SCHLÖSSER UND GÄRTEN DER NEUMARK
ZAMKI I OGRODY NOWEJ MARCHII

CHARLOTTENHOF SOSNY

SCHLÖSSER UND HERRENHÄUSER BRAUCHEN FREUNDE

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“. 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 denkmalgeDr. Sibylle Badstübner-Gröger
Vorsitzende des Freundeskreises
Schlösser und Gärten der Mark

recht 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 wieder hergestellte Herrenhaus in Mehrenthin/Mierzęcin und die im Bestand
gefährdete Johanniterburg und spätere Markgrafen-Residenz
Wildenbruch/Swobnica. Zuletzt erschienen die Monographien zur
Johanniterburg Lagow/Łagów und zum Herrenhaus in Hanseberg/Krzymów, dessen Zukunft noch ungewiss ist. Im Jahr 2011
folgten die Veröffentlichungen über Gleissen/Glisno und Pförten/Brody. In diesem Jahr folgen als neue Publikationen Küstrin/Kostrzyn, Charlottenhof/Sosny und Dölzig/Dolsk.
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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CHARLOTTENHOF SOSNY
Friedrich von Klitzing

Charlottenhof, heute Sosny, liegt ca. 25 km östlich von Küstrin/
Kostrzyn und ca. 20 km westlich von Landsberg/Gorzów am Nordrand des Warthebruchs. Die Ortsbezeichnung Charlottenhof trat
hier erst Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund des Selbstbewusstseins einer Dame mit dem Vornamen Charlotte in Erscheinung,
zunächst für ein Vorwerk, dann für den die Gemarkung dominierenden Gutsbesitz. Bis dahin hieß das Gut Diedersdorf/Dzieduszyce.
Die Amtsgemeinde wie auch die Kirchengemeinde, denen die
Gutsherrschaft zugeordnet war, behielten den Namen Diedersdorf
bis 1945. Heute gehören die beiden benachbarten Siedlungskerne
Diedersdorf und Charlottenhof zur Gemeinde Witnica/Vietz. Sucht
man nach Quellen zur Existenz eines Schlosses oder Herrenhauses,
so wird man erst für die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts fündig,
und zwar unter dem Namen Charlottenhof. Deshalb trägt diese
Veröffentlichung den Titel „Charlottenhof/Sosny“.
1 Herrenhaus, Hofseite mit Zufahrtsallee und Portal. Aufnahme um 1900
Pałac, elewacja od strony dziedzińca z aleją dojazdową i portalem.
Zdjęcie ok. 1900 r.

BESITZ- UND FAMILIENGESCHICHTE
1337 wird „Diterstorp“ als deutsche Siedlung der Kolonisationszeit
genannt. Bis ins 17. Jahrhundert war der Besitz in drei bis vier Rittersitze unterteilt, die häufigem Besitzerwechsel unterworfen waren. Mitte des 17. Jahrhunderts brachte Joachim von der Marwitz
auf Stennewitz/Stanowice alle Teile in seine Hand. Von da ab war
der Besitz vereinigt, unterlag jedoch weiterer Besitzerfluktuation.
Die Namen von Schlieben, von Burgsdorff und schließlich von Wobeser kommen vor.1
1764 heiratete der Landesdirektor und Gutsherr auf Diederstorf,
Hans Woteslaw von Wobeser, die Catharine Charlotte von dem
Borne aus dem in der neumärkischen Nachbarschaft gelegenen
Berneuchen/Barnówko, und 1771 legte er am Standort des späteren Charlottenhof ein neues Vorwerk an. 1778 starb er ohne Nachkommen. Die Witwe erbte das Gut und nahm seine Bewirtschaftung tatkräftig in die Hand. Sie erwählte das von ihrem Mann

errichtete Vorwerk wegen seiner landschaftlichen Schönheit als
neuen Wohnsitz, den sie von da ab, etwa um 1780, in Anlehnung
an einen ihrer Vornamen Charlottenhof nannte. Wie sich Charlotte von Wobeser über Konventionen hinwegsetzen konnte, zeigen
ihre testamentarischen Festlegungen, mit denen sie das Gut zu einem Fideikommiss in Form eines weiblichen Minorats machte: Bei
künftigen Erbfällen sollte jeweils die Jüngste aus der Erbfolge der
Vorbesitzerin zum Zuge kommen. Diese Festlegung wurde nach
ihrem Tod 1796 zweimal nacheinander wirksam, bevor sie wegen
wirtschaftlicher Misserfolge einvernehmlich annulliert wurde. So
konnte 1803 Wilhelm August von dem Borne das Gut kaufen.
Auch er entschloss sich, wieder zu verkaufen, nachdem 1813 eines
seiner Kinder in dem vor dem Wohnhaus gelegenen See ertrunken
war.2
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2 Charlottenhof und Alt-Diedersdorf 1833, Urmesstischblatt (Ausschnitt)
Sosny i Dzieduszyce Stare w 1833 r., mapa topograficzna (fragment)

3 Charlottenhof und Alt-Diedersdorf 1934, Messtischblatt (Ausschnitt)
Sosny i Dzieduszyce Stare w 1834 r., mapa topograficzna (fragment)

Am „16.01.1816 veräußerte Wilhelm August Woteslav von dem
Borne den ganzen Besitz – nämlich das Allodial-Rittergut Diedersdorf mit dem Vorwerk Charlottenhof, der Kolonie Neudiedersdorf,
den im Warthebruch gelegenen Kolonien und Wiesen, dem Erbpachtacker der Kirche, den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, den
Gärten, Holzungen, Teeröfen, Seen usw. wie der Verkäufer es besessen, mit allem Inventar“3 an den Rittmeister Lebrecht von Klitzing. In diesem Quellentext trägt das Gut noch den Namen Diedersdorf. Aber spätestens mit Besitzübernahme durch die Klitzings
avancierte „Charlottenhof“ vom Namen eines Vorwerks zum Namen für das gesamte Gut.

Die jungen neuen Gutsbesitzer Lebrecht (1783-1866) und Caroline (1787-1874) von Klitzing waren in ihrem Verwandtenkreis nicht
die einzigen, die einen Neuanfang östlich der Oder wagten. Carolines Stiefschwager Borgstede hatte in Prillwitz in Pommern schon
ein Mustergut eingerichtet und ein Herrenhaus erbaut.4 Carolines
Schwager Christian Honig folgte 1819 den Charlottenhofer Klitzings in die Neumark. Er kaufte das Gut Gralow/Gralewo bei Landsberg, vermutlich auf Empfehlung von Lebrecht von Klitzing.5
Über ihre Eltern, Carl Ludwig und Charlotte Louise Bennecke,
und ihre vielen Geschwister war Caroline integriert in einen Kreis,
dessen Atmosphäre von der Zeit der Empfindsamkeit geprägt war
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4 Situationsplan Charlottenhof 1993, Funktion der Gebäude vor 1945
Plan sytuacyjny Sosen w 1993 r., funkcja poszczególnych budowli przed 1945 r.

und in dem ein inniger Gedankenaustausch unter den Frauen vorherrschte.6 Zu diesem Kreis gehörten Carolines Schwester Friedericke Wahnschaffe und deren Tochter Berta (1799-1873) mit ihrem
Mann Carl Gropius (1781-1854), die eingebunden waren in der
Berliner Künstlerwelt und über die die Berlinaufenthalte der Charlottenhofer Klitzings liefen. Von 1822 bis 1826 wohnte auch Carolines Mutter Charlotte Louise Bennecke (1760-1827) in Berlin. Sie
hatte als Witwe, vermittelt durch Carl Gropius, das „Landhaus Iffland“ kaufen können. Das war ein Haus mit großem Garten am
südlichen Rande des Tiergartens, das 1801 von Carl Gotthard Langhans für den Direktor des Nationaltheaters errichtet worden war.

Von hier gingen für einige Jahre die familiären Ambitionen der
„Allmutter“7 Charlotte Louise Bennecke aus.
1824 wurde im Haus Iffland das dritte Kind von Carl und Berta
Gropius geboren, Martin Gropius. Als Architekt baute Martin Gropius später für seine Gutsbesitzerverwandtschaft Schlösser und Herrenhäuser.8 Für zwei Charlottenhofer Klitzing-Nachkommen errichtete er 1864 und 1880 die Herrenhäuser der Güter Zuchow/
Suchowo und Grassee/Studnica in Pommern.9 Für die Klitzings in
Charlottenhof entwarf er 1870/71 die Kirche.10
Eine weitere Schwester der Charlottenhofer Gutsfrau Caroline
war in Demerthin mit dem Besitzer des Stammgutes der Klitzings,
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Vorerst kam es jedoch in Charlottenhof nicht zum Bau eines
Herrenhauses; die Klitzings begnügten sich 18 Jahre lang mit einem “kleinen Parterre-Häuschen“.12 Lebrecht hatte zunächst die
Anschaffung von landwirtschaftlichem Gerät und die Abzahlung
von Schulden zu bewältigen. Dem Vorrang zu geben, entsprach
seinem kaufmännischen Naturell. Erst 1834 entschloss er sich zum
Bau eines geräumigen Herrenhauses. Die Familie hatte inzwischen
9 Kinder im Alter von 8 bis 22 Jahren und entsprechend gewachsene Gastgeber-Ambitionen.13
Das Gut Charlottenhof blieb bis 1945 im Besitz der Familie. Neben Lebrecht und Caroline war vor allem der zwei Generationen
später wirkende Georg von Klitzing (1847-1922) von Bedeutung.
Er übernahm das Gut 1870 und herrschte dort bis kurz vor seinem
Tod, obwohl er schon um 1900 seinem Sohn die Verantwortung
für die Landwirtschaft überlassen hatte. Seine Aktivitäten waren
vielfältig und von großer Wirkung.14 Von seinen umfangreichen
Baumaßnahmen wird noch die Rede sein. Als traditionsbewusster
Mensch war er Gründungsmitglied des Vereins für die Geschichte
der Neumark15 und bewirkte, dass die Grundlagen zur Geschichte
der Klitzings umfassend von einem Archivar erkundet und dokumentiert wurden.16 Sein familiengeschichtliches Engagement ging
soweit, dass er neben Gemälden, Stichen und Urkunden auch
Wappen, Totenschilde, Unterschriften und Stempel mit Bezug zur
Geschichte der Klitzings sammelte und teilweise in die Ausstattung des Herrenhauses einbezog.17 Einige wenige Stücke dieses familiengeschichtlichen Inventars sind im Herbst 1945 gesichert worden und können heute im Lebuser Museum Gorzów18 besichtigt
werden: ein Porträt von Caroline von Klitzing (Abb. 7), Porträts ihrer Eltern Carl Ludwig und Charlotte Louise Bennecke,19 die Porträt-Kopie eines Klitzing,20 der sich im 18. Jahrhundert um das
Stammschloss Demerthin verdient gemacht hatte und der Totenschild des ersten Brandenburgischen Generals.21
Für die Nachbargemeinde Vietz/Witnica erreichte Georg von
Klitzing als Mitglied des Preußischen Herrenhauses, dass deren
Bemühen um Einrichtung eines Amtsgerichts 1905 positiv entschieden wurde.22 Daraufhin konnte in Vietz ein repräsentatives
Gerichtsgebäude gebaut werden, das heute der Gemeinde Witnica (zu der Sosny gehört) als Rathaus dient.23
Die Geschichte der Klitzings in Charlottenhof endete am 30. Januar 1945 mit dem Start eines Gutstrecks in Richtung Demerthin.
Aus Demerthin war vier Generationen zuvor der erste Klitzing

5 Lebrecht von Klitzing (1783-1866) und Caroline Bennecke (1787-1874)
als Brautpaar, Pastell 1812 (1945 in Charlottenhof verlorengegangen)
Lebrecht von Klitzing (1783-1866) i Caroline Bennecke (1787-1874) jako
nowożeńcy, pastela z 1812 r. (zaginęła w Sosnach w 1945 r.)

einem Bruder von Lebrecht, verheiratet. Diese Doppelverwandtschaftsbeziehung blieb Basis nachhaltigen Zusammenhalts zwischen den Demerthiner und Charlottenhofer Klitzings. Dem ersten
neumärkischen Klitzing war seine Herkunft aus Demerthin so
wichtig, dass er, als er in Charlottenhof das Herrenhaus baute, folgende Inschrift über dem Eingang anbringen ließ: „Caspar Lebrecht v. Klitzing zu Demerthin in der Prignitz im Jahre 1783 geboren, hat dieses Haus im Jahre 1835 erbauen lassen.“11
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6 Lebrecht von Klitzing, Ölgemälde von Oskar Begas 1847
(1945 in Charlottenhof verlorengegangen)
Lebrecht von Klitzing, obraz olejny Oskara Begasa z 1847 r.
(zaginął w Sosnach w 1945 r.)

7 Caroline von Klitzing geborene Bennecke, Ölgemälde von Oskar Begas
1847 ( bis 1945 im Herrenhaus, jetzt im Lebuser Museum Gorzów)
Caroline von Klitzing z domu Bennecke, obraz olejny Oskara Begasa z
1847 r. (do 1945 r. w pałacu, obecnie w Muzeum Lubuskim w Gorzowie)

nach Charlottenhof gekommen. Als die Rote Armee sich auch Demerthin näherte, war das nächste Ziel für einen Teil des Trecks
Athensleben in der Magdeburger Börde, der Stammsitz der
Benneckes. Dort war die erste Charlottenhofer Gutsherrin Caroline geb. Bennecke von 1787 bis 1811 aufgewachsen.24 Die Flüchtlinge aus Charlottenhof erreichten auch dieses Ziel.25 Jedoch wurde nun bald klar, dass generationenübergreifendes familiäres
Wirken auf Gütern wie Charlottenhof und Demerthin oder auch

auf einer Domäne wie Athensleben in Zukunft nicht mehr möglich
sein würde. Zeitzeugen blieb die Möglichkeit, Vergangenheit
durch Lebenserinnerungen bewusst zu machen. Die „Kindheitsund Jugenderinnerungen an Charlottenhof“, die Hildegard von
Laer geb. von Klitzing verfasste, wurden ins Polnische übersetzt
und haben bei Bewohnern der Region sowie bei lokalen Medien
und Schulen Aufmerksamkeit gefunden.26
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9 Überreichung der Erntekrone am Portal des Herrenhauses
mit Aufmerksamkeit über 2 Etagen. Aufnahme 1929
Przekazanie wieńca dożynkowego przy portalu pałacu na oczach widzów
na dwóch kondygnacjach. Zdjęcie z 1929 r.

DAS HERRENHAUS

maurer- und Landbaumeistern dieses Namens, die im Barnim, der
Uckermark und in der angrenzenden Neumark tätig waren.29 Nach
der Beschreibung von Hermann/Mertens ist das Herrenhaus Charlottenhof „wohl dem ’klassizistischen’ Vertreter der Familie zuzuschreiben, der seit 1816 Bauten nach Schinkels Plänen ausführte
und zuweilen auch Konkurrenzentwürfe dazu anfertigte (Friedersdorf, Neuhardenberg).“30 In Neuhardenberg war „Johann
Heinrich Neubart d. J. (um 1781 bis nach 1841)“31 aktiv. Das ist offenbar derjenige, der auch in Charlottenhof gewirkt hat.

Das Herrenhaus in Charlottenhof/Sosny gilt neben dem zerstörten
in Ziebingen/Cybinka (um 1800) und demjenigen in Hanseberg /
Krzymów (1820er Jahre) als eines der drei qualitätvollsten klassizistischen Herrenhäuser in der Neumark.27
1835 ließ Lebrecht von Klitzing es errichten. Als Architekt ist ein
„Landbaumeister Neubart(h)“ überliefert.28 Im Städtchen Wriezen
gab es eine ganze Dynastie von Maurer-, Alt-, Stadtmaurer-, Rats-
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10 Herrenhaus, Hofseite. Aufnahme vor 1929
Pałac, elewacja frontowa. Zdjęcie sprzed 1929 r.

Für eine Zuschreibung an diesen Vertreter der Neubarts sprechen auch persönliche Beziehungen des Bauherrn, nämlich das Verhältnis von Lebrecht von Klitzing zu Friedrich August Ludwig von
der Marwitz32 und die Beziehungen seiner Frau Caroline über ihre
Schwester zu den Familien Gropius und Schinkel.33
Marwitz hatte sich von Neubart 1827 einen Umbauentwurf für
sein Herrenhaus in Friedersdorf fertigen lassen. 1828 baute er dann
nach einem neogotischen Entwurf von Schinkel, betraute Neubart
aber mit der Baudurchführung.34
Schinkel selbst dürfte 1834 für die an sich interessante Aufgabe,
ein weiteres Herrenhaus in reizvoller Umgebung zu bauen, nicht in

Frage gekommen sein. Er war überlastet und krank. Aber er könnte
auf den ihm bekannten Landbaumeister Neubart verwiesen haben.
Für diesen sprach nicht nur die Nähe von Wriezen zur Neumark, sondern auch die Mentalität des sparsamen Bauherrn, dem eine praktische Nutzung wichtiger war als kunstsinnige Repräsentation – wie
dies das 1834-35 gebaute Herrenhaus zeigt: ein einfacher Rechteckbau mit schlichtem Satteldach ohne Aufbauten, sparsame Risalite an
den Längsseiten, die nur soweit vorstehen, dass sie noch unter die
durchgehende Dachtraufe passen (Abb. 11, 12, 14). Auch ist die
Einpassung des Baues in das Umfeld überzeugend. Betritt man
von der Straße her den Gutshof, so blickt man noch heute durch die
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11 Hofseitige Fassadengliederung mit Tornische und Lünettenfenster. Aufnahme 1993
Podziały elewacji frontowej z wnęką wejściową i oknem lunetowym. Zdjęcie z 1993 r.

Kastanienallee auf eine dominante Rundbogennische inmitten
der 21/2-geschossigen Eingangsfassade. Der Besucher wurde durch
die Allee, um ein Rondell herum und über eine breit gelagerte
zehnstufige Treppe in die Vorhalle unter dem Torbogen geführt
(Abb. 10). Danach folgten Diele und Gartensaal, dem eine Südterrasse vorgelagert war (Abb. 1, 8, 14). Im Gartensaal öffnete sich die
Aussicht auf den See in bewegter Parklandschaft. Zum See schritt
man durch eine Promenade mit Treppen- und Terrasseneinschüben,
begleitet von Blumenpostamenten (Abb.16). Paul Ortwin Rave hat
diese Gestaltung in seinem Park-Verzeichnis als „Hügel mit kleinen
Terrassen in italienisch-potsdamer Stil“ charakterisiert.35
Der lang gestreckte zweigeschossige Putzbau auf Granitsockel
liegt quer zu dieser Nord-Süd-Achse. Glatte Sohlbankgesimse und
Zahnschnitt führen um den gesamten Bau. An der Gartenfassade
dominiert eine horizontale Gliederung. Die Pilaster des Mittelrisalits fügen sich geschossbezogen in die Fensterreihung und betonen

die Vertikale nur wenig. Die Kapitelzonen sind kaum profiliert. Die
mit 13 Fensterachsen relativ lange Gartenfront ist für ein Herrenhaus dieser Zeit sehr zurückhaltend gegliedert (Abb.14, 15). Die
Duncker-Lithographie (Abb. 16) bringt dies übertrieben zum Ausdruck, da sie die Fassadenbelebung durch Geschoss- und Fensterhöhenunterschiede ignoriert. Die Hoffassade wirkt dagegen lebhafter. Die große Torbogennische in der Mitte ist gestalterisches
Gegengewicht zur Fensterreihung, die hier durch einen größeren
Achsenabstand gemildert ist. Die Tiefe der Portalnische in der
zurückhaltend gegliederten Mauerfläche verleiht dem Gebäude
eine außergewöhnliche Mittenbetonung. In die Rückwand der Portalnische ist eine von Pfeilern flankierte Tür eingelassen, die von
zwei schmalen ebenso hohen Fensteröffnungen begleitet wird.
Über dem Architrav und dem breiten, von Gesimsen eingefassten
Mauerstreifen befindet sich ein Halbkreisfenster, das die gesamte
Breite der Nische einnimmt (Abb.8-11).
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12 Blick auf das Herrenhaus vom Ostgiebel bis zum Erweiterungsbau von 1886. Aufnahme 2012
Widok pałacu od strony szczytu wschodniego w kierunku dobudowanej w 1886 r. części. Zdjęcie z 2012 r.
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Diele
Arbeitszimmer
Schlafzimmer
Wirtschaftsraum
(darunter Dienerwohnung)
Treppenturm

13 Herrenhaus, Grundriss des Erdgeschosses
Pałac, rzut parteru
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Funkcja pomieszczeń przed 1945 r.
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Sypialnia
Pokój do pisania
Pokój mieszkalny (Sala ogrodowa)
Jadalnia („Salon“)
Sala jadalna
Spiżarnia
Ogród zimowy
(na dolnej kondygnacji kuchnia)
Biuro (Pokój do bilardu)
Sień
Gabinet
Sypialnia
Pomieszczenie gospodarcze
(poniżej mieszkanie dla służby)
Wieża schodowa

