dem Johannesevangelium), sondern aus der Off. Joh., der
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diesen wichtigen Hinweis danke ich Herrn Przemysław
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60 Schematyzm Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, S. 599.
61 Szwedziński 1959A.
62 Grecki 1990 datiert den Bau des Mausoleums fälschlicherweise in das Jahr 1895 und bringt dessen Errichtung
mit der Familie Sommingen in Verbindung (der Autor
meinte vermutlich die Familie Gemmingen). Das Wappen
zeugt jedoch unzweifelhaft von der Verbindung des Baus
zur Familie von Böttinger.
63 Dasselbe Bibelzitat (Off. Joh. 2, 10) ist als Inschrift auf einem der Fenster von 1927 in der Arensdorfer Kirche zu
finden.
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