
Treskowowie  
z Owińsk

Nieznana historia wielkiego rodu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Przygotowanie materiałów: Fundacja Nasze Podwórko
Redakcja: Olga Krause-Matelska, Wojciech Matelski

Zdjęcie na stronie tytułowej. Pałac w Owińskach, lata 60. XX wieku.  
Z archiwum Szkoły Podstawowej w Owińskach

Zdjęcie na stronie ostatniej: Fragment mapy Prus Południowych Davida Gillego (1802 - 1803). Special Karte von 
Südpreussen : mit Allergrösster Erlaubniss aus der Königlichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, 
unter Mitwürkung des Directors Langner, B1, Biblioteka  Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Skład, łamanie i przygotowanie do druku: Jacek Schmidt
Druk: GRAPHit Publishing House | Ad Agency | Studio

ISBN 978-83-960184-1-0 

Wydawca: Molendium. Towarzystwo Historyczne Wsi Gminy Czerwonak
Rok wydania: 2022

Przygotowując folder skorzystaliśmy z:

„Amtsblatt der Koniglischen Regierung zu Posen”, numery z lat 1816 - 1874.

„Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Hauser”, R. 1908 i R. 1910.

Krause-Matelska O., Matelski W., Czerwone szkoły w gminie Czerwonak, Molendium 2020.

Krause-Matelska O., Matelski W., Ratajczak K., Owińska. Krajobrazy, miejsca, ludzie., Owińska 2022

Kronika Miasta Poznania, Radojewo i Morasko, Bielawska-Pałczyńska J., Romantyczna rezydencja rodziny  
von Treskowów, Poznań 2022/2.

Kronika Miasta Poznania, Radojewo i Morasko, Krause-Matelska O., Dzieje rodziny von Treskowów z Radojewa, 
Poznań 2022/2.

Kronika Miasta Poznania, Radojewo i Morasko, Jabłońska A, Matyjaszczyk D., Założenie pałacowo-parkowe  
w Radojewie, Poznań 2022/2.

Księga adresowa obywateli ziemskich Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1923.

Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, rzemiosła i rolnictwa, Warszawa 1926/1927.

Piszczek T., Dzieje Owińsk w zarysie, Owińska 1974, maszynopis.

Piszczek T., Materiały do dziejów Owińsk i kultury ludowej, Owińska 1979, maszynopis.

Piszczek T., Recesy, rękopis.

Plater R., Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Lipsk 1846 r.

Rezler M., Na skraju puszczy. Gmina Czerwonak w przeszłości, teraźniejszości i legendzie, Czerwonak 2006.

Treskow R., Gilly, Schinkel, Catel., Da Landschloss Owinsk bei Posen. Pałac w Owińskach koło Poznania  
1803-1806, Berlin 2011.

Tyczka J., Zarys dziejów domu misyjnego w Chludowie, Chludowo 1994.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Szanowni Państwo!

Rodzina von Treskowów z Owińsk przez blisko 150 lat wpływała na rzeczywistość gospodarczą i społeczną miejscowości po-

łożonych w dzisiejszych gminach: Czerwonak, Suchy Las i Swarzędz. Treskowowie budowali pałace, zakładali folwarki, powo-

ływali do życia nowe wsie, stawiali szkoły, remontowali obiekty kościelne i cmentarze, fundowali drogi i mosty. Jako najwięksi 

miejscowi posiadacze ziemscy byli również ważnymi pracodawcami, zazwyczaj dobrze wspominanymi. W czasach zaborów 

w zdecydowanej większości nie angażowali się w niemiecko-polskie spory, nad politykę przedkładając gospodarowanie i rozwój. 

Von Treskowowie opuścili Polskę w 1945 roku. Po wojnie ich pałace i folwarki przejęło Państwo. W pałacach zorganizowano 

szkoły albo zaadaptowano je na mieszkania, folwarki przekształcono w Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po 1989 roku przytła-

czająca większość obiektów popadła w ruinę, a wyjątkami od tej smutnej reguły są pałace w Biedrusku i Annowie. Równie źle, 

jak z pałacami i folwarkami czas obszedł się z pamięcią o rodzinie von Treskowów. 

Molendium. Towarzystwo Historyczne Wsi Gminy Czerwonak od dłuższego czasu prowadzi działania na rzecz upowszech-

nienia wiedzy o rodzinie von Treskowów. Celowi temu służą wycieczki oraz wystawy stacjonarne i internetowe. Folder, który 

trzymają Państwo w rękach, jest kolejną próbą przywrócenia Treskowów Wielkopolsce. Czy jest to próba udana, muszą ocenić 

Państwo sami. My ze swej strony chcielibyśmy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji, 

przede wszystkim autorom pięknych zdjęć: Ewie Jachczyk, Małgorzacie Kubskiej, Dance Pawlickiej, Marianowi Wawrzyszko.

 

 Olga Krause-Matelska

  Wojciech Matelski
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Czasy Sigmunda Ottona  Josepha von Treskowa,  
pierwszego właściciela Owińsk (1797-1825)

Po przejęciu za odszkodowaniem majątku zakonu cysterek w Owińskach, państwo pruskie w 1797 roku sprzedało ziemie zakonne 

Sigmundowi Ottonowi von Treskowowi. Zakupione dobra leżały po obu stronach Warty i rozciągały się od Chludowa na zachodzie 

po Wierzonkę na wschodzie. Centrum majątku stanowiły Owińska z dominującym w krajobrazie malowniczych wzniesień baro-

kowym kościołem i klasztorem. Sigmund Otto przejmując pocysterskie dobra, przyjął na siebie obowiązek dbania o kościoł pw. św. 

