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Der „Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark“ in der Deutschen
Gesellschaft e.V. startete 2006 erstmals in deutsch-polnischer Koope-
ration die neu konzipierte zweisprachige Reihe „Schlösser und Gärten
der Neumark“. Diese Reihe entstand auf Anregung und mit Unter-
stützung von Prof. Andrzej Tomaszewski, dem Vorsitzenden des Ar-
beitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmal-
pfleger. Bis zu seinem Tode im Jahr 2010 hatte er die Schirmherrschaft
übernommen, die danach dankenswerter Weise Frau Prof. Małgorza-
ta Omilanowska übernahm und weiterführte.

Mit dieser grenzüberschreitenden Publikationsreihe soll die Bedeu-
tung der ländlichen Schlossbaukunst, der Herrenhäuser, Guts- und
Parkanlagen der historischen Neumark bzw. der ehemaligen bran-
denburgischen Landesteile östlich der Oder in ihrer wechselvollen Ge-
schichte 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 wie-
der bekannt zu machen und den polnischen Lesern die kunst- und kul-
turhistorische 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 Geschich-
te ist die Voraussetzung für eine zukunftsträchtige Nutzung und
denkmalgerechte Wiederherstellung jener Schlösser, Parks und Guts-
anlagen. 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 un-
sachgemäß genutzt. Manche sind vollständig zerstört, nur wenige
konnten bislang denkmalgerecht wiederhergestellt werden. Der
Handlungsbedarf ist unvermindert groß.

Diese Veröffentlichungsreihe wird gemeinsam von polnischen und
deutschen Kunsthistorikern und Denkmalpflegern erarbeitet. Sie be-
schreibt die kunst- und kulturhistorische Bedeutung der jeweiligen
Bauten und ihre wechselnden Besitzverhältnisse und macht auf den
gegenwärtigen Zustand und auf die Notwendigkeit einer sachge-
rechten Wiederherstellung aufmerksam. Insbesondere sollen Beispie-
le von hervorragenden Restaurierungen und interessanten Nutzun-
gen gewürdigt werden.

Die Reihe begann mit den Veröffentlichungen über Schloss Tam-
sel/Dąbroszyn und über das Johanniterschloss Sonnenburg/Słońsk.
Sie wurde fortgesetzt mit den Publikationen über das Herrenhaus in
Mehrenthin/Mierzęcin und die Johanniterburg und spätere Mark-
grafen-Residenz Wildenbruch/Swobnica. Danach erschienen die Mo-
nographien zur Johanniterburg Lagow/Łagów, zum Herrenhaus in
Hanseberg/Krzymów. Es folgten 2011/12 die Veröffentlichungen über
Gleißen/Glisno und Pförten/Brody sowie über Küstrin/Kostrzyn, Char-
lottenhof/Sosny und Dölzig/Dolsk; 2013 über die Schlösser in Züllichau/
Sulechów und Königswalde/Lubniewice, 2014 über Trebschen/Trze-
biechów, Topper/Toporów und Crossen/Krosno Odrzańskie. 2015 er-
schienen die Publikationen über Sorau/Żary und Schönrade/Tuczno
und 2016/17 über Wilkau/Wilkowo, Herzogswalde/Żubrów sowie 2017
über Arensdorf/Jarnatów und Driesen/Drezdenko.

Den Herausgebern ist es ein Anliegen, mit dieser Publikationsrei-
he die Kenntnisse über das gemeinsame Kulturerbe zu vertiefen und
vor allem die Verständigung im deutsch-polnischen Dialog zu fördern.
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Die Geschichte der Stadt 
und deren städtebauliche Entwicklung

Driesen liegt im Tal der Netze (Noteć) an der Grenze zwischen der
Großpolnischen und der Pommerschen Seenplatte, etwa 50 km öst-
lich von Landsberg a.d. Warthe (Gorzów Wielkopolski), an der
Landstraße von Birnbaum (Międzychód) nach Friedeberg (Strzelce
Krajeńskie), Kreuz (Krzyż Wielkopolski) und Schwerin a.d. Warthe
(Skwierzyna) sowie an der Eisenbahnstrecke Landsberg-Kreuz.  

Die heutige Stadt entwickelte sich in der Nachbarschaft des alten,
auf einer Netze-Insel gelegenen Burgwalls „Drzeń”. Dieser sicherte
den strategisch wichtigen Übergang über den Fluss, der einst die

natürliche Grenze zwischen Großpolen und Pommern bildete. Daher
war der Burgwall lange Zeit Streitgegenstand zwischen den schlesi-
schen, großpolnischen und pommerschen Herzögen. Am Ende des
13. Jahrhunderts fiel er schließlich an die askanischen Markgrafen
von Brandenburg. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt am
2. Februar 1317, als der Markgraf Driesen und die dazugehörigen
Güter an die Brüder Heinrich und Burkhard von der Osten verkauf-
te.1 Die Stadt hatte sich vermutlich aus einer südlich des alten Burg-
walls gelegenen Marktsiedlung entwickelt und die Gestalt einer
langgestreckten Angeranlage mit nach Süden ausgerichteter Haupt-
verkehrsachse und einem rechteckigen Marktplatz erhalten. Es
bleibt ungeklärt, ob Driesen außer den Stadttoren auch massiv ge-
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1   Stadtansicht von Driesen, Daniel Petzold, 1710-1715 
Widok Drezdenka, Daniel Petzold, 1710-1715



2

mauerte Stadtmauern besaß.2 1347 werden in den Schriftquellen
erstmals Vertreter der städtischen Selbstverwaltung genannt.3 Si-
cherlich gab es bereits im Mittelalter eine Pfarrkirche und spätestens
ab 1720 ein Rathaus. Die Wohnbauten waren vermutlich in Fach-
werkbauweise errichtet. 1365 leisteten die Brüder Dobrogost, Ar-
nold, Holryk und Bartold von der Osten dem polnischen König Ka-
simir dem Großen den Lehnseid, infolge dessen Driesen und Zantoch
(Santok) für einige Jahrzehnte in den Einflussbereich der polnischen

Krone gerieten. Doch schon 1402 verpfändete Kaiser Sigismund von
Luxemburg die Neumark an den Deutschen Orden. Noch im selbem
Jahr huldigte Ulrich von der Osten dem polnischen König Władysław
II. Jagiełło und versprach zugleich, ihm im Fall seines erblosen Todes
das Lehen zu überlassen. Doch schon 1408 nahmen die Deutschor-
densritter die Stadt ein. 1455 verkaufte der Deutsche Orden die Neu-
mark zusammen mit Driesen wiederum an den Kurfürsten von Bran-
denburg.

2   Stadtplan von Driesen mit Festungsanlage, 1741
Plan Drezdenka wraz z twierdzą, 1741 r.



Ein Standort landesherrlicher Macht war die um 1270 anstelle des
alten Burgwalls errichtete Driesener Burg mit vorgelagerter Vor-
burg. Die Bebauung des Burggeländes bestand aus Fachwerkbau-
ten. Neben einem Wohngebäude gab es dort eine Küche, eine Back-
stube sowie andere Wirtschaftsbauten, u.a. Pferde- und Viehställe,
einen Trockenraum und ein Lagerhaus. Die Burg war mit Wehrmau-
ern, Wassergräben und Palisaden befestigt. 1692 gab es auf dem
Burggelände zwei Wohnhäuser, in denen sich die Wohnungen des

Voigts und des Verwalters, ein Gerichtssaal, ein Tafelsaal, ein Gäste-
zimmer sowie zwei Gefängniszellen in den Kellergewölben befan-
den. Im Laufe der Zeit verfiel die Anlage zur Ruine, deren Überreste
schließlich 1907 abgetragen wurden.4

Verwaltungstechnisch war mit der Burg eine Siedlung mit Dienst-
leistungscharakter verbunden, die später unter der Bezeichnung
Kiez (Chyża) in den Schriftquellen auftritt. Sie wird 1514 erstmals ur-
kundlich erwähnt. Die Siedlung, als Straßendorf parallel zum Fluss-
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3   Plan der Stadterweiterung mit Festung, 1763
Plan rozbudowy miasta wraz z twierdzą, 1763 r.



lauf der Netze angelegt, besaß traditionsgemäß zur Straße hin eine
giebelständig angeordnete Wohnbebauung,5 die man später durch
eingeschossige traufständige Wohnbauten ersetzte (Abb. 1).

1603 war östlich der Stadt mit dem Bau einer Festung auf stern-
förmigem, fünfzackigen Grundriss begonnen worden, die 1605 voll-
endet und anschließend in mehreren Etappen erweitert und mo-
dernisiert wurde. Im Dreißigjährigen Krieg ist Driesen samt Festung
am 27. November 1639 von schwedischen Truppen eingenommen,
geplündert und in Brand gesetzt worden. Während des Siebenjähri-
gen Krieges (1756-1763) besetzten wiederum russische und preußi-
sche Truppen die Stadt.  

Nach den Zerstörungen des Krieges entschloss man sich, die Stadt
wiederaufzubauen und östlich davon eine Neustadt anzulegen. Die
Erdbefestigungen der Festung wurden planiert.

Die Neustadt legte man auf schachbrettartigem Grundriss mit
rechteckigen Häuserquartieren an. Der östliche Teil erstreckte sich
auf dem Gelände der einstigen Erdbefestigungen der Festung, u.a.
von zwei Bastionen und der Kurtinemauern. Im Zentrum der Neu-
stadt entstand ein weitläufiger, rechteckiger Marktplatz, dessen
Randbebauung aus eingeschossigen Wohnhäusern mit hohen
Dächern bestand (Abb. 3). Die Wohnbauten in den übrigen Straßen
waren meist eingeschossig.6 Die Entwicklung erfolgte im Zusam-
menhang mit der Trockenlegung und Besiedlung des Netzebruchs,
dabei entwickelte sich Driesen zu einem Handelszentrum und ge-
noss staatliche Unterstützung.  

Während der Napoleonischen Kriege zogen zunächst französi-
sche und anschließend russische und preußische Truppen durch die
Stadt. 1871 wurde Driesen Teil des deutschen Kaiserreichs. Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Stadt eine dyna-
mische Entwicklung. Im Süden entwickelte sich die „Vorstadt vor
dem polnischen Tor“ (Przedmieście Polskie) und im Norden entstan-
den Industriebetriebe, deren Erbauung mit der Inbetriebnahme der
Bahnstrecke und dem Bau eines Bahnhofs 1857 in Verbindung stan-
den. 1902 wurde eine neue Kirche errichtet und das Rathaus an den
Neumarkt verlegt. Es entstand eine neue Schule, ein Postamt, eine
katholische Kirche und andere öffentliche Gebäude. Auf dem Stadt-
gelände baute man ansehnliche Villen und Bürgerhäuser (Abb. 3 ,6). 

Nach dem Ersten Weltkrieg verlangsamte sich die wirtschaftliche
Entwicklung, was sicherlich durch den neuen Grenzverlauf und den
Verlust der bisherigen Absatzmärkte bedingt war. Man versuchte
dieser Entwicklung u.a. durch die Inbetriebnahme der Bahnstrecke

von Altbeelitz (Stare Bielice) über Driesen nach Schwerin a.d. War-
the in den 1930er Jahren entgegenzuwirken. 1945, nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges, kam die Stadt unter polnische Verwaltung.

