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Druga cz!"# albumowej publikacji dokumentuje histori! dworów i$pa%aców, których 
na terenie naszego powiatu by%o ponad sto. Do dzisiaj ocala%o ich mniej ni& po%owa, 
w$ró&nym stanie zachowania, w$wi!kszo"ci pomijanych i$zapomnianych, za wyj'tkiem 
kilku z$nich. Album dworów i$pa%aców powiatu k!trzy(skiego, jednego z$bogatszych 
w$tym zakresie na terenie Mazur, ukazuje nam dokumentacj!, histori! osadnictwa 
i$jednocze"nie, cz!sto skomplikowana genealogi! w%a"cicieli poszczególnych siedzib, 
ich historie rodowe na tle przemian politycznych i$spo%eczno – gospodarczych. Dzi!ki 
dost!powi do  zasobów polskich i niemieckich archiwów album zawiera fotogra)e 
kilkudziesi!ciu dworów i$pa%aców, w$tym ju& nieistniej'cych. Publikacja przybli&y nie 
tylko powsta%e na przestrzeni ostatnich 300 lat dziedzictwo kulturowe, ale przyczyni 
si! równie& do promowania walorów powiatu k!trzy(skiego. Istniej'ce rezydencje, 
w$ wielu wypadkach odremontowane, mog' sta# si! atrakcj' turystyczn' naszej 
ma%ej ojczyzny.

 Autorem albumu, jak i$ wielu wcze"niejszych opracowa(, jest Tadeusz Korowaj, 
niestrudzony badacz przesz%o"ci ziemi k!trzy(skiej, znany regionalista. Kolejny raz 
oferuje publikacj!, która stanowi# b!dzie wa&n' pozycj! stanu bada( nad histori' 
i$kultur' naszego powiatu. 

 Jestem g%!boko przekonany, &e to opracowanie, znajdzie si! w$ biblioteczce 
ka&dego mi%o"nika naszego pi!knego, bogatego w$ histori! i$ zabytki regionu. 
Gratuluj! Autorowi, a$czytelnikom &ycz! interesuj'cej lektury.

 Niniejsza publikacja zosta%a wydana z$ inicjatywy Centrum Biblioteczno  
– Kulturalnego Powiatu K!trzy(skiego.

 Dzi!kuj! wszystkim, którzy przyczynili si! do powstania albumu oraz wsparli 
)nansowo jego wydanie.

    Starosta K!trzy(ski
dr Micha% Kochanowski
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Dawne rezydencje wiejskie i% ich architektura sta-
nowi( wa'ny element krajobrazu kulturowego 
powiatu k#trzy)skiego. W% niniejszej publikacji 
prezentuj# je w% mo'liwie pe$nym zakresie, za-

równo te, które zachowa$y si# jedynie w% *ród$ach ikono-
graficznych (fotografie, rysunki), jak i% te, które przetrwa$y 
w% lepszej lub gorszej formie architektonicznej. Te, które 
uleg$y zniszczeniu, bezpo,rednio na skutek dzia$a) II woj-
ny ,wiatowej, jak i%te, które uleg$y zag$adzie, b(d* daleko 
posuni#tej rujnacji po wojnie na skutek z$ej polityki, fatalnej 
gospodarki i%zwyk$ej ludzkiej ignorancji, g$upocie i% lekko-
my,lno,ci, podsycanej oficjaln( propagand( wrogiego 
przej#cia tych terenów. Cho- w%mniejszym stopniu i%wy-
$(cznie z% przyczyn ekonomicznej pazerno,ci i% chciwo,ci, 
niszczenie to zdarza si# i%obecnie.

Na szcz#,cie wiele dworów i%pa$aców znalaz$o prawdzi-
wych opiekunów, którzy z%niema$ym wysi$kiem i%po,wi#-
ceniem, postarali si# z% nale'ytym pietyzmem odrestau-
rowa- i% zachowa- te wspania$e architektoniczne dzie$a. 
Z%wcze,niejszych badaczy tego regionu, wynika 'e na te-
renie naszego powiatu w%1939r. by$o 157 maj(tków ziem-
skich licz(cych ponad 100 ha, tyle' musia$o by- ich siedzib, 
dworów i%pa$aców.