Jana Chrzciciela. Ten obowiązek w latach późniejszych spoczywał na wszystkich jego głównych spadkobierców. Na przeciwległym 

wysokim brzegu Warty znajdowało się Radojewo połączone z Owińskami przeprawą. Realizacja związanych z majątkiem planów wy-

magała ogromnych pieniędzy. Aby je zdobyć, Sigmund Otto rozpisał prywatne obligacje. Dzięki uzyskanym w ten sposób środkom 

mógł przystąpić do zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych. Zaangażowani w nie byli wybitni architekci: David Gilly, Ernst 

Konrad Peterson, Karl Friedrich Schinkel i Ludwig Catel. W swoim majątku Sigmund Otto najpierw wystawił budynki gospodarcze: 

cegielnię, gorzelnię, stajnie, stodoły i kuźnię. Jednym z ważniejszych źródeł dochodu dla folwarku była hodowla owiec, merynosów 

sprowadzonych z Hiszpanii. Po postawieniu obiektów gospodarczych przyszedł czas na budowę domów dla robotników, siedziby 

inspektorów oraz domu dla zarządcy majątku, czyli tzw. małego pałacu. Właściwy pałac w Owińskach powstał w latach 1804-1806, 

a jego projektantami byli David Gilly, Ludwig Catel i Karl Friedrich Schinkel. Nieco wcześniej, około 1800 roku, na zboczu wzgórza 

w Radojewie, Ernst Konrad Peterson wybudował dla Treskowów drugi skromniejszy pałac. Pałace w Owińskach i Radojewie oraz 

otaczające je parki krajobrazowe wzbudzały zachwyt i zainteresowanie współczesnych. 13 grudnia 1806 roku Owińska odwiedził 

cesarz Napoleon Bonaparte. Pod nieobecność ojca, znamienitego gościa podejmował syn Sigmunda Ottona, Karl. W następnych 

latach wielokrotnie majątek von Treskowa odwiedzali Antoni Radziwiłł namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego i jego żona 

Luiza. Oprócz pałaców i budynków gospodarczych Sigmund Otto ufundował również szkoły w Owińskach i Promnicach, które to 

wydarzenie zostało odnotowane w pruskim dzienniku urzędowym, w lutym 1819 roku. Sigmund Otto von Treskow zmarł 6 lutego 

1825 roku w Owińskach i pochowany został w Radojewie. Po jego śmierci włości owińskie zostały podzielone pomiędzy trzech 

synów. Owińska odziedziczył Otto Sigismund von Treskow (1793-1855) wraz z Trzuskotowem, Biedruskiem, Chludowem, Chojni-

cą, Czerwonąniwą i Knyszynem, Tworkowem i Zielątkowem oraz Wronczynem i Złotnikami. Radojewo z Neudorf (Nową Wsią), 

Umultowo i Bolechowo ze Schlagenthinem przypadły Heinrichowi Balthasarowi (1795 - 1861), a Wierzonka, Karlowitz i Ludwi-

gshohe najmłodszemu z braci, Ludwigowi Augustowi (1799-1865). 

Gorzelnia na  dzisiejszym  
Placu Przemysława w Owińskach.  
Fot. Małgorzata Kubska.
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Sigmund Otto Joseph von Treskow (1756-1825)

Sigmund Otto Joseph von Treskow (1756-1825) urodził się 16 mar-

ca 1756 roku z niesakramentalnego związku zubożałego szlachcica, 

tajnego radcy i  kanonika Alberta Sigismunda Friedricha von Tre-

skow (1717-1767) oraz córki tkaczy Marii Elżbiety Mangelsdorf 

(1726-1811), zatrudnionej jako jego gospodyni. Przyszedł na świat 

w Milow nad Havelą, miasteczku w Brandenburgii, które od końca 

XIV wieku należało do rodu Treskowów i które dwa lata wcześniej 

w  wyniku licytacji, zostało utracone. Wychował się w  Halberstadt, 

w którym ojciec jako tytularny kanonik przy kolegiacie kościoła Ma-

rii Panny miał prebendę i prawo do zamieszkania. Po nagłej śmierci 

ojca pozostał bez zabezpieczenia finansowego. Opiekę roztoczyli nad 

nim mieszczańscy przyjaciele Alberta Sigismunda. Jednym z nich był 

hugenocki kaznodzieja Jean Henri Balthazar Catel, którego wnuk kil-

kadziesiąt lat później projektował i budował dla Treskowa reprezen-

tacyjne gmachy w  Owińskach. Dzięki kupieckiemu wykształceniu, 

pracowitości, wytrwałości i licznym talentom, w tym do zjednywania 

sobie wpływowych ludzi, Sigmund Otto Joseph zrobił dużą karierę 

finansową. W 1781 roku zyskał prawo do bycia obywatelem Berlina, 

założył własną manufakturę wyrabiającą sztuczne kwiaty z  jedwa-

biu. W 1784 roku bardzo korzystnie i szczęśliwie się ożenił z Anną 

Sarą George (1763-1834), córką zamożnego destylatora i gorzelnika 

Benjamina George’a, nieformalnego przywódcy hugenockiej diaspo-

ry w  Berlinie. Młode małżeństwo zamieszkało w  centrum Berlina. 

Mieli ośmioro dzieci, siedmiu synów i córkę. W pobliżu berlińskiego 

zamku miejskiego Treskow otworzył własny skład, w którym oprócz 

jedwabnej galanterii handlował suknem na mundury. Brał udział 

w przedsięwzięciach przynoszących szybkie zyski, m.in. założył jed-

ną z  pierwszych rafinerii cukru. Podjął się bardzo intratnej i  ryzy-

kownej operacji zaopatrzenia w tkaniny mundurowe amerykańskiej 

armii Georga Washingtona. Miał renomę zdolnego kupca, człowieka 

o  niemal niewyczerpanych zasobach sił i  wzorcowej przedsiębior-

czości. Wkrótce został ważnym dostawcą towarów dla pruskiej armii 

oraz dla francuskiej armii rewolucyjnej. Największą transakcją, jaką 

przeprowadził Treskow, było dostarczenie Francuzom koni i mundu-

rów za ogromną kwotę 4 milionów franków. Dyrektoriat, który nie 

dysponował wówczas odpowiednią sumą pieniędzy, oddał 5 lutego 

1797 roku Treskowowi w zastaw jako zabezpieczenie umowy 140-ka-

ratowy diament koronny Regent, którego wartość była trzykrotnie 

Sigmund Otto Joseph von Treskow (1856 -1825)  
i Anna Sara von Treskow z domu George (1863-1834).
Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser, B Band XIII:
Genealogisches Handbuch des Adels, Band 73,
Limburg an der Lahn,1980, s. 454, ze zbiorów Biblioteki
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
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większa. Półtora roku później skarb został wykupio-

ny przez Francuzów, aby później ozdobić paradny 

rapier cesarza Napoleona podczas jego koronacji. 

Dziś oglądać go można w kolekcji klejnotów w mu-

zeum w Luwrze. Fortuna mu sprzyjała, Sigmund Otto 

Joseph podjął więc starania u króla o nadanie tytułu 

szlacheckiego. 