14 Parkseite mit Wintergarten. Aufnahme 2012
Elewacja parkowa z ogrodem zimowym. Zdjęcie z 2012 r.

15 Parkseite von Südosten. Aufnahme 2012
Elewacja parkowa od południowego wschodu. Zdjęcie z 2012 r.

Das Erdgeschoss des Charlottenhofer Hauses war zunächst, d.h.
bis zum späteren Um- und Erweiterungsbau, klar gegliedert: Der
Gartensaal im Zentrum und eine Enfilade quer zur dominierenden
Hauptachse Hof-Diele-Gartensaal-Terrasse-See (Abb. 4, 8). Am Ende
des östlichen Flügels befand sich ein Raum, der „durch eine schlanke, toskanische Säulenarkatur unterteilt“36 war. 1862 war er als
„Billardzimmer“ genutzt, und eine Tür führte in das an den Ostgiebel angelehnte „Treibhaus“ bzw. „Orangenhaus“ (Abb.16).37 Es
gab kein zentrales Treppenhaus, statt dessen Treppen an den äußeren Giebelseiten. Das Obergeschoss wurde über einen Mittelflur erschlossen, der sich hinter dem zum Hof gelegenen Halbkreisfenster
zu einer Diele weitete.
Fragt man nach stilistischen Vorbildern, die den Klitzings für ihr
Herrenhaus vorgeschwebt haben könnten – vor allem der Ehefrau
Caroline, die in Gestaltungsfragen ambitionierter gewesen sein
dürfte – so fällt der Blick auf mehrere mit deren Leben verknüpfte
Bauten. Das Amtshaus des Klostergutes Winningen in der Magdeburger Börde, von 1811 bis 1822 Carolines Elternhaus, ist ein
schlichter zweigeschossiger elfachsiger Bau mit Satteldach, zur Hofseite ein Mittelrisalit mit Eingang zwischen Säulen, die einen Architrav tragen, darüber ein großes Halbkreisfenster.38 Das schon er-

wähnte Berliner „Landhaus Iffland“, das in den 1820er Jahren von
Charlottenhof aus häufig frequentiert wurde, hatte im Mittelteil
seiner Fassade eine offene Säulenhalle in Form einer Serliana.39 Die
Vorhallenrückwand enthielt als Pendant ein Halbkreisfenster mit
Sektorenteilung über dem Eingang – wie in Charlottenhof. Die
schon erwähnten Borgstedes in Prillwitz hatten um 1800 ein klassizistisches Herrenhaus gebaut, für das Heinrich Gentz als wahrscheinlicher Architekt gilt: 21/2 Geschosse, 11 Achsen, Mittelrisalit
mit Hauseingang zwischen zwei Säulen unter Halbkreisfenster mit
Rosettenteilung.
Diese Beispiele aus der Erfahrungswelt der Klitzings stehen stilistisch mit vielen Bauten des Frühklassizismus in einer Reihe. Ein
Portal unter einem Architrav mit darüber gelegenem Halbkreisfenster ist in dieser Zeit typisch für die Mittenbetonung repräsentativer Fassaden. Die Schlösser Paretz, Buckow und Güterfelde sowie das Gutshaus Sieversdorf seien als weitere Beispiele genannt.40
Dabei wird die Fassadenzentrierung in der Regel durch die Einbettung in einen Risalit oder/und eine geschossübergreifende
Rundbogennische gesteigert. Vielfältige Kombinationen und Variationen dieser Gestaltungselemente prägen die Gesichter brandenburgischer Schlösser und Herrenhäuser dieser Zeit. Das Her-
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16 Herrenhaus, Parkseite, Lithografie aus A. Duncker (Ausschnitt), 1862/63
Pałac, widok od strony parku, litografia z albumu A. Dunckera (fragment), 1862/63

renhaus Charlottenhof hat ein Satteldach ohne zentrierende
Aufbauten. Unter der durchgehenden Traufe kann ein Risalit nur
angedeutet werden (Abb. 11). Diese Zurückhaltung wird kompensiert durch eine ungewöhnlich tiefe und breite geschossübergreifende Rundbogennische unter der Dachtraufe. Sie gibt der

langen Fassade und dem großen Hof raumbildenden Halt und mit
ihrem Portal Bedeutung. Als Vorbilder für eine derartige Nische
verweisen Hermann und Mertens auf das Landhaus in Bad Freienwalde und Schloss Güterfelde.41 Als weiteres Beispiel könnte auch
das Gutshaus Steglitz genannt werden.42
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17 Blick vom See auf „Haus Diedersdorf“. Aufnahme vor 1945
Widok na dwór „Haus Diedersdorf“ od strony jeziora. Zdjęcie sprzed 1945 r.

18 „Haus Diedersdorf“ von Norden. Aufnahme vor 1907
Dwór w Dzieduszycach od północy. Zdjęcie sprzed 1907 r.

Alle diese Vorbilder stammen aus der Zeit um 1800.43 Das 1835
errichtete Herrenhaus in Charlottenhof war einer der letzten Vertreter des Berliner Frühklassizismus. Das Festhalten des Bauherrn
an diesem Stil in einer Zeit, in der lockere Baukörperstaffelungen
und neugotische Zierrate schon Mode wurden, kann durchaus als
Selbstsicherheit gesehen werden. Lebrecht von Klitzing war im Renaissanceschloss Demerthin mit seinen klaren kompakten Formen
aufgewachsen. Seine Frau Caroline kam aus dem Milieu von Pächterfamilien in Amtshäusern preußischer Domänen.
Am Herrenhaus Charlottenhof kann aber auch das Ergebnis
ganz anderer Klitzing’scher Bauherrenhaltung festgestellt werden.
1886 wurde das Haus an seiner Nordwestecke durch einen neoklassizistischen Turm erweitert, der mehr den Zeitgeschmack demonstriert, als dass er mit seinen drei übereinander gelegenen
Turmzimmern zusätzlichen Nutzraum erbracht hätte. Die Anbindung dieses Ergänzungsbaus ist gestalterisch nicht bewältigt, weder durch den hofseitigen Treppenzwischenturm (Abb. 12), noch in
der Westgiebelansicht (Abb. 14). Das stilistische Gestaltungsbemühen von 1886 hat aber die zurückhaltende Formensprache des
alten Herrenhauses insofern respektiert, als eine historisierende
Überformung unterblieb. Die schlichte Hoffassade mit ihrer dominanten Portalnische blieb trotz des anspruchsvollen Turmanbaus
für die Architekturwirkung prägend (Abb. 1).

Im Zuge der Baumaßnahmen von 1886 wurde vermutlich auch
der große fünfachsige Saal unterteilt.44
DIE VILLA „HAUS DIEDERSDORF“
Im Jahr 1900 vollzog sich in der Gutsherrschaft Charlottenhof ein
Generationswechsel. Georg von Klitzing übergab im Alter von
54 Jahren die Landwirtschaft an seinen ältesten Sohn, behielt sich
aber die Zuständigkeit für die Forstwirtschaft weiter vor.45 Nun
brauchten zwei Gutsbesitzerfamilien mit Angehörigen und Freundeskreisen ihr Domizil noch für Jahrzehnte am Ort. Dies führte zum
Bau eines Zweitgutshauses. Für das neue Haus wurde ein Standort
mit eigenem Straßenanschluss gewählt, der vom Gutshof aus nicht
einsehbar war, aber seinen Bewohnern die Parknutzung und einen
Seeblick bot (Abb. 3, 4, 17). Wegen seiner Lage abseits vom Gutshof
in Richtung Diedersdorf bekam es den Namen „Haus Diedersdorf“.
Vieles spricht dafür, dass der Auftrag für den Entwurf damals an
das Büro des Architekten Paul Korff (1875-1945) in Laage ging. Eine
vom „Landbaubüro Laage“ veröffentlichte Liste seiner „Auftraggeber auf Rittergütern des ganzen Reiches“ enthält den Eintrag
„von Klitzing, Charlottenhof bei Küstrin“.46 Und wirft man einen
Blick auf das Lebenswerk von Paul Korff, das durch Repräsentations- und Zweckbauten für Gutsherren geprägt ist,47 so fügt sich
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19 „Haus Diedersdorf“ von Osten, heute Schule Sosny. Aufnahme 2012
Dawny dwór „Haus Diedersdorf“ od wschodu, obecnie szkoła w Sosnach. Zdjęcie z 2012 r.

„Haus Diedersdorf“ gut ein. Vergegenwärtigt man sich das Baujahr
1903, welches am Frontgiebel ablesbar ist, so stellen sich Fragen.
Paul Korff war damals erst 27 Jahre alt, hatte noch keine Aufträge
für die Klientel der Gutsherren ausgeführt und war auch stilistisch
noch nicht mit seiner späteren Entwurfshandschrift in Erscheinung
getreten. Wie konnte es dazu kommen, dass er mit seinem Büro in

einer mecklenburgischen Kleinstadt den Entwurfsauftrag aus der
Neumark bekam? Das ist nur durch besondere persönliche Beziehungen erklärbar. Eine dafür in Frage kommende Verbindung geht
über den mit den Charlottenhofer Klitzings mehrfach verwandten
Fortunatus von Oertzen, Gutsherr auf Roggow und Russow in der
Nähe von Doberan.48 In Doberan hatte Paul Korff im Büro von
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20 „Haus Diedersdorf“ von Westen, heute Schule Sosny. Aufnahme 2012
Dawny dwór „Haus Diedersdorf“ od zachodu, obecnie szkoła w Sosnach. Zdjęcie z 2012 r.

Oberhofbaurat Gotthilf Ludwig Möckel seine erste Arbeitsstelle,
bevor er sich 1901 selbständig machte.49
Stilistisch kann die Villa „Haus Diedersdorf“ jedenfalls ohne
weiteres Paul Korff zugeordnet werden. Sie ist gleichzeitig mit
dem Gutshaus in Stubbendorf, nicht weit von Laage entfernt, entstanden. Beide Bauten spiegeln eine für die damalige Zeit neue
aktuelle Auffassung des Entwerfens wider, die sich durch Zweckmäßigkeit, Funktion und örtliche Handwerkskunst charakterisie-

ren lässt. Hauptvertreter dieser neuen Architekturrichtung in
Überwindung des Historismus waren damals Paul Schulze-Naumburg und Hermann Muthesius. Paul Korff muss mit seinen Ambitionen am „Puls der Zeit“ gewesen sein, denn der neue Trend später Heimatschutzarchitektur genannt - formierte sich gerade
erst in Deutschland. Alle Entwürfe von Korffs Lehrmeister Möckel
und auch die wenigen von ihm selbst bis 1901 waren noch vom Historismus geprägt.
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ZAMKI I DWORY POTRZEBUJĄ PRZYJACIÓŁ

„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 opuszczonychi 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 dworze 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 roku 2011 ukazały
się opracowania pałaców w Gliśnie / Gleißen i Brodach /Pförten. W tym
roku seria wydawnicza kontynuowana będzie monografiami o zamku w
Kostrzynie / Küstrin oraz o pałacach w Sosnach / Charlottenhof i Dolsku /
Dölzig.
Wydawcom bardzo zależy na tym, aby niniejszy cykl edytorski poszerzył
wiedzę o wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyczynił się do pogłębienia
dialogu polsko-niemieckiego.

Prof. Dr. Andrzej Tomaszewski (†)
Prof. Dr. Małgorzata Omilanowska

Dr. Sibylle Badstübner-Gröger
Przewodnicząca Koła Przyjaciół
Zamków i Ogrodów Marchii

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodnicząca Koła Roboczego Niemieckich
i Polskich Historyków Sztuki oraz
Konserwatorów Zabytków
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Sosny Charlottenhof
Friedrich von Klitzing

Dawny Charlottenhof, dzisiejsza miejscowość Sosny, położona jest ok.
25 km na wschód od Kostrzyna/Küstrin i ok. 20 km na zachód od Gorzowa/Landsberg, na północnym skraju Błot Warciańskich (Warthebruch). Nazwa Charlottenhof weszła w użycie dopiero pod koniec XVIII wieku w związku z ambicjami pewnej damy o imieniu Charlotte i określano nią początkowo
jedynie teren folwarku, a dopiero później cały majątek, zajmujący dominującą
część tutejszej jednostki ewidencyjnej. Do tego czasu dobra nosiły nazwę
Dzieduszyce/Diedersdorf. Gmina oraz parafia, do których przynależał majątek, zachowały nazwę Diedersdorf aż do 1945 roku. Obecnie oba sąsiadujące ze sobą człony osadnicze, Dzieduszyce i Sosny, należą do gminy Witnica/Vietz. Szukając źródeł, dotyczących egzystencji pałacu bądź dworu, na
pierwsze ślady natrafia się dopiero w XIX i XX wieku i to pod nazwą Charlottenhof. Dlatego niniejszej publikacji nadano tytuł „Charlottenhof/Sosny“.

świadczą spisane w jej testamencie ustalenia, na mocy których z jej dóbr miała
zostać utworzona ordynacja w formie żeńskiego minoratu: w przyszłości majątek dziedziczyć miała najmłodsza potomkini z linii spadkowej wcześniejszej
właścicielki. To ustalenie po jej śmierci w 1796 roku dwukrotnie weszło w życie, następnie jednak z powodu gospodarczych niepowodzeń anulowano je
za ogólną zgodą. Dzięki temu w roku 1803 majątek mógł nabyć Wilhelm August von dem Borne. Ale i on zdecydował się znów go sprzedać, po tym, jak w
1813 roku jedno z jego dzieci utonęło w jeziorze przed domem.2
Dnia „16.01.1816 Wilhelm August Woteslav von dem Borne sprzedał
całą posiadłość – mianowicie allodialne dobro rycerskie Dzieduszyce z folwarkiem Charlottenhof, kolonią Nowe Dzieduszyce, położonymi na obszarze Błot Warciańskich koloniami i łąkami, działką będącą dziedziczną dzierżawą kościoła, budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, ogrodami, lasami,
smolarniami, jeziorami itd., będącymi własnością sprzedawcy, wraz z całym
inwentarzem”3 rotmistrzowi Lebrechtowi von Klitzing. W cytowanym tekście źródłowym majątek nosi jeszcze nazwę „Diedersdorf”. Ale najpóźniej z
przejęciem dóbr przez ród Klitzingów nazwa „Charlottenhof“ awansowała z
określenia folwarku do nazwy całego majątku.
Młodzi nowi właściciele Lebrecht (1783-1866) i Caroline (1787-1874) von
Klitzing nie jako jedyni z kręgu swych krewnych odważyli się rozpocząć nowe życie na wschód od Odry. Już ojczym Caroliny, Borgstede, założył w
Przelewicach/Prillwitz na Pomorzu wzorcowy majątek i wybudował tam
pałac.4 Szwagier Caroliny, Christian Honig, w roku 1819 poszedł śladem Klitzingów w Sosnach i także osiadł w Nowej Marchii. Kupił tu majątek w
Gralewie/Gralow koło Gorzowa, przypuszczalnie z polecenia Lebrechta
von Klitzing.5
Za pośrednictwem rodziców, Carla Ludwiga i Charlotty Louisy Bennecke,
oraz swego licznego rodzeństwa Caroline weszła w pewien krąg towarzyski,
którego atmosfera odpowiadała dobie sentymentalizmu. Miała tu miejsce intensywna wymiana intelektualna wśród kobiet.6 Do kręgu tego należała siostra Caroliny, Friedericke Wahnschaffe, oraz jej córka Berta (1799-1873) wraz
z mężem Carlem Gropiusem (1781-1854), którzy obracali się w berlińskim
środowisku artystycznym i organizowali pobyty soseńskich Klitzingów w Ber-

HISTORIA WŁAŚCICIELI I ICH RODÓW
W roku 1337 w źródłach wzmiankowana jest miejscowość „Diterstorp“ jako niemiecka osada z czasów kolonizacji. Aż do XVII wieku dobra dzieduszyckie podzielone były na trzy lub cztery siedziby rycerskie, często zmieniające właścicieli. W połowie XVII wieku Joachim von der Marwitz ze
Stanowic/Stennewitz zjednoczył wszystkie części w swoim ręku. Od tego
czasu majątek stanowił jedność, w dalszym ciągu jednak często zmieniał
właścicieli. W kolejnych dziesięcioleciach w jego historii pojawiają się nazwiska von Schlieben, von Burgsdorff i von Wobeser.1
W roku 1764 wysoki urzędnik pruski (Landesdirektor) i właściciel majątku
dzieduszyckiego Hans Woteslaw von Wobeser poślubił Catharinę Charlottę
von dem Borne z pobliskiego Barnówka/Berneuchen i w 1771 roku w miejscu późniejszych Sosen założył nowy folwark. W roku 1778 zmarł bezpotomnie. Wdowa po nim odziedziczyła majątek i z zaangażowaniem zajęła się jego zagospodarowywaniem. Założony przez męża folwark ze względu na
piękno jego położenia obrała jako nową siedzibę mieszkalną, którą odtąd, czyli od ok. 1780 roku, od swego imienia określała mianem Charlottenhof. O
tym, jak Charlotte von Wobeser potrafiła przekraczać przyjęte konwencje,
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linie. Od 1822 do 1826 roku również matka Caroliny, Charlotte Louise
Bennecke (1760-1827), mieszkała w Berlinie. Jako wdowie udało jej się kupić za pośrednictwem Carla Gropiusa dworek „Landhaus Iffland“. Był to dom
z dużym ogrodem na południowym krańcu berlińskiego parku Tiergarten,
wybudowany w 1801 roku przez Carla Gottharda Langhansa dla dyrektora
Teatru Narodowego. To on stał się przez kilka kolejnych lat punktem wyjścia
dla ambicji rodzinnych „wszechmatki“7 Charlotty Louisy Bennecke.
W 1824 roku w „Domu Iffland“ przyszło na świat trzecie dziecko Carla i
Berty Gropius, słynny później Martin Gropius. Jako architekt wzniósł on w
przyszłości szereg pałaców i dworów dla swych ziemiańskich krewnych.8 Dla
dwóch potomków Klitzingów z Sosen wybudował w latach 1864 i 1880
dwory w majątkach w Suchowie/Zuchow i w Studnicy/Grassee na Pomorzu.9 Dla Klitzingów w Sosnach zaprojektował w latach 1870/71 kościół.10
Kolejna siostra właścicielki Sosen Caroliny poślubiła w brandenburskiej
miejscowości Demerthin właściciela tamtejszej siedziby rodowej Klitzingów,
brata Lebrechta. To podwójne powiązanie rodzinne stało się podstawą bliskich i długotrwałych związków pomiędzy Klitzingami z Demerthina i Sosen.
Dla pierwszego nowomarchijskiego Klitzinga jego pochodzenie z Demerthina miało takie znaczenie, że przy budowie dworu w Sosnach kazał umieścić
następujący napis nad wejściem: „Caspar Lebrecht v. Klitzing zu Demerthin
in der Prignitz im Jahre 1783 geboren, hat dieses Haus im Jahre 1835 erbauen lassen“.11
Początkowo jednak nie zrealizowano planów budowy dworu w Sosnach;
przez 18 lat Klitzingowie musieli zadowolić się „małym domkiem parterowym”.12 Lebrecht musiał uporać się najpierw z zakupem sprzetu rolniczego
i spłaceniem długów. Jego kupiecka natura stawiała te sprawy na pierwszym
miejscu. Dopiero w 1834 roku podjął decyzję o budowie przestronnego
dworu. W międzyczasie miał on już 9 dzieci w wieku od 8 do 22 lat i w
związku z tym odpowiednio duże ambicje gospodarza.13
Majątek w Sosnach do 1945 pozostał w posiadaniu rodziny von Klitzing.
Obok Lebrechta i Caroliny w historii pałacu zapisał się zwłaszcza działający o
dwie generacje później Georg von Klitzing (1847-1922). Przejął on dobra soseńskie w 1870 roku i zarządzał nimi prawie do samej śmierci, chociaż już
ok. 1900 odpowiedzialność za sprawy związane z rolnictwem przekazał
swemu synowi. Jego działalność była różnorodna i bardzo efektywna.14 O
prowadzonych przez niego szeroko zakrojonych pracach budowlanych będzie mowa poniżej. Jako człowiek przywiązany do tradycji był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Historycznego Nowej Marchii15 oraz zlecił
przeprowadzenie dokładnych badań archiwalnych i dokumentacji źródeł dotyczących historii rodu von Klitzing.16 Był on tak dalece zaangażowany w
sprawy historii rodu, że obok malowideł, rycin i dokumentów zbierał również