Najstarsz(, znan( ze *róde$ ikonograficznych, by$a re-
zydencja rodziny Rautter w% Drogoszach, która sp$on#$a 
w%1690r. od uderzenia pioruna. Nowa, to zachowany do 
dzi, barokowy pa$ac, zbudowany w% latach 1710-1714 za 
czasów hrabiego Bogus$awa Fryderyka von Dönhoff. Tak'e 
z%okresu baroku pochodzi pa$ac w%Pro,nie, siedziba szla-
checkiego rodu zu Eulenburg, przebudowany w% latach 
1870-1875 w%modnym wówczas stylu neogotyckim, obec-
nie w%runie. Spo,ród innych okaza$ych rezydencji z%terenu 
powiatu wymieni- mo'na pa$ace w%Nakomiadach, &#'a-
nach, czy Jeg$awkach. Te wszystkie murowane obiekty 
wkomponowane zosta$y w%otaczaj(cy park krajobrazowy, 
tworz(c harmonijn( ca$o,-. Zachowane uk$ady przestrzen-
ne dawnych maj(tków ziemskich pochodz( w%przewa'a-
j(cej cz#,ci z%II po$owy XIX w. i%I%-wierci XX w. Sk$ada$y si# 
z%trzech funkcjonalnych, wyodr#bnionych cz#,ci: 
r� rezydencjonalnej z% dworem lub pa$acem, parkiem 

i%akwenem (staw lub ciek wodny),
r� gospodarczej z% podwórzem i% zabudow( pomocnicz( 

(stajnie, stodo$y, chlewnie, obory, spichlerze),
r� kolonii mieszkalnej robotników folwarcznych sk$adaj(-

cej si# z%2-, 3-, 4- (tzw. czworaki) i%6-rodzinnych domów 
mieszkalnych oraz przydomowych budynków gospo-
darczych. Po 1945r. te uk$ady przestrzenne uleg$y zmia-
nom, szczególnie tam, gdzie powsta$y pa)stwowe go-
spodarstwa rolne (zwane dalej PGR). 

Pa$ace i%dwory wznoszone by$y w%trzech okresach. Pierw-
szy okres to rezydencje szlacheckie wznoszone od XVII  
do po$owy XIX w. Drugi okres budowy obiektów obejmo-
wa$ II po$ow# XIX w., kiedy to zezwolono na nabywanie 
ziemi przez osoby spoza stanu szlacheckiego. Takie maj(tki 
nazywano rycerskimi. Ich w$a,cicielami byli przedsi#biorcy, 
urz#dnicy, mieszczanie czy kupcy. Trzeci okres to budowa 
rezydencji wznoszonych przez  rolników w%okresie reform 
agrarnych. Komasacja i%separacja gruntów rolnych spowo-
dowa$a budow# nowych gospodarstw poza wsi(, które 
z%czasem utworzy$y odr#bne miejscowo,ci.

Album podzielony zosta$ na gminy wchodz(ce w%sk$ad 
powiatu k#trzy)skiego. Przy poszczególnych dworach i%pa-
$acach przedstawiono krótk( histori# miejscowo,ci z%prób( 
wyja,nienia pochodzenia nazw, maj(tków i%ich w$a,cicieli. 
Wi#kszo,- miejscowo,ci zak$adanych w% okresie pa)stwa 
zakonnego maj( *ród$os$ów pruski. Pochodz( b(d* to od  
imion pruskich w$a,cicieli dóbr lub pierwszych lokatorów, 
b(d* to od pruskich nazw topograficznych lub pól osad-
niczych. Natomiast powsta$e pó*niej, posiada$y niemieckie 
nazwy w$asne. Po 1945r. wszystkie zosta$y spolszczone.