W dniu 14 stycznia 1797 roku w uznaniu zasług, król 

Fryderyk Wilhelm II wyniósł go do stanu szlachec-

kiego i nadał mu herb. W prowincji Prusy Południo-

we, która powstałej po zaborze ziem Rzeczpospolitej 

przez Królestwo Prus, Sigmund Otto Joseph von Tre-

skow nabył najpierw majątek ziemski Strzelce położo-

ny w pobliżu Kutna, a w lipcu 1797 roku kupił na nie-

zwykle korzystnych warunkach rozległe dobra, które 

zostały skonfiskowane zakonowi cysterek z  Owińsk. 

Energicznie przystąpił do zagospodarowywania nowo 

nabytych dóbr, nie zaniedbując innych interesów. Sig-

mund Otto zmodernizował istniejące gospodarstwa 

w Owińskach i Radojewie, założył nowe wsie i folwar-

ki, którym nadał nazwy utraconych rodowych dóbr: 

Milow (Mielno), Praemnitz (Promnice), Schlagenthin 

(Szlachęcin). Kolejne folwarki nosiły nazwy wywodzące się od imion synów: Karlowitz (Karłowice), Heinrichsfelde (Potasze), 

Ottowo (nie istnieje), Ludwigshohe (Ludwikowo). Jedyna córka Anna Sara została utrwalona w nazwach Annaberg (Dziewicza 

Góra) i  folwarku Annahof. Imionami synów Benjamina, Wilhelma i George’a nazwane zostały folwarki w dobrach Strzelce. 

Aby zrealizować wszystkie te inwestycje, Sigmund Otto von Treskow musiał zaciągać pożyczki i wypuścić prywatne obligacje. 

Dobrą passę przerwała klęska Prus w wojnie z Napoleonem i powstanie Księstwa Warszawskiego. Król Fryderyk Wilhelm III, 

mając na względzie dobre kontakty Treskowa z Francuzami, powierzył mu w 1810 roku reprezentowanie interesów Prus w Pa-

ryżu, podczas negocjacji warunków spłaty kontrybucji, które zakończyły się korzystnym dla Prus i Treskowa rozwiązaniem. Do 

realizacji umowy jednak nie doszło, ponieważ Prusy przystąpiły w 1812 roku do wojny przeciwko cesarstwu francuskiemu. Po 

klęsce Napoleona, kiedy sytuacja się ustabilizowała, Sigmund Otto Joseph von Treskow sprzedał część nieruchomości w Berli-

nie i na dobre osiadł w Owińskach. Sigmund Otto von Treskow zmarł 6 lutego 1825 roku w Owińskach i pochowany został na 

rodzinnym cmentarzu w Radojewie. Jego pomnik nagrobny odlany z berlińskiego żelaza nie zachował się do naszych czasów.

Herb rodziny von Treskow.  
Źródło: www.treskowpage.com



7

W 1800 roku na zboczu wzgórza w Radojewie Ernst Konrad Peterson wybudował dla Sigmunda Ottona von Treskow pierwszy 

z dwóch dużych pałaców. Dworek był zaprojektowany tak, aby zapewniać panoramiczne widoki. Wyposażony w duży taras wido-

kowy skierowany w kierunku Owińsk, górował nad opadającymi ku rzece sadami i winnicami. Częścią radojewskiego projektu 

był położony na wzgórzu 20 ha park, z którego krętych ścieżek roztaczały się wyjątkowe pejzaże. Teren urozmaicały sztuczne 

ruiny, oczka wodne i platformy widokowe. Tutejszy pałac podbił serce żony Sigmunda Ottona, Anny Sary i stał się ulubionym 

mieszkaniem, do którego przenosiła się z Owińsk na całe miesiące. 

Pałac w Radojewie. 
Duncker Alexander, 
Ländlichen Wohnsitze, 
Schlösser und Resi-
denzen der Ritterscha-
ftlichen Grundbesitzer 
in der Preussischen 
Monarchie, Bd. 3, nr.156, 
Berlin 1860-1861.

W 1804 roku postawiono dom dla zarządcy, czyli 

tzw. mały pałac wraz z oranżerią. Mały pałac zapro-

jektowany został jako dwukondygnacyjny skromny 

dwór z dziewięcioma osiami okiennymi. Frontem 

skierowany był w stronę gorzelni, a z okien fasady 

ogrodowej roztaczał się widok na główny pałac i 

zabudowania klasztorne. Mały pałac, chociaż pier-

wotnie miał służyć zarządcom majątku, zamieszki-

wany był przede wszystkim przez członków rodziny 

von Treskow, od drugiej połowy XIX wieku, stając się siedzibą wdów. W latach 20. i 30. XX wieku w małym pałacu znajdowała się 

Prywatna Szkoła Powszechna z językiem niemieckim. Po II wojnie światowej ulokowano tam ośrodek zdrowia oraz mieszkania 

prywatne. Budynek rozebrano na początku lat 90. XX wieku. Mały pałac przez mieszkańców Owińsk nazywany był również willą 

Reginki, od imienia  mieszkającej przez długie lata wówczas niezamężnej siostry Walthera von Treskow, Reginy (Bertha Maria 

Paula Regina). 

Mały pałac. Zdjęcie z lat 80. XX wieku.  
Fot. Ewa Jachczyk.
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Najsławniejsi architekci związani z rodziną  
von Treskowów z Owińsk

David Gilly (1748 - 1808), niemiecki architekt, urbanista i kartograf epoki klasy-

cyzmu, działający w Prusach. Autor słynnej mapy Prus Południowych, projektant i bu-

downiczy wielu pałaców i budowli użyteczności publicznej oraz rozwiązań urbanistycz-

nych, m.in. w  Poznaniu i  Kaliszu. Wywodził się z  rodziny hugenockich imigrantów. 

W 1770 roku, w wieku zaledwie 22 lat, uzyskał stanowisko krajowego mistrza budowla-

nego. W latach 1772–1782 działał w Stargardzie, skąd został przeniesiony do Szczecina. 

Projektował m.in. porty w Świnoujściu (1785) i Kołobrzegu. W 1788 roku awansował 

do wyższego departamentu ds. budownictwa w  Berlinie i  uzyskał tytuł tajnego rad-

cy budowlanego. Cztery lata później został wicedyrektorem departamentu. W latach 

1792–1801 działał przy budowie Kanału Bydgoskiego, projektował rozbudowę i prze-

budowę portów w Gdańsku i Elblągu.