herby, tarcze herbowe zmarłych (Totenschilde), podpisy oraz stemple związane z historią Klitzingów, włączając je częściowo do wystroju wnętrz.17 Pojedyncze egzemplarze z tej rodowej kolekcji zabezpieczono jesienią 1945 roku; obecnie eksponowane są one w Muzeum Lubuskim w Gorzowie18: w
tym portret Caroliny von Klitzing (il. 7), portrety jej rodziców Carla Ludwiga i
Charlotty Louisy Bennecke,19 kopia portretu jednego z Klitzingów,20 który
w XVIII wieku zapisał się w historii siedziby rodowej w Demerthinie oraz tarcza herbowa pierwszego generała brandenburskiego.21
Dzięki Georgowi von Klitzing, będącemu członkiem Pruskiej Izby Panów
(Preußisches Herrenhaus), starania sąsiedniej gminy w Witnicy/Vietz o ustanowienie sądu powiatowego w roku 1905 zakończyły się sukcesem.22 W
związku z tym w Witnicy powstał reprezentacyjny budynek sądowy, służący
dziś lokalnej gminie (do której należą też Sosny) jako ratusz.23
Historia Klitzingów w Sosnach zakończyła się 30 stycznia 1945 wraz z
wyruszeniem dworskiego taboru uciekinierów w kierunku Demerthina.
Przed czterema generacjami to właśnie stamtąd do Sosen przybył pierwszy
Klitzing. Kiedy Armia Czerwona zaczęła się zbliżać również do miejscowości
Demerthin, kolejnym celem ucieczki dla części taboru stało się Athensleben
na Równinie Magdeburskiej, siedziba rodowa rodziny Bennecke. Tam w
latach 1787-1811 wychowała się pierwsza właścicielka majątku w Sosnach,
Caroline z domu Bennecke.24 Uciekinierom z Sosen udało się dotrzeć również i do tego celu.25 Jednakże wkrótce stało się jasne, że wielopokoleniowe życie rodzinne w majątkach ziemskich takich jak Sosny lub Demerthin czy
też domenach takich jak Athensleben w przyszłości miało być już niemożliwe. Świadkom dawnych czasów pozostała jedynie możliwość zachowania
przeszłości we wspomnieniach. Spisane przez Hildegard von Laer, z domu
von Klitzing „Wspomnienia z dzieciństwa i młodości w Sosnach”, przetłumaczone na język polski, spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu, szkół i mediów lokalnych.26
PAŁAC
Pałac w Sosnach obok nieistniejącego już pałacu w Cybince/Ziebingen
(ok. 1800) i pałacu w Krzymowie/Hanseberg (lata 1820te) uchodzi za jeden
z trzech najwybitniejszych klasycystycznych dworów na terenie Nowej Marchii. Budowę pałacu zlecił Lebrecht von Klitzing w 1835 roku. Źródła podają,
że architektem był niejaki „Landbaumeister Neubart(h)“.28 W brandenburskim miasteczku Wriezen istniała cała dynastia mistrzów murarskich, budowniczych i architektów o tym nazwisku, działających w regionach Barnim,
Uckermark i sąsiedniej Nowej Marchii.29 Według opisu Hermanna i Mertens
pałac w Sosnach należy „raczej przypisać ‘klasycystycznemu’ przedstawicie-
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lowi rodziny, który od 1816 roku wznosił budowle według planów Karla Friedricha Schinkla, a czasem także wykonywał konkurencyjne do nich projekty
(Friedersdorf, Neuhardenberg)“.30 W Neuhardenberg działał „Johann Heinrich Neubart młodszy (ok. 1781 - po 1841)“.31 Najprawdopodobniej był on
także architektem pałacu w Sosnach.
Przypisanie autorstwa temu przedstawicielowi rodziny Neubartów potwierdzają również osobiste powiązania zleceniodawcy, mianowicie znajomość Lebrechta von Klitzing z Friedrichem Augustem Ludwigiem von der
Marwitz32 oraz kontakty jego żony Caroliny poprzez jej siostrę z rodzinami
Gropius i Schinkel.33
Marwitz zlecił Neubartowi w roku 1827 wykonanie projektu przebudowy
jego pałacu w Friedersdorf. W roku 1828 przebudowę zrealizowano ostatecznie według neogotyckiego projektu Karla Friedricha Schinkla, wykonanie prac powierzono jednak Neubartowi.34
Sam Schinkel w 1834 roku nie mógł się raczej podjąć ciekawego w gruncie rzeczy zadania budowy kolejnego dworu w malowniczej okolicy. Był
wówczas przeciążony i schorowany. Mógł jednak polecić znanego sobie
Landbaumeistra Neubarta. Za nim przemawiałaby nie tylko bliskość położenia pomiędzy Wriezen a Nową Marchią, lecz także mentalność oszczędnego
zleceniodawcy, dla którego praktyczna użytkowność miała większe znaczenie aniżeli pełna artyzmu reprezentacyjność, jak dowodzi wzniesiony w
latach 1834-35 pałac: prosta czworoboczna budowla o niepozornym dachu
dwuspadowym bez dodatkowych elementów i oszczędnych ryzalitach przy
elewacjach wzdłużnych, wysuniętych jedynie na tyle przed lico muru, aby
jeszcze zmieścić się pod wspólnym okapem dachu (il. 11, 12, 14). Budynek
w przekonujący sposób wkomponowano w otoczenie. Wchodząc od ulicy
na dziedziniec folwarczny poprzez drzewa alei kasztanowej do dziś widoczna jest dominująca półkolista wnęka pośrodku 2½-kondygnacyjnej fasady
wej-ściowej. Przybysz prowadzony był aleją, dalej naokoło gazonu i po szerokich dziesięciostopniowych schodach do obszernej hali pod łukiem wejściowym (il. 10). Do niej przylegały sień i sala ogrodowa, wychodząca na taras
południowy (il. 1, 8, 14). Z sali ogrodowej otwierał się widok na jezioro
położone w pofałdowanym krajobrazie parku. Do jeziora prowadziła promenada przecięta schodami i tarasami, której towarzyszyły postumenty z
kwiatami (il.16). Paul Ortwin Rave w swym wykazie parków założenie to opisał jako: „wzgórze z małymi tarasami we włosko-poczdamskim stylu“.35
Budynek pałacowy, założony na planie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacyjny, tynkowany, na granitowym cokole, ustawiono prostopadle do
opisanej wyżej osi północ-południe (dziedziniec folwarczny-jezioro). Całą budowlę obiegają gładkie gzymsy podokienne oraz gzyms koronujący z ząbkowaniem. Na elewacji ogrodowej dominują podziały poziome. Pilastry ryzalitu

środkowego wpisują się w szeregi okien obu kondygnacji, tworząc jedynie
słaby akcent pionowy. Strefy kapitelowe są tylko lekko profilowane. Stosunkowo długa, trzynastoosiowa elewacja ogrodowa posiada, jak na budynek
pałacowy tych czasów, bardzo oszczędne podziały architektoniczne (il.14, 15).
Rycina w albumie Dunckera w przerysowany sposób to obrazuje, ignorując
ożywiające elewację zróżnicowanie wysokości okien i kondygnacji (il. 16). Elewacja frontowa od strony dziedzińca robi natomiast żywsze wrażenie. Duża,
łukowa wnęka wejściowa pośrodku stanowi przeciwwagę dla ciągów
okiennych, których charakter złagodzono wprowadzając większe odstępy pomiędzy poszczególnymi osiami. Głębokość wnęki z portalem na tle oszczędnie akcentowanej płaszczyzny muru wyjątkowo silnie podkreśla oś środkową
budynku. W tylną ścianę wnęki wejściowej wpuszczone są ujęte kolumnami
drzwi, ramowane z dwóch stron wąskimi otworami okiennymi o równej z nimi
wysokości. Nad architrawem oraz szerokim, ujętym gzymsami pasem muru
znajduje się półkoliste nadświetle, zajmujące całą szerokość wnęki (il. 8-11).
Parter pałacu w Sosnach początkowo, tzn. do momentu jego późniejszej
rozbudowy i przebudowy, posiadał klarowny układ przestrzenny z salą ogrodową w centrum oraz amfiladą w poprzek dominującej osi głównej na linii
dziedziniec – sień – sala ogrodowa – taras – jezioro (il. 4, 8). Na zakończeniu
skrzydła wschodniego znajdowało się pomieszczenie, „podzielone smukłą,
toskańską arkaturą“.36 W roku 1862 służyło ono jako „pokój do bilardu“ i za
pomocą drzwi skomunikowane było z sąsiadującą z nim „cieplarnią” bądź
„oranżerią” (il.16).37 Budynek nie posiadał centralnej klatki schodowej, tylko schody przy obu skrajnych ścianach szczytowych. Pomieszczenia górnej
kondygnacji skomunikowane były ze sobą korytarzem środkowym, przechodzącym w sień na wysokości skierowanego ku dziedzińcowi półkolistego
nadświetla. Szukając wzorców stylistycznych, którymi Klitzingowie, a zwłaszcza Caroline mająca większe aspiracje twórcze, mogli się zainspirować przy
wyborze form swego pałacu, należy spojrzeć na kilka budowli związanych z
ich życiem. Oficyna dóbr klasztornych w Winnigen na Równinie Magdeburskiej, będąca w latach 1811-1822 domem rodzinnym Caroliny, jest skromną
dwukondygnacyjną, jedenastoosiową budowlą, przekrytą dachem dwuspadowym, z ryzalitem środkowym od strony dziedzińca, w którym znajduje
się wejście do wnętrza ujęte kolumnami, dźwigającymi architraw, a nad nim
umieszczone jest duże półkoliste nadświetle.38 Wspomniany już wyżej berliński dworek „Landhaus Iffland“, często odwiedzany w latach 1820tych
przez Klitzingów z Sosen, w środkowej części fasady posiadał otwartą halę
kolumnową w formie serliany.39 W tylnej ścianie hali nad wejściem umieszczono półkoliste okno z podziałami, nawiązujące do nadświetla – tak jak w
Sosnach. Wspomniani już Borgstedowie w Przelewicach wybudowali ok.
1800 roku klasycystyczny dwór, którego architektem prawdopodobnie był
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Heinrich Gentz: 2½-kondygnacyjny, 11-osiowy, z ryzalitem środkowym, w
którym pomiędzy dwiema kolumnami pod półkolistym oknem nadświetla z
podziałem rozetowym znajduje się wejście do wnętrza.
Te przykłady budynków związanych z życiem Klitzingów łączą się w grupę
stylistyczną z wieloma innymi budowlami wczesnoklasycystycznymi. Wprowadzenie portalu pod architrawem z umieszczonym nad nim półkolistym
nadświetlem jest typowe dla ówczesnej konwencji podkreślania osi środkowej reprezentacyjnych fasad. Przykładem tego typu rozwiązań mogą być
pałace w Paretz, Buckow i Güterfelde oraz dwór w Sieversdorf.40 Przy tym
podkreślenie osi środkowej fasady zostaje z reguły jeszcze wzmożone poprzez wpisanie portalu w ryzalit, a często także w wykraczającą ponad wysokość dolnej kondygnacji półkolistą wnękę. Opisane elementy kompozycyjne występują w różnorodnych kombinacjach i wariacjach na fasadach brandenburskich pałaców i dworów tamtych czasów. Pałac w Sosnach przekryty
jest dachem bez dodatkowych centralizujących elementów architektonicznych. Pod biegnącym nieprzerwanie wdłuż całej linii fasady okapem dachu
można było jedynie zasygnalizować ryzalit (il. 11). Płaskość elewacji rekompensuje wyjątkowo głęboka i szeroka, półkolista wnęka, przekraczająca
podziały kondygnacyjne i sięgająca aż pod okap dachu. Nadaje ona wydłużonej fasadzie i rozległej hali wejściowej charakter przestrzenności, portal
zaś dodaje jej dostojeństwa. Wzorcami dla tego typu wnęk zdaniem Hermanna i Mertens mogły być dwór w Bad Freienwalde i pałac w Güterfelde.41
Jako kolejny przykład można by także wymienić dwór w Steglitz.42
Wszystkie te budowle wzorcowe pochodzą z czasu ok. 1800 roku.43
Wzniesiony w 1835 roku pałac w Sosnach był jednym z ostatnich przykładów wczesnego klasycyzmu berlińskiego. Przywiązanie zleceniodawcy do
tego stylu w czasie, kiedy modne stawały się już luźne spiętrzenia brył architektonicznych i neogotycki detal architektoniczny, świadczyć może o jego
pewności siebie. Lebrecht von Klitzing wychował się w renesansowym pałacu w Demerthinie o klarownych, zwartych formach. Jego żona Caroline
wywodziła się ze środowiska rodzin dzierżawców, zamieszkałych w oficynach domen pruskich.
Późniejsza historia pałacu w Sosnach ukazuje jednak również całkiem odmienną postawę zleceniodawczą kolejnych Klitzingów. W roku 1886 do północno-zachodniego narożnika pałacu dostawiono neoklasycystyczną wieżę,
służącą bardziej dostosowaniu bryły do gustu epoki, aniżeli pozyskaniu
dodatkowej przestrzeni użytkowej dzięki umieszczonym w niej trzem
położonym jedno nad drugim pomieszczeniom wieżowym. Nowo dobudowanej części nie udało się jednak kompozycyjnie połączyć z bryłą starego
pałacu. Zarówno rozwiązanie z pośrednią wieżą schodkową od strony
dziedzińca (il. 12), jak i kompozycja zachodniej ściany szczytowej (il. 14) są

nieudane. Stylistyczne starania twórcze z 1886 roku jednak na tyle uszanowały oszczędny język formalny starego pałacu, że nie podjęto historyzujących przekształceń. Surowa fasada z dominantą w postaci wnęki portalowej pomimo imponującego aneksu wieżowego pozostała jedynym
elementem decydującym o wyrazie architektonicznym całości fasady (il. 1).
W ramach prac budowlanych w roku 1886 prawdopodobnie wprowadzono także podziały do dużej pięcioosiowej sali.44
DWÓR „HAUS DIEDERSDORF“
W roku 1900 w majątku Sosny doszło do zmiany pokoleń. Georg von Klitzing w wieku 54 lat przekazał swemu najstarszemu synowi zarząd nad rolnictwem, zachowując sobie nadzór nad leśnictwem.45 W związku z tym
konieczna stała się budowa drugiego dworu, aby przez następne dziesięciolecia móc zaspokoić potrzeby mieszkalne obu rodzin ziemiańskich z własnym potomstwem i kręgiem przyjaciół. Pod budowę nowego dworu wybrano lokalizację z osobnym dojazdem, w miejscu niewidocznym z folwarku,
lecz umożliwiającym mieszkańcom korzystanie z parku i widok na jezioro
(il. 3, 4, 17). Z racji swego położenia w pewnej odległości od pałacu w kierunku Dzieduszyc nazwano go „Haus Diedersdorf“.
Istnieje wiele wskazówek na to, że wykonanie projektu zlecono biuru architekta Paula Korffa (1875-1945) w Laage. Opublikowana przez „Landbaubüro
Laage“ lista „zleceniodawców z siedzib rycerskich całej Rzeszy“ zawiera pozycję „von Klitzing, Sosny koło Kostrzyna”.46 Patrząc na dorobek Paula Korffa, na
który składają się przede wszystkim budowle reprezentacyjne i użytkowe dla
ziemiaństwa,47 dwór w Dzieduszycach dobrze wpisuje się w całokształt.
Biorąc pod uwagę datę budowy 1903, widoczną na szczycie frontowym, pojawiają się jednak pytania. Paul Korff miał wtedy dopiero 27 lat, nie zrealizował jeszcze żadnego zlecenia dla klienteli ziemiańskiej i nie wykazywał jeszcze
swego późniejszego stylu projektowania. Jak więc doszło do tego, że jego znajdujące się w małym meklemburskim miasteczku biuro otrzymało z Nowej
Marchii zlecenie na wykonanie tak prestiżowego projektu? Fakt ten można jedynie tłumaczyć osobistymi kontaktami architekta. Jedną z możliwości była
znajomość Korffa z Fortunatusem von Oertzen, wielokrotnie z soseńskimi Klitzingami spokrewnionym48 właścicielem majątków w Roggow i Russow w pobliżu Doberanu. W Doberanie Paul Korff rozpoczął swą karierę zawodową w
biurze głównego nadwornego radcy budowlanego (Oberhofbaurat) Gotthilfa
Ludwiga Möckela, zanim w roku 1901 podjął własną działalność.49
Pod względem stylu dwór w Dzieduszycach bez wątpienia można przypisach Paulowi Korffowi. Powstał on równocześnie z dworem w Stubbendorf,
położonym w niewielkiej odległości od Laage. Obie budowle odzwierciedla-
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ją nowe w tamtych czasach podejście do projektowania, charakteryzujące
się stosownością, funkcjonalizmem i wprowadzaniem miejscowej sztuki rzemieślniczej. Głównymi przedstawicielami tego nowego kierunku w architekturze, przezwyciężającego historyzm, byli wówczas Paul Schulze-Naumburg
i Hermann Muthesius. Paul Korff swym wyczuciem artystycznym najwyraźniej bliski był „ducha czasu“, gdyż ten nowy nurt – nazwany później Heimatschutzarchitektur – dopiero się wówczas w Niemczech formował. Wszystkie projekty nauczyciela Korffa, Möckela, oraz jego nieliczne własne
projekty sprzed 1901 roku wykonane były jeszcze w duchu historyzmu.
W jaki sposób stosowność, funkcjonalizm i przyziemność nowego stylu
uwidaczniają się w architekturze dworu w Dzieduszycach? Budynek posiada
podwyższoną kondygnację parteru, umożliwiającą wprowadzenie oświetlonej oknami sutereny. Wzniesiony jest na cokole z głazów narzutowych, nad
nim wznoszą się tynkowane płaszczyzny ścian, akcentowane secesyjnymi ornamentami. Dwór przekryty jest wysokim, stromym dachem ceramicznym.
Wszystko to cechy typowe dla realizacji Korffa. W Dzieduszycach wprowadził on dwuspadowy dach naczółkowy, w późniejszych dziełach preferował
dachy mansardowe. Na trzech z czterech elewacji zewnętrznych oś środkową podkreślono za pomocą ryzalitów lub szczytów; w dwóch przypadkach
oś środkowa elewacji nie stanowi osi symetrii (il. 18, 19), jako że zgodnie z
zasadą funkcjonalizmu projektowano od wewnątrz do zewnątrz. Dwór wyposażono w ogrzewanie centralne i obszerną kuchnię w suterenie z wolnostojącą kuchenką i wyciągiem podpodłogowym. Typowe dla Korffa jest rozwiązanie wejścia do wnętrza i sieni ze schodami: drzwi wejściowe do domu
i przedsionka wpisane są w łuk pełny, te ostatnie z wygiętymi szczeblinami i
takimże zwieńczeniem ramy; drewniane schody w sieni posiadają ożywiony
układ elementów wypełnienia balustrady (il. 21). Oprócz tego forma okien
wskazuje na autorstwo Paula Korffa, zwłaszcza w porównaniu z dworem w
Stubbendorf. Typowymi elementami są zastosowane podziały szczeblinowe,
szeregi ustawionych blisko siebie prostokątnych okien, kombinacja kolistego
okna z oknem prostokątnym poniżej oraz oszczędne wprowadzanie małych
kolistych okienek (tzw. wolich oczu).
Zadanie stworzenia obok istniejącego pałacu siedziby na lata starości dla
starszej, wycofującej się generacji właścicieli ziemskich, zostało umiejętnie rozwiązane. Jednak rzeczywisty sposób użytkowania nowego dworu różnił się
od pierwotnych zamierzeń i nie odpowiadał logicznej, funkcjonalnej koncepcji
uzupełniających się domów. Stary właściciel oddał wprawdzie zarząd nad rolnictwem i folwarkiem, zainicjował projekt budowy siedziby na lata swojej starości i prawdopodobnie podjął także decyzję odnośnie wyboru architekta, nie
zwolnił jednak położonego przy folwarku pałacu. Nie on, lecz nowy odpowiedzialny za folwark młody Klitzing wprowadził się do pięknego „Haus Die-

dersdorf“. Dopiero w 1921 roku przenieśli się do niego przedstawiciele starszej generacji. Po ich śmierci w 1929 roku dwór wynajął pasjonat myśliwstwa
z Berlina. Zapewne z tego powodu po wojnie budynek w dokumentach polskiej Ochrony Zabytków sklasyfikowano jako „dworek myśliwski”.
Wojnę i okres powojenny dwór przetrwał bez uszczerbków. Od 1958 roku używany był jako ośrodek kolonijny. W połowie lat osiemdziesiątych pod
kontrolą służb konserwatorskich przeprowadzono renowację obiektu, który
odtąd służył jako budynek szkolny. W 2004 roku umieszczoną w nim filię
szkoły średniej w Witnicy z powodu malejącej ilości uczniów zamknięto. Jednak budynek w dalszym ciągu pełni funkcję szkoły, gdyż dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności stworzono w nim niepubliczną szkołę podstawową (poszczególne klasy obejmują średnio 7 uczniów!).
Przy renowacji budynku najwyraźniej uszanowano dawną koncepcję projektu, nie starając się jednak o szczegółową rekonstrukcję (por. il.18 z il.19, 20).
Przy tym bez szkody dla efektu całościowego zrezygnowano z okiennic oraz
dobitniej podkreślono charakterystyczną kolorystykę i ornamentykę elewacji.
Dla dobra dzieci tej małej, naznaczonej bezrobociem wsi oraz dla dobra
samego dworu można mieć jedynie głęboką nadzieję, że użytkowanie budynku w celach szkolnych uda się utrzymać pomimo małej ilości uczniów w
klasach.
PARK
Sosny położone są na północnej rubieży pradoliny Warty, na terenach bogatych w pagórki morenowe i niziny. Założenie parkowe wpisane jest w przebiegającą na osi wschód-zachód rynnę polodowcową, wykraczającą wraz ze
swymi jeziorami i bagnami poza granice parku, tworząc w ten sposób płynne przejście pomiędzy nim a otaczającym krajobrazem (il. 3). Również i na
terenie parku znajduje się jezioro o wielkości 3,71 ha oraz bagno o 0,28 ha
powierzchni wodnej, nazwane trafnie „dnem kotła”. Park rozciąga się na
przestrzeni 100 mórg. Całe założenie parkowo-pałacowe łącznie z folwarkami i polanami przy obu dworach obejmuje ok. 125 mórg.
Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie w
roku 1978 przeprowadzono dendrologiczno-techniczną inwentaryzację parku, z której zaczerpnięta jest większa część podanych tu informacji.50 W dokumentacji tej wyróżniono zachodnią i wschodnią część parku. Zachodnią
założono już w końcu XVIII wieku w stylu angielskim i dołączono do niej w
późniejszym czasie część wschodnią, określaną jako park leśny. Linię graniczną pomiędzy nimi wyznacza polna droga, odchodząca na wschód od
folwarku od głównej trasy w kierunku południowym i ciągnąca się dalej
przez park w kierunku południowo-zachodnim aż do okolicznych pól (il. 3).
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Do zachodniej części parku zalicza się również rozpoczynającą się u wjazdu na dziedziniec folwarczny aleję kasztanowców, do dziś nadającą folwarkowi charakter parku. Dawniej aleja rozwidlała się przed pałacem tworząc
dwa szpalery drzew, których zakończenie przy narożach fasady pałacowej
zaakcentowane było pojedynczą lipą.51 W ten sposób z rozległego dziedzińca folwarcznego optycznie wydzielono odrębny plac przed samym pałacem, na którym założono kolisty gazon z fontanną. Od strony parku, po
południowej stronie pałacu graniczący z nim płaski teren opadał stromo (różnica wysokości 19 m) w kierunku jeziora i ukształtowany był za pomocą
drzew i wyciętych w nich osi widokowych (il.16). Najbardziej imponującymi
drzewami były buk w odmianie purpurowej w pobliżu pałacu (w 1978 roku
460 cm obwodu) i dąb przy jeziorze (w 1978 roku 480 cm obwodu). Luźne
założenie schodowo-tarasowe, o którym już była mowa, prowadziło do gazonu nad jeziorem i trasy spacerowej wkoło jeziora (il. 16). Na zachód od jeziora granica parku obsadzona była kępami daglezji ze śnieguliczkami, grupą
czterech platanów, grupą ośmiu dębów z poprzedzającym ją krzewem jaśminu oraz smugami świerków z modrzewiami.52 Na południowym krańcu
parku płaszczyzna wody przechodzi w bagnistą polanę, otoczoną na linii
granicy parku smugami świerków i modrzewi. Przy polanie na osi południowego krańca jeziora znajdowała się ukształtowana przez świerki altana, z
której otwierały się różnorodne osie widokowe. Na północno-wschodnim
brzegu jeziora, w miejscu, w którym trasa spacerowa naokoło jeziora odbija
od głównej drogi u wejścia do parku angielskiego, znajdował się portal, a
przed nim kamienna tablica z upomnieniem sformułowanym przez właścicielkę majątku Carolinę: „Wy, którzy chętnie ten ogród nawiedzacie, ani
kwiatów ani owoców nie zrywajcie! Zważcie, że Adam jedno jabłko jedynie
zabrał i dlatego raj opuścić musiał“.
Przed opisem parku leśnego we wschodniej części założenia spójrzmy na
sposób wkomponowania dworu w Dzieduszycach w otoczający krajobraz.
Budynek usytuowany jest na położonej wysoko polanie leśnej, obsadzonej
po części szeregami świerków. Przed fasadą dworu do dziś rosną dwa symetrycznie rozmieszczone klony oraz kilka luźno stojących drzew na polanie.
Drogę dojazdową rozwiązano w formie poprowadzonej łukowo alei lipowej
(il. 4). Oś widokowa otwierała się na panoramę jeziora (il. 17) i na okoliczny
krajobraz. Na wschód i zachód od tego miejsca rozciąga się park leśny,
położony na mocno przez pagórki moren i niziny pofalowanym terenie,
porośniętym w większości przez buki, a także nieliczne dęby i świerki. Południowo-zachodnie zbocze, schodzące do jeziora, na mapie topograficznej z
1833 roku zaznaczono jako winnicę (il. 2). Według inwentaryzacji z 1978 roku porośnięte ono było śnieguliczkami, dziś teren jest zalesiony. Przez sąsiadujący z nim obszar lasu ciągnie się siatka ścieżek, mijająca bagniste „dno