We wczesnym ,redniowieczu teren dzisiejszego powiatu 
zamieszkany by$ przez ludno,- pruskiego plemienia Bartów. 
Po zaj#ciu tych terenów przez Zakon Szpitala Naj,wi#tszej 
Marii Panny Domu Niemieckiego w% Jerozolimie (zwany 
dalej w%skrócie Zakonem) podzielono Barcj# na trzy cz#,ci 
i% w$(czono do komturstwa w% Ba$dze i% Brandenburgu/Po-
karminie, a%po$udniowo - wschodni( cz#,- do biskupstwa 
warmi)skiego. Pocz(tki kolonizacji tego terenu wi('( si# 
z%okresem gdy wielkim mistrzem by$ Dietrich von Altenburg 
(1335-1341). Ta pierwsza akcja kolonizacyjna uleg$a znaczne-
mu os$abieniu w%1347r. w%wyniku spustosze) dokonanych 
w%czasie najazdu wojsk litewskich. Dalszy rozwój osadnictwa 
nast(pi$ dopiero pod koniec XIV w. Podstaw( kolonizacji by$y 
dobra wolnych Prusów, którzy otrzymywali ma$e maj(tki do 
15 w$ók z%obowi(zkiem s$u'by wojskowej do obrony kraju 
i% na wyprawy wojenne. W$a,ciciele posiad$o,ci na prawie 
magdeburskim i%pruskim zobowi(zani byli do wystawienia  
jednego zbrojnego, natomiast z% maj(tku na prawie che$-
mi)skim musieli wystawi- jednego zbrojnego z%giermkiem 
i%strzelcem. Dobra s$u'ebne to najcz#,ciej stosowana forma 
w% procesach osadniczych tej cz#,ci pa)stwa zakonnego. 
Wielu pruskich rycerzy zgin#$a w%bitwie pod Grunwaldem 
w%1410r. i%w%wojnie 13-letniej (1454-1466). Opustosza$e do-
bra zosta$y nadawane w%zamian za zaleg$y 'o$d lub w%do-
wód zas$ug rycerzom zaci#'nym przyby$ym z%ró'nych stron 
Europy, którzy wybrali t# ofert# s$u'by na rzecz Zakonu.  
Po sekularyzacji Zakonu w%1525r. utworzyli z%czasem war-
stw# szlacheck(. Oni to zacz#li budowa- pierwsze rezyden-

WPROWADZENIE
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cje pa$acowo – dworskie. Po utworzeniu królestwa pruskie-
go w% 1701r. ugruntowali swoj( pozycj#. Zrujnowany kraj 
w%wyniku wojen napoleo)skich spowodowa$ komplekso-
we reformy pa)stwa, w%tym agrarne. Separacja i%komasacja 
gruntów oraz dopuszczenie do zakupu ziemi przez osoby 
spoza stanu szlacheckiego, przynios$o w%efekcie rozwój ma-
j(tków ziemskich. Po I%wojnie nast(pi$ kryzys spowodowa-
ny ogóln( sytuacj( gospodarcz(. Niektóre maj(tki ziemskie 
zosta$y rozparcelowane, a% cz#,- dworów adaptowano na 
karczmy. W% wyniku postanowie) ja$ta)sko-poczdamskich 
w%1945r. teren powiatu k#trzy)skiego, wraz z%ca$( po$udnio-
w( cz#,ci( Prus Wschodnich, przy$(czono do Polski. Nast(-
pi$a ca$kowita wymiana ludno,ci. Prawie wszystkie dawne 
maj(tki ziemskie przej#$y PGR-y, które w% latach 1974-89 
wchodzi$y w%sk$ad K#trzy)skiego Zjednoczenia Rolniczo-
-Przemys$owego (KZR-P) „Agrokompleks” o% $(cznej po-
wierzchni 106 tys. ha. Okres funkcjonowania PGR i%KZR-P 
spowodowa$ na tym terenie znacz(ce zmiany w%krajobra-
zie architektonicznym i% uk$adzie przestrzennym. Pojawi$y 
si# wtedy obiekty betonowe wzniesione z% tzw. wielkiej 
p$yty, kryte p$askim dachem. Wybudowano nowe budyn-
ki mieszkalne i%gospodarcze po$o'one poza pierwotnym 
uk$adem, przebudowano obiekty zmieniaj(c ich funkcj#, 
cz#,- z% nich zosta$a rozebrana. Sztandarowym przyk$a-
dem mo'e by- tutaj Garbno (gm. Korsze), które w% pla-
nach ówczesnych decydentów sta- si# mia$o wzorcowym 
o,rodkiem wiejskim z% infrastruktur( miejsk( (szko$a, kino, 
przedszkole, s$u'ba zdrowia). Po rozwi(zaniu PGR w%1989r. 
maj(tki z%dworami i%pa$acami przej#$a w%wi#kszo,ci Agen-
cja W$asno,ci Rolnych Skarbu Pa)stwa (AWRSP) oddzia$ 
terenowy w%Olsztynie (od 15.07.2003r. Agencja Nierucho-
mo,ci Rolnych – ANR, a%od  1.09.2017r. Krajowy O,rodek 
Wsparcia Rolniczego – KOWR), która sprzeda$a b(d*, na 
dogodnych warunkach, wydzier'awi$a ró'nym spó$kom 
lub prywatnym osobom. Zachowano w% ten sposób go-
spodarstwa rolne o%du'ych area$ach, co przy dobrej jako,ci 
tutejszych gleb pozwala na prowadzenie wydajnej gospo-
darki wielkotowarowej. Po wej,ciu Polski do Wspólnoty 
Europejskiej (1.05.2004r.) gospodarstwa tego typu maj( 
zapewnion( przysz$o,-.