Die Festung Driesen

Im Auftrag Kurfürst Joachim Friedrichs von Brandenburg (1546-
1608) errichtete man nach Entwürfen des Baumeisters Niclas de
Kampen 1603-1605 östlich der Stadt Driesen eine Festung. Sie sollte
zur Grenzsicherung gegenüber dem Königreich Polen beitragen,
aber auch handels- und zollpolitischen Interessen dienen. Mit dem
Festungsbau begann man am 3. Mai 1603 nach vorheriger Ab-
steckung des Grundrisses im Gelände. Die Arbeiten wurden von Bau-
rat Kasper Berger aus Küstrin a.d. Oder beaufsichtigt.7 Die Anlage er-
hielt einen regelmäßigen fünfzackigen Grundriss mit Bastionen an
den Ecken und war von einem Wassergraben umgeben. Auf dem Fe-
stungsgelände errichtete man in mehreren Bauetappen eine Reihe
von Bauten, darunter ein Wohngebäude, das später eine Kapelle, ei-
nen Lagerraum und das Waffenlager beherbergte, mehrere Torge-
bäude, Pulver- und Proviantlager, ein Waffenarsenal, eine Kirche,
eine Kaserne und Wächterhäuser.8 Anfangs befand sich der Zugang
zur Festung an der Westseite, später verlegte man die Zugänge an
die Nord- und Südseite. Die Festung wurde stetig ausgebaut und zu-
gleich der Entwicklung der Militärtechnik modernisiert und ange-
passt, bis sie vor 1740 die Gestalt eines regelmäßigen Fünfecks mit
sternförmig angelegten Schanzen an der Ostseite sowie einem Ra-
velin vor der Brücke an der Südseite erhielt (Abb. 2). Am Ende des
Siebenjährigen Krieges wurde die Anlage von den sich zurückzie-
henden russischen Truppen zerstört. Da der Festungsbau im Krieg
nicht seine Anforderungen erfüllt hatte, entschloss sich Friedrich II.
1765, das Bauwerk schleifen zu lassen.9

Von der Festung zum Schloss

Auf den Grundmauern eines der ursprünglich zur Festung gehören-
den Gebäude wurde 1766 im Auftrag Johann Georg Treppmachers,
eines Posener Kaufmanns und Bankiers, ein spätbarockes Schloss er-
richtet. Zu diesem Zweck hatte der Auftraggeber eigens Handwer-
ker aus Posen kommen lassen.10 Den Untersuchungen von Grzegorz
Podruczny zufolge hat es davor schon einen Vorgängerbau des
Schlosses, einen Wohnbau aus dem Beginn des 17. Jahrhundert, ge-
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geben. Es war ein massiv gemauertes, eingeschossiges Gebäude, ge-
deckt mit einem Satteldach mit Lukarnen. In der Frontfassade von
acht Achsen befand sich eine Tordurchfahrt.  In der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts wurde das Gebäude zu Lagerzwecken genutzt.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erfolgte ein Umbau zum Arsenal.
Aus dieser Bauphase stammen vermutlich die bis heute erhaltenen
tonnengewölbten Kellerräume. Das Gebäude diente noch im Jahr
1748 als Lagerraum und Arsenal.11 Genauere Erkenntnisse über die

im heutigen Bau erhaltenen Teile des Vorgängerbaues könnten nur
durch bauarchäologische Untersuchungen gewonnen werden.

Zum Schlossensemble gehören außerdem zwei längsrechteckige
Nebengebäude mit Satteldächern und ein Wächterhaus mit Man-
sarddach. An das Schlossgebäude schließt sich im Osten ein drei-
eckiger Innenhof an, der im Zuge der letzten Sanierung gepflastert
wurde. Vom Ensemble führt zwischen den Nebengebäuden ein ge-
pflasterter Weg zu den Erdaufschüttungen der Festungsbastion

5

4   Friedrich der Große und Franz Balthasar von Brenckenhoff während 
einer Inspektion der Kanalbauarbeiten, nach L. Bürger

Fryderyk Wielki i Franz Balthasar von Brenckenhoff w trakcie inspekcji 
budowy kanału, wg L. Bürgera

5   Denkmal für Franz Balthasar von Brenckenhoff auf dem Neumarkt 
in Driesen. Ansichtskarte um 1920

Pomnik Franza Balthasara von Brenckenhoffa na Nowym Rynku 
w Drezdenku. Widokówka z około 1920 r. 

6   Franz Balthasar von Brenckenhoff (1723-1780) nach einem Porträt 
von Georg Lisiewski (1674-1750)

Franz Balthasar von Brenckenhoff (1723-1780)
wg portretu Georg Lisiewskiego (1674-1750)
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7   Stadtplan von Driesen, 1882, Adolf Reckling
Plan Drezdenka z 1882 r., Adolf Reckling
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„Morgenstern”. Auf dem Bastionsgelände sind noch Spuren einer
kleinen Parkanlage zu erkennen. Den Zugang zum dreiseitigen
Schlosshof bildet ein repräsentatives Tor an der Nordwestseite des
Schlosses (Abb. 8). Vor der Frontfassade des Schlosses erstreckt sich
eine kleine Parkanlage mit einer Lindenallee, die eine nach Westen
ausgerichtete Sichtachse bildet (Abb. 9).

Der Schlossbauherr Johann Gottlob Treppmacher

Johann Gottlob Treppmacher, am 2. Dezember 1718 in Birnbaum ge-
boren,12 stammte aus einer wohlhabenden Bürgerfamilie evangeli-
scher Konfession. Der Familienname seiner Vorfahren (Trepmacher),
die bereits in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts urkundlich erwähnt
werden, ist nachträglich durch die Dopplung des Konsonanten „p”
modifiziert worden.13 Johann Gottlobs Großvater Severinus (1644-
1696) war Schustermeister, sein Vater Christoph (1688-1737) befass-
te sich hingegen schon mit Weberei, Schneiderei sowie Tuchhandel
und bekleidete auch das Amt eines Gerichtsassessors.14

Johann Gottlob Treppmacher wurde am 7.November 1741 in Birn-
baum geboren und und war später als Webergeselle tätig.15 Es bleibt
offen, wann und mit wem er seine erste Ehe einging. Seine erste
Frau verstarb am 5. Juli 1748. Am 4. Februar 1750 heiratete er Ma-
rie Dorothe (Elisabeth) geb. Wiese (1724-1796).16 Zu dieser Zeit war
er schon als Kaufmann aktiv und erwirtschaftete beachtliche Erträ-
ge. Aus diesem Grunde zog er nach Posen (Poznań), wo er sich in

kurzer Zeit ein Vermögen erarbeitete und als Bankier tätig war. Zu-
gleich wurde er vom polnischen König zum Kommerzienrat ernannt.
Angesichts der politischen Unruhen im Königreich Polen verließ
Treppmacher Posen und ging 1763 nach Driesen. Er verfügte damals
über eine Summe von 100.000 Talern17 und beabsichtigte, die gün-
stigen wirtschaftlichen Bedingungen während der Kolonisation des
Netzebruchs zu nutzen, in deren Zuge alle durch Driesen transpor-
tierten Waren für die Dauer von sechs Jahren Zoll- und Akzisefreiheit
genossen. Mit diesem Ziel knüpfte er den Kontakt zum königlich-

8   Schloss und Wächterhaus. Ansichtskarte um 1920
Pałac i kordegarda. Widokówka z lat 20. XX w. 

9   Haupteingangsseite des Schlosses. Ansichtskarte um 1910
Fasada pałacu. Widokówka z około 1910 r. 

10   Schloss, Blick von Südwesten. Ansichtskarte um 1920
Pałac od strony południowo-zachodniej. Widokówka z lat 20. XX w. 



preußischen Geheimen Oberfinanz-, Kriegs- und Domänenrat Franz
Balthasar Schönberg von Brenckenhoff (1723-1786)18, der es ihm er-
möglichte, im Netzetal zu investieren (Abb. 4 , 6). Sicherlich dank sei-
ner Fürsprache erhielt Treppmacher am 4. August 1763 von Friedrich
II. das königliche Privileg, mit Waren aus Übersee, die über Stettin
transportiert wurden und vom dortigen Stapelrecht befreit waren,
Seehandel zu treiben. Natürlich mussten von allen Handelsopera-
tionen Steuern an die Staatskasse gezahlt werden.19 Am 13. Oktober
1763 ernannte der König Treppmacher zum königlich-preußischen
Handelsrat und übertrug ihm die zerstörte Anlage der Driesener Fes-
tung einschließlich einer Wiesenfläche von 30 Soldiner Morgen. Aus
der Urkunde geht hervor, dass Treppmacher ein auf dem ehemaligen
Festungsplatz stehendes, massiv gemauertes Gebäude von 100 Fuß
Länge, das einst als Kirche, Lager und Waffenarsenal diente, ein-
schließlich des zu beiden Seiten des Gebäudes gelegenen, bis zum
Festungsgraben reichenden Geländes von 30 Ellen Breite erhielt.
Außer dem erwähnten Gebäude, das wiederaufgebaut und zu
Wohn- und Lagerzwecken umgestaltet werden sollte, übernahm er
die dahinter befindlichen Kasernenbauten, ein gewölbtes Pulver-
magazin, die gewölbten Räumlichkeiten des alten Arsenals und den
späteren Speicher, der als Weinlager genutzt werden sollte. Für alle
Immobilien zahlte Treppmacher insgesamt 600 Taler.20

Auf den Grundmauern des vorhandenen, massiv gemauerten Ge-
bäudes ließ Treppmacher ein Schloss errichten, das 1766 vollendet
war. Die einstigen Kasernenbauten wurden zu Nebengebäuden um-
gestaltet. Außerdem ließ er ein Wächterhaus und Zufahrtstore er-
bauen und einen Garten vor dem Schloss und hinter dem Ensemble
anlegen. Das alte Kellergewölbe, das einst als Pulvermagazin diente
und im Bereich der Bastion „Morgenstern” lag, nutzte er wiederum
zur Lagerung ungarischer Weine. Im Bereich der Festungsanlage
wurden auch etwa 30 aus Czarnikau (Czarnkowo) geflüchtete Hand-
werker angesiedelt, denen die einstigen Kasernengebäude zu
Wohnzwecken und die hinter ihren Häusern gelegenen Festungs-
wälle zur Anlage von Gärten überlassen wurden.21

Johann Gottlob Treppmacher wurde in Driesen zu einem äußerst
einflussreichen Mann. Er vergrößerte sein Vermögen und empfing
im Schloss ehrenhafte und wohlhabende Gäste. In kurzer Zeit
eröffnete er ein Versandhaus und trieb weitreichenden Handel mit
verschiedenen Waren, z.B. mit ungarischem Wein, den er auch an
den königlichen Hof in Stockholm lieferte.22 Außerdem handelte
er mit Holz, Tuch und Seide, die über Vermittlung durch Zwi-
schenhändler nach Polen, Russland und Moldavien versandt wur-
den.23 Seine Firma führte jährlich Waren im Wert von 60.000 Talern
über den Stettiner Hafen ein und vertrieb sie anschließend auf
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11   Schloss und Wächterhaus, Blick von Nordwesten. Aufnahme 2017
Widok pałacu i kordegardy od strony północno-zachodniej. Fot. z 2017 r.

12   Blick auf das Schloss von Südosten. Aufnahme 2017
Widok pałacu od strony południowo-wschodniej. Fot. z 2017 r.



Grundlage eines Privilegs des preußischen und polnischen Königs
von 1786 weiter in Polen.24

Die Tätigkeit J. G. Treppmachers beschränkte sich nicht nur auf
Driesen. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt erwarb er vom
Posener Burggrafen Kazimierz Michał Miedźwiecki das Bürgerhaus
Nr. 44 am Alten Markt / Ecke ulica Woźna in Posen.25 Das Gebäude
wurde 1782-1793 von dem örtlichen Maurermeister Lorenz Richter
„nach einem ihm vorgelegten Abriss” umgebaut.26

Neben dem Schlossensemble in Driesen hinterließ Treppmacher
noch weitere Zeugnisse seiner Bau- und Stiftungstätigkeit. 1787 be-
teiligte er sich an der Stiftung einer Glocke für die einstige Heilig-
kreuzkirche, die gegenwärtige Pfarrkirche Allerheiligen in Posen.
Diese wurde von Johann Friedrich Schlenkermann gegossen.27 Nach
1783 schenkte er der protestantischen Kirche in Zirke (Sieraków)
Steinplatten zur Verlegung eines neuen Fußbodens und versprach
eine Spende für die Kirchenglocke.28 1789 stiftete er wiederum eine
Glocke für die protestantische Kirche in Birnbaum-Lindenstadt
(Międzychód-Lipowiec), von Johann Friedrich Schlenkermann ge-
gossen29, die sich gegenwärtig in der ehemaligen evangelischen
Stadtkirche, der heutigen katholischen Pfarrkirche des Unbefleck-
ten Herzen Marias in Birnbaum befindet. Des Weiteren stiftete
Treppmacher eine Grabplatte zum Gedenken an seine Eltern auf

dem Friedhof in Birnbaum. Die Sandsteinplatte trägt eine deutsch-
sprachige Inschrift, in der J. G. Treppmacher als Geheimer Kommer-
zienrat des polnischen und preußischen Königs bezeichnet wird.30

1786 ließ sich der Kaufmann dauerhaft in Driesen nieder.31 Er un-
terhielt damals enge Familienkontakte zu seinem Bruder George
Friedrich, der als Kaufmann und Holzhändler ebenfalls in Driesen
ansässig war und vermutlich auch im Schloss wohnte.32 Über das All-
tagsleben im Schloss gibt es kaum urkundliche Überlieferungen. Es
ist nur bekannt, dass dem Schlosseigentümer 1788 auf eigenen An-
trag das Brauprivileg verliehen wurde.33 1795 zog sich Johann Gott-
lob endgültig aus dem Berufsleben zurück. Am 23. September 1796
verstarb seine Ehefrau. Er starb kinderlos am 31. Dezember 1798. 