kotła” i prowadząca do dawnego cmentarza rodzinnego na najbardziej oddalonym, południowo-wschodnim krańcu parku leśnego, najwyżej położonej części założenia. Przestrzeń nieistniejącego już cmentarza (por. rozdział
„Budynek kościelny z 1870 roku“) pod koronami drzew lasu ukształtowano za pomocą nasadzonych cisów.
Po 1945 roku park został zachowany, jednak pozostawiono go bez opieki.
Teren w latach 1949-1990/93 należał do Skarbu Państwa, zarządzającego
gruntami rolnymi w okolicy. Później park stał się własnością gminy Witnica.
Najważniejszą prowadzącą z Sosen do Witnicy drogą była aleja dębowa.
W celu zabezpieczenia jej przed zawiejami śnieżnymi obsadzono ją po części podwójnymi szeregami drzew, co widoczne jest jeszcze do dziś.
FOLWARK I GOSPODARKA
Podwórze gospodarcze istniało w Sosnach od momentu założenia folwarku w końcu XVIII wieku. Mapa topograficzna z 1833 (il. 2) ukazuje już podstawową strukturę czytelnej do dziś przestrzeni podwórza, osiowo założoną
aleję oraz zabudowę. Dziedziniec nie posiadał wówczas jeszcze swej późniejszej szerokości. Teren położony pomiędzy wschodnim szeregiem zabudowań a drogą zajmował wtedy ogród lub park.
Dzisiejsza zabudowa folwarczna bądź jej pozostałości pochodzą „za
wyjątkiem kilku budynków“ z czasu od 1871 roku do pierwszej wojny światowej. „Własna cegielnia Ludwigshof54 produkowała budulec dla zabudowań folwarcznych“. W tym samym czasie w Sosnach i Dzieduszycach wybudowano także domy mieszkalne (tzw. „Leutehäuser“), do dziś stanowiące
o charakterze soseńskiej ulicy przelotowej: „Prawie co roku powstaje jeden
nowy dom dwurodzinny, oferujący każdej rodzinie sień, dużą kuchnię mieszkalną, dwie izby, poddasze i piwnicę. Poza tym do każdego mieszkania należy obora, chlew i kurnik oraz magazyn na siano i drewniana szopa“.55 Do
niewielu obiektów nieodnowionych w tym okresie należały zapewne dwa
najstarsze, położone w północno-wschodnim narożniku dziedzińca budynki folwarczne (il. 4 [budynki 10, 12], 23).
Sukcesy gospodarcze majątku na przestrzeni lat wynikały z różnorodności
koncepcji jego zagospodarowania.56 Głównymi polami działalności były hodowla owiec, ścinka drewna łącznie z jego spławem na Warcie, hodowla kartofli w połączeniu z działalnością gorzelni oraz dużym zasobem bydła, rozmnażanie nasion żyta siewnego oraz hodowla koni. Zdaje się, że mocną stroną
gospodarki folwarku w Sosnach było mądre wykorzystywanie warunków rynkowych oraz osiągnięć technicznych. Dowodzi tego w pośredni sposób zabudowa folwarczna. Nie ma wśród niej imponujących stajni czy obór, lecz przeważają prowizorycznie wyglądające budynki kryte płaskimi dachami.
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Podporządkowują się one natomiast ukształtowanej z rozmachem przestrzeni
dziedzińca folwarcznego. W miejscu, w którym pierwotnie wznosiła się gorzelnia, znajduje się dziś rzucająca się w oczy luka w zabudowie otaczającej
podwórze. Już w roku 1821 w Sosnach wybudowano gorzelnię, była ona
wówczas pierwszą gorzelnią ziemniaczaną w Nowej Marchii.57 Po tym, jak
8 lutego 1901 gorzelnia niemal doszczętnie spłonęła, budynek w szybkim
tempie odbudowano i już 1 kwietnia oddano go ponownie do użytku.58
Po drugiej stronie drogi istniał niewielki dziedziniec (il. 4 budynek 22),
użytkowany przez Brandenburską Stadninę Krajową w Neustadt (Dosse) jako punkt krycia klaczy dla hodowców koni z nowomarchijskich okolic.
Bardzo ważną rolę w majątku soseńskim odgrywało leśnictwo. Ponad
60% jego powierzchni, obejmującej 3016 ha, zajmowały lasy.59 Na zachód
od folwarku położony był tartak (il. 4 skrót S.W.). Znaczne rozmiary lodowni
(il. 4 budynek 2) dowodzą, jak duże znaczenie dla gospodarki majątku miała
kwestia konserwowania upolowanej zwierzyny.

kościoła przez parę ziemiańską z okazji jej złotej rocznicy ślubu w 1862 roku
mogła mieć powiązanie z kwestią patronatu.
Wcześniejszy budynek kościelny zlokalizowany był w innym miejscu niż
nowa świątynia z lat 1870/71. Wznosił się w północno-wschodniej części
Dzieduszyc i otoczony był niewielkim cmentarzem (il. 2). Była to bezwieżowa
budowla szachulcowa, wzmiankowana już w 1693 roku.64 W sprawozdaniu
z obchodów złotego jubileuszu ślubu Lebrechta i Caroliny von Klitzing w roku 1862 stara świątynia określona jest mianem „małego kościółka”, w
którym ledwo pomieścili się goście weselni.65 Jeden z gości w swej późniejszej biografii nazwał go nawet kaplicą.66 Po wzniesieniu nowego kościoła w
latach 1870/71 starą świątynię opuszczono i prawdopodobnie rozebrano.
W inwentarzu zabytków „Kunstdenkmäler des Kreises Landsberg (Warthe)“ z roku 1937 do tego małego kościółka przypisanych jest kilka dzieł
sztuki ruchomej, które w momencie inwentaryzacji zdeponowane były w
pałacu w Sosnach (wśród nich obiekty na il. 24-26), uznane za części
XVI-wiecznego ołtarza.67 Szczęśliwym trafem dzieła te zostały wówczas, na
krótko przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej, dość szczegółowo opisane i przedstawione na ilustracjach. W wirze wydarzeń powojennych dzieła
w Sosnach zaginęły. W oparciu o stare inwentarze dwa obiekty z opisanej
grupy udało się jednak odnaleźć, a cała grupa dzieł została szczegółowo
opracowana przez polskiego historyka sztuki.68
Dzięki temu obiekty z Sosen wzbudziły zainteresowanie wśród historyków
sztuki i doczekały się analizy stylistycznej. Ale na pytania, kiedy i w jaki sposób
dzieła te trafiły do Dzieduszyc i do kiedy pozostawały w miejscowym kościele,
nie udało się znaleźć nowych odpowiedzi. Nie ma dotychczas informacji odnośnie fundatora. Zwraca też uwagę fakt, że nie znane są żadne relacje o
istnieniu znaczniejszych dzieł sztuki w kościele dzieduszyckim.69 Badania wykazały, że część obiektów należała kiedyś do tego samego retabulum ołtarzowego (il. 24-26), pozostałe natomiast nie mogły być z nim związane, gdyż
różnią się zarówno pod względem stylu jak i techniki wykonania.70
Trudno zatem wyobrazić sobie te dzieła jako część wyposażenia kościoła
w Dzieduszycach. Skąd pochodziły? Jak trafiły do Dzieduszyc i do pałacu w
Sosnach? Być może w czasach zamętu reformacyjnego w niepozornym kościele w Dzieduszycach zdeponowano grupę przedreformacyjnych dzieł
sztuki? – być może z klasztoru w Mironicach?

HISTORIA KOŚCIOŁA W DZIEDUSZYCACH
I DZIEJE JEGO PATRONATU
Nie zachowały się żadne źródła mogące wskazywać na to, że w Dzieduszycach czy Sosnach kiedykolwiek istniał budynek plebani. Kościół dzieduszycki
najpóźniej od roku 177460 był filią kościoła parafialnego w Tarnowie/Tornow.
Zdaje się, że status filialny był wynikiem trwającego od wczesnego XVII wieku podziału własności w Dzieduszycach. Można zatem przypuszczać, że miał
on jeszcze starszy rodowód.
Z roku 1907 pochodzi wiadomość, że „patronem kościoła w Dzieduszycach jest Skarb Państwa, a właściciel Sosen jest jego współpatronem“.61
30 lat później patronat nad filią w Dzieduszycach spoczywał już wyłącznie
w rękach właścicieli majątku w Sosnach, a nad kościołem parafialnym w Tarnowie w rękach „rządu”.62 Powodów dla faktu, że patronat nad kościołem
w Tarnowie sprawowało państwo, należy szukać w dalekiej przeszłości.
Tarnów przynajmniej po części należał do klasztoru cysterskiego w Mironicach/Himmelstädt. Wraz z reformacją własność klasztorną, a z nią także patronat nad należącymi do klasztoru wsiami, przejął władca terytorialny.63
Przebieg sprawowania opieki patronackiej przez właścicieli majątku w
Sosnach jest trudny do odtworzenia. Nie wiadomo ani od kiedy byli oni
współpatronami obok Skarbu Państwa, ani kiedy i w jakich okolicznościach
przejęli oni wyłączny patronat nad kościołem w Dzieduszycach. Udział w patronacie dziedzice z Sosen mieli zapewne już przed 1907 rokiem, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby w innym przypadku Klitzingowie sfinansowali budowę nowego kościoła w 1870 roku. Już fundacja organów do starego

PÓŹNOGOTYCKIE DZIEŁA SZTUKI Z PAŁACU W SOSNACH
Wojciech Walanus71
Przed II wojną światową w pałacu w Sosnach znajdowało się dziewięć dzieł,
które prawdopodobnie należały do przedreformacyjnego wyposażenia daw-
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nego kościoła parafialnego w Dzieduszycach. Były to drewniane figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, św. Jerzego, św. Mikołaja, świętego w szatach biskupich, niezidentyfikowanego świętego z brodą i nieokreślonej św. Dziewicy; ponadto relief Zwiastowania Marii, fragment reliefu
ze sceną Nawiedzenia oraz tablica z malarskimi przedstawieniami Chrystusa przed Kajfaszem i Niesienia Krzyża. Do niedawna wszystkie te dzieła uznawano za straty wojenne. Okazało się jednak, że co najmniej dwa z nich
przetrwały czasy wojennego i powojennego chaosu. Relief Zwiastowania
znajduje się obecnie w kościele parafialnym w Winnej Górze w Wielkopolsce. Z kolei figura Matki Boskiej pojawiła się w 2006 roku w ofercie jednego
z warszawskich domów aukcyjnych. Została ona zakupiona przez Muzeum
Zamkowe w Malborku i włączona do stałej ekspozycji.
Rzeźby z Dzieduszyc tworzą dość heterogeniczną grupę. Jedynie trzy figury (Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Mikołaj i św. Jerzy) są sobie na tyle
bliskie formalnie, że można z pewnością przyjąć ich powstanie w tym samym
warsztacie. Dotyczy to najprawdopodobniej także Zwiastowania, ponieważ
zarówno ów relief, jak i wspomniane figury mają wspólne korzenie artystyczne. Można zatem sądzić, że wszystkie cztery rzeźby są pozostałościami tej
samej nastawy skrzydłowej, do której należała także malowana tablica ze
scenami pasyjnymi. Znane z opublikowanego w roku 1937 inwentarza wymiary dzieł nie przeczą w każdym razie takiej rekonstrukcji.
Anonimowy mistrz, któremu powierzono wykonanie rzeźb tego retabulum, był dobrze obeznany z dziełami Hansa Leinbergera, jednego z największych rzeźbiarzy epoki Dürera. Najlepiej świadczy o tym figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem: proporcje ciała, formy draperii (przede wszystkim ułożenie
grzbietów fałd w kształcie litery Y), uczesanie oraz zgodny z ówczesną modą strój Marii, zdradzają ścisłe pokrewieństwo ze statuami maryjnymi Leinbergera i jego dolnobawarskich naśladowców (m.in. Madonnami w kościele św. Marcina w Landshucie i w kościele pielgrzymkowym w Scheuern).
Źródłem inspiracji dla dzieduszyckiego św. Jerzego była zapewne figura tegoż świętego w kościele Mariackim w Monachium, jedno z arcydzieł Leinbergera. Z kolei kompozycja Zwiastowania zbieżna jest – pomijając niektóre
szczegóły – z reliefem o tym samym temacie w tzw. Ołtarzu Górników w
kościele św. Anny w Annabergu (1521). Rzeźby tego retabulum również
zdradzają wpływ stylu Hansa Leinbergera. Niewykluczone więc, że oba reliefy wzorują się na zaginionym dziele mistrza z Landshut. Należy podkreślić, że
snycerz „dzieduszycki” czerpał z rzeźb Leinbergera jedynie kompozycje i
motywy, jednakże nie potrafił lub nie chciał naśladować leinbergerowskiej
dynamiki, ekspresji i patosu.
Malowidła retabulum z Dzieduszyc, stojące na wyraźnie niższym poziomie artystycznym niż rzeźby, dowodzą, że ich twórca wykształcił się w krę-

gu Lucasa Cranacha Starszego. Najbliższym odpowiednikiem kompozycji
kwatery Chrystus przed Kajfaszem jest przedstawienie tej samej sceny na
skrzydle retabulum z kościoła św. Mikołaja w Grimma (1519), przypisywanego jednemu z uczniów Cranacha – Mistrzowi Retabulum w Döbeln.
Na podstawie wskazanego materiału porównawczego, retabulum z Dzieduszyc można datować na czas około 1520 roku. Snycerskie pozostałości tej
nastawy mają duże znaczenie dla dziejów sztuki późnego gotyku w Nowej
Marchii, dowodzą bowiem roli, jaką w tym regionie odgrywały wpływy
południowoniemieckie. Ponadto powiększają one stosunkowo niewielką
grupę dzieł z terenów środkowych i północnych Niemiec, wykazujących wyraźną zależność od oeuvre Leinbergera.
Na koniec należy poświęcić kilka słów pozostałym rzeźbom z Dzieduszyc.
Figury św. Dziewicy i św. Biskupa oraz relief Nawiedzenia można zestawiać
z niektórymi dziełami, znanymi z obszaru przedwojennego okręgu gorzowskiego (m.in. figury z Lubna i Barnówka). Wszystkie one mogły powstać na
początku XVI wieku w nowomarchijskich warsztatach. Przy obecnym stanie
badań nie da się rozstrzygnąć, czy dotyczy to także figury brodatego świętego, której styl nie ma nic wspólnego z żadną z rzeźb dzieduszyckich.
BUDYNEK KOŚCIELNY Z 1870 ROKU
Zrealizowana w latach 1870/71 budowa nowego kościoła w Dzieduszycach
sfinansowana została przez rodzinę Klitzingów. Architektem był Martin Gropius. Środki finansowe na budowę udostępnili Ludwig von Klitzing, zmarły
w roku 1868 właściciel majątku, oraz jego siostra Charlotte von Dewitz.
Oboje byli bezpośrednimi potomkami Lebrechta von Klitzing, zmarłego w
1866 roku, który dzięki oszczędnemu gospodarowaniu pozostawił po sobie
pokaźny spadek. Świadomość pozycji społecznej własnego rodu,72 głęboka
religijność oraz możliwości finansowe doprowadziły w sytuacji, kiedy stary
kościół stał się za mały, do budowy nowej świątyni. Architekt Martin Gropius
należał do grona krewnych. Miał on nie tylko osobiste związki z soseńskimi
Klitzingami z czasów młodości,73 lecz także realizował już wcześniej zlecenia dla innych członków rodziny.74
Pod budowę kościoła wybrano nową lokalizację w lesie pomiędzy Dzieduszycami a Sosnami. Najprawdopodobniej w miejscu, w którym wznosił
się stary kościół, nie było wystarczająco miejsca na większą świątynię, a teren cmentarza też już stał się za mały. Budynek kościelny ustawiono prostopadle do ulicy (il. 3, 27), co świadczy o tym, że aspekty kształtowania
przestrzeni uznano za ważniejsze aniżeli kwestię zorientowania chóru na
wschód. Jest on w nowym kościele skierowany w kierunku południowym/południowo-wschodnim. Wejście do wnętrza prowadzi przez przyzie-
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mie wieży od strony ulicy. Do chóru zamkniętego polygonalną absydą od
północy dobudowano zakrystię, od południa natomiast, a więc od strony
majątku, znajduje się skromne wejście dla patronów kościoła (il. 29).
„Pod względem stylu kościół wzniesiony został w prostych, lecz dobrze
przemyślanych neogotyckich formach. Martin Gropius posłużył się tu językiem formalnym brandenburskich kościołów wiejskich. Spiętrzenie brył, podziały architektoniczne i użyty detal są starannie zaplanowane i wykonane z
cechującą go sumiennością“.75
Dwukondygnacyjnie rozmieszczone okna nie mają podziałów wewnętrznych. Jako element strukturalny uwagę zwraca płaszczyznowe rozmieszczenie przełamanych ceglanych krzyży św. Andrzeja nad portalem (il. 28). Motyw ten powraca w formie fryzu na wysokości okapu dachu korpusu
nawowego oraz na wieży pod gzymsem głównym i na lizenach narożnych.
Płaszczyzny licznych małych, stromych daszków ceramicznych nad filarami
przyściennymi i wieżowymi oraz na schodkowym blankowaniu szczytu dobrze korespondują z połaciami dachu dwuspadowego.
Wystrój wnętrza kościoła (il. 30) jest skromny; starsze fotografie, mogące ukazać inny obraz, niestety nie są znane. Wnętrze przekryte jest otwartą
więźbą dachową; drewniane oszalowanie skośnych płaszczyzn dachu dwuspadowego jest bezpośrednio widoczne, podobnie jak pięć wiązarów krokwiowych, których połączenia ze skarpami wewnętrznymi są dekoracyjnie
ukształtowane. Obie ściany szczytowe przeprute są wysoką ostrołukową arkadą: południowa prowadzi do chóru, północna na wysokości empory otwiera się na wnękę wieżową, włączając ją do przestrzeni sakralnej kościoła.
Pierwotnie wnętrze wyposażone było w empory przy ścianach wzdłużnych
oraz w drewnianą ambonę z czasu budowy, obecnie niezachowaną. Reprezentacyjnych stall kolatorskich w kościele nie było, jedynie wydzielone ławki
po prawej stronie przed chórem, naprzeciwko ambony.
Wojnę i okres powojenny budynek kościelny przetrwał bez zniszczeń. Organy oraz elementy drewniane wystroju i wyposażenia wnętrza po części zaginęły bądź zostały usunięte. Przeprowadzono kilka remontów kościoła, które doprowadziły do zredukowania ozdobności wnętrza i nadały mu
skromniejszy charakter. Policzki ławek kościelnych jeszcze dziś sygnalizują, w
którym miejscu zasiadali mężczyźni, a w którym kobiety. Zachowała się kamienna chrzcielnica z czasu budowy.
W roku 1993 w kościele odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, na które
zaproszono także potomków fundatorów kościoła, członków rodziny von
Klitzing. We wspólnej inicjatywie kościoła, Towarzystwa Przyjaciół Witnicy
oraz gminy Witnica udało się już wcześniej zabezpieczyć ostatnie, zachowane jeszcze na terenie dawnego cmentarza rodzinnego w parku płyty grobowe oraz złożyć je przy zewnętrznej elewacji kościoła. Część członków ro-