Wiele pa$aców i%dworów posiada$o bogate i%cenne wy-
posa'enie. W% wyniku dzia$a) wojennych 1945r., jak i% po 
wojnie zosta$o ograbionych. Wyposa'enie z% kilku epok 
historycznych stanowi$y meble, gobeliny, kolekcje obra-
zów i%rysunków, zastawy sto$owe, zbiory biblioteczne, czy 
portrety rodzinne. Najcenniejsze znajdowa$o si# w% pa$a-
cach b#d(cych w%r#kach znanych rodów szlacheckich, np. 
w%Drogoszach, czy Arklitach gdzie przechowywano s$ynny 
wielki porcelanowy serwis z%Mi,ni, podarowany przez Fry-
deryka Wielkiego za$o'ycielowi majoratu oraz istnia$a  in-
teresuj(ca biblioteka pe$na starodruków, zawieraj(ca tak'e 
archeologiczne znaleziska. Wi#kszo,- wyposa'enia zosta$o 

zabrane przez specjalne sowieckie oddzia$y NKWD. Napisa-
$a o%tym w%swoim artykule Kamila Wróblewska, wspomina-
j(c np. przypadek z%1986r. o%emerytowanym mieszka)cu 
K#trzyna. Opowiedzia$ on histori# z%wyposa'eniem pa$acu 
w%Drogoszach, którego by$ zarz(dc( po opuszczeniu przez 
wojska sowieckie. Wiele sprz#tów rozgrabili Polacy, a%cz#,- 
z%nich do dzisiaj znajduje si# w%prywatnych mieszkaniach. 
Cz#,- przej#te zosta$o przez polskie w$adze i%jako ekspona-
ty znajduj( si# w%zasobach Muzeum Warmii i%Mazur w%Ol-
sztynie. Udzia$ w%przej#ciu, czyli „zabezpieczeniu” wyposa-
'enia dworów i%pa$aców na terenie powiatu k#trzy)skiego 
mia$a Zofia Licharewa, za$o'ycielka w% 1947r. pierwszego 
muzeum w% regionie pod nazw( Muzeum Krajoznawcze. 
Wiele eksponatów, w% tym przede wszystkim najbardziej 
warto,ciowe, musia$a potem przekaza- (niestety bez pro-
toko$u, lecz – jak to w%komunistycznych czasach bywa$o – 
na telefoniczne polecenie wojewódzkich funkcjonariuszy 
partyjnych) do nowo powstaj(cego Muzeum Mazurskiego 
w%Olsztynie, dzisiaj Muzeum Warmii i%Mazur. 

Niewiele informacji o% rezydencjach wykazuj( polskie 
*ród$a poza znanymi pa$acami (np. Drogosze, czy Ar-
klity). Wi#cej zawieraj( *ród$a niemieckie. Histori# ma-
j(tków ziemskich z% terenu dawnego powiatu gierdaw-
skiego, z% których po$udniowa cz#,- wesz$a po 1945r. 
w% sk$ad powiatu k#trzy)skiego, opisa$ wyczerpuj(co 
Wulf D. Wagner. Uzupe$nieniem s( dane zawarte w% wy-
kazach maj(tków ziemskich, publikowanych w% XIX  
i%XX wieku przez niemieckie wydawnictwa P. Niekammer  
i%P. Parey. Wybrana literatura znajduje si# na ko)cu albumu.