Der Bestattungsort Treppmachers ist unbekannt. Womöglich
wurde er auf dem Gelände des Schlossensembles im Park am Fuße
der Bastion bestattet, worauf eine historische Bildquelle34 hindeu-
ten könnte. Diese zeigt ein Treppmacher gewidmetes Sandstein-
monument in Form einer vollplastischen allegorischen Frauenfigur
auf rechteckigem Sockel mit einer Gedenktafel. Die Frauengestalt
stützt sich auf eine Urne, auf deren Vorderseite sich eine weitere In-
schrift befindet. Zu Füßen der Allegorie steht als Christussymbol ein
Pelikan (Abb. 36, 37).35 Vergleichbar ist das Denkmal für Gotthold
Ludwig von Holzendorff in Hohenkartzig (Abb 37).
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13   Annexbau am Schloss, Blick von Südosten. Aufnahme 2017
Widok dobudówki przy pałacu od strony południowo-wschodniej. Fot. z 2017 r.

14   Blick auf das Schloss von Nordosten. Aufnahme 2017
Widok pałacu od strony północno-wschodniej. Fot. z 2017 r.



Die weiteren Schicksale des Schlossensembles

Das Vermögen Johann Georg Treppmachers wurde nach seinem
Tode auf eine Million Taler geschätzt. Er hinterließ Aktiva in Höhe
von 500.000 Talern, die seine Nichte Charlotte Dorothea Dietrich
geb. Treppmacher (1778-1842), die Tochter seines Halbbruders Da-
niel Traugott, erbte.36 Sie war mit dem Kommerzienrat Carl Christi-
an Dietrich (1754-1818) verheiratet, mit dem sie ab 1795 gemeinsam
das Unternehmen ihres Onkels leitete.37 Von dem Ansehen des
Schlosses und seiner Bewohner zur damaligen Zeit zeugt ein Besuch
des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. mit seiner Ehefrau, Kö-
nigin Luise von Preußen, im Jahr 1806.38 Das Unternehmen wurde in
vollem Umfang fortgesetzt und das Angebot erweitert, indem
Treppmachers Nachfolger 1812 in Posen auch Öl aus der Provence,
Kapern, Oliven, Burgunder Weißwein und Hering aus Elbing (Elbląg)
in das Assortiment aufnahmen.39 Während der Blockade des Stetti-
ner Hafens im Napoleonischen Kriege stürzte das Unternehmen
1807 jedoch in die Insolvenz. Die Verluste betrugen 800.000 Taler.
Zahlreiche Einwohner Driesens verloren damals ihr Kapital, das sie in
der Firma angelegt hatten. Angesichts der finanziellen Nöte wurde
das Schloss 1818 für eine Summe von 12.800 Talern versteigert. Die
neuen Eigentümer des Schlosses waren aufeinander folgend der
Dresdener Apotheker Wilhelm Gottfried Lasch (1787-1863), ab 1833
Oberinspektor Andreas Adolf Oberfeld und anschließend Johann
Friedrich von Sydow (1772-1849) aus Steinbusch (Głusko).40
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15   Schlossportal mit barocker Eingangstür. Aufnahme 2017
Portal z barokowymi drzwiami wejściowymi do pałacu. Fot. z 2017 r.

16   Balkon über dem Haupteingang des Schlosses. Aufnahme 2017
Balkon nad wejściem głównym do pałacu. Fot. z 2017 r.
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19  Schnitzdekor des Treppenhauses in der Diele. Aufnahme 2017
Opracowanie snycerskie schodów w sieni. Fot. z 2017 r.

18   Personifikation des Windes, Detail des Treppenhausdekors. Aufnahme 2017
Personifikacja wiatru, detal ze schodów. Fot. z 2017 r.

17   Treppenhaus in der Diele des Schlosses. Aufnahme 2017
Schody w sieni pałacu. Fot. z 2017 r.



Nach dem Tod Johann Friedrich von Sydows begann ein Streit zwi-
schen seinen Erben und der Stadt, die insbesondere Rechte an der
Parkanlage vor dem Schloss beanspruchten.  Die Erben Johann Fried-
richs von Sydow wurden von einem Herrn Sommerfeldt vertreten,
der im Schloss wohnte. Der Konflikt wurde schließlich 1856 zugun-
sten der Sydow-Erben gelöst.41 1891 erwog man die Möglichkeit,
den Sitz des Stadtamtes ins Schloss zu verlegen, was daraufhin deu-
tet, dass sich das Gebäude damals bereits in Kommunalbesitz be-
fand. 1909 wurde das südöstliche Nebengebäude an eine Nutzung
als Mädchenschule und anschließend als Gartenschule angepasst.
Vor 1945 diente das Schloss zu Wohnzwecken und zugleich als Sitz
des Bauunternehmens Polensky & Zöllner.42

Das Schlossgebäude, mehrfach umgebaut und modernisiert, ver-
änderte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ursprüngliche
Raumaufteilung und die Innenausstattung. Nach 1945 blieb das
Schloss zunächst ungenutzt. 1958 wurden, nach Sanierung des Ge-
bäudes, die Räume einer Schulnutzung angepasst und in das Schloss
zog die Grundschule Nr. 2. In den Jahren 1960-1963 wurde im Süden
des Geländes eine Turnhalle erbaut. Zugleich erfolgte der Umbau ei-
nes auf der gegenüberliegenden Seite des Schlosses gelegenen Ge-
bäudes, das ein Pendant zum alten Wächterhaus darstellte.43 Ab
1999 wurden Schloss und Nebengebäude von einer Grund- und
Oberschule genutzt, anschließend vom Józef-Noji-Gymnasium Nr. 1,
gegenwärtig nutzt die Józef-Noji-Grundschule Nr. 2 die Gebäude des
ehemaligen Schlosses.

Die Architektur und Ausstattung des Schlosses 

Das in Natur- und Backstein errichtete und verputzte Schlossgebäu-
de, auf rechteckigem Grundriss, ist zweigeschossig und besitzt 11
Achsen. An der Nord-, Nordost- und Südfassade befinden sich recht-
eckige Annexbauten. Der Bau ist in Teilen unterkellert und trägt ein
hohes Walmdach mit Dachgauben. Der nordöstliche Annexbau be-
sitzt ein Mansarddach, und die übrigen Anbauten tragen Sattel-
bzw. Pultdächer (Abb. 8-14). 
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20   Erdgeschossraum mit Kuppelgewölbe und Lünetten. Aufnahme 2017
Pomieszczenie parteru ze sklepieniem żaglastym z lunetami. Fot. z 2017 r.

21   Schloss, Grundriss des Erdgeschosses
Rzut przyziemia pałacu
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ZAMKI I DWORY POTRZEBUJĄ PRZYJACIÓŁ

PATRONAT HONOROWY

I

„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 Ogro-
dy Nowej Marchii“ (Schlösser und Gärten der Neumark). Celem tej cyklicz-
nej publikacji o ponadgranicznym charakterze jest zapoznanie zaintereso-
wanych czytelników w Niemczech i w Polsce z architekturą zamków,
dworków, folwarków i założeń parkowych, położonych na terenie hi-
storycznej Nowej Marchii czyli na dawnych brandenburskich ziemiach na
wschód od Odry na tle ich zmiennych dziejów. Intencją naszą jest przy-
bliżenie niemieckiemu czytelnikowi regionu położonego po drugiej stronie
Odry, który w znacznym stopniu zniknął mu z pola widzenia oraz zapozna-
nie 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 hi-
storii jest warunkiem znalezienia nowej, przyszłościowej formy użytkowania
oraz zgodnej z zasadami konserwatorskimi odbudowy owych zamków,
parków i folwarków. Zachowanie tych zabytków architektury i sztuki
wymaga wszechstronnego zaangażowania. W wyniku zniszczeń II wojny
światowej, wywłaszczeń, wprowadzania nowych funkcji i zaniedbań wiele
z tych obiektów – zarówno po lewej stronie Odry w dawnej NRD, jak i po
prawej, na dzisiejszych ziemiach polskich – stoi opuszczonych i popada
w ruinę, bądź jest nieodpowiednio użytkowanych. Niektóre uległy całkowi-
temu zniszczeniu. Dotychczas tylko kilka z nich zdołano odbudować zgod-
nie 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 zmien-
ne stosunki własnościowe. Zwraca też uwagę na ich obecny stan zacho-
wania oraz na konieczność ich odbudowy.

Celem edycji jest także uhonorowanie przykładów wybitnych restau-
racji 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 za-
grożonym w swej substancji zamku Joannitów, późniejszej rezydencji
margrabiów w Swobnicy/Wildenbruch. Następnie cykl poszerzono o mo-
nografie zamku Joannitów w Łagowie/Lagow i pałacu w Krzymo-
wie/Hanseberg, którego przyszłość jest jeszcze otwarta. W latach
2011/2012 ukazały się opracowania pałaców w Gliśnie/Gleißen i Bro-
dach/Pförten, zamku w Kostrzynie/Küstrin oraz pałaców w Sos-
nach/Charlottenhof i Dolsku/Dölzig. W 2013 r. wydano monografie zam-
ku w Sulechowie / Züllichau oraz obu pałaców w Lubniewicach /
Königswalde, w 2014 r. o Trzebiechowie / Trebschen, Toporowie / Topper
i Krośnie Odrzańskim / Crossen, a w 2015 r. o Żarach / Sorau i Tucznie /
Schönrade. Na przełomie lat 2016/17 ukazały się publikacje o Żubrowie /
Herzogswalde i Wilkowie / Wilkau, a w 2017 r. o Jarnatowie / Arensdorf
i Drezdenku / Driesen.

Wydawcom bardzo zależy na tym, aby niniejszy cykl edytorski poszerzył
wiedzę o wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyczynił się do pogłębienia
dialogu polsko-niemieckiego.

prof. dr Andrzej Tomaszewski (†)

prof. dr Tomasz Torbus
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
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Dzieje miasta i jego urbanistyki

Drezdenko położone jest w Dolinie Noteci, na pograniczu Pojezierza Wiel-
kopolskiego oraz Pomorskiego, w odległości około 50 km na wschód od
Gorzowa Wielkopolskiego. Miasto znajduje się przy drodze z Międzycho-
du do Dobiegniewa i przy skrzyżowaniu dróg do Strzelec Krajeńskich,
Krzyża Wielkopolskiego i Skwierzyny oraz przy linii kolejowej z Gorzowa
Wielkopolskiego do Krzyża Wielkopolskiego. 