W 1793 David Gilly otworzył swoją uczelnię budowlaną w Berlinie, a w 1799 roku zo-

stał współzałożycielem Berlińskiej Akademii Budownictwa (Berliner Bauakademie), 

która stała się najważniejszym ośrodkiem niemieckiego klasycyzmu. Jego uczniem 

był m.in. Karl Friedrich Schinkel. Po śmierci jedynego syna, wybitnego młodego ar-

chitekta Friedricha Gilly’ego (1772-1800), David Gilly wycofał się z realizacji dużych 

projektów. 

Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841), niemiecki architekt, urbanista, projek-

tant i  malarz, jeden z  najwybitniejszych architektów europejskich pierwszej połowy 

XIX wieku. Uważany za wybitnego twórcę klasycyzmu, był również prekursorem histo-

ryzmu romantycznego z jego stylami arkadowym, neogotyckim i neorenesansowym.

Urodził się w Neuruppin w rodzinie urzędnika kuratorium szkolnego, uczył się w gim-

nazjum w  Berlinie. Zafascynowany rysunkami Friedricha Gilly’ego stał się uczniem 

Friedricha i jego ojca Davida Gilly’ego, z którymi się zaprzyjaźnił. Od 1798 uczęszczał 

do ich prywatnej szkoły budownictwa w Berlinie, gdzie podobnie jak inni studenci za-

mieszkał. W  1799 podjął studia w  nowo powstałej berlińskiej Akademii Budownic-

twa (Bauakademie), której współzałożycielem, a zarazem wykładowcą był David Gilly. 

Profesorem Akademii był także Friedrich Gilly, który wykładał optykę i perspektywę. 

Studia zorientowane były na praktyczną naukę zawodu, w związku z tym studenci w se-

zonie budowlanym spędzali czas na budowach, a wykłady odbywały się w okresie zi-

mowym. Karl Friedrich Schinkel studiował równocześnie w Akademii Sztuk Pięknych 

(Akademie der Schönen Künste). Uzupełniał wykształcenie we Włoszech i w Paryżu. 

Niezwykle pracowity i  wszechstronny pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Jego 

pierwszą dużą realizacją był pałac w Owińskach.

Karl Friedrich Schinkel
portret autorstwa 
Carla Josepha Begasa
źródło: Wikimedia Commons.

David Gilly
źródło: Wikimedia Commons.
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Pałac w Owińskach został wzniesiony w latach 1804-1806 jako reprezentacyjna siedziba rodowa. Jego cechą charakterystyczną 

był nieotynkowany cokół z polnych kamieni, dodający tej eleganckiej budowli nieco rustykalnego wyrazu. Jednak na plan pierw-

szy obiektu wysuwał się umieszczony na osi budynku ryzalit z portykiem, którego kolumny podtrzymywały szeroki taras. Dzieła 

dopełniały arkadowe drzwi balkonowe i wieńczący całość trójkątny tympanon. Przed pałacem pozostawiono otwartą przestrzeń 

z rozległym stawem, flankowały ją dwa budynki bramne, wiodące do pałacu i otaczającego go parku.

Dekoracje sufitu projektowana przez  Karla Friedricha Schinkla. 
Fot. Danka Pawlicka, lata 90. XX wieku.

Powtarzający się w dekoracjach motyw pawia 
nawiązuje do herbu von Treskowów. 
Fot. Danka Pawlicka, lata 90. XX wieku.

Pałac w Owińskach na litografii  
Theodora Hennicke 
Duncker Alexander, Ländlichen 
Wohnsitze, Schlösser und Residenzen 
der Ritterschaftlichen Grundbesitzer 
in der Preussischen Monarchie, Bd. 3, 
Berlin 1860-1861,  
dostęp za pośrednictwem  
Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Sklepienie rotundy z malowidłami zaprojektowanymi  
przez Karla Friedricha Schinkla.  
Fot. Danka Pawlicka, lata 90. XX wieku.
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Sigmund Otto von Treskow zmodernizował istniejące gospodarstwa w Owińskach i Radojewie, założył nowe wsie i  folwarki, 

którym nadał nazwy utraconych rodowych dóbr: Milow (Mielno), Praemnitz (Promnice), Szlagenthin (Szlachęcin). Kolejne 

folwarki nosiły nazwy wywodzące się od imion synów: Karlowitz (Karłowice), Heinrichsfelde (Potasze), Ottowo (nie istnieje), 

Ludwigshohe (Ludwikowo). Jedyna córka Anna Sara została utrwalona w nazwach Annaberg (Dziewicza Góra) i folwarku Anna-

hof. Imionami synów Benjamina, Wilhelma i George’a nazwane zostały folwarki w dobrach Strzelce.

Folwark w Szlachęcinie. Fot. Marian Wawrzyszko.

Folwark w Karłowicach. Fot. Małgorzata Kubska.

Folwark w Heinrischfelde (Potasze), dawna owczarnia. 
Źródło: Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr 3/2013, strona 27. 
Fot. Katarzyna Chojnacka.

Folwark Annowo. Fot. Olga Krause-Matelska.
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W ciągu kilku lat (1797-1806) w Owińskach i Radojewie Sigmund Otto postawił kompleks budynków, których centrum stanowił 

reprezentacyjny pałac. Najpierw powstały budynki gospodarcze: na południe od klasztoru stanęła dziś już nieistniejąca cegielnia 

oraz domy dla pracowników, naprzeciw planowanego dopiero pałacu, gorzelnia, spichlerz i dom mieszkalny wykonane w całości 

z  kamienia polnego. W  północnej części wsi rozlokowano zabudowania folwarku. Po zachodniej stronie drogi wybudowano 

domy dla pracowników majątku, po drugiej stronie zaś stajnie, owczarnie, spichlerz i stodoły. 

Dawny dom gorzelanego. 
Fot. Olga Krause-Matelska.

Fragment dawnych  
zabudowań folwarcznych. 
Fot. Małgorzata Kubska.

Gorzelnia, elewacja tylna.
Fot. Małgorzata Kubska.
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Ewangelickie  cmentarze w majątkach von Treskowów

Cmentarz ewangelicki w Owińskach, 
na którym pochowani zostali  
m.in. drugi właściciel Owińsk Otto 
Sigismund  von Treskow,  
trzeci właściciel Owińsk Otto  
Sigismund  Joseph von Treskow  
oraz trzeci właściciel Owińsk Walther 
Fritz Otto von Treskow.  
Fot. Małgorzata Kubska.

Cmentarz ewangelicki w Radojewie, na którym pochowany został m.in. 
pierwszy właściciel Owińsk Sigmund Otto Joseph von Treskow.  
Fot. Marian Wawrzyszko.