Na zako)czenie kilka s$ów o% stosunkach mi#dzy pru-
sk( i%polsk( szlacht(. Ogólnie, do po$owy XVIII w. kontakty 
mia$y charakter otwarty, np. poprzez ma$'e)stwa. Potem 
pojawi$y si# uwarunkowania narodowe. Od 1569r. szlachta 
pruska bra$a udzia$ w%posiedzeniach sejmu polskiego. Po-
zytywny wp$yw na kontakty prusko-polskie by$o przenie-
sienie sejmu do Warszawy. Stany pruskie od 1566r. mog$y 
przez prawie sto lat (do 1660r.) apelowa- do s(dów kró-
lewskich i%dworów królewskich. Od 1690r. stosunki prawne 
s$ab$y. Wspomnie- mo'na o%kontaktach szlachty pruskiej 
z%polsko-litewsk( (np. Dohna – Firlej, v.d. Groeben – Bie-
li)ski, czy Radziwi$$), czy te' kariery wojskowe i%urz#dowe 
pruskich rodów w% Polsce, np. Donhof, Schlieben, Lehn-
dorff, Groeben (a' 13 w%wojskach polskich, w%tym z%królem 
Sobieskim w%odsieczy wiede)skiej), czy przyk$ad Fabiana 
zu Dohna, który uczestniczy$ z%królem polskim Stefanem 
Batorym w%wyprawie na Psków. Utrudnieniem by$y ró'nice 
religijne. Wyj(tek stanowi$y kontakty biskupa warmi)skie-
go Ignacego Krasickiego z% rodzin( Lehndorff (spotkania 
w% j#zyku francuskim). Dzisiaj tylko nieliczni potomkowie 
szlachty pruskiej odwiedzaj( swoje rodowe gniazda.

Tadeusz Korowaj
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Arkada - (w$.) element architektoniczny sk$adaj(cy si# 
z%dwóch podpór (kolumn, s$upów, .larów) po$(czonych 
$ukiem.
Bonie, boniowanie - (niem.) pro.l geometrycznego 
rowkowania elewacji.
Dach mansardowy - $amany, podzielony na dwie cz#-
,ci o%ró'nym k(cie nachylenia. 
Dach naczó#kowy - dwuspadowy z%ma$ymi trójk(tny-
mi po$aciami ,cinaj(cymi od góry szczyty.
Facjata - (w$.) pomieszczenie mieszkalne w%cz#,ci pod-
dasza, którego okna w% po$aci dachowej uj#te s( we 
w$asne ,cianki i%nakryte osobnym daszkiem.
Fasada - (w$.) frontowa elewacja budynku, cz#sto boga-
to dekorowana.
Fideikomis ($ac.) - prawny system dziedziczenia 
wielkiej w$asno,ci polegaj(cy na przej,ciu maj(tku 
tytu$em spadku na spadkobierc# z%zastrze'eniem, 'e 
nie przys$uguje mu prawo sprzeda'y, zastawu, dzie-
lenia itp.; przywilej ten nadawany by$ przez w$adc# 
niektórym maj(tkom w%celu zachowania ,wietno,ci 
rodu. 
Fronton - (w$.) trójk(tne lub pó$okr(g$e zwie)czenie 
fasady budowli, okna lub drzwi.  Wewn#trzne pole fron-
tonu g$adkie lub wype$nione dekoracyjn( rze*b( nosi 
nazw# tympanonu.
Gzyms - (niem.) wie)cz(cy element muru w%formie po-
ziomego pasa, wysuni#tego przed lico ,ciany, zdobi(cy 
zewn#trzne i%wewn#trzne mury budynku, a%tak'e piece, 
kominki.
Kartusz - (fr.) dekoracyjne, ozdobne obramienie, np. tar-
czy herbowej, tablicy, p$askorze*by, malowid$a w%kszta$-
cie ozdobnej karty z%zawini#tymi brzegami.
Komturstwo - podstawowa jednostka terytorialno 
- administracyjna w% pa)stwie zakonnym, sk$adaj(ca 
si# z%zamku i%podleg$ego mu okr#gu, w%sk$ad którego 
wchodzi$y prokuratorie.
Lizena - (niem.) pionowy pas muru wystaj(cy nieznacz-
nie z%lica ,ciany, stosowany jako wzmocnienie ,cian lub 
ozdoba.
Lukarna - (fr.) ma$e okienko w%dachu, cz#sto w%ozdob-
nym obramieniu.
Majorat ($ac.) - sposób dziedziczenia w$asno,ci ziem-
skiej, wg którego ca$y maj(tek, nie podzielony przecho-
dzi na najstarszego syna lub krewnego.
Morga pruska - miara powierzchni = 0,25 ha (25,533 ara).
Okulus - ($ac.) okr(g$y otwór okienny.