W miejscu dzisiejszego miasta znajdował się nadnotecki gród „Drzeń”,
położony na wyspie oblewanej wodami Noteci. Jego zadaniem było za-
bezpieczenie przeprawy przez rzekę, będącą naturalną granicą między
Wielkopolską a Pomorzem. Gród był przedmiotem sporu między książęta-
mi śląskimi, wielkopolskimi i pomorskimi. Pod koniec XIII wieku znalazł
się w posiadaniu margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej. Naj-
starsza wzmianka na temat miasta pochodzi z 2 lutego 1317 roku, kiedy
to margrabia sprzedał Drezdenko wraz z dobrami braciom Heinrichowi
i Burkhardowi von der Osten.1 Miasto wykształcone zostało prawdopodob-
nie z osady targowej założonej na południe od dawnego grodu i otrzy-
mało formę wydłużonej owalnicy, z południkową arterią komunikacyjną
oraz czworobocznym rynkiem. Nie jest do końca jasne czy poza bramami
miasto posiadało murowane fortyfikacje.2 W 1347 roku wzmiankowani
byli po raz pierwszy przedstawiciele samorządu miejskiego.3 Z pewnością
w okresie średniowiecza wybudowano kościół i ratusz, wzmiankowany od
1720 roku. Zabudowa mieszkalna była zapewne ryglowa. 

W 1365 roku bracia von der Osten: Dobrogost, Arnold, Holryk i Bartold
złożyli hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu, dzięki czemu Królestwo Polskie
odzyskało przejściowo Santok i Drezdenko. W 1402 roku Nowa Marchia z
Drezdenkiem została przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego oddana w
zastaw Zakonowi Krzyżackiemu. W tym samym roku Ulrich von der Osten
złożył hołd królowi Władysławowi II Jagielle i zarazem zobowiązał się do
przekazania lenna w razie swojej bezpotomnej śmierci. Jednak już w 1408
roku poddał miasto Krzyżakom. W 1455 roku Zakon Krzyżacki sprzedał
Nową Marchię wraz z Drezdenkiem elektorowi brandenburskiemu. 

Ośrodkiem władzy był zamek wzniesiony około 1270 roku w miejscu da-
wnego grodu. Założenie składało się z zamku właściwego i przedzamcza. Za-
budowania powstały w konstrukcji ryglowej. Wśród nich był na pewno dom
mieszkalny, a także kuchnia, piekarnia oraz budynki gospodarcze, takie jak
stajnia, suszarnia i spichlerz. Na umocnienia składały się mury, fosy i palisady.
W 1692 roku w jego obrębie były dwa domy, a w nich mieszkanie wójta
i zarządcy, sala sądowa, sala stołowa, pokój gościnny, a także piwnica z dwie-
ma celami dla więźniów. Założenie stopniowo popadało w ruinę, a jego
relikty rozebrano ostatecznie w 1907 roku.4

Z zamkiem związana była administracyjnie osada służebna o proweniencji
słowiańskiej, później wzmiankowana jako chyża. Najstarsza wzmianka na
jej temat pochodzi dopiero z 1514 roku. Osada otrzymała formę ulicówki,
usytuowanej równolegle do koryta rzeki. Zabudowa mieszkalna tradycyjnie
posadowiona była szczytami wzdłuż drogi.5 Później została zastąpiona par-
terowymi budynkami usytuowanymi kalenicowo (il. 1). 

W 1603 roku na wschód od miasta rozpoczęto budowę twierdzy, za-
komponowanej na planie pięcioramiennej gwiazdy, którą ukończono w
1605 roku i następnie w kolejnych etapach rozbudowywano i modernizo-
wano. W trakcie wojny trzydziestoletniej, 27 listopada 1639 roku, miasto
wraz z twierdzą zostało opanowane przez wojska szwedzkie, a następnie
ograbione i spalone. Drezdenko w okresie wojny siedmioletniej, tj. w
latach 1756-1763, było wielokrotnie zajmowane przez wojska rosyjskie
i pruskie.

Po zniszczeniach wojennych zdecydowano o odbudowie miasta, założe-
niu po jego wschodniej stronie Nowego Miasta, a także splantowaniu ziem-
nych fortyfikacji twierdzy. Nowe Miasto uzyskało regularny plan szachowni-
cowy z czworobocznymi kwartałami zabudowy. Jego wschodnia partia
wytyczona została w miejscu pasa umocnień ziemnych, w tym dwóch
wschodnich bastionów i kurtyn twierdzy. W centrum zlokalizowano
obszerny, czworoboczny rynek zabudowany w pierzejach piętrowymi budyn-
kami o wysokich dachach (il. 3). Przy pozostałych ulicach zabudowa była
najczęściej parterowa i sporadycznie tylko piętrowa.6 Rozwój miasta w tym
czasie należy rozpatrywać szerzej, w kontekście akcji osuszania i zasiedlania
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łęgów nadnoteckich, dla których miasto stało się centrum wymiany towa-
rowo-handlowej i otrzymało wsparcie ze strony państwa. 

W okresie wojen napoleońskich przez Drezdenko przemieszczały się
wojska francuskie, a następnie również pruskie i rosyjskie. W 1871 roku
miasto weszło w skład Cesarstwa Niemieckiego. Koniec XIX i początek
XX wieku to okres dynamicznego rozwoju. Na południu rozwinęło się
Przedmieście Polskie, a po północnej stronie zakładano zakłady przemy-
słowe, co było związane z powstaniem w 1857 roku linii kolejowej i bu-
dową dworca. W 1902 roku wzniesiono nowy kościół, a ratusz umiesz-
czono przy Nowym Rynku. Powstała nowa szkoła, urząd pocztowy, ko-
ściół katolicki, a także inne obiekty użyteczności publicznej. Na terenie
miasta wybudowano okazałe wille i kamienice mieszczańskie (il. 3, 6). Po
I wojnie światowej nastąpiło spowolnienie gospodarcze, związane z no-
wym kształtem granic oraz utratą tradycyjnych rynków zbytu. Starano się
temu przeciwdziałać budując m.in. w latach 30-tych XX wieku linię kole-
jową ze Starych Bielic przez Drezdenko do Skwierzyny. W 1945 roku mia-
sto zostało włączone do Państwa Polskiego. 

Twierdza Drezdenko

Z inicjatywy elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka (1546-1608)
po wschodniej stronie miasta w latach 1603-1605 została wzniesiona
twierdza. Jej projektantem był holenderski mistrz budowlany Niclas de
Kampen. Przyczyną jej budowy była potrzeba zabezpieczenia granicy z
Rzeczypospolitą, a także troska o interesy handlowe i fiskalne. Realizacja
twierdzy została rozpoczęta w dniu 3 maja 1603 roku po wytyczeniu pla-
nu w terenie. Prace nadzorował radca Kasper Berger z Kostrzyna nad
Odrą.7  Założenie uzyskało plan regularnego pięcioboku z bastionami w
narożach, otoczonego mokrą fosą. W obrębie twierdzy wzniesiono w kil-
ku etapach szereg budowli, w tym budynek mieszkalny, mieszczący póź-
niej kościół, magazyn i zbrojownię, bramy, magazyny prochu i prowiantu,
arsenał, kościół, koszary, a także wartownie.8 Początkowo wejście na jej
teren umieszczone było od zachodu. Później wejścia zostały usytuowane
po stronie północnej i południowej. Twierdza była stale rozbudowywana
i zarazem modernizowana w związku z rozwojem sztuki militarnej, osią-
gając ostatecznie przed 1740 rokiem formę regularnego pięcioboku z tzw.
nożycami i szańcami o narysie gwiaździstym po stronie wschodniej, a
także rawelinem poprzedzającym przeprawę mostową po stronie połud-
niowej (il. 2). W 1758 roku, po zakończeniu wojny siedmioletniej, twier-
dza została zniszczona przez wycofujące się wojska rosyjskie. W 1765 roku,
wobec utraty militarnego znaczenia i jednocześnie pogarszającego się sta-

nu technicznego, król Fryderyk II zdecydował ostatecznie o jej splanto-
waniu.9

Pałac na miejscu twierdzy

W miejscu jednego z budynków twierdzy w 1766 roku z inicjatywy kupca
i bankiera Johanna Gottloba Treppmachera powstał późnobarokowy
pałac. W celu przebudowy i rozbudowy istniejącej budowli miał on spro-
wadzić z Poznania wszystkich potrzebnych do tego celu rzemieślników.10

Według badań Grzegorza Podrucznego był to pierwotnie obiekt miesz-
kalny, wzniesiony na początku XVII wieku. Budynek był murowany, piętro-
wy, kryty dachem dwuspadowym z rzędem lukarn o ośmiu osiach w ele-
wacji frontowej oraz przejazdem bramnym. W 2 połowie XVII wieku pełnił
funkcję magazynu. Na początku kolejnego stulecia budynek został prze-
budowany i następnie służył również jako arsenał. Z realizacją tego przed-
sięwzięcia związane są prawdopodobnie zachowane do dnia dzisiejszego
kolebkowo sklepione piwnice. Budynek pełnił funkcje magazynu i ar-
senału jeszcze w 1748 roku.11 Partie wcześniejszej budowli mogą zostać
rozpoznane jedynie na podstawie badań architektonicznych. 

Pałac usytuowany jest w zespole zabudowy razem z dwoma prostokątny-
mi w rzucie oficynami, nakrytymi dachami dwuspadowymi oraz czworo-
boczną kordegardą o mansardowym dachu. Budynek pałacowy zamyka od
strony wschodniej trójkątny dziedziniec, wyłożony podczas ostatniego re-
montu kamiennym brukiem. Zespół skomunikowany został przejściem mię-
dzy oficynami brukowaną drogą z ziemnym nasypem bastionu twierdzy
„Morgenstern”. W obrębie bastionu czytelne są pozostałości po niewielkim
założeniu parkowym. Dostęp na trójkątny dziedziniec prowadzi przez repre-
zentacyjną bramę zlokalizowaną po północno-zachodniej stronie rezydencji
(il. 8). Przed frontem pałacu znajduje się niewielkie założenie parkowe z aleją
lipową wyznaczającą oś widokową w kierunku zachodnim (il. 9).

Inicjator budowy pałacu – Johann Gottlob Treppmacher

Johann Gottlob Treppmacher urodził się 2 grudnia 1718 roku Między-
chodzie.12 Pochodził z zamożnej, międzychodzkiej rodziny mieszczańskiej
wyznania ewangelickiego. Nazwisko jego antenatów (Trepmacher),
znanych ze źródeł już w 1 połowie XVII wieku, zmodyfikowano później
przez dodanie litery „p”.13 Jego dziadek Severinus (1644-1696) był
mistrzem szewskim, natomiast ojciec Christoph (1688-1737) zajmował się
już sukiennictwem, krawiectwem i kupiectwem, a także pełnił urząd  ase-
sora sądowego.14