dziny ufundowała konserwację jednego z okien kościelnych oraz tablicę pamiątkową, na której widnieje następująca inskrypcja w języku polskim i niemieckim: „Niechaj te nagrobne płyty staną się symbolami pojednania Polaków z Niemcami i Niemców z Polakami. Rodzina von Klitzing żyjąca w
Sosnach w latach 1815-1945“.
Sosny po 1945 roku76
Oba dwory, folwark z aleją kasztanową i park zachowane są do dziś. Monumentalna wnęka portalowa pomimo złego stanu budynku nie utraciła
swego pierwotnego dominującego charakteru. Istniejące jeszcze zabudowania gospodarcze stoją opuszczone. Są one w większości nieużytkowane
bądź w stanie ruiny, wzmocniono jedynie ich dachy.
Zabudowania przy dziedzińcu folwarcznym łącznie z pałacem znajdują się
w ręku polskiej właścicielki, która od roku 1999 sukcesywnie nabywała kolejne działki. Właścicielce w umiejętny sposób udało się zmienić posiadłość w
centrum życia społecznego małej wsi o wysokim bezrobociu. Pomieszczenia folwarczne i prowizoryczne sale są miejscem zabaw dzieci z okolic, punktem spotkań kręgów przyjaciół z bliższego i dalszego sąsiedztwa, także niemieckich przyjaciół, zwłaszcza potomków rodziny von Klitzing.77 Ten sposób
kultywowania tego, co prowizoryczne, pozwolił już przez ponad dziesięć lat
uniknąć rozdrobnienia zespółu folwarcznego, nie zamykając przy tym drzwi
dla przyszłych możliwości użytkowania.
W ostatnich miesiącach wojny, od lutego do lata 1945, budynki folwarczne służyły jako lazaret dla żołnierzy rannych w ciężkich walkach końcowych o Berlin. Następnie, po okresie pustostanu i dewastacji, budynki użytkowano jako zaplecze gospodarcze dla stacjonującego w regionie
radzieckiego pułku lotniczego, a potem kompleks przejął Skarb Państwa.
Dawny pałac w latach 1959-1962 i 1962-1965 służył dwóm przedsiębiorstwom ze Szczecina i Zielonej Góry jako ośrodek kolonijny i wypoczynkowy. W
latach 1967-1971 pałac funkcjonował jako przejściowa siedziba Powiatowego Domu Pomocy Społecznej, a następnie zamieszkiwany był już jedynie
przez jedno małżeństwo. Od połowy lat 80tych pałac jest nieużytkowany i
popada w ruinę. W roku 1989 budowlę przejął prywatny właściciel z zamiarem jej wyremontowania ze środków, które otrzymał w ramach odszkodowania za utracony na wschodzie majątek rodzinny. W ramach tego projektu przeprowadzono początkowo ważne prace zabezpieczające dach i okna,
jednak od 1990 roku z powodu postępującej inflacji realizacji pierwotnych
zamierzeń nie udało się już kontynuować. Poza tym właściciel na skutek wypadku utracił kontrolę nad posiadłością i nie był już w stanie chronić jej przed
ponownymi aktami wandalizmu. Kolejna inicjatywa operacyjna, podjęta w
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drugiej połowie lat 90tych, też się nie powiodła, w związku z czym przyszłość
zruinowanego pałacu do dziś pozostaje pod znakiem zapytania.
Budynek kościelny, dwór w Dzieduszycach i część zabudowy folwarcznej
spotkał zatem lepszy los, aniżeli dawny pałac.
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Za cenne wskazówki i udostępnione materiały autor pragnie szczególnie podziękować Urzędowi Ochrony Zabytków w Gorzowie, Towarzystwu Rodzinnemu Klitzingów, Zbigniewowi Czarnuchowi, Annie Margarecie von Klitzing, Eckardowi von Klitzing, Karlowi Ludwigowi von Klitzing, Hildegardzie von Laer, Joannie Marciniak, Elke Onnen i Wojciechowi Walanusowi.
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Schmidt 1907, s. 81-83.
Schmidt 1889, s. 529-540; Schmidt 1887, s. 161, 174; Schmidt 1907, s. 81-85.
Schmidt 1907, s. 84.
Lebrecht i Caroline von Klitzing wkrótce po swym osiedleniu w Sosnach nawiązali kontakt z Borgstedesem w
Przelewicach (Jonas 1910, t. 2, s. 378-379).
Honig, Konrad i Irene: Heimat vergisst man nicht, Rückschau auf ein langes Leben [Ojczyzny się nie zapomina.
Spojrzenie wstecz na długie lata życia], 1999, s.12.
Gertrud Jonas, potomkini tego kręgu, na początku XX wieku zebrała, skomentowała i wydała cykl listów z tamtych czasów. Swej dwutomowej publikacji o objętości 1200 stron nadała tytuł „Charlotte Louise Bennecke i jej
krąg“, stawiając matkę pierwszej soseńskiej pani z rodu von Klitzing w centrum uwagi. (Jonas 1910).
Caroline von Klitzing zaproponowała wówczas, przebywając w Sosnach, aby posiadłość tę ochrzcić mianem
„Ogrodu Wszechmatki“. (Jonas 1910, t. 2, s. 581).
Körte 2012, tam rozdział „Werkgruppe VII: Herrenhäuser und Schlösser“ [Grupa dzieł VII: dwory i pałace].
Oba dwory leżą w powiecie drawskim, który do 1816 wchodził w skład Nowej Marchii. Opracowane są w publikacji Körtego (Körte 2012), w wyżej wspomnianym rozdziale. Listę powiązań rodzinno-towarzyskich można
by jeszcze wydłużyć: niedaleko Suchowa i Studnicy leży majątek w Janikowie Drawskim/Janikow. Jego właścicielem w początkach XX wieku był Erich Gropius, mąż Wally von Klitzing z Suchowa. Tu Walter Gropius na zlecenie wujka Ericha od 1906 roku realizował swe pierwsze projekty budowlane. Patrz: R. R. Isaacs: Walter Gropius, Der Mensch und sein Werk [Walter Gropius. Postać i jego dzieło] 1983, s. 68nn. Patrz poza tym:
Omilanowska, Małgorzata: Das Frühwerk von Walter Gropius in Hinterpommern [Wczesne dzieła Waltera Gropiusa na Pomorzu Zachodnim], w: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen
und Polen - Entstehung, Verfall und Bewahrung [Majątki ziemskie w regionach wspólnego dziedzictwa Polaków
i Niemców – powstanie, upadek i ochrona]; Beiträge der 12. Tagung des Arbeitskreises Deutscher und Polnischer
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Bedlewo 2005 [Materiały do XII Konferencji Grupy Roboczej Polskich i
Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów w Bedlewie w 2005 roku], 2007, s. 133-150.
Körte 2012, Werkgruppe V [Grupa dzieł V]; Schmidt 1907, s. 86.
W tłumaczeniu: „Caspar Lebrecht v. Klitzing z Demerthina w [brandenburskim powiecie – uwaga tłum.] Prignitz,
urodzony w 1783 roku, kazał wznieść ten dwór w roku 1835”, Reißmann 1937, s.62.
Znana jest wypowiedź Luisy Gropius (1821-1906) z roku 1906: „Charlottenhof był początkowo malutkim parterowym domem. Z czasem stał się on za mały dla tak dużej rodziny i jej życia towarzyskiego. Wtedy wszyscy
przenieśli się do Kriening [pol. Krzynki – uwaga tłum.], podczas gdy budowano nowy dwór, to musiało być około
35 roku.“ W: Jonas, Gertrud: Erinnerungsskizzen zu Gesprächen mit Bertha Lehr geb. Honig und Luise Gropius
geb. Honig [Zapiski z rozmów z Berthą Lehr ur. Honig i Luisą Gropius ur. Honig], ok.1906, s. 20. (archiwum
Michaeli Tieth, Schwerin)
W domu najbliższych krewnych, Klintzingów z Demerthina, było 10 dzieci poniżej 22 roku życia. W czasie wzajemnych odwiedzin, trwających od kilku dni do kilku tygodni urządzano zabawy w domu, na dziedzińcu i w parku, czytano na głos i omawiano książki, muzykowano, odgrywano scenki teatralne. Do rozrywek tych często
włączano również dalszych krewnych z rodziny Bennecke. Szwagier Christian Honig w Gralow miał siedmioro
dzieci w podobnym wieku jak dzieci Klitzingów z Sosen. (Jonas 1910).
Georg von Klitzing był członkiem następujących instytucji: Pruskiej Izby Panów, Niemieckiej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Kolegium Ekonomicznego, Brandenburskiej Izby Rolnej, Landtagu Prowincjalnego Brandenburgii, Komisji do spraw Krajowej Hodowli Koni, Rady Doradczej dróg wodnych Odry i Wisły, Konwentu Brandenburskich Komturii Joannickich. (Klitzing, Oskar von: Die Familie von Klitzing, cz. IV, 1966, s. 53-54).
Wskazówka pana Zbigniewa Czarnucha, 2012.
Wyniki swych badań Georg Schmidt przedłożył w latach 1891, 1903 i 1907 w trzech tomach pt. „Die Familie von
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Klitzing“. Po zniszczeniu archiwów w majątkach w Demerthinie i Sosnach jego praca nabrała szczególnej wartości.
Georg Schmidt sporządził listę obrazów i wybranych pamiątek rodzinnych, znajdujących się w Sosnach w
1907 roku: Schmidt 1907, s. 89-93.
Museum Okręgowe, ul. Warszawska 35, Gorzów Wlkp.
Para obrazów olejnych autorstwa G. A. Schönera z roku 1817.
Oryginał portretu Hansa Caspara von Klitzing (1649-1740) znajdował się w siedzibie rodowej Klitzingów w Demerthinie i tam w 1945 roku zaginął. Badacz genealogii rodzinnej Klaus Karbe w roku 1989 podał do informacji,
że w roku 1891 wykonano kopię wspomnianego portretu dla pałacu w Sosnach.
Chodzi tu o Hansa Kaspara von Klitzing (1594-1644), całkiem pierwszego generała na usługach Brandenburgii
(życiorys przedstawił Schmidt 1903; s. 90-97).
Beske, Hans i Ernst Handke: Landsberg an der Warthe 1257-1945-1980, 1980, s. 317.
Obecnie Georg von Klitzing czczony jest w „Regionalnej Izbie Tradycji“ w Witnicy jako ważna osobistość lokalnej przeszłości (Czarnuch 2000, s. 149).
Athensleben było siedzibą domeny pruskiej, której administracja od 1735 do 1945 roku na mocy kolejnych
umów dzierżawczych nieprzerwanie pozostawała w rękach rodziny dzierżawców Bennecke. Kontakt pomiędzy
Klitzingami z Sosen a Benneckenami z Athensleben utrzymywany był poprzez kolejne pokolenia aż do 1945
roku.
Klitzing, Anne von: Fluchtbericht Charlottenhof, Löderberg 1945, Archiv des v. Klitzing´schen Familienvereins.
(Spadkobierca majątku, Werner von Klitzing, nie uczestniczył już w taborze; został on zastrzelony przy próbie nakarmienia pozostawionych w majątku zwierząt).
Laer ok. 1995 i Laer 1995.
Por. Jager, Markus: Schlösser und Gärten der Neumark. Ein Überblick über die Entwicklung vom 16. bis zum
20. Jahrhundert [Pałace i ogrody Nowej Marchii. Zarys rozwoju od XVI do XX wieku] , w: tenże: Schlösser und
Gärten der Mark. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger [Pałace i ogrody Nowej Marchii. Księga pamiątkowa
ku czci dr. Sibylli Badstübner-Gröger], Berlin 2006, s. 105-122, tu, s. 115n. Odnośnie Krzymowa patrz też: Kazimiera Kalita-Skwirzyńska i Mirosław Opęchowski: Hanseberg / Krzymów, Berlin 2009 (= Schlösser und Gärten
der Neumark 5).
Reißmann 1937, s. 62.
Schmidt-Eberswalde, Rudolf: Wriezen, Geschichte der Stadt in Einzeldarstellungen [Wriezen. Historia miasta na
wybranych przykładach], Bad Freienwalde 1931.
Hermann, Oliver i Melanie Mertens: Charlottenhof/Diedersdorf (Dzieduszyce), w: Hahn/Lorenz 2000, s.84. Tam
dalsze odniesienie do: Kania 1960, s.52-63.
Wipprecht, Ernst, w zeszycie o Neuhardenbergu z serii „Schlösser und Gärten der Mark“, 2006, s. 12.
Lebrecht von Klitzing w wojnach wyzwoleńczych służył jako szef szwadronu pod brygadierem von der Marwitz. W miejscowości Friedersdorf, położonej niedaleko trasy z Sosen do Berlina, właściciel ziemski von der Marwitz pod koniec lat 1820tych współpracował z architektami Neubartem i Schinklem.
Siostrzeniec Caroliny von Klitzing, Carl Gropius, przez pewien czas mieszkał w Berlinie w domu fabrykanta
jedwabiu Gabaina z Schinklem w jednym pokoju. Schinkel wyprowadził się po swym ślubie w 1809 roku (Körte 2012). Utrzymywał jednak w dalszym ciągu kontakt z Gropiusem. W 1820 roku dzięki Schinklowi Gropius
wraz z rodziną, łącznie z Charlottą Louisą Bennecke mógł zwiedzić nie ukończony jeszcze budynek Królewskiego Teatru (Königliches Schauspielhaus) w Berlinie (Jonas 1910, t. 2, s. 546). W roku 1821 jednej z córek Gropiusa nadano imię Susanne po „przemiłej pani Schinkel“ (Jonas 1910, t. 2, s. 551).
Marwitz poprosił bądź otrzymał od Schinkla projekt w (jak na te wczesne czasy nietypowym) gotycyzującym
stylu. Poprzedzający go projekt Neubartha był w porównianiu z nim – tak jak pałac w Sosnach – stosunkowo
oszczędny: budynek dwukondygnacyjny, tynkowany, o dachu dwuspadowym, z ząbkowaniem, przechodzącym gzymsem pod oknami górnej kondygnacji (Kania 1960, s. 24).
Rave 1939, s. 150.
Hermann 2000, s. 84 (Miejsce, w którym dawniej znajdowała się arkatura, jest dziś jeszcze możliwe do zrekonstruowania, styl arkatury jednak już nie.)
Luise Gropius opisuje, że z pokoju do bilardu można było zejść do oranżerii (Gropius 1862, s. 28.); Rave w
swym katalogu pisze o „prostym budynku oranżerii“ (Rave s.150).
Ilustrację z przedstawieniem elewacji ogrodowej oficyny w Winningen opublikowano w: Jonas 1910, t. 2, s.
128; zdjęcie fasady od strony dziedzińca znajduje się w zbiorach muzeum dzisiejszego właściciela.
Hahn 2009, s. 272-277.
Pałac w Paretz został wzniesiony w 1797 roku przez Davida Gilly jako siedziba wiejska Fryderyka Wilhelma III.
Pałac w Buckow w latach 1800-1803 przebudowano według projektu Schinkla. Pałac w Güterfelde w roku
1804 wzniósł David Gilly. Dwór w Sieversdorf ok. 1800 roku poddano klasycystycznemu przekształceniu. Por. też
Salge, Christiane: „... so verbitte ich den Ausdruck Schloss“, Das adelige „Land-Gut“ in Brandenburg um 1800
[„...tak więc zabraniam używania określenia pałac“. Szlachecki majątek ziemski w Brandeburgii ok. 1800], w:
Jager 2006, s. 65-80, tu s. 70n.
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41 Patrz Hermann 2000, s. 84. Dwór w Freienwalde wzniesiony został w latach 1788/90 przez C. G. Langhansa
jako budynek mieszkalny i kąpieliskowy, pałac w Güterfelde z roku 1804 jest dziełem D. Gilly.
42 Dwór w Steglitz powstał w 1804 roku. W projekcie udział mieli David i Friedrich Gilly oraz Heinrich Gentz. Zleceniodawcą budowy był Carl Friedrich Beyme, który zapoznał ze sobą Lebrechta i Carolinę von Klitzing. Dnia
22.07.1811 w Carlsbadzie „zebrało się małe, lecz bardzo interesujące towarzystwo“, do którego należeli również „radca gabinetu (Kabinettsrat) Beyme z żoną i córką “. W tych okolicznościach doszło do pierwszego
spotkania Lebrechta z Caroliną, które w ciągu czterech tygodni doprowadziło do zaręczyn. (Jonas 1910, t.2, s.
118nn).
43 W wywodach nie wzięto pod uwagę stosowanego przez Schinkla w latach 1820tych i 1830tych motywu głębokiej, wysokiej na kilka kondygnacji półkolistej wnęki dla artykulacji rozległych reprezentacyjnych fasad, występującego np. w jego projektach stajni królewskich (1827) oraz pałacu księcia Wilhelma (1832). Można by mu
przypisać rolę wzorca, gdyby udało się dowieść wpływu Schinkla na projekt Neubarta.
44 W sprawozdaniu z obchodów złotego jubileuszu małżeństwa w roku 1862 występuje jeszcze „sala, w której
wybudowano teatr“ ze sceną dla żywych obrazów (Gropius 1862, s. 2). Według relacji świadków naocznych z
kręgu rodziny w XX wieku sala ta nie miała już swej pierwotnej formy z pięcioma oknami (m.in. Klitzing 1990,
s. 170).
45 Klitzing 1990, s. 185.
46 Landbaubüro Laage i. Meckl. Schwerin: „Poniżej wyciąg z listy nazwisk naszych zleceniodawców w majątkach
rycerskich całej Rzeszy, dla których w trakcie naszej 18-letniej działalności wykonywaliśmy projekty budowli różnego rodzaju i prowadziliśmy główny nadzór nad ich budową“, 1919. (Lista zawiera imiona i nazwiska 176
zleceniodawców.)
47 Onnen 2007.
48 Matka Fortunatusa von Oertzen po pierwsze pochodziła z domu von Klitzing, a po drugie była siostrą matki
właścicielki Sosen Marii, z domu von Waldenburg. Po trzecie jedna z sióstr Fortunatusa von Oertzen była żoną
śląskiego ziemianina Adolfa von Klitzing. Właściciel Sosen Georg von Klitzing i Fortunatus von Oertzen w roku
1870 służyli razem na wojnie jako ułani. W roku 1921 Fortunatus von Oertzen należał do grona gości zaproszonych na obchody złotego jubileuszu małżeństwa w Sosnach.
49 Paul Korff po nauce w biurze architektonicznym Gotthilfa Ludwiga Möckela podjął własną pracę. Möckel (18381915) z ramienia meklemburskiego dworu książęcego w Szwerinie otrzymał zlecenie konserwacji klasztoru w
Doberanie. Korffowi wkrótce zaczęto przekazywać samodzielne prace, w związku z czym założył on wkrótce,
początkowo w 1899 roku wspólnie z Alfredem Krause w Rostoku, własne biuro. - Oertzen jako tajny radca księcia meklemburskiego, wysłannik i minister książęcego dworu („Ghzgl. Meckl. WGehRat, Gesandter und Minister des Ghzgl Hauses“) oraz jako właściciel ziemski musiał znać biuro Möckela i jego współpracowników, po
pierwsze jako były radca ministerialny w Departamencie Finansów w Szwerinie (Ministerialrat im „Departement der Finanzen zu Schwerin“) z racji finansowania prac przy klasztorze, po drugie z tego powodu, że znajdująca się przy kościele klasztornym kaplica rodziny Oertzen także objęta była pracami konserwatorskimi, a
także dlatego, że biuro Möckela w latach 1901-1904 na jego zlecenie prowadziło prace przy kościele w Russow.
50 Engel 1978. W wyniku inwentaryzacji drzewostanu w parku stwierdzono w sumie 40% buków, 25% dębów,
15% klonów, 15% drzew iglastych. Wiek poszczególnych grup drzew ustalono wówczas na 70 do 120 lat,
wiek pojedynczych dębów w zachodniej części parku oszacowano na 200 do 250 lat. Z dekoracyjnych drzew,
zlokalizowanych głównie na polanie po zachodniej stronie pałacu, odnotowano: 1 buk czerwony, 2 dęby o odmianie stożkowej, 2 głogi, 1 perełkowiec japoński, 1 cyprysik groszkowy, 6 żywotników zachodnich.
51 Aleję kasztanowców założono w 1820 roku, natomiast dwa rozchodzące się na jej zakończeniu półkoliste szpalery przed fasadą pałacu pochodzą dopiero z 1888 roku (Schmidt 1907, s. 88).
52 Gertrud Jonas w roku 1816 w następujący sposób opisuje stan parku po zachodniej stronie jeziora: „Jego zachodnia strona jednak była wówczas wolna i nieozdobna, gdyż założenie parkowe okalające dziś urocze lustro
wodne, jest późniejszej daty” (Jonas 1910. t.2, s. 376). Można wyjść z założenia, że nowa młoda właścicielka
majątku, Caroline von Klitzing, od 1816 sama zajęła się kształtowaniem ogrodu. Wiosną 1816 Klitzingowie z
Sosen odwiedzili rodzinę Borgstede w Przelewicach w południowej części Pomorza. Borgstede „prowadził w
swoim majątku bardzo dobrze funkcjonującą, choć też bardzo kosztowną gospodarkę; posiadał wspaniałą
owczarnię, którą zainteresował się Lebrecht, podczas gdy Caroline przede wszystkim podziwiała cudowny park,
corocznie upiększany dodatkowo aranżacjami kwiatów i rzadkimi roślinami.“ (Jonas 1910, t.2, s. 378).
53 W oryginale: „Ihr, die Ihr diesen Garten gern besucht, reißt nicht ab, nicht Blumen und Frucht! Bedenkt, dass
Adam einen Apfel nur genommen und deshalb aus dem Paradies gekommen.“ Jonas 1910, t. 2, s. 480: W
publikacji tej słowa inskrypcji oraz ustawienie płyty wzmiankowane są w związku z listami z lat 1818-1820 i
przypisywane są Caroline Bennecke. Cytat inskrypcji zamieszczony tam różni się nieco od podanego tutaj,
który bazuje na wspomnieniach z 1989 roku.
54 Klitzing 1913, s. 325. Określenie „Ludwigshof“ odnosi się zapewne do położonej w odległości 7 km na północ
od Sosen miejscowości „Ludwigsruh” (Lubiszyn), powstałej w XVIII wieku w związku z wybudowaniem tu huty
szkła.
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Klitzing 1913, s. 325.
Ibidem.
Klitzing 1913, s. 324.
Ibidem.
Informację zaczerpnięto z Księgi adresów majątków ziemskich Prowincji Brandenburskiej (Güteradressbuch der
Provinz Brandenburg), Leipzig 1914.
Walanus 2011, s. 12.
Schmidt 1907, s. 81.
Reißmann 1937, s. 60, 132.
Pod koniec XIII wieku cystersi założyli szereg klasztorów filialnych na nowo nabytych przez Askańczyków
terenach na wschód od Odry. Brandenburscy władzcy terytorialni starali się wspierać te działania, płacąc klasztorowi macierzystemu w Kołbaczu /Kolbatz odszkodowanie za zniszczenia powstałe w czasie walk z książętami pomorskimi. Nadali zakonowi ziemie na północ od Gorzowa pod założenie nowego klasztoru w Mironicach.
Do nadanych posiadłości należała również miejscowość Tornowe. W roku 1539, po reformacji, klasztor w Mironicach, tak jak wiele klasztorów marchijskich, rozwiązano. Należące do klasztoru wsie, m.in. część Tarnowa,
zamieniono w domeny. W roku 1575 zostały one połączone w jeden elektorski okręg administracyjny ( kurfürstliches Amt) z siedzibą w Mironicach. Budynki klasztorne stały się siedzibą administracji i służyły margrabiemu brandenburskiemu jako pałacyk myśliwski. W czasie wojny 30-letniej budynki zostały znacznie uszkodzone, a w roku 1872 uległy zniszczeniu w pożarze. (Piotrowski, Robert: Das Kloster Himmelstädt in der Neumark
[Klasztor w Mironicach na terenie Nowej Marchii], w: Klöster und Landschaften, Zisterzienser westlich und östlich der Oder, Begleitband zur Ausstellung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 1998 [Klasztory i regiony. Cystersi na zachód i wschód od Odry. Materiały do wystawy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą 1998], wyd. przez Ulricha Knefelkampa i Wolfganga F. Reddiga, s. 156-158.)
Na pruskiej mapie topograficznej z roku 1833 (il.2) kościół z cmentarzem zaznaczono w północno-wschodniej
części Dzieduszyc Starych. W miejscu powstałej w latach 1870/71 nowej świątyni na południowo-zachodnich
obrzeżach wsi brak natomiast sygnatury kościoła. Sygnatura kościoła oznaczała: „drewniany, bezwieżowy”.
Określenie „budynek szachulcowy” oraz data 1693 pojawiają się u Reißmanna 1937, s. 60.
Gropius 1862, s. 20.
Borcke, Heros von: Ein Reis von altem Stamm, Roman aus dem Leben, 1895, s. 302.
Reißmann 1937, s. 60-62, il. 126-131, 133-137.
Walanus 2011.
W opisie uroczystego nabożeństwa z okazji obchodów złotej rocznicy ślubu w 1862 roku wzmiankowane są
wprawdzie „wieńce, którymi otoczony był ołtarz“, nie ma natomiast słowa o retabulum bądź średniowiecznych
dziełach sztuki, które właściwie powinny były zwrócić na siebie uwagę. (Gropius 1862, s. 19)
Skrzynia retabulum, które można zrekonstruować w oparciu o 5 (z 9 zinwentaryzowanych) dzieł, musiała mieć
wymiary 130-150cm x 185-195cm, bądź przy otwartych skrzydłach 260-300cm x 185-195cm. Pozostałe figury z pewnością nie należą do tego samego retabulum. (Walanus 2011, s. 21).
Szczegółowe opracowanie omawianej grupy dzieł przedstawił pan Wojciech Walanus, historyk sztuki przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w: Walanus 2011.
Schmidt 1907, s. 86-87: „Wielką zasługą jego [Ludwiga] oraz jego siostry Charlotty było udostępnienie środków
na budowę nowego kościoła w Dzieduszycach. Nowy budynek kościelny Generalsuperintendent Büchsel
wyświęcił 2.7.1871, w dniu urodzin babki Caroliny ur. Bennecke, która wraz z mężem z okazji ich złotej rocznicy
ślubu ufundowała już do starego kościoła organy, a teraz również i dla nowej świątyni przekazała w darze nowe
organy i trzy dzwony. “
Körte 2012, rozdział „Studienzeit“ [Czas studiów].
Gropius przede wszystkim wybudował w roku 1864 dla Kurta von Klitzing z linii soseńskiej stosunkowo duży
pałac w Suchowie/Zuchow w powiecie drawskim. W czasie rozdawania zleceń na budowę kościoła w Dzieduszycach tenże Kurt von Klitzing był opiekunem prawnym niepełnoletniego wówczas jeszcze właściciela majątku w Sosnach, Georga von Klitzing.
Komentarz Körtego (Körte 2012) po zwiedzeniu obiektu.
Informacje zawarte w tym rozdziale pochodzą głównie z notatek pana Zbigniewa Czarnucha, zebranych w
2011 r. odnośnie powojennej historii zabudowy majątku w Sosnach.
Żyjąca w Berlinie potomkini ostatniego właściciela Sosen w symbolicznym geście otrzymała od obecnej
właścicielki klucz wejściowy dla ciągłego dostępu na posesję. Patrz: Anne Margarete von Klitzing, Der
Schlüssel [Klucz], w: Treibgut des Krieges, Zeugnisse von Flucht und Vertreibung der Deutschen [Świadectwa ucieczki i wysiedlenia Niemców], s. 106-115, wyd.: Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V. und
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V., ok. 2005.