Cmentarz ewangelicki w Promnicach. 
Fot. Marian Wawrzyszko.

Cmentarz ewangelicki w Wierzonce 
z nagrobkami przedstawicieli miejscowej linii 
von Treskowów. 
Fot. Małgorzata Kubska.



13

W dawnym folwarku w Owińskach 

Dawny spichlerz. Fot. Olga Krause-Matelska.

Widok na gorzelnię. 
Z archiwum rodziny Wieczorków.

Nieistniejący budynek neogotyckiej kuźni. Źródło: 
Rudigier v. Treskow. Gilly, Schinkel, Catel. Das Landschloss 
Owinsk bei Posen. Pałac w Owińskach koło Poznania 
1803-1806, Berlin 2011, str.100.

Dawna rządcówka. 
Fot. Małgorzata Kubska.
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Czasy Ottona Sigismunda von Treskowa,  
drugiego właściciela Owińsk (1825-1855)

Po podziale majątku nowy dziedzic Owińsk Otto Sigismund von Treskow zarządzał dobrami o powierzchni przeszło 6 tysięcy 

hektarów. W 1846 roku w Owińskach 676 osób mieszkało w 61 domach, w Bolechówku 108 osób mieszkało w 10 domach, w He-

inrischfelde 170 osób mieszkało w 25 domach, w Miękowie 119 osób mieszkało w 12 domach, w Annahof 55 osób mieszkało 

w 6 domach, w Miękówko folwark 41 osób mieszkało w czterech domach, a w Rakowskim Dole 12 osób mieszkało w jednym 

domu. Podobnie jak w latach poprzednich ważną rolę w przychodach z majątku odgrywała hodowla owiec. Poza prowadzeniem 

własnych stad nowy właściciel wspierał ten rodzaj gospodarowania u włościan. Co roku „udzielał” bezpłatnie baranów zaro-

dowych dziesięciu wybranym gospodarstwom. W ten sposób na wsi rodziło się więcej zdrowych jagniąt i podnosiła się jakość 

hodowanych zwierząt. Otto Sigismund bacznie obserwował zmiany zachodzące w rolnictwie i starał się iść z duchem czasów. 

Modernizował stare i stawiał nowe budynki gospodarcze. Wspomagał też finansowo utrzymanie i reperowanie okolicznych dróg 

i mostów. W 1829 roku Otto Sigismund przy szlaku na Dziewiczą Górę wybudował pałacyk w Annowie i zatrudnił ogrodnik, 

który otoczył dom ciekawymi nasadzeniami i rabatami. W latach 30. XIX wieku właściciel Owińsk uwłaszczył swoich chłopów, 

nadając im gospodarstwa na terenie świeżo założonej wsi Potasze. Wzajemne relacje dworów i chłopów uregulował reces z 1835 

roku. Rok później Otto Sigismund ożenił się z Polką Józefiną Koperską. W 1842 roku dwór w Owińskach odwiedził król pruski 

Fryderyk Wilhelm IV, a wizyta okazała się dużym sukcesem towarzyskim Ottona i Józefiny. Właściciel Owińsk pomagał również 

miejscowej szkole elementarnej oraz łożył na walkę z epidemiami cholery. Otto Sigismund von Treskow zmarł w 1855 roku i zo-

stał pochowany na cmentarzu ewangelickim w Owińskach.

Zbudowany w 1829 roku neogotycki, parterowy pawilon w Annowie, miał ostrołukowe przeszklone 
drzwi i zakończone ostrym łukiem okna, obiegające budynek dookoła. Rozpościerał się z nich widok  
na Wartę w kierunku Radojewa. Dziś z widoków nic nie zostało, wzgórze porasta las, budynek przetrwał, 
ale został przebudowany i otynkowany. Mieści się w nim leśniczówka. 
Stan współczesny. Fot. Małgorzata Kubska.
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Otto Sigismund von Treskow (1793-1855)

Otto Sigismund von Treskow (1793-1855), urodzony w Ber-

linie, czwarty syn Anny Sary Georg oraz Sigmunda Ottona Jose-

pha von Treskow. Porucznik Landwehry, właściciel ziemski i  radca 

krajobrazowy (Landschaftrat) Prowincji Poznańskiej. Do jego ma-

jątku należały Owińska z przynależnymi folwarkami Annahof, He-

inrichsfelde, Miękowo i Miękówko oraz Chludowo, Biedrusko, Choj-

nica, Czerwonaniwa, Knyszyn i  Trzuskotowo. Do posiadanych wsi 

dokupił Zielątkowo (1842), Wronczyn (1850) i  Złotniki w  pobliżu 

Pobiedzisk. W  1843 roku nabył na Dolnym Śląsku posiadłość Nie-

der-Baumgarten (Sady Dolne) i  wybudował tam neogotycki pałac, 

w którym spędzał kilka miesięcy w roku. Wkrótce rozszerzył granice 

tej majętności o sąsiedni Hohenpetersdorff (Pietrzyków). Unikał za-

angażowania politycznego, koncentrując się na udoskonalaniu swojej 

dziedziny. Dbał zarówno o jej gospodarczy rozwój, jak i o harmonię 

z otaczającym krajobrazem. Przeprowadził reformę uwłaszczeniową 

w swoich dobrach. Za jego czasów wykończone zostały wnętrza pa-

łacu w Owińskach. Między innymi w latach 1829-1833 powstały de-

koracje sufitów na pietrze i balustrady schodów z berlińskiej odlewni 

żelaza. Ich projektantem był Karl Friedrich Schinkel. W 1829 roku 

przy szlaku na Annaberg (Dziewiczą Górę) Otto Sigismund postawił 

neogotycki parterowy pawilon, z którego rozpościerał się widok na 

Wartę w kierunku Radojewa.

Wbrew konwenansom i  opiniom, w  1835 roku ożenił się z  mło-

dziutką Polką, katoliczką, nieposiadającą majątku córką dzierżawcy 

Łagiewnik, Józefiną Koperską (1818-1897). Ze związku urodziło się 

sześcioro dzieci. Pomimo przejścia Józefiny na protestantyzm i starań 

małżonków ich pozycja towarzyska była trudna. Sytuację poprawiła 

wizyta króla Prus Fryderyka Wilhelma IV, który w 1842 roku odwie-

dził Ottona i Józefinę w Owińskach. Pomimo to małżonkowie woleli 

przebywać w świeżo nabytym Nieder-Baumgarten i planowali prze-

nieść się tam na stałe. Jednym z  atutów tego miejsca była bliskość 

uzdrowisk, co było istotne ze względu na pogarszający się stan zdro-

wia Ottona. Otto Sigismund von Treskow zmarł 11 listopada 1855 

roku w Owińskach i został pochowany na cmentarzu rodzinnym nad 

Wartą. Wdowią siedzibą Józefiny stał się mały pałac.