Johann Gottlob 7 listopada 1741 roku przyjął prawo miejskie w Mię-
dzychodzie jako czeladnik sukienniczy.15 Nie wiadomo z kim i kiedy zawarł
pierwszy związek małżeński. Jego żona zmarła 5 lipca 1748 roku. Kolejny
związek zawarł w dniu 4 lutego 1750 roku z Marie Dorothe (Elisabeth)
z domu Wiese (1724-1796).16 W tym czasie zajmował się już handlem,
który przynosił mu znaczne dochody. Z tego też względu przeniósł się do
Poznania, gdzie szybko dorobił się fortuny i został bankierem. Otrzymał
przy tym godność radcy handlowego przyznaną mu przez króla polskiego.
Treppmacher w związku z niepokojami w Rzeczypospolitej opuścił Poznań
i przybył do Drezdenka w 1763 roku, dysponując kwotą 100 000 ta-
larów17. Zamierzał skorzystać ze sprzyjających warunków ekonomicznych,
na które wpływ miała akcja kolonizacji łęgów w Dolinie Noteci i zniesienie
na sześć lat ceł i akcyz dla towarów przewożonych przez Drezdenko. W
tym celu nawiązał współpracę z królewsko-pruskim tajnym radcą finan-
sowym, wojennym i domenalnym Franzem Balthasarem Schönbergiem
von Brenckenhoffem (1723-1786)18, który umożliwił mu inwestowanie w
Dolinie Noteci (il. 4, 6). Zapewne dzięki jego protekcji otrzymał od króla
Fryderyka II w dniu 4 sierpnia 1763 roku przywilej dotyczący handlu mor-
skiego towarami pochodzenia zamorskiego i transportowanymi przez
Szczecin, które były zwolnione od tamtejszego prawa składu. Naturalnie z
operacji handlowych należało obowiązkowo odprowadzać podatki do ka-
sy królewskiej.19 Z kolei aktem z dnia 13 października 1763 roku król prus-
ki nadał kupcowi tytuł królewsko-pruskiego radcy handlowego i przekazał
zrujnowane zabudowania twierdzy drezdeneckiej wraz z łąką o powierz-
chni 30 mórg myśliborskich. Z dokumentu wynika, że kupiec otrzymał sto-
jącą na starym placu twierdzy zrujnowaną, murowaną budowlę o długoś-
ci 100 stóp, mieszczącą dawniej kościół, zbrojownię i magazyn wraz z
rozciągającym się po obu jej stronach placem o szerokości 30 łokci, sięga-
jącym aż do fosy. Oprócz wspomnianej budowli, która miała zostać od-
budowana i zarazem adaptowana na mieszkanie oraz pomieszczenia skła-
dowe, objąć miał stojące za nią koszary, sklepiony magazyn prochu przy
bramie, sklepione pomieszczenia dawnej zbrojowni i późniejszy spichlerz
z przeznaczeniem na skład win. Za wszystkie nieruchomości na terenie
twierdzy Treppmacher zapłacił łącznie 600 talarów.20

Na bazie istniejącej, murowanej budowli, kupiec wzniósł pałac, który
został ukończony w 1766 roku. Przebudował również dawne obiekty ko-
szarowe i adaptował je na oficyny. Ponadto wybudował kordegardę,
bramy wjazdowe oraz urządził ogród przed frontem pałacu i na zapleczu
zespołu. Natomiast w dawnej, murowanej piwnicy, służącej pierwotnie
jako magazyn prochowy i usytuowanej w obrębie bastionu „Morgen-
stern”, urządził skład win węgierskich. W obrębie założenia dawnej

twierdzy zostało również osiedlonych około 30 rzemieślników zbiegłych z
Czarnkowa, którzy otrzymali dawne budynki koszarowe oraz wały twier-
dzy za ich domami na ogrody.21

Johann Gottlob Treppmacher stał się w Drezdenku niezwykle wpływo-
wym człowiekiem, pomnażał majątek i gościł w swym pałacu zacnych
i bogatych gości. Założył zarazem dom sprzedaży wysyłkowej i prowadził
dalekosiężny handel różnymi artykułami, w tym węgierskim winem, dostar-
czając je m.in. na dwór w Sztokholmie.22 Handlował również drewnem, a
także suknem i jedwabiem, które za pośrednictwem kontrahentów były
wysyłane do Polski, Rosji oraz Mołdawii.23 Firma sprowadzała towary przez
port w Szczecinie za sumę około 60 000 talarów rocznie, a następnie eks-
pediowała je do Polski na podstawie przywileju wydanego przez króla
pruskiego i króla polskiego w 1786 roku.24

Działalność Treppmachera nie ograniczała się wyłącznie do Drezdenka.
W nieokreślonym bliżej czasie zakupił od burgrabiego poznańskiego
Kazimierza Michała Miedźwieckiego kamienicę nr 44 przy narożniku
Starego Rynku i ulicy Woźnej w Poznaniu.25 Budynek został w latach
1782-1793 przebudowany przez miejscowego mistrza murarskiego
Wawrzyńca Richtera, który „opierał się na dostarczonym mu abrysie”.26

Treppmacher obok zespołu pałacowego w Drezdenku pozostawił po so-
bie także inne dowody działalności. W 1787 roku był jednym z fundatorów
dzwonu na wieży dawnego Zboru Świętego Krzyża na Grobli w Poznaniu,
obecnie kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych. Instrument został
odlany przez Johanna Friedricha Schlenkermanna.27 Po 1783 roku podaro-
wał kamienne płyty z przeznaczeniem na posadzkę zboru protestanckiego
w Sierakowie i zarazem obiecał przekazać środki na odlanie dzwonu.28

Z kolei w 1789 roku ufundował dzwon w zborze protestanckim w Mię-
dzychodzie-Lipowcu, umieszczony obecnie w wieży późniejszego kościoła
protestanckiego, dzisiejszego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego
Serca Maryi w Międzychodzie. Również i ten instrument został odlany
przez Johanna Friedricha Schlenkermanna w Poznaniu.29 Ponadto był fun-
datorem płyty nagrobnej poświęconej rodzicom na cmentarzu przy
obecnym kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Pias-
kowcowa płyta zawiera niemieckojęzyczną inskrypcję z tytulaturą Trepp-
machera jako tajnego radcy handlowego króla polskiego i pruskiego.30

Od 1786 roku kupiec mieszkał na stałe w Drezdenku.31 Utrzymywał
przy tym kontakty rodzinne, m.in. z bratem Georgiem Friedrichem, kup-
cem oraz handlarzem drzewnym w Drezdenku.32, który być może miesz-
kał również w pałacu. Na temat życia codziennego domowników trudno
cokolwiek powiedzieć, poza informacją na temat otrzymania w 1788 ro-
ku Przywileju Piwowarskiego na wniosek właściciela i na jego wyłączny
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użytek.33 W 1795 roku kupiec ostatecznie wycofał się z działalności za-
wodowej. W dniu 23 września 1796 roku zmarła jego małżonka, a on sam
31 grudnia 1798 roku, nie pozostawiając po sobie potomstwa. 

Nie wiadomo gdzie został pochowany. Być może kupiec spoczął na
terenie zespołu, w obrębie założenia parkowego, u podnóża bastionu.
Świadczyć o tym może przekaz ikonograficzny34 ukazujący piaskowcowy
pomnik poświęcony Treppmacherowi, składający się z podbudowy, pro-
stopadłościennego cokołu z tablicą memoratywną oraz pełnoplastycznej,
kobiecej postaci alegorycznej wspartej łokciem lewej ręki o urnę. W licu ur-
ny umieszczono kolejną inskrypcję. Przy prawej nodze kobiety ukazany
został pelikan jako symbol Zbawiciela (il. 36, 37). Bliskie podobieństwo
wykazuje pomnik Gottholda Ludwiga von Holzendorffa w Gardzku (il. 37).35

Dalsze losy zespołu pałacowego

Majątek zmarłego Johanna Georga Treppmachera oszacowano na milion
talarów. Kupiec pozostawił przy tym aktywa w wysokości 500 000 ta-
larów, które odziedziczyła jego bratanica Charlotte Dorothae Dietrich z do-
mu Treppmacher (1778-1842), córka przyrodniego brata Daniela Trau-
gotta.36 Jej małżonkiem był radca handlowy Carl Christian Dietrich
(1754-1818), z którym faktycznie od 1795 roku kierowała interesami fir-
my.37 O prestiżu pałacu i jego mieszkańców świadczyła wizyta, jaką w
1806 roku złożył król pruski Fryderyk Wilhelm III z królową Luizą Pruską.38

Działalność przedsiębiorstwa była kontynuowana w swoim pełnym za-
kresie, ale też nie bez inspiracji nowymi trendami. Przykładowym asorty-
mentem, który oferowali sukcesorzy Treppmachera w 1812 roku w Pozna-
niu była m.in. oliwa prowansalska, kapary, oliwki, białe wino burgundzkie
i śledzie elbląskie.39 Blokada portu w Szczecinie, jaka miała miejsce w okre-
sie wojen napoleońskich, doprowadziła ostatecznie w 1817 roku przed-
siębiorstwo do bankructwa. Poniesione straty wyniosły 800 000 talarów.
Wielu mieszkańców Drezdenka utraciło wówczas ulokowane w firmie
oszczędności. Wobec problemów finansowych, pałac został w 1818 roku
wystawiony na licytację za kwotę 12 800 talarów. Kolejnymi właściciela-
mi byli aptekarz drezdenecki Wilhelm Gottfried Lasch (1787-1863), od
1833 roku nadinspektor Andreas Adolf Oberfeld, a następnie Johann
Friedrich von Sydow (1772-1849) z Głuska.40

Po śmierci Johanna Friedricha von Sydowa rozpoczął się spór między
spadkobiercami a miastem, które rościło sobie prawa zwłaszcza do założe-
nia ogrodowego położonego przed pałacem. Spadkobierców Johanna
Friedricha von Sydowa reprezentował niejaki Sommerfeldt, który miesz-
kał w pałacu. Ostatecznie konflikt został rozstrzygnięty w 1856 roku na

korzyść spadkobierców von Sydowa.41 W 1891 roku rozważano możli-
wość przeniesienia do pałacu urzędu miejskiego, co może świadczyć, że
budynek był wówczas własnością komunalną. W 1909 roku adaptowano
oficynę południowo-wschodnią na szkołę dla dziewcząt, a następnie na
szkołę ogrodniczą. Przed 1945 rokiem pałac był zajmowany na mieszka-
nia, a także mieściła się w nim siedziba znanej firmy budowlanej Polensky
& Zöllner.42

Budynek pałacu był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.
W XIX i na początku XX wieku zmieniono w znacznym stopniu układ po-
mieszczeń, a także wystrój wnętrz. Po 1945 roku pałac nie był użytko-
wany. W 1958 roku, po niezbędnym remoncie adaptowano jego po-
mieszczenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2. W latach 1960-1963
po stronie południowej wybudowano salę gimnastyczną, przebudowując
zarazem budynek, stanowiący odpowiednik kordegardy położonej po
przeciwnej stronie pałacu.43 Od 1999 roku w pałacu wraz z oficynami
mieścił się Zespół Szkół, następnie Gimnazjum nr 1, od 2002 roku noszące
imię Józefa Nojiego, a obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Nojie-
go w Drezdenku.