21 Diele und Treppe im „Haus Diedersdorf“, heute Schule. Aufnahme 2012
Sień i klatka schodowa we dworze „Haus Diedersdorf“, obecnie szkoła. Zdjęcie z 2012 r.

Wie kommen Zweckmäßigkeit, Funktion und Bodenständigkeit
des neuen Stils am Haus Diedersdorf zum Ausdruck? Das Haus hat
eine hochgezogene Parterre-Etage, die ein durchfenstertes Souterrain ermöglicht. Es hat einen Sockel aus Findlingen, darüber
glatt verputzte Wandflächen, die an dominanten Stellen mit jugendstiligen Ornamenten versehen sind und hat ein hohes, stark
geneigtes Ziegeldach. Dies alles sind für Bauten von Korff typische
Merkmale. In Charlottenhof handelt es sich um ein Krüppelwalm-

dach, in seinem späteren Werk bevorzugte er das Mansarddach.
Drei der vier Gebäudeaußenseiten haben Mittenbetonung durch
Risalit oder Frontispiz; in zwei Fällen ist die Mitte nicht zugleich
Symmetrieachse der Fassade (Abb. 18, 19), denn es wird funktionell
von innen nach außen entworfen. Das Haus wurde ausgestattet
mit Zentralheizung und bekam eine große Küche im Souterrain mit
freistehendem Herd und Unterflur-Rauchabzug. Typisch für Korff
ist die Gestaltung von Hauseingang und Diele mit Treppe: Haus-
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und Windfangtüren sind unter Rundbogen eingefügt, letztere mit
Schwüngen in Sprossen und Rahmenabschluss; die hölzerne Treppe in der Diele weist eine lebhafte Geländer-Ausfachung auf
(Abb. 21). Nicht zuletzt deutet die Ausgestaltung der Fenster auf
Paul Korff, besonders im Vergleich zum Haus in Stubbendorf. Typisch sind die Sprossenteilung, die Reihung von eng nebeneinander gestellten Rechteckfenstern, die Kombination von Kreisfenster
mit einem Rechteckfenster darunter und die sparsame Anordnung
von kleinen ovalen Fenstern (Ochsenaugen).
Die Aufgabe, neben dem Herrenhaus einen Ruhesitz für die ältere, sich zurückziehende Gutsbesitzergeneration zu schaffen, ist
hier gut gelöst worden. Aber die tatsächliche Nutzung entsprach
nicht dem schlüssigen funktionellen Konzept der sich ergänzenden
Häuser. Der alte Gutsherr hatte zwar die Zuständigkeit für Landwirtschaft und Hof abgegeben, hatte das Bauprojekt Ruhesitz initiiert und vermutlich auch den Architekten ausgewählt, jedoch
machte er das am Hof gelegene Herrenhaus nicht frei. Nicht er, sondern der neue hofverantwortliche jüngere Klitzing zog ins abseits
gelegene schöne „Haus Diedersdorf“. Erst 1921 zog hier die ältere Generation ein. Nach deren Tod 1929 mietete ein jagdpassionierter Berliner die Villa. Darauf mag zurückzuführen sein, dass das
Gebäude in den Unterlagen der polnischen Denkmalpflege als
„Jagdhaus“ eingestuft wurde.
Krieg und Nachkriegszeit hat die Villa gut überstanden. Ab 1958
ist sie als Kinderferienlager genutzt worden. Mitte der 1970er Jahre ist sie unter Aufsicht der Denkmalschutzbehörde restauriert worden, um von da ab als Schule zu dienen.
2004 musste die in ihm untergebrachte Filiale der Gesamtschule
Witnica wegen schwindender Schülerzahlen geschlossen werden.
Dennoch setzt sich die Schulnutzung fort, weil eine Bürgerinitiative
eine nichtöffentliche Grundschule (mit durchschnittlicher Klassenstärke von 7 Schülern!) hier ins Leben gerufen hat. Bei der Sanierung des Gebäudes wurde offensichtlich das ursprüngliche Entwurfskonzept respektiert, ohne eine genaue Wiederherstellung zu
verfolgen (vgl. Abb.18 mit Abb.19, 20). Dabei wurden die Fensterläden ohne Schaden für das Gesicht des Hauses weggelassen und
typische Farb- und Ornamentgestaltungen stärker hervorgehoben.
Für das Wohl der Kinder in dem von Arbeitslosigkeit gezeichneten kleinen Dorf und des Hauses in dieser Lage kann man nur wünschen, dass sich die Nutzung als Schule, auch mit kleinen Klassen,
fortsetzen lässt.

DER PARK
Charlottenhof liegt am Nordrand des Warthe-Urstromtals in einer
Landschaft, die reich an Moränenhügeln und Niederungen ist. Der
Park ist in eine in Ost-West-Richtung verlaufende eiszeitliche Rinne eingebettet, die sich mit ihren Seen und Sumpflöchern in beiden Richtungen über seine Grenzen hinweg fortsetzt und so Verbindung zu weiteren landschaftlich markanten Einschnitten und
Wäldern herstellt (Abb. 3). Im Park selbst gibt es einen See von 3,71
ha, sowie ein Sumpfloch mit 0,28 ha Wasserfläche, das, topografisch treffend, „Kesselgrund“ genannt wurde. Der Park ist etwa
100 Morgen groß. Wenn man Höfe und Lichtungen der beiden
Herrenhäuser mit einbezieht, sind es eher 125 Morgen.
Die Denkmalschutzbehörde der Wojewodschaft Gorzów hat
1978 für den Park eine dendrologisch-technische Bestandsaufnahme anfertigen lassen, auf der viele der hier folgenden Angaben basieren.50 Darin werden ein westlicher und ein östlicher Parkteil unterschieden. Der westliche Teil ist schon Ende des 18.
Jahrhunderts im englischen Stil angelegt worden. Der östliche, als
Waldpark bezeichnet, ist erst später einbezogen worden. Die unbefestigte Straße, die direkt an der Ostseite des Gutshofs von der
Hauptstraße nach Süden abzweigt und sich weiter nach Südwesten durch den Park bis zum Feld durchzieht (Abb. 3), wird als
Trennlinie angesehen.
Zum Westteil des Parks wird auch die an der Hofeinfahrt beginnende Kastanienallee gerechnet, die noch heute dem Wirtschaftshof einen gewissen Parkcharakter verleiht. Früher gabelte sie sich
vor dem Herrenhaus in zwei Baumreihen, deren Enden mit je einer
Linde an den Ecken der Herrenhausfront markiert waren.51 So wurde von dem großen Hof optisch ein Herrenhausvorplatz abgetrennt, der ein Rondell mit Springbrunnen aufnehmen konnte. Der
parkseitige Südhang zwischen Haus und See mit 19 m Höhenunterschied war im hausnahen flacheren Bereich als Freifläche und im
steileren Bereich mit Baumbestand und Sichtschneisen gestaltet
(Abb.16). Die stärksten Bäume waren eine Blutbuche in Hausnähe
(1978 mit 460 cm Umfang) und eine Eiche in Seenähe (1978 mit 480
cm Umfang). Die lockere Treppen-Terrassen-Anlage, auf die bereits
hingewiesen worden ist, stellte die Verbindung zu einem Rondell
am See und zu einem Seerundweg her (Abb. 16). Westlich des Sees
war der Parkrand mit Pflanzen-Clustern wie Douglasien/Schneebeeren, einer Gruppe von vier Platanen, einer Gruppe von
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22 Hofeinfahrt, links ehemaliges Inspektorenhaus, Trennmauer mit Pfeilern erst aus polnischer Zeit. Aufnahme 2012
Wjazd na folwark, po lewej dawny dom inspektora, mur z filarami pochodzi dopiero z czasu po 1945 r. Zdjęcie z 2012 r.

acht Eichen mit davor gesetztem Jasmingebüsch sowie Fichten/Lärchen-Streifen besetzt.52 Am Südende des Parks geht die Wasserfläche in eine sumpfige Lichtung über, die durch Fichten/LärchenStreifen entlang der Parkgrenze eingeschlossen war. Die Lichtung
enthielt in der Achse des südlichen Seezipfels einen durch Fichten
geformten Altan mit vielfältigen Sichtbeziehungen. Am nordöstlichen Seeufer, wo der Seerundweg vom Haupterschließungsweg abzweigt, also am Eingang zum englischen Park, gab es ein Portal, davor eine steinerne Tafel mit einer von der Gutsherrin Caroline
stammenden Mahnung: „Ihr, die Ihr diesen Garten gern besucht,
reißt nicht ab, nicht Blumen und Frucht! Bedenkt, dass Adam einen
Apfel nur genommen und deshalb aus dem Paradies gekommen.“53
Der Beschreibung des östlichen Waldparks sei die landschaftliche
Einbindung von Haus Diedersdorf vorangestellt. Die Villa steht in ei-

ner hoch gelegenen Waldlichtung, deren Ränder teilweise mit Fichtenreihen versehen waren. Vor der Hauseingangsfront stehen noch
heute zwei symmetrisch angeordnete Ahornbäume und ein paar
weitere locker gesetzte Bäume auf der Lichtung. Die Straßenanbindung wurde als geschwungene Lindenallee (Abb. 4) gestaltet.
Eine Sichtschneise bot den Blick zum See (Abb. 17) und darüber hinaus in die freie Landschaft. Von hier nach Westen und Süden erstreckt sich der Waldpark über ein durch Moränenhügel und Niederungen stark bewegtes Gelände, das im Wesentlichen mit
Rotbuchen, einigen Eichen und Rotfichten besetzt war und ist. Der
Südwesthang zum See hin ist auf dem Urmesstischblatt von 1833 als
Weinberg eingetragen (Abb. 2). Nach der Bestandsaufnahme von
1978 war er mit Schneebeeren bewachsen, heute ist dort Hochwald.
Ein Wegenetz zieht sich durch das weitere Waldgebiet, vorbei am
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versumpften Kesselgrund, bis hin zum ehemaligen Familienfriedhof in der äußersten Südostecke des Waldparks, dem am höchsten
gelegenen Parkteil. Der Friedhof, heute nicht mehr existent (vgl.
Kap. „Der Kirchenbau von 1870“), war unter den Baumkronen des
Waldes mit Eiben gestaltet.
Nach 1945 ist der Park erhalten geblieben, jedoch wurde er nicht
gepflegt. Eigentümer war von 1949 bis 1990/93 das Staatsgut, das
die Ackerflächen in der Umgebung bewirtschaftete. Danach ist der
Park in das Eigentum der Gemeinde Witnica übergegangen.
Die wichtigste von Charlottenhof wegführende Straße nach
Vietz/Witnica war eine Eichenallee. Als Schutz gegen Schneewehen wurde sie teilweise von zwei Baumreihen flankiert, wie heute noch zu sehen ist.

und hohem Viehbestand, die Saatroggen-Vermehrung und die
Pferdezucht. Die flexible Nutzung von Marktbedingungen und
technischen Entwicklungen scheint eine Stärke der Charlottenhofer Gutsbewirtschaftung gewesen zu sein. In den Wirtschaftsbauten kommt dies indirekt zum Ausdruck. Es gibt keine RenommeeStälle, sondern überwiegend behelfsmäßig wirkende Bauten mit
Flachdächern. Aber sie fügen sich einer großzügigen Hofraumgestaltung ein. Die heute auffälligste Baulücke der Hofumbauung
zeigt, wo einst die Brennerei stand. Schon 1821 wurde in Charlottenhof eine Brennerei errichtet, es war seinerzeit die erste Kartoffelbrennerei in der Neumark.57 Als am 8. Februar 1901 die Brennerei bis auf die Grundmauern nieder brannte, wurde sie zügig
wieder aufgebaut, so dass schon am 1. April der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.58
Jenseits der Straße gab es einen kleinen Hof (Abb. 4, Gebäude 22), der vom Brandenburgischen Landesgestüt Neustadt (Dosse) als Deckstation für die Pferdehalter der neumärkischen Umgebung genutzt wurde.
Für das Gut Charlottenhof spielte die Forstwirtschaft eine enorme Rolle. Mehr als 60% der Gesamt-Gutsfläche von 3016 ha war
Wald.59 Westlich vom Gutshof gab es ein Sägewerk (Abb. 4 Kürzel
S.W.). Die wirtschaftliche Bedeutung der Konservierung von erlegtem Wild erklärt die beachtliche Größe des Eiskellers (Abb. 4, Gebäude 2).