Pilaster - (fr.) element architektoniczny w%kszta$cie p$a-
skiego pionowego wyst#pu z% lica ,ciany, spe$niaj(cy 
funkcj# dekoracyjn( i%konstrukcyjn(.
Portyk wej$ciowy - zewn#trzna, jedno- lub dwukon-
dygnacyjna, wysuni#ta ku przodowi cz#,- budynku 
i%maj(ca kolumnad#, cz#sto zwie)czona frontonem.  
Prawo che#mi%skie - odmiana prawa magdeburskie-
go. Regulowa$o sprawy posiadania ziemi, dziedzicze-
nia, s$u'by wojskowej, s(downictwa, ustroju wiejskie-
go i%miejskiego itd. (mia$o w$asny system miar i%wag). 
Wg niego dziedziczy- mogli spadkobiercy obu p$ci. 
Prawo magdeburskie - prawo reguluj(ce ca$o,- 
spraw zwi(zanych z%posiadaniem ziemi, s$u'b( wojsko-
w(, dziedziczeniem, ale tylko w%linii m#skiej, cho- istnia-
$a odmiana dla obojga p$ci.
Ryzalit - (niem.) wysuni#ta przed lico muru cz#,- fasa-
dy budynku.
Seniorat (od $ac. senioratus - starszy) - zasada, sposób 
dziedziczenia, wg którego dobra przechodz( na najstar-
szego cz$onka rodu.
Separacja ($ac.) - podzia$ wspólnot i%ponowne rozdzie-
lenie gruntów. Separacja spowodowa$a scalenie ca$ego 
area$u w$a,ciciela w%jednym miejscu.
S#u&ba che#mi%ska - obowi(zek s$u'by zbrojnej wy-
nikaj(cy z% posiadania ziemi na prawie che$mi)skim, 
zale'ny od wielko,ci gruntu. W$a,ciciele ponad 40 w$ók 
musieli wyst#powa- jako ci#'kozbrojni z%pocztem kon-
nym; za, ci, którzy mieli mniej ni' 40 w$ók, s$u'yli jako 
lekkozbrojni.
S#u&ba pruska - obowi(zek s$u'by zbrojnej wynikaj(cy 
z% posiadania ziemi na prawie pruskim. W% przeciwie)-
stwie do prawa che$mi)skiego ten rodzaj s$u'by woj-
skowej nie by$ ,ci,le zwi(zany z%wielko,ci( posiadanego 
gruntu. Ka'dy rycerz pe$ni$ s$u'b# stosownie do swoich 
mo'liwo,ci maj(tkowych.
Sterczyna - pionowy, wie)cz(cy element dekoracji ar-
chitektonicznej.
Talar - jednostka monetarna w%Prusach obowi(zuj(ca 
od XVI w. (1 talar = 3 guldeny/dukaty pruskie lub 6 pol-
skich = 90 groszy.
W#óka staroche#mi%ska - jednostka pomiaru po-
wierzchni gruntów stosowana w% pa)stwie zakonnym 
równa 16,796 ha; 1 w$óka = 30 mórg (od 1577r. w$óka 
nowoche$mi)ska = 17,838 ha).
Zasad'ca, lokator - przedsi#biorca, któremu powie-
rzono za$o'enie i%urz(dzenie miejscowo,ci.