Architektura i wystrój pałacu

Budynek pałacu założony został na planie wydłużonego prostokąta z po-
zornym ryzalitem w osi elewacji frontowej – zachodniej i czworoboczny-
mi przybudówkami po stronie północnej, północno-wschodniej oraz
południowej. Jest to budowla wzniesiona w technice tradycyjnej, muro-
wana z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, o tynkowanych elewac-
jach. Pałac jest w części podpiwniczony, piętrowy, nakryty wysokim da-
chem czterospadowym z wystawkami okiennymi od strony elewacji
frontowej-zachodniej. Przybudówka po stronie północno-wschodniej na-
kryta została dachem mansardowym, pozostałe dachami dwuspadowymi
oraz pulpitowym (il. 8-14). Dwie z nich mieszczą schody do piwnic. Ele-
wacja frontowa zakomponowana została jako jedenastoosiowa, z ryt-
micznie i symetrycznie rozmieszczonymi otworami drzwiowymi oraz
okiennymi, z czytelną partią cokołową, gzymsem międzykondygnacyjnym
oraz zwieńczona profilowanym gzymsem koronującym. Na osi elewacji,
w obrębie pozornego ryzalitu znajduje się reprezentacyjne wejście głów-
ne, zamknięte łukiem koszowym i ujęte pilastrami zwieńczonymi belko-
waniem. Ponad nim umieszczony został balkon o żelaznej, kutej balust-
radzie z centralnie umieszczonym kartuszem zwieńczonym koroną,
zawierającym gmerk oraz inicjał wiązany właściciela (il. na str. tytułowej, 9,
16).44 Otwory okienne w pierwszej kondygnacji zamknięte są odcinkowo,
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w drugiej prostokątnie i zostały ujęte dekoracyjnymi opaskami (il. na str.
tytułowej, 9). Elewacja tylna zakomponowana została jako jedenasto-
osiowa, pozbawiona gzymsu koronującego, o zróżnicowanym zamknięciu
otworów okiennych w pierwszej i drugiej kondygnacji (il. 12). Nad wejś-
ciem tylnym umieszczono półkoliście zamknięte okno, doświetlające prze-
strzeń w obrębie klatki schodowej. Elewacje szczytowe ukształtowane
zostały jako trzyosiowe o zróżnicowanej formie zamknięcia blend i ot-
worów okiennych (il. 12, 14). Pomieszczenia piwniczne dostępne przez
przybudówki po stronie północnej i południowej nakryte są ceramicznymi
sklepieniami krzyżowym i kolebkowym. Piwnica w południowej części bu-
dynku jest wcześniejsza, być może nawet XVII-wieczna i jako magazyn na-
leżała do  dawnego budynku w obrębie twierdzy. Wnętrza pałacu zostały
wtórnie przebudowane, oryginalnie pomieszczenia zakomponowane były
w układzie dwutraktowym z zachowaną do dnia dzisiejszego repre-
zentacyjną sienią przelotową (il. 21). Pomieszczenia w parterze posiadają
zróżnicowane stropy, w tym nakryte ceramicznym sklepieniem krzyżowym
oraz żaglastym z lunetami       (il. 20). Pozostałe pomieszczenia parteru i piętra
nakryte zostały stropami belkowymi z podsufitką, na którą założono trzcino-
we maty i wyprawiono tynkiem na gładko. Więźba dachowa jest oryginalna,
drewniana, w typie krokwiowo-stolcowym, ze stolcami stojącymi oraz
leżącymi. Stolarka okienna jest zróżnicowana typologicznie, wtórna, praw-
dopodobnie z końca XIX wieku. Okna są czteroskrzydłowe, ośmiopolowe
z oszczędnym detalem snycerskim. Stolarka drzwiowa w wejściu głównym
jest oryginalna, dwuskrzydłowa, płycinowa, bogato zdobiona detalem sny-
cerskim o charakterze floralnym (il. 15). W sieni pałacu zachowała się drew-
niana, zabiegowa klatka schodowa z ukośnie rozmieszczonymi tralkami,
zdobiona fantazyjnymi dekoracjami snycerskimi przedstawiającymi kiście
winogron, liście dębu oraz pyzate twarze o wydętych policzkach, będące
personifikacjami wiatrów (il. 17-19).45 Oryginalna jest również posadzka w
sieni złożona z czworobocznych marmurowych płytek. Natomiast na ścia-
nie przy wejściu tylnym zachowała się tablica inskrypcyjna poświęcona bu-
dowie pałacu: 1766 / Hab ich vollendet / dieses Haus, / wenn mein Herr
will, / so will ich rauss / Johann Gottlob / Treppmacher:, co w polskim tłu-
maczeniu znaczy: W roku 1766 / ukończyłem ten dom, pragnę odejść, gdy
zechce mój Pan. Johann Gottlob Treppmacher.46 Z historycznego wystroju
i wyposażenia wnętrz pochodzą również znajdujące się w pomieszczeniach
parteru i piętra stiukowe, marmoryzowane kominki (il. 22, 23, 25) sztuka-
terie w formie skromnych faset oraz w jednej z sal piętra sztukatorska
okładzina ścienna w formie marmoryzacji (il. 24). Dodatkowo w innym po-
mieszczeniu piętra, w obrębie półkoliście zamkniętej niszy, zachowała się
polichromia przedstawiająca stojący na cokole wazon z kwiatami (il. 26).

Zachowane relikty wystroju oraz wyposażenia wnętrz świadczą o doskona-
le przemyślanym i zarazem kompletnym programie zrealizowanym w trak-
cie budowy pałacu. 

W okresie powojennym przy pałacu prowadzono doraźne prace re-
montowe, adaptacyjne i modernizacyjne w ramach pomieszczeń dydak-
tycznych szkoły. W 2006 roku przeprowadzono wymianę pokrycia dacho-
wego na budynku dawnego pałacu i oficynach na nowe z dachówki
ceramicznej karpiówki układanej w łuskę, a następnie pomalowano ele-
wacje. 

Oficyna północno-wschodnia

Dziedziniec pałacowy zamykają dwie wzniesione na planie wydłużonych
prostokątów, wolnostojące oficyny (il. 27, 28). Pierwsza z nich, położona
po stronie północno-wschodniej, została ukończona około 1766 roku z
wykorzystaniem w swoim obwodzie starszych konstrukcji murowanych.
Pierwotnie w jej miejscu znajdował się prostopadłościenny budynek, peł-
niący funkcję koszarową.47 Budowla została wzniesiona w technice tra-
dycyjnej jako murowana z kamienia i cegły o tynkowanych elewacjach.
Oficyna została w całości podpiwniczona i jest to obiekt o parterowej, pro-
stopadłościennej bryle nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami oraz
pokryty dachówką ceramiczną karpiówką układaną w łuskę. Do wnętrza
prowadzą dwa wejścia umieszczone od strony dziedzińca. Elewacja fron-
towa została zakomponowana jako piętnastoosiowa i posiada skromny
detal  reprezentowany przez opaski okienne i bardziej złożone obramienia
drzwiowe. W budynku zachowały się okna skrzynkowe z ruchomym słup-
kiem oraz nieruchomym ślemieniem. Wnętrza piwnic i parteru zakompo-
nowane zostały w układzie dwutraktowym. Na osi wejść umieszczono jed-
nobiegowe klatki schodowe. Piwnice nakryte zostały sklepieniem
ceramicznym, odcinkowym, natomiast pomieszczenia w obrębie parteru
stropem belkowym wyprawionym na gładko. Więźba dachowa jest
oryginalna, wykonana w konstrukcji płatwiowo-krokwiowej o stolcach
leżących. 

Oficyna południowo-wschodnia

Druga oficyna została ukończona w 1791 roku,48 przy wykorzystaniu kon-
strukcji starszej budowli murowanej. Jest to dawny budynek stajni i wo-
zowni wraz z mieszkaniem. Obiekt jest murowany z kamienia i cegły, o
tynkowanych elewacjach. Oficyna założona została na planie wydłużone-
go prostokąta. Budowla jest tylko w części podpiwniczona, parterowa, na-
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kryta dwuspadowym dachem z naczółkiem po stronie północno-wschod-
niej (il. 28, 29). Połacie dachowe zostały pokryte dachówką ceramiczną
karpiówką układaną w łuskę. Piwnica sklepiona jest kolebkowo, co świad-
czy o jej  wcześniejszej budowie i zarazem wtórnym wykorzystaniu. Po-
mieszczenia w parterze zostały nakryte stropem belkowym wyprawionym
na gładko. W centralnej części elewacji frontowej wprowadzono ryzalit o
czterech osiach, ujęty lizenami, dźwigającymi belkowanie i zwieńczony
trójkątnym szczytem z półkolistym oknem. Przylega do niego ganek po-
przedzający osobne wejście do klas lekcyjnych. W tej części budynku za-
chowały się okna skrzynkowe, dwudzielne, o czterech kwaterach ze szczeb-
linowym podziałem. Południowo-zachodnia część elewacji frontowej
budynku została zaakcentowana lizenami, między którymi w sposób dość
niekonsekwentny rozmieszczono otwory okienne. Wprowadzono też wej-
ście do piwnicy oraz mieszkania. Wnętrze posiada plan nieregularny,
będący wynikiem wtórnych przekształceń. W obrębie sieni, nad zejściem
do piwnicy zachowała się kamienna tablica z datą 1791 i inicjałami J.G.T.
Więźba dachowa wykonana została w konstrukcji płatwiowo-krokwiowej
o stolcach leżących.

Kordegarda 

Budynek wzniesiony został około 1766 roku przy bramie północnej, na
północny wschód od pałacu i usytuowany jest frontem w kierunku pół-
nocnego zachodu (il. 8, 11, 30). Kordegarda to niewielki obiekt założony
na planie zbliżonym do kwadratu, murowany z kamienia i cegły. Elewacje
budynku są tynkowane, o czytelnej partii cokołowej oraz zamknięte gzym-
sem koronującym. Elewacja frontowa została zakomponowana jako
dwukondygnacyjna, jednoosiowa, z oknem zamkniętym odcinkowo w
parterze i oknem w szczycie, ukształtowanym w formie spływów wklęsło-
łukowych. Elewację tylną akcentują odcinkowo zamknięty otwór drzwio-
wy oraz dwa okna w szczycie, zaś elewację południowo-zachodnią od-
cinkowo zamknięty otwór drzwiowy i dwa niewielkie otwory okienne. Na
detal architektoniczny składają się opaski okienne i drzwiowe oraz gzyms
koronujący. Drzwi zostały wykonane jako jedno i dwuskrzydłowe z desek
na zakładkę, wzmocnione żelaznymi okuciami. Stolarka okienna jest
drewniana, skrzynkowa oraz krosnowa. Budynek nakryty został wysokim
dachem mansardowym, którego połacie pokryto dachówką ceramiczną
karpiówką układaną w łuskę. Budynek jest w całości podpiwniczony, par-
terowy, z użytkowym poddaszem. Dostęp do wnętrza usytuowany jest
od strony elewacji tylnej. Główne pomieszczenie z odcinkowo zamknięty-
mi wnękami od strony północnej poprzedzone zostało sienią z jednobie-

gowymi, drewnianymi schodami prowadzącymi na poddasze. Piwnica na-
kryta jest ceramicznym sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast
pomieszczenia w obrębie parteru stropem belkowym wyprawionym na
gładko oraz ceramicznym sklepieniem żaglastym z dekoracyjną rozetą.49

Więźba dachowa jest oryginalna, wykonana w typie krokwiowo-stolco-
wym. 

Brama wjazdowa

Brama wjazdowa na teren zespołu została wzniesiona około 1766 roku.
Położona jest między budynkiem kordegardy i pałacem oraz powiązana z
nimi odcinkami muru (il. 30). Jest to budowla murowana z cegły ceramicz-
nej, tynkowana, o dwóch filarach wspartych od wewnątrz dwiema przy-
porami i zwieńczonych czterospadowymi daszkami. Została ona pokryta
dachówką ceramiczną karpiówką, podobnie jak przylegające do niej od-
cinki muru. Zarówno przejazd bramny jak i furta umieszczona w odcinku
muru od strony pałacu zostały zamknięte łukami kotarowymi, charak-
terystycznymi dla czasu budowy. Brama północna posiadała odpowiednik
identyczny w zakresie formy po stronie południowej pałacu. Ostatecznie
brama południowa została rozebrana w latach 60. XX wieku. 