GUTSHOF UND WIRTSCHAFT
Einen Wirtschaftshof gab es in Charlottenhof seit der Gründung
des Vorwerkes Ende des 18. Jahrhunderts. Das Urmesstischblatt von
1833 (Abb. 2) zeigt bereits die Grundstruktur des heute noch erlebbaren Hofraums, die axiale Allee und die Bebauung. Der Hof
hatte noch nicht seine spätere Breite. Zwischen der östlichen Gebäudereihe und der Straße gab es damals noch eine Garten- oder
Parkfläche.
Die heutigen Wirtschaftsgebäude oder deren Reste stammen
„bis auf wenige Gebäude“ aus der Zeit von 1871 bis zum Ersten
Weltkrieg. „Die eigene Ziegelei Ludwigshof54 lieferte die Steine für
die Gutsbauten“. Auch die „Leutehäuser“ in Charlottenhof und
Diedersdorf, die das Straßenbild der Ortsdurchfahrt Charlottenhof
heute noch prägen, sind in dieser Zeit gebaut worden: „Beinahe jedes Jahr entsteht ein neues Zweifamilienhaus, welches jeder Familie einen Flur, eine große Wohnküche, zwei Stuben, Boden und
Kellerraum bietet. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein Stall
für die Kuh, mehrere Schweine und Hühner, sowie ein Heuboden
und Holzschuppen.“55 Die wenigen Gebäude, die in der genannten
Zeit nicht erneuert wurden, sind wohl die beiden in der Nordostecke des Hofes gelegnen ältesten Wirtschaftsbauten (Abb. 4 [Gebäude 10, 12], 23).
Die gutswirtschaftlichen Erfolge basierten im Verlaufe der Zeit
auf unterschiedlichen Bewirtschaftungskonzepten.56 Schwerpunkte waren Schafhaltung, Holzeinschlag mit Verflößung über die
Warthe, der Kartoffelanbau in Verbindung mit Brennereibetrieb

KIRCHEN- UND PATRONATSGESCHICHTE DIEDERSDORF
Es sind keine Quellen bekannt, die zu irgendeiner Zeit auf ein in
Diedersdorf (einschließlich Charlottenhof) bestehendes Pfarrhaus
hinweisen. Die Kirche Diedersdorf war spätestens seit 177460 als Filiale der Mutterkirche Tornow/Tarnów zugeordnet. Man kann sich
vorstellen, dass der Filialstatus durch die bis weit ins 17. Jahrhundert währende Besitzunterteilung von Diedersdorf begründet und
daher noch älter ist.
Für 1907 ist überliefert: „Patron der Kirche von Diedersdorf ist
der Fiskus, der Besitzer von Charlottenhof ist Kompatron“.61 30 Jahre später lag das Patronat für Diedersdorf dann allein beim „Gut
Charlottenhof“ und für die Mutterkirche Tornow bei der „Regierung“.62 Die Ursache dafür, dass die Patronatsverantwortung beim
Staat lag, darf ebenfalls in weit zurück liegender Vergangenheit
vermutet werden. Tornow gehörte zumindest in Teilen zum Be-
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23 Blick von der Allee zur nordwestlichen Hofecke mit den ältesten Wirtschaftsgebäuden. Aufnahme 2012
Widok z alei na północno-zachodni róg dziedzińca z najstarszymi budynkami gospodarczymi. Zdjęcie z 2012 r.

reich des Zisterzienserklosters Himmelstädt. Mit der Reformation
fiel der Klosterbesitz – und damit das Patronat für die klosterzugehörigen Dörfer - an den Landesherrn.63
Die Partronatsverantwortung von Gut Charlottenhof kann im
Verlauf nicht im Einzelnen rekonstruiert werden. Weder ist bekannt, seit wann das Gut Kompatron neben dem Staat war, noch
wann und wie es alleinzuständig geworden ist. Eine Beteiligung
am Patronat dürfte wohl schon vor 1907 bestanden haben. Denn
es ist kaum vorstellbar, dass die Klitzings 1870 sonst einen Kirchenneubau finanziert hätten. Schon die Stiftung einer Orgel für die

alte Kirche durch das Gutsbesitzer-Ehepaar anlässlich seiner Goldenen Hochzeit 1862 dürfte die Patronatsfrage berührt haben.
Der Vorgängerbau stand nicht an jener Stelle des Kirchenneubaus von 1870/71, sondern im Nord-Osten von Diedersdorf und war
umgeben von einem kleinen Friedhof (Abb. 2). Es handelte sich um
eine turmlose Fachwerkkirche, die bereits 1693 erwähnt wurde.64
Im Bericht über die Goldene Hochzeit von Lebrecht und Caroline
von Klitzing im Jahr 1862 wird sie als „kleines Kirchlein“ beschrieben, in dem die Hochzeitsgesellschaft kaum Platz fand.65 Ein Hochzeitsgast stuft sie in seiner späteren Biographie als Kapelle ein.66
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Damit erfahren diese Bildwerke eine aktuelle kunstgeschichtliche Aufwertung sowie
eine stilistische Einordnung. Zu
den Fragen, wie und wann diese Bildwerke nach Diedersdorf
gekommen sind und bis wann
sie in dem Kirchlein standen,
ergibt sich keine neue Antwort. Bisher konnte man sich
keinen Stifter vorstellen und es
fiel auf, dass keine Berichte
über die Wirkung respektabler
Bildwerke in der Kirche bekannt geworden sind.69 Nun
stellt sich heraus, dass mehrere
der Werke gemeinsam einem
beachtlichen Retabel zugeordnet werden können (Abb. 24
bis 26), andere aber nicht dazu
gehört haben können und diese auch stilistisch wie technisch
nicht zusammen passen.70
25 Skulptur aus spätgotischem
Es fällt deshalb schwer, sich
Retabel. Heiliger Georg (Detail)
die Bildwerke als Ausstattung
Rzeźba z późnogotyckiego
retabulum. Św. Jerzy (fragment)
der Kirche in Diedersdorf vorzustellen. Woher kommen sie?
Wie kamen sie nach Diedersdorf und ins Herrenhaus Charlottenhof?
Vielleicht ist im Zuge der Reformationswirren ein Konvolut vorreformatorischer Bildwerke in der unbedeutenden Kirche Diedersdorf
deponiert worden – vielleicht aus der Auflösung von Kloster Himmelstädt?

24 Relief der Verkündigung (62 x 53 cm). Vor 1945 im Herrenhaus
Charlottenhof. Heute in der Pfarrkirche Winna Góra
Relief Zwiastowania Marii (62 x 53 cm). Przed 1945 r. w pałacu w Sosnach.
Obecnie w kościele parafialnym w Winnej Górze.

Mit dem Kirchenneubau von 1870/71 wurde sie aufgegeben und
wahrscheinlich abgetragen.
Diesem kleinen Kirchlein werden in der Dokumentation „Kunstdenkmäler des Kreises Landsberg (Warthe)“ aus dem Jahr 1937
mehrere Bildwerke, die zum Zeitpunkt der Inventarisierung im Herrenhaus Charlottenhof deponiert waren (darunter die der Abb. 24
bis 26), als Teile eines Altars aus dem 16. Jahrhundert zugeordnet.67
Glücklicherweise sind damals, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, die Werke relativ ausführlich beschrieben und abgebildet
worden. Im Zuge der Nachkriegsereignisse gingen sie in Charlottenhof verloren. An Hand der alten Inventare konnten aber in polnischen Museen zwei der Bildwerke wieder zugeordnet und die
Werke insgesamt von einem polnischen Kunsthistoriker umfassend
interpretiert werden.68

KUNSTWERKE DER SPÄTGOTIK
IM HERRENHAUS CHARLOTTENHOF
Wojciech Walanus 71
Vor dem Zweiten Weltkrieg befanden sich im Herrenhaus Charlottenhof neun Kunstwerke, die wahrscheinlich zu der vorreformatorischen Ausstattung der alten Pfarrkirche in Diedersdorf gehört
hatten. Es waren die Holzfiguren der Muttergottes mit dem Kind
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26 Skulpturen (117 bis 140 cm) aus spätgotischem Retabel. Heiliger Georg, Maria mit Kind und Heiliger Nikolaus.
Vor 1945 im Herrenhaus Charlottenhof. Madonnenfigur heute im Burgmuseum Marienburg, die beiden Heiligenfiguren verschollen.
Rzeźby (117 do 140 cm) z późnogotyckiego retabulum. Św. Jerzy, Maria z Dzieciątkiem i św. Mikołaj. Przed 1945 r. w pałacu w Sosnach.
Figura Madonny dziś w Muzeum Zamkowym w Malborku, obie figury świętych zaginęły.
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alle diese Werke als Kriegsverluste. Es hat sich jedoch ergeben, dass
zumindest zwei von ihnen die Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit überdauerten: Das Relief der Verkündigung befindet sich heute in der Pfarrkirche in Winna Góra in Großpolen, und die Muttergottes kam 2006 in einem Warschauer Auktionshaus wieder
zutage. Sie wurde vom Marienburger Schlossmuseum erworben
und wird dort auf der Dauerausstellung präsentiert.
Die Skulpturen aus Diedersdorf bilden eine ziemlich heterogene
Gruppe. Nur drei Figuren (die Muttergottes, Hl. Nikolaus und Hl. Georg) ähneln sich formal so sehr, dass ihre Entstehung in derselben
Werkstatt mit Sicherheit angenommen werden kann. Das gilt am
wahrscheinlichsten auch für die Verkündigung, weil sowohl dieses
Relief als auch die erwähnten Figuren auf gemeinsame künstlerische Vorbilder zurückgehen. Es liegt also nahe, dass alle vier Bildwerke die Fragmente eines und desselben Flügelretabels darstellen,
zu dem auch die gemalte Tafel mit Passionsszenen gehörte. Jedenfalls schließen die vom Denkmalinventar (publiziert 1937) bekannten Maße der Werke solche Rekonstruktion nicht aus.
Der anonyme Meister, der für die Schnitzereien dieses Retabels
verantwortlich zeichnete, war mit den Werken Hans Leinbergers,
einer der größten Bildhauer der Dürerzeit, gut vertraut. Das zeigt
am besten die Muttergottes: die Körperproportionen, die Gewandformen (vor allem das Y-Motiv, das die Faltenstege bildet), die
Frisur der Maria sowie ihr zeitgenössisches Kostüm verraten enge
Verwandtschaft mit den Marienfiguren Leinbergers oder seiner
niederbayerischen Nachfolger (u. a. die Madonna in St. Martin in
Landshut und die in der Wallfahrtskirche in Scheuer). Für den Diedersdorfer Hl. Georg diente wohl die Figur des Drachentöters in der
Frauenkirche zu München, ein Meisterwerk Leinbergers, als Inspiration. Die Komposition der Verkündigung stimmt bis auf einige
Details mit dem entsprechenden Relief des Bergknappenretabels
in der Annaberger St. Annen-Kirche (1521) überein, dessen Skulpturen auch vom Stil Hans Leinbergers geprägt sind. Möglicherweise wiederholen beide Reliefs ein verlorenes Werk des Landshuter
Meisters. Es muss betont werden, dass der „Diedersdorfer“ Schnitzer den Bildwerken Leinbergers nur die Kompositionen und Motive entlehnte; die Leinbergersche Dynamik, Expressivität und Pathos
konnte oder wollte er aber nicht nachahmen.
Die Malereien des Diedersdorfer Retabels, die qualitativ deutlich
schwächer als die Skulpturen sind, bezeugen die Schulung ihrer
Schöpfer im weiten Kreis Lucas Cranachs d. Ä. So findet die Szene

27 Kirche Diedersdorf, Ansicht von Südwesten. Aufnahme 2012
Kościół w Dzieduszycach, widok od południowego zachodu. Zdjęcie z 2012 r.

auf der Mondsichel, des Hl. Georgs, des Hl. Nikolaus, eines hl. Bischofs, eines bärtigen Heiligen und einer Hl. Jungfrau; dazu ein Relief der Verkündigung, ein Relieffragment mit der Szene der Heimsuchung und die Tafel mit den gemalten Darstellungen des Christus
vor Kaiphas und der Kreuztragung. Bis vor einigen Jahren galten
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Christus vor Kaiphas ihre nächste kompositorische Entsprechung in
gleicher Darstellung auf einem Flügel des Retabels aus der Nikolaikirche in Grimma (1519), das der Werkstatt eines Cranach-Schülers,
des Meisters des Döbelner Hochaltares, zugeschrieben wird.
Auf Grund der vorgeführten Vergleichsbeispiele kann man das
Diedersdorfer Retabel frühestens um 1520 datieren. Die Skulpturen dieses Retabels sind für die Geschichte der spätmittelalterlichen
Kunst in der Neumark von großer Bedeutung, da sie die Rolle der
süddeutschen Einflüsse für die Entwicklung der Plastik in dieser Region deutlich bezeugen. Desweiteren vermehren sie die relativ
kleine Gruppe der erhaltenen Bildwerke aus Mittel- und Norddeutschland, die deutliche Abhängigkeit vom Oeuvre Leinbergers
aufweisen.
Schließlich sollen auch die restlichen Diedersdorfer Skulpturen
kurz erwähnt werden. Die Hl. Jungfrau, der Hl. Bischof und das
Heimsuchungsrelief lassen sich gut mit anderen Werken, die aus
dem Gebiet des ehem. Kreises Landsberg a. d. Warthe bekannt sind
(u. a. die Figuren aus Liebenow und Berneuchen), vergleichen. Sie
dürfen alle als Produkte neumärkischer Werkstätten vom Anfang
des 16. Jahrhunderts betrachtet werden. Ob das auch für den bärtigen Heiligen gilt, der von allen anderen Diedersdorfer Figuren stilistisch stark abweicht, muss bei derzeitigem Stand der Forschung
offen bleiben.
DER KIRCHENBAU VON 1870
Der 1870/71 realisierte Kirchenneubau in Diedersdorf wurde von
den Klitzings finanziert. Architekt war Martin Gropius. Das Geld
hatten Ludwig von Klitzing, der als Gutsherr im Januar 1868 gestorben war, und seine Schwester Charlotte von Dewitz bereitgestellt. Beide waren direkte Nachkommen von Lebrecht von Klitzing,
der 1866 gestorben war, und der dank sparsamen Wirtschaftens ein
ansehnliches Erbe hinterlassen hatte. Starkes Familienbewusstsein,72 tiefe Religiosität und finanzielle Möglichkeit führten in einer Situation, in der sich die alte Kirche als zu klein erwiesen hatte,
zum Kirchenneubau. Der Architekt Martin Gropius gehörte zur
Verwandtschaft. Er hatte nicht nur aus seiner Jugendzeit persönliche Beziehungen zu den Charlottenhofer Klitzings,73 sondern auch
schon für andere Familienmitglieder gebaut.74
Für die Kirche wurde ein neuer Standort im Wald zwischen Diedersdorf und Charlottenhof gewählt. Vermutlich war am alten

28 Portal der Kirche. Aufnahme 2012
Portal kościoła. Zdjęcie z 2012 r.

Standort kein Platz für eine größere Kirche gewesen und der Friedhof um sie herum zu klein geworden. Der Kirchenbau wurde quer
zur Straße positioniert (Abb. 3, 27), d. h. Raumbildungsaspekte hatten Vorrang vor einer Ausrichtung des Chors nach Osten, der hier
nach Südsüdost orientiert ist. Der Eingang zur Kirche erfolgt durch
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Aufbau der Massen, Gliederung und Detail sind sorgfältig konzipiert und mit der ihm eigenen Disziplin ausgeführt.“75
Die zweigeschossig angeordneten Fenster sind ohne Unterteilung. Als Gliederungsstruktur fällt die flächige Anordnung
durchbrochener Schrägkreuze aus Backstein über dem Portal auf
(Abb. 28). Sie kehrt wieder als Fries in Traufhöhe am Schiff sowie
am Turm unter dem Hauptsims und auf den Ecklisenen. Die zahlreichen kleinen ziegelgedeckten Dachschrägflächen auf Wandund Turmpfeilern sowie auf den abgestuften Giebelzinnen korrespondieren mit der Fläche des Satteldaches.
Der Kircheninnenraum (Abb. 30) ist schlicht gestaltet; ältere Fotos, die ein anderes Bild zeigen könnten, gibt es nicht. Direkt sichtbar sind die Holzverschalungen der geneigten Satteldachflächen,
ebenso die fünf Sparrenbinder, deren Verbindungen mit den
Wandstreben dekorativ ausgeformt sind. In die beiden Giebelseiten ist jeweils eine Spitzbogenöffnung eingepasst, die südliche
führt zum Chorraum, die nördliche bezieht in Emporenhöhe eine
Turmnische in den Andachtsraum ein. Einst war das Kirchenschiff
mit Emporen an den Langseiten ausgestattet und mit einer hölzernen Kanzel aus der Erbauungszeit, die es heute nicht mehr gibt.
Ein repräsentatives Patronatsgestühl gab es nicht, nur gesonderte
Bänke rechts vor dem Chor, der Kanzel gegenüber.
Das Kirchengebäude hat die Kriegs- und Nachkriegszeit unbeschädigt überstanden. Teile der Holzeinbauten und des Interieurs
sowie die Orgel sind verloren gegangen oder entfernt worden.
Mehrere Renovierungen haben zu Dekorrücknahme und zu einer
schlichteren Raumwirkung beigetragen. Die Wangen der Sitzbänke signalisieren heute noch, wo früher Männer und Frauen getrennt Platz nehmen durften. Ein steinernes Taufbecken aus der
Bauzeit ist erhalten.
1993 fand in der Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu
dem auch die Nachfahren der Stifter der Kirche, Angehörige der
Familie von Klitzing, eingeladen waren. In einer gemeinsamen Initiative von Kirche, Gesellschaft der Freunde von Witnica und der
Gemeinde Witnica waren zuvor die letzten Grabsteine, die an der
ehemaligen Begräbnisstätte der Gutsherrschaft im Park noch auffindbar waren, geborgen und an der Kirchenaußenwand neu niedergelegt worden. Einige Familienmitglieder stifteten die Erneuerung eines Fensters und eine Gedenktafel. Die Tafel enthält
folgende Inschrift in deutscher und polnischer Sprache: „Diese
Grabsteine wurden als Zeichen des Aufeinanderzugehens von Po-

29 Kirche Diedersdorf, Ansicht von Südosten mit ehemaligem Patronatszugang. Aufnahme 2012
Kościół w Dzieduszycach, widok od południowego wschodu z pierwotnym
wejściem dla patronów kościoła. Zdjęcie z 2012 r.

den Turm an der Straßenseite. An den Chor mit polygonaler Apsis
ist an der Nordseite die Sakristei angebaut und an der Südseite,
dem Gut zugewandt, ein bescheidener Patronatszugang (Abb. 29).
„Stilistisch ist die Kirche in einfachen, aber gut durchdachten
Formen der Neugotik erbaut. Martin Gropius hat hier die Formensprache brandenburgischer Dorfkirchen mit einfließen lassen.
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len und Deutschen hier niedergelegt. Die Familie von Klitzing lebte von 1815 bis 1945 in Charlottenhof“.
Charlottenhof nach 1945 76
Noch heute sind beide Herrenhäuser, der Gutshof mit der Kastanienallee und der Park erlebbar. Die geschossübergreifende Portalnische hat ihre Wirkung trotz ruinösen Zustands des Hauses
nicht verloren. Die noch vorhandenen Wirtschaftsgebäude stehen
leer, sind überwiegend ungenutzt oder ruinös, nur die Dächer
wurden stabilisiert.
Die Gebäude, die den Gutshof bilden, einschließlich des zerfallenden Herrenhauses, sind in der Hand einer polnischen Eigentümerin, die die Grundstücke 1999 und in den Folgejahren sukzessive gekauft hat. Die Besitzerin versteht es, das Anwesen zum gesellschaftlichen Mittelpunkt des kleinen Dorfs mit hoher Arbeitslosigkeit zu machen. Hof- und Behelfsräume sind Spielplatz für die
Kinder der Umgebung, Treffpunkt für Freundeskreise aus der
näheren und weiteren Nachbarschaft, auch deutscher Freunde,
insbesondere der Nachkommen der Familie von Klitzing.77 Diese
Art, das Provisorische zu kultivieren, hatte für mehr als ein Jahrzehnt den Effekt, dass das Hof-Ensemble zusammengehalten werden konnte und die Türen für zukünftige Nutzungsmöglichkeiten
offen gehalten wurden.
Im Kriegsjahr 1945, von Februar bis zum Sommer, waren die
Gutsgebäude als Lazarett für Soldaten der verlustreichen Endkämpfe um Berlin genutzt worden. Dem folgten Leerstand und
Verwüstung, die Nutzung als Versorgungsgut für ein in der Region
stationiertes sowjetisches Fliegerregiment und die Einrichtung eines polnischen Staatsgutes.
Das alte Herrenhaus wurde 1959-1962 und 1962-1965 von zwei
Großunternehmen in Stettin und Grünberg/ Zielona Góra als Ferien- und Erholungsstätte genutzt. Von 1967-1971 war es Ausweichquartier für ein soziales Pflegeheim und danach nur noch von einem Ehepaar bewohnt. Erst ab Mitte der 80er Jahre traten
Leerstand und Verfall ein. 1989 übernahm ein Privateigentümer
das große Haus, um es mit Ausgleichsmitteln für seinen im Osten
verlorenen Familienbesitz zu sanieren. Sein Vorhaben führte anfangs zu beachtlichen Sanierungen, u. a. von Dach und Fenstern,
konnte aber wegen der ab 1990 einsetzenden Inflation nicht
durchgehalten werden. Zudem verlor der Besitzer in Folge eines

30 Blick ins Kircheninnere. Aufnahme 2012
Widok wnętrza kościoła. Zdjęcie z 2012 r.

Unfalls die Kontrolle über das Anwesen und konnte den erneut
einsetzenden Vandalismus nicht verhindern. Eine weitere unternehmerische Initiative in der zweiten Hälfte der 90er Jahre scheiterte ebenfalls, so dass die bauliche Zukunft des ruinösen Herrenhauses bis heute ungewiss blieb.
Der Kirche, der Villa „Haus Diedersdorf“ und einigen Wirtschaftsbauten waren, daran sei noch einmal erinnert, günstigere
Schicksale beschieden als dem alten Herrenhaus.
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ANMERKUNGEN

18 Museum Okręgowe, ul. Warszawska 35, Gorzów Wlkp.
19 Zwei zusammen gehörende Ölbilder von G. A. Schöner von 1817.
20 Das Originalporträt des Hans Caspar von Klitzing (1649-1740) befand sich im Stammschloss der Klitzings in Demerthin und ist dort 1945 verloren gegangen. Der Familienforscher Klaus Karbe hat 1989 darauf hingewiesen, dass 1891 für das Haus Charlottenhof eine Kopie gefertigt wurde.
21 Es handelt sich um Hans Kaspar von Klitzing (1594-1644), den ersten General in brandenburgischen Diensten überhaupt (Lebensbeschreibung in: Schmidt 1903; S. 90-97).
22 Beske, Hans und Ernst Handke: Landsberg an der Warthe 1257-1945-1980, 1980, S. 317.
23 Heute wird Georg von Klitzing in der „Heimatstube der Tradition“ in Witnica als Persönlichkeit der örtlichen Vergangenheit gewürdigt (Czarnuch 2000, S. 149).
24 Athensleben war Sitz einer preußischen Domäne, deren Bewirtschaftung von 1735 bis
1945 bei allen Pachtverträgen immer in der Hand der Pächterfamilie Bennecke geblieben ist. Der Kontakt zwischen den Charlottenhofer Klitzings und den Athenslebener
Benneckes war über Generationen bis 1945 aufrecht erhalten worden.
25 Klitzing, Anne von: Fluchtbericht Charlottenhof, Löderberg 1945, Archiv des
v..Klitzing’schen Familienvereins. (Der Gutserbe Werner von Klitzing war beim Treck
nicht mehr dabei, weil er beim Versuch, die zurückgelassenen Tiere noch einmal zu füttern, erschossen worden war).
26 Laer ca. 1995 und Laer 1995.
27 Vgl. Jager, Markus 2006, S. 115 f.
28 Reißmann 1937, S. 62.
29 Schmidt-Eberswalde, Rudolf: Wriezen, Geschichte der Stadt in Einzeldarstellungen, Bad
Freienwalde 1931.
30 Hermann, Oliver und Melanie Mertens: Charlottenhof/Diedersdorf (Dzieduszyce), in:
Hahn/Lorenz 2000, S. 84. Dort wird weiter verwiesen auf: Kania 1960, S. 52-63.
31 Wipprecht, Ernst, in: Heft Neuhardenberg der Reihe „Schlösser und Gärten der Mark“,
2006, S. 12.
32 Lebrecht von Klitzing war im Befreiungskrieg Escadronchef unter dem Brigadier von
der Marwitz gewesen. In Friedersdorf, das fast am Weg von Charlottenhof nach Berlin
liegt, hatte der Gutsherr von der Marwitz Ende der 1820er Jahre mit Neubarth und
Schinkel zusammengearbeitet.
33 Caroline von Klitzings Neffe Carl Gropius hatte in Berlin im Haus des Seidenfabrikanten
Gabain mit Schinkel zusammen in einem Zimmer gewohnt. Schinkel zog hier aus, als er
1809 heiratete (Körte 2012). Die Beziehung zu Gropius blieb aktiv. 1820 ermöglichte
Schinkel, dass Gropius und die Seinen einschl. Charlotte Louise Bennecke das noch
unvollendete Königliche Schauspielhaus besichtigen konnten (Jonas 1910, Bd. 2,
S. 546).1821 bekam eine Gropius-Tochter nach der „liebenswerten Schinkel“ den Namen Susanne (Jonas 1910, Bd. 2, S. 551).
34 Marwitz hat von Schinkel einen Entwurf in einem (für diese frühe Zeit ungewöhnlichen)
gotisierenden Stil erhalten bzw. verlangt. Der vorhergehende Entwurf von Neubarth
war demgegenüber - wie das Herrenhaus Charlottenhof - vergleichsweise schlicht, ein
2-geschossiger Putzbau mit Satteldachvariante, Zahnfries, durchgehendem Gesims unter den Obergeschossfenstern (Kania 1960, S. 24).
35 Rave 1939, S. 150.
36 Hermann 2000, S. 84 (Die Stelle, an der die Arkatur war, kann heute noch verifiziert werden, ihr Stil nicht mehr.)
37 Luise Gropius beschreibt, dass man durch das Billardzimmer in das Treibhaus hinabsteigen konnte (Gropius 1862, S. 28.); Rave katalogisiert ein „einfaches Orangenhaus“
(Rave S.150).
38 Wiedergabe der Gartenseite des Amtshauses Winningen in: Jonas 1910, Bd. 2, S. 128;
Foto der Hofseite im Museum des heutigen Hofbesitzers.
39 Hahn 2009, S. 272-277.
40 Schloss Paretz wurde 1797 von David Gilly als Landsitz für Friedrich-Wilhelm III. errichtet. Schloss Buckow wurde 1800-1803 nach Entwurf von Schinkel umgebaut. Schloss Güterfelde wurde 1804 von David Gilly errichtet. Das Gutshaus Sieversdorf wurde um 1800
klassizistisch überformt. Vgl. hierzu auch Salge, Christiane: „... so verbitte ich den Ausdruck Schloss“, Das adelige „Land-Gut“ in Brandenburg um 1800, in: Jager 2006, S. 6580, hier S. 70f.