OBJA+NIENIA TERMINÓW
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GMINA BARCIANY
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Nazwa miejscowo,ci pochodzi od pruskiego 
pola osadniczego Erkeliten. Pierwsza wzmian-
ka pochodzi z% 1437r., w% której wymienia si# 
6 w$ók (100,7 ha) dóbr rycerskich i% 10 w$ók 

(168 ha) ch$opskich. Po wojnie 13-letniej (1454-1466), 
w%1469r. wielki mistrz Zakonu Heinrich Reuss von Plauen 
nada$ Arklity na prawie magdeburskim za wiern( s$u'b# 
rycerzowi, przedstawicielowi szlachty franko)skiej. By$ 
nim Hans von Ertter/Herten, który w% 1472r. otrzyma$ 

jeszcze Kanoty i% Aptynty. Ród wymar$, wi#c w% 1503r. 
wielki mistrz Zakonu Friedrich von Sachsen nada$ dobra 
Fabianowi von Hundertmarck, w$a,cicielowi pobliskich 
Markuz. Jego potomek, Caspar mia$ jeszcze te maj(tki 
w% 1616r. Po nim Arklity i% Markuzy otrzyma$ Hans Al-
brecht von Oelsen i%brat Georg Wilhelm, dziedziczny pan 
na Kudwinach. Hans Albrecht zmar$ w%1629r., a%maj(tek 
odziedziczy$a wdowa Barbara z%domu von Proeck, która 
powtórnie wysz$a za m(' za cz$onka rodu von Hundert-
marck. Ich syn, Christoff sprzeda$ maj(tek, a% nabywc( 
by$ Christoph II von Schlieben, którego rodzina miesz-
ka$a w%pobudowanym dworku w%Arklitach do 1735r. Po-
tem dobra przej#$a rodzina von Proeck, nast#pnie von 
Rautter. Od nich 17.04.1780r. za 60.000 talarów maj(tek 
kupi$ baron Albrecht XV Dietrich Gottfried von und zu 
Egloffstein (1720-1791), starosta gi'ycki. W%1783r. usta-
nowi$ w%Arklitach majorat i%jeszcze w%tym samym roku 
razem z%bratem (Otto VIII Friedrich) otrzyma$ tytu$ hra-
biego z%r(k króla pruskiego Friedricha Wilhelma II. Roz-
pocz($ budow# rezydencji w%1787r. od rozbiórki starego 
dworu. Budow# zako)czono w% 1791r., ju' po bezpo-
tomnej ,mierci Albrechta (16.05.1791r.). Pa$ac zbudo-
wano w%stylu pó*nobarokowym. By$ to obiekt pi#trowy 
z%wysokim przyziemiem i%u'ytkowym poddaszem, kryty 
dachem mansardowym. Fasada 15-osiowa z% ryzalita-
mi po bokach a%na osi portyk z%czterema kolumnami, 

ARKLITY !niem. ARKLITTEN" 
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zwie)czony kartuszem herbowym, obecnie 
w%zbiorach muzeum w%K#trzynie. W%elewa-
cji ogrodowej, po$udniowej by$ 3-osiowy ry-
zalit ,rodkowy. Spadkobierc( zosta$ m$odszy 
brat Otto VIII (1733-1801), który dotychczas 
mieszka$ w% Garbnie (gm. Korsze). Po jego 
,mierci maj(tek Arklity przej($ syn Gottfried 
Friedrich Leopold III. Od 1830r. w$a,cicielem 
by$ Carl IX August (1795-1887), który  sprze-
da$ maj(tki Garbno i%Warnikajmy wchodz(ce 
w%sk$ad majoratu i%rozbudowa$ pa$ac w%Ar-
klitach. Kolejni spadkobiercy Arklit to: kuzyn 
Carl XII (syn w$a,ciciela Silgin), Friedrich XVII 
Leopold (1850-1921) i% od 1918r. Friedrich 
XIX Cuno Wladimir (1878-1957), który by$ 
ostatnim cz$onkiem rodu Egloffstein na Ar-
klitach. W% 1939r. przeprowadzono znacz(-
cy remont pa$acu, za$o'ono m.in instalacj# 
elektryczn( i%wodno-kanalizacyjn(. Pod ko-
niec wojny w%pa$acu mie,ci$ si# lazaret pro-
wadzony przez Czerwony Krzy'. Dzia$ania  
II wojny ,wiatowej omin#$y Arklity. Opusz-
czony przez w$a,cicieli na pocz(tku 1945r. 
pa$ac zosta$ ograbiony. Po 1945r. dawny ma-
j(tek przej#ty zosta$ przez PGR, a%w%pa$acu 
ulokowano biura, pomieszczenia socjalne 
i%mieszkania. Jeszcze w%latach 60. i%70. XX w. 
pa$ac by$ zamieszka$y, ale eksploatacja mia$a 
charakter rabunkowy. W% archiwum Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków zacho-
wa$a si# obszerna teka korespondencji z%dy-
rekcj( PGR. Los tej wspania$ej budowli zosta$ 
przes(dzony po wyprowadzce biur w%1972r. 
Dzie$a zniszczenia dokona$ po'ar w%1983r.