Założenie parkowe

Uzupełnieniem zespołu pałacowego było niewielkie założenie parkowe o
charakterze krajobrazowym, usytuowane w obrębie bastionu „Morgen-
stern”, w fosie, a także przed frontem pałacu (il. 31, 34, 35). Jego pow-
stanie datowane jest na czas realizacji zespołu pałacowego. Pośrodku ba-
stionu znajdował się pierwotnie tzw. pokojowy magazyn prochu50,
adaptowany przez J. G. Treppmachera na skład win węgierskich. Po-
zostałością pierwotnego założenia w 1983 roku była jeszcze grupa oka-
załych platanów i wierzb o obwodzie przekraczającym 300 cm oraz dwie
lipy rosnące przed frontem pałacu na placu Wolności.51

Wśród późniejszych nasadzeń pochodzących z końca XIX lub począt-
ku XX wieku występują głównie lipy, klony i kasztanowce. Zarazem na
terenie bastionu, być może z wykorzystaniem wcześniejszego składu wi-
na, powstała restauracja Elysium-Bräu (il. 33), ciesząca się znaczną popu-
larnością wśród mieszkańców miasta. W tym samym czasie założenie
przed frontem pałacu zostało przekomponowane przez wprowadzenie
koncentrycznego układu szpalerów lipowych z dębem posadzonym
pośrodku osi widokowej w dniu 13 maja 1871 roku przez burmistrza
Drezdenka Emila Jacobitza (il. 32).52 Ponadto w 1913 roku na zachodnim



skraju założenia został wybudowany kamienny pomnik – fontanna
poświęcona Otto von Bismarckowi. W jego zwieńczeniu umieszczono
medalion z brązu z wizerunkiem Żelaznego Kanclerza.53

Podsumowanie

Pałac w Drezdenku w sensie formalnym i funkcjonalnym jawi się jako rea-
lizacja osadzona w lokalnej tradycji budowlanej. Decyduje o tym zarów-
no dwutraktowy układ przestrzenny wnętrza z przelotową sienią i klatką
schodową, a także symetryczna i zarazem rytmiczna kompozycja elewacji
frontowej. Sklepione pomieszczenia parteru służyły zapewne funkcjom
recepcyjnym i administracyjnym, a pozostałe jadalnym i kuchennym. Na-
tomiast w górnej kondygnacji umieszczone były apartamenty i sala balo-
wa z okładzinami sztukatorskimi. Niektóre wykorzystane rozwiązania,
choćby takie jak portal z balkonem, pełniące funkcje reprezentacyjne, to
cytaty z wybitnych realizacji architektonicznych tego czasu, które były
chętnie przyjmowane i adaptowane w środowiskach prowincjonalnych.
Na obecnym etapie badań projektant pałacu pozostaje nierozpoznany.
Maciej Słomiński wysunął przypuszczenie, że mógłby nim być królewski
mistrz budowlany Ludwig Friedrich Hahn, współpracownik Franza
Balthasara Schönberga von Brenckenhoffa.54 Projektant mógł jednak
równie dobrze wywodzić się ze środowiska poznańskiego, podobnie jak
rzemieślnicy sprowadzeni oraz zatrudnieni przez zleceniodawcę przy
realizacji zespołu. Dodatkowym atutem pałacu jest zachowany wystrój
oraz wyposażenie pochodzące z czasów jego budowy, w tym w szczegól-
ności drewniana, reprezentacyjna klatka schodowa z zachowawczym
repertuarem zdobniczym, kamienna posadzka w obrębie sieni, kuta
balustrada balkonu, dekoracyjna, zewnętrzna stolarka drzwiowa,
polichromie, kominki, a także sztukatorska okładzina ścian. Dodatkowo
pałac jest istotnym elementem założenia przestrzennego Drezdenka.
Zamyka i zarazem otwiera oś widokową łączącą kolejne jednostki skła-
dające się na urbanistykę miasta.

Rezydencja wraz z założeniem posiada niebagatelne wartości
historyczne. W pierwszym rzędzie są to ścisłe związki z budownictwem
militarnym twierdzy drezdeneckiej, o których decyduje wykorzystanie
struktury wcześniejszych budowli, a także uwarunkowanie kompozycji
przestrzennej zespołu pałacowego lokalizacją starszych budowli i są-
siedztwem dawnego bastionu. W pałacu pozostawiono nawet kolebko-

wo nakryte piwnice, będące świadectwem historycznej funkcji wcześ-
niejszej budowli oraz ówczesnej techniki budowlanej. Natomiast w
przypadku oficyn, uszanowano nie tylko historyczną substancję budo-
wlaną, ale też formę dawnych budynków koszarowych. Na ich unikalne
znaczenie dla dziejów architektury militarnej wskazuje Grzegorz Pod-
ruczny, podkreślając przy tym bardzo wczesną metrykę budowli oraz
wiernie zachowane formy, będące świadectwem tego typu realizacji.55

Wreszcie istotną wartością historyczną jest związek pałacu i zespołu z
osobą poznańskiego kupca i bankiera Johanna Gottloba Treppmachera,
będącego właścicielem i zarazem jego fundatorem. Niezwykła kariera, a
zwłaszcza wybitne osiągnięcia w dziedzinie handlu oraz finansów, stawiają
go w rzędzie najwybitniejszych postaci związanych z dziejami Drezdenka
i szerzej z polsko-niemieckim pograniczem. Niewątpliwie jego świado-
mość, wszechstronna znajomość świata, w tym wpływowych osób, a
także ważnych z punktu widzenia dziejów architektury zespołów pałaco-
wych i do tego nieograniczone możliwości finansowe, posiadały istotny
wpływ na kształt rezydencji i przyjęte rozwiązania. 
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53 Schütt 1920, s. 27, il. 7 na s. 29. 
54 Słomiński 1987, s. 9.
55 Podruczny 2011, s. 55.
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Die westliche Haupt- und Eingangsfassade wird von symmetrisch
angeordneten Tür- und Fensteröffnungen gegliedert und beide Ge-
schosse werden durch ein Gesims getrennt. Den oberen Abschluss
der Fassade bildet ein profiliertes Kranzgesims. Die Mittelachse wird
durch einen Scheinrisalit betont und der korbbogig geschlossene
Haupteingang durch flankierende Pilaster, auf denen ein Gebälk
ruht, hervorgehoben. Über dem Eingang befindet sich ein Balkon
mit schmiedeeiserner Brüstung, an der mittig eine Kartusche mit der
Hausmarke und den verschlungenen Initialen des Besitzers ange-
bracht ist (Abb. U1, 9, 16).44
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23   Kamin im Speisesaal des Erdgeschosses. Aufnahme 2017
Kominek w jadalni na parterze. Fot. z 2017 r.

22   Kamin in einem Erdgeschossraum. Aufnahme 2017
Kominek w pomieszczeniu parteru. Fot. z 2017 r.



Die Fenster im Erdgeschoss sind segmentbogig und die im Ober-
geschoss rechteckig geschlossen, die Rechteckfenster werden von
dekorativen Fensterbändern umlaufen (Abb. U1, 9). Die Hoffassade
zeigt ebenfalls eine Gliederung von 11 Achsen, mit variierenden Fens-
terabschlüssen im Erd- und Obergeschoss. Im Gegensatz zur Ein-
gangsfassade besitzt sie kein Kranzgesims (Abb. 12). Über dem Hin-
tereingang befindet sich ein rundbogig geschlossenes Fenster zur
Beleuchtung des Treppenhauses. Die Stirnfassaden haben einen drei-
achsigen Aufbau und werden von unterschiedlich geschlossenen
Fenstern und Blenden gegliedert (Abb. 12, 14). Über die Annexbau-
ten an der Nord- und Südseite erreicht man das Kellergeschoss, des-
sen Räume mit Kreuz- und Tonnengewölben gedeckt sind. Der Kell-

erraum im südlichen Gebäudeteil ist älter. Er stammt vermutlich noch
aus dem 17. Jahrhundert und gehörte als Lagerraum zu einem der
alten Festungsgebäude. 

Die Innenräume

Die Schlossinnenräume sind nachträglich umgestaltet worden. Ur-
sprünglich war die Raumaufteilung im Inneren in zwei Trakten ge-
staltet mit der bis heute erhaltenen repräsentativen Durchgangsdie-
le (Abb. 21). Einige Erdgeschossräume sind teils mit Kreuzgrat-, teils
mit Kuppelgewölben mit Lünetten bedeckt (Abb. 20). Die übrigen In-
nenräume im Erd- und im Oberschoss besitzen Holzbalkendecken mit
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24   Festsaal mit Wandverkleidung aus Stuckmarmor im Obergeschoss. Aufnahme 2017
Sala balowa ze sztukatorską okładziną ścian na piętrze. Fot. z 2017 r.
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26   Wandmalerei in einer Nische im Obergeschoss. Aufnahme 2017
Malowidło w obrębie niszy w pomieszczeniu piętra. Fot. z 2017 r.

25   Kamin in einem Raum im Obergeschoss. Aufnahme 2017
Kominek w pomieszczeniu piętra. Fot. z 2017 r.



Deckenschalung, an der glatt verputzte Schilfmatten befestigt sind.
Das bauzeitliche Sparrendach mit teils liegendem teils stehendem
Stuhl ist original erhalten. Die hölzernen, unterschiedlich gestalteten
Fenster- und Türrahmungen stammen vermutlich erst aus dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert: Die vierflügeligen, achtgeteilten Fenster
schmückt ein schlichter Schnitzdekor; die bauzeitliche zweiflügelige
Rahmenfeldtür am Haupteingang ist hingegen reich mit floralem
Schnitzdekor verziert (Abb. 15). In der Diele des Schlosses ist die höl-
zerne, viergewendelte Treppe mit dekorativer Brüstung erhalten. Der
Treppenboden zeigt einen phantasiereichen dichten Schnitzdekor
mit floralen Motiven, mit Weinreben und Eichenlaub sowie mit Dar-
stellungen von Gesichtern oder Masken mit pausbackigen Wangen,
die die Winde personifizieren (Abb. 17-19).45 Bauzeitlich ist ebenfalls
der aus rechteckigen Marmorplatten verlegte Fußboden in der Die-
le. Am Hintereingang ist an der Wand eine Inschriftentafel erhalten,
die über den Bau des Schlosses Auskunft gibt. Die Inschrift lautet:
1766 / Hab ich vollendet / dieses Haus, / wenn mein Herr will, / so will
ich rauss / Johann Gottlob / Treppmacher.46

Zur historischen Innenausstattung des Schlosses gehören auch die
in den Räumen des Erd- und Obergeschosses erhaltenen Kamine

(Abb. 22, 23, 25), der Stuckdekor in Form schlichter Vouten und die
noch in einem Saal des Obergeschosses vorhandene Wandverklei-
dung aus Stuckmarmor (Abb. 24). Des Weiteren ist in einem anderen
Raum des Obergeschosses in einer rundbogig geschlossenen Nische
eine Wandmalerei mit dem Motiv einer Blumenvase auf einem
Sockel erhalten (Abb. 26). Die noch vorhandenen   Reste der einsti-
gen festen Ausstattung zeugen von einem gut durchdachten und
zugleich kompletten Gesamtprogramm, das gleichzeitig mit der Er-
bauung des Schlosses ausgeführt worden war. In der Nachkriegszeit
wurden am Schloss nur gelegentliche Sanierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten durchgeführt. 2006 erfolgte ein Austausch der Dach-
haut. Das Gebäude erhielt damals eine neue Biberschwanzziegel-
eindeckung und die Fassaden wurden neu gestrichen.

Das nordöstliche Nebengebäude

Der Schlosshof wird von zwei freistehenden Nebengebäuden auf
längsrechteckigem Grundriss umschlossen (Abb. 27, 28). Das an der
Nordostseite gelegene Gebäude wurde um 1766 fertigstellt und
zeigt in seiner Mauersubstanz Reste älterer Mauerstrukturen. Ur-
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27   Nordöstliches Nebengebäude, Blick vom Hof. Aufnahme 2017
Widok na oficynę północno-wschodnią od strony dziedzińca. Fot. z 2017 r.

28   Luftaufnahme des Schlossensembles. Aufnahme 2015
Widok na założenie pałacowe z lotu ptaka. Fot. z 2015 r.



sprünglich befand sich an dessen Stelle ein langgestreckter Recht-
eckbau, der als Kaserne genutzt worden war.47 Das eingeschossige,
aus Natur- und Backstein ausgeführte Gebäude mit verputzten Fas-
saden ist vollständig unterkellert und trägt ein Krüppelwalmdach
in Biberschwanzziegeldeckung. Vom Hof führen zwei Eingänge ins
Innere des Gebäudes. Die Frontfassade von 15 Achsen zeigt einen
schlichten Baudekor von Fensterbändern und Türfaschen. Die bau-
zeitlichen Kastenfenster mit beweglichem Fensterpfosten und star-
rem Querholz sind noch erhalten. Sowohl das Keller- als auch das
Erdgeschoss zeigen einen Aufbau in zwei Trakten. In den Ein-
gangsachsen befinden sich gerade, einläufige Treppen. Die Kell-
erräume sind mit Segmentgewölben gedeckt, die Räume im Erdge-
schoss besitzen hingegen glatt verputzte Balkendecken. Das
bauzeitliche Dachtragwerk bildet eine Mischkonstruktion aus Pfet-
ten- und Sparrendach und ist noch in originaler Form erhalten. 