Der Autor dankt für Hinweise und Unterlagen besonders der Denkmalpflegebehörde in
Gorzów, dem v. Klitzing’schen Familienverein, Zbigniew Czarnuch, Anne Margarete von
Klitzing, Eckard von Klitzing, Karl Ludwig von Klitzing, Hildegard von Laer, Joanna Marciniak, Elke Onnen und Wojciech Walanus.
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Schmidt 1907, S. 81-83.
Schmidt 1889, S. 529-540; Schmidt 1887, S. 161, 174; Schmidt 1907, S. 81-85.
Schmidt 1907, S. 84.
Lebrecht und Caroline von Klitzing nahmen nach ihrem Neuanfang in Charlottenhof
alsbald Kontakt mit Borgstedes in Prillwitz auf (Jonas 1910, Bd. 2, S. 378-379).
Honig, Konrad und Irene: Heimat vergisst man nicht, Rückschau auf ein langes Leben,
1999, S.12.
Gertrud Jonas, eine Nachkommin dieses Kreises, hat Anfang des 20. Jahrhunderts Briefe dieser Zeit zusammengestellt, kommentiert und veröffentlicht. Sie hat ihren 2 Bänden mit insgesamt 1200 Seiten den Titel „Charlotte Louise Bennecke und ihr Kreis“ gegeben und damit die Mutter der ersten Charlottenhofer Klitzing-Gutsfrau in den
Mittelpunkt gestellt. (Jonas 1910).
Caroline von Klitzing hat damals von Charlottenhof aus vorgeschlagen, dieses Anwesen „Allmuttergarten“ zu taufen. (Jonas 1910, Bd. 2, S. 581).
Körte 2012, darin: Kapitel „Werkgruppe VII: Herrenhäuser und Schlösser“.
Die beiden Gutshäuser liegen im Kreis Dramburg, der bis 1816 zur Neumark gehört hat.
Auf sie wird in Körte 2012 in der genannten Werkgruppe eingegangen. Die Verwandtschafts-Beziehungskette lässt sich um weitere Generationen verlängern: In der Nähe von
Zuchow und Grassee liegt das Gut Janikow. Gutsbesitzer war hier Anfang des 20. Jahrhunderts Erich Gropius, verheiratet mit Wally von Klitzing aus Zuchow. Hier hat Walter
Gropius ab 1906 seine ersten Bauten im Auftrag seines Onkels Erich ausgeführt. Siehe
R. R. Isaacs: Walter Gropius, Der Mensch und sein Werk 1983, S. 68ff. Siehe ferner: Omilanowska, Małgorzata: Das Frühwerk von Walter Gropius in Hinterpommern, in: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung; Beiträge der 12. Tagung des Arbeitskreises Deutscher
und Polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Bedlewo 2005, 2007, S. 133-150.
Körte 2012, Werkguppe V; Schmidt 1907, S. 86.
Reißmann 1937, S. 62.
Dokumentiert ist eine Bemerkung von Luise Gropius (1821-1906) aus dem Jahr 1906:
„Charlottenhof war ja erst ein ganz kleines Parterre-Häuschen. Allmählich wurde es
dann zu klein für den Verkehr und die große Familie. Da zog dann alles nach Kriening,
während das neue Haus gebaut wurde, etwa 35 muss das gewesen sein.“ In: Jonas, Gertrud: Erinnerungsskizzen zu Gesprächen mit Bertha Lehr geb. Honig und Luise Gropius geb. Honig, ca.1906, S. 20. (Archiv Michaela Tieth, Schwerin)
Bei den engsten Verwandten, den Klitzings in Demerthin, gab es 10 Kinder unter
22 Jahren. Man besuchte sich gegenseitig tage- oder wochenlang zu sogenannten „Vereinen“, zu Spielen in Haus, Hof und Park, zum Vorlesen und Besprechen von Büchern,
zum Musizieren, zum Theaterspielen. Einbezogen war oft die weitere Bennecke-Verwandtschaft. Schwager Christian Honig in Gralow hatte sieben Kinder, die mit der Charlottenhofer Jugend etwa gleichaltrig waren. (Jonas 1910).
Hier seien kurz Institutionen aufgeführt, in denen Georg von Klitzing Mitglied war:
Preußisches Herrenhaus, Deutscher Landwirtschaftsrat, Landesökonomie-Kollegium,
Brandenburgische Landwirtschaftskammer, Provinziallandtag von Brandenburg, Kommission zur Förderung der Landespferdezucht, Wasserstraßenbeirat für Oder und
Weichsel, Konvent der Brandenburgischen Genossenschaften. (Klitzing, Oskar von: die
Familie von Klitzing, Teil IV, 1966, S. 53-54).
Hinweis von Zbigniew Czarnuch 2012.
Georg Schmidt hat die Ergebnisse in den drei Bänden „Die Familie von Klitzing“ 1891,
1903 und 1907 vorgelegt. Seine Arbeit hat rückblickend besonderen Wert, weil die
Gutsarchive von Demerthin und Charlottenhof verloren gegangen sind.
Georg Schmidt hat Familienbilder und ausgewählte Familienstücke aufgelistet, die sich
1907 in Charlottenhof befanden: Schmidt 1907, S. 89-93.
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41 Siehe Hermann 2000, S. 84. Das Landhaus in Freienwalde wurde 1788/90 von C. G. Langhans als Logier- und Badehaus errichtet, Schloss Güterfelde 1804 von D. Gilly.
42 Das Gutshaus Steglitz wurde 1804 errichtet. Am Entwurf waren David und Friedrich Gilly sowie Heinrich Gentz beteiligt. Bauherr war Carl Friedrich Beyme, den Lebrecht und
Caroline von Klitzing auf eigentümliche Weise kannten. Am 22.07.1811 hatte sich in
Carlsbad „eine kleine aber, sehr interessante Gesellschaft zusammen gefunden“, zu der
„Kabinettsrat Beyme und Frau und Tochter“ gehörten. Hier kam es zur ersten Begegnung von Lebrecht und Caroline, die binnen vier Wochen zur Verlobung führte.(Jonas
1910, Bd. 2, S. 118ff)
43 Nicht in die Diskussion einbezogen ist, dass Schinkel in den 1820er und 1830er Jahren
das Motiv der tiefen geschossübergreifenden Rundbogennische zur Gliederung von
großflächigen Repräsentationsfassaden verwendet hat, besonders deutlich in seinen
Entwürfen für einen Marstall (1827) und für das Palais Prinz Wilhelm (1832). Dem würde Vorbildbedeutung zukommen, wenn es gelänge, Einflussnahme von Schinkel auf
Neubarts Entwurf nachzuweisen.
44 Im Bericht über die goldene Hochzeit 1862 kommt noch ein „Saal, wo das Theater erbaut ist“ vor, mit einer Bühne für lebende Bilder (Gropius 1862, S. 2). Nach familiären
Zeitzeugenberichten gab es ihn im 20. Jahrhundert in der Form mit 5 Fenstern nicht
mehr (u. a. Klitzing 1990, S. 170).
45 Klitzing 1990, S. 185.
46 Landbaubüro Laage i. Meckl. Schwerin: „Nachstehend ein Auszug aus der Namensliste unserer Auftraggeber auf Rittergütern des ganzen Reichs, für welche wir im Laufe 18-jähriger Tätigkeit größtenteils mehrmals Bauten in verschiedenen Arten zu projektieren, und die Bauoberleitung hatten“, 1919. (Die Liste enthält 176 Auftraggeber).
47 Onnen 2007.
48 Die Mutter von Fortunatus von Oertzen war erstens eine geborene von Klitzing und
zweitens Schwester der Mutter der Charlottenhofer Gutsfrau Marie, geb von Waldenburg. Drittens war eine Schwester von Fortunatus von Oertzen mit dem schlesischen
Gutsbesitzer Adolf von Klitzing verheiratet. Der Charlottenhofer Gutsherr Georg von
Klitzing und Fortunatus von Oertzen waren beide als Ulanen im Krieg 1870 gewesen.
1921 gehörte Fortunatus von Oertzen zu den Gästen der Goldenen Hochzeit in Charlottenhof.
49 Paul Korff hat nach seiner Ausbildung im Büro von Gotthilf Ludwig Möckel angefangen zu arbeiten. Möckel (1838-1915) war vom Fürstenhaus Mecklenburg-Schwerin mit
der Restaurierung des Doberaner Münsters beauftragt worden. Korff konnte bei ihm
schnell mit selbständigen Arbeiten betraut werden und eröffnete bald, zunächst 1899
zusammen mit Alfred Krause in Rostock, ein eigenes Büro. – Oertzen muss als „Ghzgl.
Meckl. WGehRat, Gesandter und Minister des Ghzgl Hauses“ und als Gutsherr das Büro
Möckel und seine Mitarbeiter gekannt haben, erstens als ehemaliger Ministerialrat im
„Departement der Finanzen zu Schwerin“ wegen der Finanzierung der Arbeiten am
Münster, zweitens weil die Oertzenkapelle im Münster von Maßnahmen betroffen war
und weil das Büro Möckel für ihn 1901-1904 an der Kirche in Russow tätig war.
50 Engel 1978. Die Gehölz-Bestandsaufnahme für den Park insgesamt ergab: 40% Buche,
25% Eiche, 15% Ahorn, 15% Nadelbäume. Das Alter der Baumgruppen wurde damals
auf 70 bis 120 Jahre geschätzt, einzelne Eichen im Westteil auf 200 bis 250 Jahre. An
Zierbäumen, überwiegend auf der Lichtung westlich des Herrenhauses vorgefunden,
werden u. a. aufgeführt: 1 Blutbuche, 2 Pyramiden-Eichen, 2 Weißdorn, 1 Honigbaum,
1 Faden-Scheinzypresse, 6 Abendländische Thuja.
51 Die Kastanienallee wurde 1820 angelegt, ihre beiden auseinander laufenden Bögen vor
dem Herrenhaus erst 1888 (Schmidt 1907, S. 88).
52 Gertrud Jonas beschreibt den Parkzustand an der westlichen Seite des Sees im Jahr 1816
so: „Seine rechte Seite lag allerdings damals frei und schmucklos da, denn die Parkanlagen, die den lieblichen Wasserspiegel heute rings umkränzen, sind erst jüngeren Datums“ (Jonas 1910. Bd. 2, S. 376). Man kann davon ausgehen, dass die neue junge Gutsfrau Caroline von Klitzing ab 1816 die Parkgestaltung gleich in die Hand nahm. Im
Frühjahr 1816 besuchten Klitzings von Charlottenhof aus Borgstedes in Prillwitz im Süden Pommerns. Borgstede „führte auf seinem Gute eine ausgezeichnete, wenn auch
sehr kostspielige Wirtschaft, namentlich hatte er eine treffliche Schäferei, die Lebrecht
interessierte, während Caroline vor allem den herrlichen Park bewunderte, der alljähr-
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lich noch durch Blumenanlagen und seltene Pflanzen verschönert wurde.“ (Jonas 1910
Bd.2, S. 378).
Jonas 1910, Bd. 2, S. 480: Dort werden Vers und Tafelaufstellung im Zusammenhang mit
Briefen der Jahre 1818-1820 erwähnt und Caroline Bennecke zugeordnet. Das Vers-Zitat dort unterscheidet sich geringfügig von dem hier wiedergegebenen, das auf Eindrücken von 1989 beruht..
Klitzing 1913, S. 325. Gemeint ist vermutlich der 7 km nördlich von Charlottenhof gelegene Ort Ludwigsruh, der im 18. Jahrhundert durch Errichtung einer Glashütte entstanden ist.
Klitzing 1913, S. 325.
ebenda
ebenda, S. 324.
ebenda
Gemäß Güteradressbuch der Provinz Brandenburg, Leipzig 1914.
Walanus 2011, S. 12.
Schmidt 1907, S. 81.
Reißmann 1937, S. 60, 132.
Ende des 13. Jahrhunderts gründeten die Zisterzienser in den von den Askaniern neu
erworbenen Gebieten östlich der Oder Filialklöster. Die brandenburgischen Landesherren unterstützten das, in dem sie dem Zisterzienser-Mutterkloster Kolbatz in Pommern Entschädigung für Zerstörungen im Kampf mit den pommerschen Herzögen gewährten. Sie übertrugen ihm Landbesitz für das neue nördlich von Landsberg zu
gründende Kloster Himmelstädt. Zur Schenkung gehörte auch Tornowe. 1539, nach der
Reformation, wurde Kloster Himmelstädt, wie viele Klöster der Mark, aufgelöst. Die
zum Kloster gehörenden Dörfer, darunter Teile von Tornow, wurden Domäne. 1575
wurden sie im kurfürstlichen Amt Himmelstädt zusammengefasst. Die Klosterbauwerke wurden als Verwaltungssitz und von den Brandenburgischen Markgrafen als Jagdschloss genutzt. Im 30-jährigen Krieg wurden sie schwer beschädigt und 1872 durch einen Großbrand vernichtet. (Piotrowski, Robert: Das Kloster Himmelstädt in der
Neumark, in: Klöster und Landschaften, Zisterzienser westlich und östlich der Oder, Begleitband zur Ausstellung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 1998, hrsg.
von Ulrich Knefelkamp und Wolfgang F. Reddig, S. 156-158.)
Das Urmesstischblatt von 1833 (Abb. 2) zeigt eine Kirche mit Friedhof im Nordosten von
Alt-Diedersdorf und keine Kirchensignatur am Standort des 1870/71 errichteten Neubaus im südwestlichen Außenbereich des Dorfes. Die Kirchensignatur bedeutet: hölzern, ohne Turm. Der Begriff „Fachwerkbau“ und die Jahreszahl 1693 finden sich bei
Reißmann 1937, S. 60.
Gropius 1862, S. 20.
Borcke, Heros von: Ein Reis von altem Stamm, Roman aus dem Leben, 1895, S. 302.
Reißmann 1937, S. 60-62, Abb. 126-131, 133-137.
Walanus 2011.
In der Beschreibung des Festgottesdienstes zur Goldenen Hochzeit 1862 werden zwar
„Kränze, mit denen der Altarplatz umgeben war“, erwähnt, nicht aber ein Retabel oder
mittelalterliche Bildwerke, die eigentlich Aufmerksamkeit hätten finden müssen. (Gropius 1862, S. 19)
Der Schrein des Retabels, das sich unter Berücksichtigung von 5 (aus 9 inventarisierten)
Bildwerken durch gedankliche Vervollständigung entwickeln lässt, müsste Abmessungen von 130-150cm x 185-195cm bzw. bei geöffneten Flügeln von 260-300cm x
185-195cm gehabt haben. Die anderen Figuren gehören „mit Sicherheit nicht zum selben Retabel.“ (Walanus 2011, S. 21).
Eine ausführlichere Beschreibung gibt Wojciech Walanus, Kunsthistoriker an der Krakauer Universität, in: Walanus 2011.
Schmidt 1907, S. 86-87: „Er [Ludwig] hat sich mit seiner Schwester Charlotte dadurch ein
großes Verdienst erworben, dass er die Mittel zur Erbauung einer neuen Kirche zu Diedersdorf geboten. Dieselbe wurde 2.7.1871, am Geburtstag der alten Großmutter
Caroline geb. Bennecke, welche mit ihrem Gemahl schon für die alte Kirche zu ihrer goldenen Hochzeit eine Orgel gestiftet hatte und nunmehr für das neue Gotteshaus eine
neue Orgel und die drei Glocken schenkte, durch den Generalsuperintendent Büchsel
eingeweiht.“

73 Körte 2012, Kap. „Studienzeit“.
74 Insbesondere hatte Gropius 1864 für Kurt von Klitzing aus dem Hause Charlottenhof
ein relativ großes Herrenhaus in Zuchow Kreis Dramburg gebaut. Zur Zeit der Auftragsvergabe für die Kirche Diedersdorf war dieser Kurt von Klitzing Vormund für den
noch nicht ganz volljährigen Charlottenhofer Gutsbesitzer Georg von Klitzing.
75 Kommentar von Körte (Körte 2012) nach einer Besichtigung.
76 Die Fakten dieses Kapitels stammen überwiegend aus Notizen, die Zbigniew Czarnuch
2011 zur Nachkriegsgeschichte der Bauten zusammengestellt hat.
77 Eine in Berlin wohnende Nachfahrin des letzten Gutsbesitzers hat von der jetzigen Besitzerin symbolisch den Hofschlüssel für jederzeitigen Zugang erhalten. Siehe: Anne
Margarete von Klitzing, Der Schlüssel, in: Treibgut des Krieges, Zeugnisse von Flucht und
Vertreibung der Deutschen, S. 106-115, Hrsg.: Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V. und Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V., ca. 2005.

helm II., zum 25jährigen Regierungsjubiläum Seiner Majestät des Kaisers herausgegeben von H.G. Dade [Niemieckie rolnictwo za czasów cesarza Wilhelma II z okazji 25. jubileuszu rządów Jego Cesarskiej Mości], Berlin 1913, S. 321-326.
Klitzing, Eckart von: Charlottenhof Kreis Landsberg/Warthe in der Neumark [Sosny, powiat gorzowski w Nowej Marchii], in: Menschen und Schicksale, v. Klitzing’sche Häuser im 19. und 20. Jahrhundert [Ludzie i koleje losu. Dwory rodziny von Klitzing w XIX
i XX wieku], v.Klitzing’scher Familienverein 1990, S.163-206.
Klitzing, Lebrecht von: Kurze Lebensbeschreibung, Autobiographie [Krótki opis życia, autobiografia], Charlottenhof 1864, Archiv des v.Klitzing’schen Familienvereins [Zbiory archiwalne Towarzystwa Rodzinnego Klitzingów].
Körte, Arnold: Martin Gropius, Leben und Werk eines Berliner Architekten (1824-1889)
[Martin Gropius. Życie i dorobek berlińskiego architekta], Berlin 2012.
Laer, Hilde von: Kindheits- und Jugenderinnerungen an Charlottenhof 1920-1945
[Wspomnienia z dzieciństwa i młodości w Sosnach 1920-1945], ca. 1995, Archiv des
v. Klitzing’schen Familienvereins [Zbiory archiwalne Towarzystwa Rodzinnego Klitzingów], ca. 1995
Dies.: We dworze Charlottenhof (Posłowie Zbigniew Czarnuch) [Im Herrenhaus Charlottenhof (Nachwort von Zbigniew Czarnuch)], Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika
Historyczno – Archiwalnego Nr. 2, 1995.
Onnen, Elke: Vom Rhein bis Riga. Gutsanlagen des Architekten Paul Korff [Znad Renu do
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