Otto Sigismund von Treskow (1793-1855)  
i Józefina von Treskow z domu Koperska (1818-1897)
Źródło: www treskowpage.com.
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Czasy Ottona Sigismunda Josepha von Treskowa, 
trzeciego właściciela Owińsk (1855-1910)

Po Ottonie Sigismundzie majątek owiński przejął jego najstarszy syn Otto Sigismund Joseph. Wiadomo, że w 1896 roku zarzą-

dzane przezeń dobra miały powierzchnię 2590 ha i należały do nich folwarki w Annaberg, Miękowie i Heinrichsfelde (pozostałe 

ziemie m.in. Biedrusko, Chludowo, Knyszyn z przynależnymi folwarkami podzielono pomiędzy pozostałych synów Ottona Sigi-

sumnda i Józefiny Koperskiej). W dobrach nadal działały cegielnia, gorzelnia i młyny, należały do nich także 2 gospody. Majątek 

specjalizował się w hodowli bydła holenderskiego i produkcji nabiału. W drugiej połowie lat 60. XIX wieku właściciel Owińsk 

sprzedał sejmowi prowincjonalnemu Prowincji Poznańskiej 90 mórg ziemi, na której w latach 1869-1874 wybudowano obiekty 

tzw. nowego zakładu psychiatrycznego. Podobnie, jak jego ojciec i dziad Otton Sigismund Joseph von Treskow wywiązywał się 

z obowiązku dbania o budynek i otoczenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, czego dowodem było postawienie nowej plebanii, 

po pożarze z 1879 roku. Wzniesiony wówczas przez patronów (właściciela Owińsk oraz właścicieli Wierzonki, Radojewa i Bo-

lechowa) budynek na parterze składał się z 5 pokojów oraz kuchni, spiżarni i łazienki, natomiast na pietrze umieszczono pokój 

gościnny, pokój dla gospodyni i pokój dla służącej. Plebania posiadała werandę. Obok plebanii postawiono murowaną oborę 

z  chlewikiem i  strychem na siano i  słomę. W  1879 roku Otto Sigismund Joseph zakupił Nieszawę koło Murowanej Gośliny 

i stamtąd zarządzał dobrami poprzez swoich administratorów. Właściciel majątku angażował się również w sprawy działających 

w Owińskach szkół dla dzieci katolickich i ewangelickich. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku dominium owińskie przekazało na 

ich potrzeby budynek dawnej gospody. Natomiast na początku XX wieku postawiono we wsi dwa nowe budynki szkolne z czer-

wonej cegły. W tym samym czasie wybudowano w Owińskach dworzec kolejowy dla linii z Poznania przez Skoki do Janowca 

Wielkopolskiego. Pod koniec lat 80. XIX wieku majątek Owińska liczył 849 mieszkańców, w tym 586 katolików, 304 protestantów 

i 17 żydów.

Pałac w Biedrusku wybudował w latach 1877-1880 Albrecht Otto von Treskow, młodszy brat Sigismunda  
Ottona Josepha, trzeciego właściciela Owińsk. Projektantem i budowniczym pałacu był pochodzący  
z Gorzowa Ludwik Huhn. Fot. Małgorzata Kubska.
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Otto Sigismund Joseph (1836 - 1910), najstarszy syn Otto-

na Sigismunda i Józefiny Koperskiej, rotmistrz kawalerii Landweh-

ry, dziedzic Owińsk i przynależnych folwarków. W 1862 roku w 

Rychliku poślubił osiemnastoletnią Berthę Bensch (1844- 1934). 

Małżeństwu urodziło się dziewięcioro dzieci, z których ośmioro do-

żyło pełnoletności. W 1879 roku zakupił Nieszawę koło Murowanej 

Gośliny i tam mieszkał przez wiele lat, pozostawiając Owińska we 

władaniu rządców i matki Józefiny. Najstarszy syn również noszący 

imiona Otto Sigismund Joseph (ur. 1865) wybrał karierę wojskową, 

Hans Konrad Otto (1866-1931) został właścicielem Strykowa, w któ-

rym ok. 1900 roku wzniósł pałac w stylu neogotyckiego zamku. Ernst 

Wiktor Friedrich (ur. 1870) został sukcesorem majątku w Nieszawie, 

a najmłodszy z synów Walther Fritz Otto (1874-1928) odziedziczył 

majątek w Owińskach.

Otto Sigismund Joseph von Treskow (1836 - 1910)

Otto Sigismund Joseph von Treskow (1836-1910)  
i Bertha von Treskow, z domu Bensch (1844-1834)
Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser, B Band XIII:
Genealogisches Handbuch des Adels, Band 73, Limburg
an der Lahn,1980, s. 461, ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Pałac w Nieszawie koło Murowanej Gośliny 
zakupiony przez Ottona Sigismunda 
Josepha von Treskow w 1879 roku. 
Fot. Wojciech Matelski.
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Czasy Waltera Fritza Ottona von Treskowa, 
czwartego właściciela Owińsk (1910-1928) 

oraz Jone von Treskow z domu Roth (1928-1945)

W skład majątku zarządzanego w latach 1910-1928 przez Waltera Fritza Ottona von Treskowa, a po jego śmierci przez Jone von 

Treskow wchodziły folwarki Annowo, Miękówko, Owińska i Potasze. Ogólny obszar majtku wynosił w 1926 roku 2291,25 ha 

w tym 1119,5 ha ziemi uprawnej, 273,75 ha łąk i pastwisk, 862 ha lasów i 36 ha dróg, podwórzy i nieużytków. Częściami ma-

jątku były też gorzelnia, cegielnia, suszarnia płatków ziemniaczanych oraz młyny wodne. Według danych spisu powszechnego 

z 1921 roku majątek zamieszkiwało 711 osób, z których większość (624 osoby) deklarowała narodowość polską. Do majątku 

należał też tzw. mały pałac wraz z okazałą oranżerią w otaczającym go parku. W międzywojniu budynek nazywano Willą Re-

ginki od imienia mieszkającej tutaj wówczas niezamężnej siostry Walthera von Treskow, Reginy (Bertha Maria Paula Regina). 