Das südöstliche Nebengebäude

Das zweite Nebengebäude wurde 1791 vollendet48 und steht eben-
falls auf den Grundmauern eines Vorgängerbaus. Es diente als Stall-

gebäude und Wagenremise und verfügte auch über einen Wohnbe-
reich. Der aus Natur- und Backstein errichtete und verputzte Bau, auf
längsrechteckigem Grundriss, trägt ein biberschwanzgedecktes Sat-
teldach mit Krüppelwalm an der Nordostseite (Abb. 28, 29). Das ein-
geschossige Gebäude ist nur in Teilen unterkellert. Die Tonnenwöl-
bung der Kellerräume zeugt von ihrem frühen Erbauungszeitpunkt
und lässt schließen, dass es sich hierbei um Überreste des Vorgänger-
baus handelt. Die Innenräume des Erdgeschosses sind mit glatt ver-
putzten Balkendecken geschlossen. Die Frontfassade ist im mittleren
Teil durch einen vierachsigen Risalit akzentuiert, der von Lisenen flan-
kiert wird, auf denen ein Gebälk ruht. Den oberen Abschluss des Ri-
salits bildet ein Dreiecksgiebel mit einem halbrunden Fenster. An den
Risalit schließt sich seitlich ein Vorbau an, durch den ein separater Zu-
gang zu den heutigen Klassenräumen führt. In diesem Gebäudeteil
sind noch die historischen vierteiligen Kastenfenster mit Spros-
sengliederung erhalten. Der südwestliche Teil der Frontfassade wur-
de durch Lisenen akzentuiert, zwischen denen die Fensteröffnungen
ungeordnet verteilt sind. Hier befinden sich auch der Kellereingang
und der Zugang zum Wohnbereich. Die Raumaufteilung im Inneren
ist infolge späterer Umbaumaßnahmen unregelmäßig. In der Diele ist
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29  Südöstliches Nebenhaus, Blick vom Hof. Aufnahme 2017
Widok na oficynę południowo-wschodnią od strony dziedzińca. Fot. z 2017 r.
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über dem Kellereingang eine Steintafel mit der Jahreszahl 1791 und
den Initialen J.G.T. (Johann Georg Treppmacher) erhalten. Das Dach-
tragwerk stellt eine Mischkonstruktion aus Pfetten- und Sparrendach
mit liegendem Stuhl dar.

Das Wächterhaus

Das Gebäude wurde 1766 am nördlichen Tor, nordöstlich des Schlos-
ses, erbaut und ist mit der Frontseite nach Nordwesten ausgerichtet

(Abb. 8, 11, 30). Das Wächterhaus ist ein kleiner, eingeschossiger, ver-
putzter Natur- und Backsteinbau auf annähernd quadratischem
Grundriss, der von einem Kranzgesims abgeschlossen wird. Die zwei-
geschossige, einachsige Hauptfassade besitzt ein segmentbogig ge-
schlossenes Fenster im Erdgeschoss und ein kleineres Fenster im ge-
schweiften Giebel des Dachgeschosses. Die Hoffassade wird von
einer segmentbogig geschlossenen Fenstertür und zwei kleinen Fen-
steröffnungen gegliedert. Der schlichte Baudekor der Fassaden be-
steht aus Fensterbändern, Türfaschen und dem Kranzgesims. Die hi-

30   Wächterhaus mit Zufahrts- und Durchgangstor. Aufnahme 2017
Widok na kordegardę z bramą wjazdową i furtą. Fot. z 2017 r.
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storischen Kasten- bzw. Blendrahmenfenster sind erhalten. Das Ge-
bäude trägt ein hohes Mansarddach in Biberschwanzziegeldeckung.
Der Bau ist vollständig unterkellert und besitzt ein ausgebautes
Dachgeschoss. Der Zugang zum Gebäude befindet sich an der Hof-
fassade. Über die Diele mit gerader, einläufiger Holztreppe, die ins
Dachgeschoss führt, gelangt man in den Hauptinnenraum mit seg-
mentbogigen Wandnischen. Die Kellerräume sind mit Tonnenge-
wölben mit Lünetten gedeckt, die Räume im Erdgeschoss besitzen
glatt verputzte Balkendecken bzw. ein Kuppelgewölbe mit einer de-

korativen Rosette.49 Das bauzeitliche Sparrendach mit Stuhl ist in sei-
ner originalen Form erhalten. 

Das Zufahrtstor

Das zum Schlossensemble führende Zufahrtstor, um 1766 erbaut,
liegt zwischen Wächterhaus und Schloss, mit dem es jeweils durch
eine Mauer verbunden ist (Abb. 30). Der verputzte Ziegelbau besitzt
zwei Pfeiler, die von der Hofseite durch je einen Strebepfeiler ge-

31  Blick auf die einstige Bastion „Morgenstern”. Aufnahme 2017
Widok na dawny bastion „Morgenstern”. Fot. z 2017 r. 
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stützt werden. Das Tor ist, ebenso wie die angrenzenden Mauerab-
schnitte, mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Sowohl die Tordurch-
fahrt, als auch das Durchgangstor in dem schlossseitigen Mauerab-
schnitt sind korbbögig geschlossen, was charakteristisch für deren
Erbauungszeit ist. Dem Nordtor entsprach an der Südseite des

Schlosses ein Zufahrtstor in analoger Gestalt, das jedoch in den
1960er Jahren abgetragen worden ist.

Die Parkanlage

Das Driesener Schlossensemble wurde schon während der Erbau-
ungszeit durch einen kleinen Landschaftspark ergänzt, der sich auf
dem Gelände der einstigen Festungsbastion „Morgenstern”, im Be-
reich des Festungsgrabens und vor der Eingangsseite des Schlosses
erstreckte (Abb. 31, 34, 35). Inmitten der Bastion befand sich ur-
sprünglich das sogenannte Friedenspulvermagazin,50 das von J. G.
Treppmacher als Lagerhaus für ungarische Weine genutzt worden
war. Von dem ursprünglichen Baumbestand der Parkanlage waren
1983 noch eine Baumgruppe mächtiger Platanen und Weiden mit
einem Durchmesser von über 300 cm sowie zwei Linden vor der
Schlossfront auf dem Platz der Freiheit (plac Wolności) erhalten.51

Zu den späteren Anpflanzungen aus dem Ende des 19. Jahrhun-
derts und dem Beginn des 20. Jahrhunderts gehören vorrangig Lin-
den, Ahorne und Kastanien. Zur damaligen Zeit entstand auf dem
einstigen Bastionsgelände – vermutlich im früheren Weinlagerhaus
– das bei den Stadtbewohnern sehr beliebte Restaurant Elysium-
Bräu (Abb. 33). Damals wurde auch die Parkanlage vor dem Schloss
umgestaltet, indem man vor der Eingangsfassade ein konzentrisch

34   Parkanlage am Schloss. Ansichtskarte um 1920
Założenie parkowe przy pałacu. Widokówka z lat 20. XX w. 

33   Pavillon in der Parkanlage am Schloss. Ansichtskarte um 1920
Pawilon w założeniu parkowym przy pałacu. Widokówka z lat 20. XX w. 

32   Denkmal Otto von Bismarcks. Ansichtskarte um 1910
Pomnik Otto von Bismarcka. Widokówka z około 1910 r. 
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angeordnetes Lindenspalier mit einer einzelnen, am 13. Mai 1871
von Driesens Bürgermeister Emil Jacobitz angepflanzten Eiche, in
der Mitte der Sichtachse anlegte (Abb. 32).52 Außerdem errichtete
man 1913 am westlichen Rand des Parks einen Steinbrunnen zum
Gedächtnis an Otto von Bismarck mit einem bronzenen Bildnisme-
daillon des Kanzlers.53

Zusammenfassung

Das Driesener Schlossensemble basiert sowohl in seiner Formenspra-
che, als auch in seiner räumlichen Anordnung und Raumstruktur auf
der lokalen Bautradition. Davon zeugt nicht nur die Konzeption der
Innenräume in zwei Trakten mit Durchgangsdiele und Treppe, son-
dern auch die symmetrische und rhythmische Fassadengestaltung. Die
gewölbten Erdgeschossräume dienten einst sicherlich zu Rezeptions-
und Verwaltungszwecken, die übrigen vermutlich als Speise- und
Küchenräume. Im Obergeschoss befanden sich dagegen die Salons
und der Festsaal mit seiner Wandverkleidung aus Stuckmarmor. Eini-
ge der am Schloss verwendeten architektonischen Lösungen, wie das
Portal mit darüberliegendem Balkonaustritt, sind Zitate von Bauwer-
ken der damaligen Zeit, die man gern übernahm oder nachbaute. Der
entwerfende Architekt des Driesener Schlosses ist bislang unbekannt.
Maciej Słomiński vermutet, dass es sich dabei um den königlichen Ar-

chitekten Ludwig Friedrich Hahn, einen Mitarbeiter von Franz Baltha-
sar Schönberg von Brenckenhoff, handeln könnte.54 Aber auch könn-
te der Architekt aus Posener Kreisen stammen, ähnlich wie die Hand-
werker, die vom Auftraggeber für den Schlossbau engagiert worden
waren. Eine Besonderheit des Driesener Schlosses ist seine erhaltene
bauzeitliche Ausstattung, insbesondere der repräsentative hölzerne
Treppeneinbau mit seinem phantasievollen Schnitzdekor, ebenso wie
der Steinfußboden in der Diele, die schmiedeeiserne Balkonbrüstung,
die äußeren Fensterrahmungen, die farbige Wandfassung, die Kami-
ne und die Wandverkleidung aus Stuckmarmor.

36   Grabdenkmal für
Johann Georg Treppmacher (?) . 

Ansichtskarte um 1910 
(Ausschnitt)

Pomnik nagrobny (?)
Johanna Georga Treppmachera.

Fragment widokówki 
z około 1910 r. 

37   Grabdenkmal für Heinrich 
Gottlob Ludwig von Holzendorff 

in Hohenkarzig. 
Aufnahme 2017

Pomnik nagrobny Heinricha 
Gottloba Ludwiga 

von Holzendorffa w Gardzku.
Fot. z 2017 r.

35   Parkanlage am Schloss. Ansichtskarte um 1920
Założenie parkowe przy pałacu. Widokówka z lat 20. XX w.
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Der Schlosskomplex besitzt durch seine engen Bezüge zur Mi-
litärarchitektur der früheren Festung einen besonderen historischen
Wert. Die Baustruktur der einstigen Festungsbauten, aber auch de-
ren Lage sowie die Nachbarschaft der alten Bastion bedingten in
weitgehendem Maße die räumliche Ausdehnung, die Anlage und
Raumstruktur des Gesamtensembles. In das Schlossgebäude hatte
man die alten tonnengewölbten Keller integriert, die nicht nur ein
Zeugnis der historischen Funktion des Vorgängerbaus, sondern auch
der damaligen Bautechnik ablegen. Auch in den Nebengebäuden
würdigte man beim Um- und Neubau nicht nur die historische Bau-
substanz der Vorgängerbauten, sondern auch die Gestalt der einsti-
gen Kasernen. Auf ihre einzigartige Bedeutung in der Geschichte
der Militärarchitektur wies vor allem Grzegorz Podruczny hin und
betonte insbesondere die frühe Entstehungszeit beider Gebäude
und deren Erhaltung in ihrer originalen Baugestalt.55

Einen wichtigen historischen Aspekt stellt auch die Verbindung
des Driesener Schlosses zu seinem Erbauer, dem Posener Kaufmann
und Bankier Johann Gottlob Treppmacher, dar. Seine außergewöhn-
liche Karriere und seine großen Erfolge im Handels- und Finanzbe-
reich haben ihn zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der
Geschichte der Stadt Driesen und in der deutsch-polnischen Grenz-
region gemacht. Seine umfassenden Kenntnisse von der damaligen
Welt, seine Beziehungen zu einflussreichen Persönlichkeiten und
sein unbegrenzter finanzieller Reichtum ermöglichten es Treppma-
cher, das Schlossensemble in dieser Gestalt anzulegen und zu einem
wichtigen Bestandteil der städtischen Raumstruktur von Driesen zu

entwickeln, indem das Schloss sowohl den Anfang und zugleich den
Abschluss der städtebaulichen Sichtachse bildet. 
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