W 1933 roku w parterowych pomieszczeniach „Reginki” otwarto Prywatną Szkołę Powszechną z językiem niemieckim. Mieściła 

się w 40-metrowej, wysokiej na ponad 3 m, widnej sali, oddzielonej korytarzem, pełniącym funkcję szatni, od sali rekreacyjnej. 

Była to 1-klasowa czterooddziałowa prywatna szkoła dla dzieci niemieckich. Szkołę ufundowała Jone von Treskow, która 10 lat 

wcześniej założyła w Owińskach Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Szkoła, ucząc w języku niemieckim, realizowała program 

polskiej szkoły powszechnej i podlegała polskiemu nadzorowi szkolnemu. Szkoła była niewielka, uczęszczało do niej nie więcej 

niż 26 dzieci z Owińsk, Dziewiczej Góry, Milna, Wierzonki, Ludwikowa i Promnic. Placówka funkcjonowała najpewniej do 1939 

roku. Na krótko przed wybuchem wojny w owińskach lasach nadawała nielegalna niemiecka radiostacja, w której działanie naj-

prawdopodobniej odpowiadał Otto Roth, brat Jone, ówczesny zarządca majątku Owińska. W czasie II wojny światowej Owińska 

zostały przez okupantów przemianowane na Treskau i taka nazwa widnieje na oficjalnych dokumentach z tego okresu. Rodzina 

Treskowów opuściła miejscowość w styczniu 1945 roku. 

Pałac w Owińskach, lata 60. XX wieku. 
Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej 
w Owińskach.

Gospoda w Owińskach około 1918 roku. 
Źródło: Archiwum Fundacji Nasze Podwórko.
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Walther Fritz Otto von Treskow (1874-1928), najmłodszy 

syn Ottona Sigismunda Josepha von Treskowa i Berthy Bensch. Sta-

rosta powiatu mogileńskiego, od 1916 roku prezes Poznańskiej Izby 

Rolniczej. W 1915 roku poślubił Johanne (Jone) Roth (1892 - 1975) 

z Twierdzinia koło Mogilna. Z okazji ślubu do pałacu w Owińskach 

doprowadzono bieżącą wodę i  energię elektryczną. Jone i  Walther 

mieli pięcioro dzieci, córki Berthę i Marię oraz synów Ottona, Wal-

thera i  Udo. Wszyscy synowie zginęli w  czasie II wojny światowej 

na froncie wschodnim. Walter Fritz Otto von Treskow zmarł nagle 

w Gdańsku i został pochowany na rodzinnym cmentarzu w Owiń-

skach. Po jego śmerci w imieniu małoletnich synów majątkiem zarzą-

dzała Jone von Treskow z pomocą swojego brata Ottona.

Walther Fritz Otto von Treskow (1874-1928)

Walther Fritz Otto von Treskow (1874-1928)  
i Johanne (Jone) von Treskow (1892-1975) z domu Roth
Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser, B Band XIII:
Genealogisches Handbuch des Adels, Band 73, Limburg an
der Lahn,1980, s. 462, ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Widokówka z 1911 roku. 
Źródło: Archiwum Fundacji Nasze Podwórko.

Nagrobek z 1916 roku na dawnym cmentarzu ewangelickim w Owińskach. 
Fot. Marian Wawrzyszko.
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Linia rodziny von Treskowów z Radojewa i jej związki  
z Bolechowem, Trzaskowem, Szlachęcinem i Promnicami

Po śmierci ojca Sigmunda Ottona Josepha Treskowa w 1825 roku dziedzicem Radojewa, Neudorf (Nowej Wsi), Łysego Młyna 

i Umultowa oraz Bolechowa z folwarkiem Schlagenthin (Szlachęcin) został Heinrich Balthasar von Treskow (1795-1861). Nowy 

właściciel z zaangażowaniem przystąpił do gospodarowania w swoich dobrach. Kontynuował własną hodowlę owiec oraz wspie-

rał rozwój stad u włościan. Co roku użyczał bezpłatnie 10 swoich baranów zarodowych dziesięciu wybranym gospodarzom, aby 

podnieść jakość hodowanych przez nich zwierząt. W swoim majątku rozwijał sadownictwo i uprawę warzyw, finansował sadze-

nie wzdłuż dróg alei z drzew owocowych. Podobnie jak jego starsi bracia, był pod wpływem postępowych prądów w rolnictwie. 

Prawdopodobnie zetknął się osobiście z Albrechtem Thear’em, prekursorem nowoczesnej agronomii, gdy ten w 1805 roku bawił 

w dobrach von Treskowów. Na czasy gospodarowania Heinricha Balthasara w dobrach radojewskich przypadły ważne przemiany, 

które dokonały się na wsi. W 1823 roku weszła w życie ustawa uwłaszczeniowa/regulacyjna, która ostatecznie doprowadziła do 

nadania chłopom ziemi przez nich uprawianej na własność. Odbywało się to za odszkodowaniem dla właściciela w formie na-

działu ziemi lub w formie pieniężnej. W Bolechowie separacja gruntów nastąpiła już jesienią 1828 roku. Wiosną następnego roku 

gospodarze obsiali przydzielone sobie pola, a na św. Marcina zapłacili pierwszą ratę czynszu. Reces regulujący nowe stosunki zo-

stał podpisany 4 listopada 1830 roku. W Praemnitz regulowano nowe stosunki między Heinrichem Balthasarem von Treskowem 

a włościanami od 1833 do 1836 roku. W pobliżu Bolechowa Heinrich Balthasar von Treskow założył w 1837 roku nowy folwark 

i nazwał go Treskowo (Trzaskowo). Dochody przynosiły także cegielnie w Bolechowie, Praemnitz i Radojewie. W 1846 roku Ra-

dojewie było 26 domów zamieszkałych przez 250 mieszkańców, w Bolechowie było 40 domów i 352 mieszkańców, w Praemnitz 

378 mieszkańców i 52 domy, w folwarku Schlagenthin mieszkało zaledwie 10 osób, a w niedawno powstałym folwarku Treskowo 

25 osób w pięciu domach.

Heinrich Balthasar von Treskow (1795-1861) i Antonie von Treskow z domu von Bünting (1811-1860). Genealogisches Handbuch der adeligen
Häuser, B Band XIII: Genealogisches Handbuch des Adels, Band 73, Limburg an der Lahn,1980, s. 467, ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
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Heinrich Balthasar w 1829 roku ożenił się w Poznaniu z osiemnastoletnią Antonie von Bünting (1811-1860), pochodzącą z ro-

dziny o tradycjach wojskowych. Antonie urodziła 14 chłopców, z których dwóch zmarło w niemowlęctwie. Pozostali synowie 

odznaczyli się na frontach toczonych przez Prusy wojen, a trzech z nich dosłużyło się stopni generalskich.

W  latach 40. XIX wieku przebudowany został pałac w  Radojewie, który stał się za ciasny dla licznej rodziny. Zlikwidowano 

całkowicie taras widokowy na piętrze, tworząc nowe pokoje, a budynek nakryto jednym wysokim naczółkowym dachem. Park 

i pałac nadal były podziwiane i chętnie odwiedzane. Sztuczna ruina górująca nad korytem Warty, liczne altany i świątynie duma-

nia uatrakcyjniały spacery po krętych, parkowych ścieżkach oraz dalsze wyprawy do Owińsk i na Górę Anny (Dziewiczą Górę). 

Po śmierci Heinricha Balthasara von Treskowa w 1861 roku majątek uległ dalszym podziałom. Radojewo z przyległymi wsiami 

przypadło Ottonowi Heinrichowi von Treskowowi (1831-1901) i  jego żonie Amalie Auguste z domu von Klätee. Majątek Bo-

lechowo z gorzelnią oraz folwarki Schlagenthin i Treskowo odziedziczył Richard Heinrich von Treskow (1832-1914). Zgodnie 

z przekazem rodzinnym to on wybudował w Bolechowie pałac, aby zamieszkać w nim z poślubioną w 1861 roku Amalie Marią 

von Massenbach (1836-1864). W Bolechowie przyszła na świat trójka ich dzieci. Krótko po urodzeniu trzeciego dziecka Amalie 

Maria zmarła. Kiedy po niej umarły także dzieci, Richard Heinrich wyprowadził się na Dolny Śląsk i sprzedał Bolechowo. Ponow-

nie się ożenił i osiadł w Kunnersdorf pod Jelenią Górą. W 1873 roku Bolechowo wraz z folwarkami nabył Zygmunt Szułdrzyński. 

Ostatnim właścicielem Radojewa przed wybuchem II wony światowej był syn Ottona Heinricha Otto Hugo von Treskow (1872-

1939) ożeniony się z Margarethe Ellen von Treskow (1882-1952).

Budynek na terenie dawnego folwarku w Radojewie. 
Fot. Wojciech Matelski.

Informacja o utworzeniu Trzaskowa. 
Źródło: Amtsblatt der Koniglichen Regierung  
zu Posen, 1837.03.07. Nr 10.
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Linia rodziny von Treskowów z Wierzonki 
i jej związki z Mielnem, Klinami i Ludwikowem

Po śmierci Sigmunda Ottona von Treskowa Wierzonkę wraz z folwarkiem Milow (dziś Mielno) dostał najmłodszy z jego synów, 

Ludwig August von Treskow (1799-1865). Nowy właściciel Wierzonki kontynuował dzieło ojca, zakładając leśnictwo Ludwikowo 

(Ludwigshohe) z ponad stuhektarowym folwarkiem. Rozwijał także folwark Milow. Dbał przy tym o okoliczne drogi i mosty, 

sadził drzewa owocowe, przeznaczał też fundusze na walkę z epidemiami cholery. Około 1830 roku Ludwig August zbudował dla 

siebie w Wierzonce parterowy, siedmioosiowy budynek wsparty na wysokim podpiwniczeniu. Nakryty naczółkowym dachem 

z trzema powiekowymi oknami, obrośnięty pnącą roślinnością dwór był doskonałym przykładem wiejskiej architektury wkom-

ponowanej w otaczającą ją przyrodę. W 1835 roku Ludwig August pojął za żonę dużo młodszą od siebie Melanią Schüler-Baudes-

son. Żona właściciela Wierzonki wywodziła się z rodziny królewskich złotników i podobnie, jak matka męża pochodziła z kręgu 

francuskich uchodźców religijnych osiadłych w Berlinie. Ludwig August miał z Melanią trójkę dzieci: syna Hugona Ludwiga oraz 

dwie córki. Kolejnym właścicielem Wierzonki został Hugon Ludwig (1840-1909), który ożenił się z Angeliką von Reiche (1849 

– 1939). Para miała 5 córek, a ich jedyny syn zmarł w niemowlęctwie. Za czasów Hugona Ludwiga rozbudowany został dwór, 

a zarządzany przezeń majątek miał w 1886 roku powierzchnię 2310 ha i dawał 15843 marki czystego dochodu gruntowego. Na 

dobra składały się folwarki: Wierzonka, Karlowitz (Karłowice), Ludwigshoche (Ludwikowo) i Milow (Mielno). Gospodarstwo 

posiadało nowoczesne budynki m.in. gorzelnię i cegielnię. Z kolei w 1926 roku na majętność Wierzonka składały się folwarki 

Karłowice, Mielno i Ludwikowo oraz Kowalskie (Eichenhof). Łączny areał wynosił 2512 ha i przynosił 5907 talarów czystego 

dochodu gruntowego. Na obszar ten składało się 1366 ha ziem uprawnych, 142 ha łąk i pastwisk, 940 ha lasów, 32 ha wód i 32 ha 

nieużytków. Folwark specjalizował się w hodowli konia szlachetnej półkrwi, oprócz gorzelni była tu też suszarnia płatków ziem-

niaczanych i tartak w Ludwikowie. Po śmierci Hugona, do 1939 roku właścicielką majątku była jego żona Angelika von Treskow, 

a plenipotentem Niemiec nazwiskiem Wiesner. 

Ludwig August von Treskow (1799-1865) i Melania von Treskow z domu Schüler-Baudesson (1819-1873).
Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser, B Band XIII : Genealogisches Handbuch des Adels, Band 73, Limburg an der Lahn,1980, s. 455,
ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
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Dwór w Wierzonce, zdjęcie archiwalne. 
Źródło: www.fotopolska.eu

Widok na folwark w Wierzonce 
z budynkiem neogotyckiej kuźni. 
Fot. Małgorzata Kubska.

Informacja o pomocy Ludwiga Augusta 
von Treskowa dla gromady w Klinach. 
Źródło: Amtsblatt der Koniglichen 
Regierung zu Posen 1840.07.04.

Dwór w Karłowicach, stan współczesny. 
Fot. Olga Krause-Matelska.
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