Elewacja ogrodowa, stan sprzed 1945r.

Elewacja ogrodowa, stan obecny

Elewacja frontowa z podjazdem, stan obecny
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Za$o'one w% po$owie XIX w. jako wybudowania 
(kolonia) ok. 1 km na pó$noc od wsi Momajny. 
W%1896r. grunty kupi$ Friedrich Tiefensee (1859-
-1923) z%Lubomina, którego przodkowie pocho-

dzili z%Momajn. Dobra nazwa$ swoim imieniem i%w%ten 
sposób powsta$a - obecnie nie istniej(ca – miejscowo,- 
(oficjalna nazwa Friedrichshöh od 11.08.1906r.). Po ,lu-
bie rozpocz($ w% 1902r. budow# siedliska od dwóch 
domów robotników folwarcznych, niewielkiego dwo-
ru i% budynków gospodarczych. Spadkobierc( maj(tku 
o%powierzchni 149 ha by$ syn Walter, który po uko)cze-
nieu gimnazjum w%Go$dapi studiowa$ rolnictwo na uni-
wersytecie w%Jenie i%Królewcu. Po ,mierci ojca powróci$ 
do Bieskowa. Na miejscu zniszczonego w%czasie I%wojny 

dworu, doko)czy$ budow# nowej, okaza$ej rezydencji, 
zapocz(tkowanej przez ojca na rok przed swoj( ,mier-
ci(. Prace prowadzi$ mistrz budowlany pochodz(cy 
w%Momajn. By$ to obiekt 2-kondygnacyjny, z% ryzalitem 
na osi w% elewacji frontowej i% portykiem wspartym na 
4 kolumnach. W%1939r. przeprowadzono modernizacj# 
dworu. W% styczniu 1945r. Walter z% 'on( Alice z% domu 
Witt i%trójk( dzieci wyjecha$ do Danii. Potem dzi#ki stara-
niom szwedzkiej kuzynki, rodzina osiedli$a si# w%Szwecji, 
gdzie mieszka do dzi,. Po 1945r. w%dworze zamieszka-
$o kilka polskich rodzin, a%na parterze dzia$a$a ,wietlica 
wiejska. Z%nie remontowanego obiektu, który sta$ jesz-
cze w%1966r., wyprowadza$y si# kolejne rodziny. Pod ko-
niec lat 70. XX w. dwór zosta$ rozebrany. 

BIESKOWO !niem. FRIEDRICHSHÖH" 
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Pierwotnie ch$opska wie, czynszowa, powsta$a 
nieopodal pruskiego grodziska, którego ,lady wi-
doczne s( na pó$noc od dzisiejszych zabudowa). 
Za$o'ona ok. 1384r., cho- pierwsza wzmianka 

o% miejscowo,ci pochodzi z% 1371r. Zniszczona i% opusz-
czona w% okresie wojny 13-letniej (1454-1466). W% 1480r. 
w%nagrod# za s$u'b#, maj(tek sk$adaj(cy si# z%4 dóbr ry-
cerskich i%24 w$ók (403,1 ha) wsi, otrzymali bracia Nickel 
i%Jakob Rittau. W%XVI w. w$a,cicielami Garbna byli cz$on-
kowie rodziny von Schaffstädt, którzy gospodarowali 
tam przez 200 lat. Po ,lubie w% 1693r. Wilhelm Friedrich 
von Schaffstädt zbudowa$ na pocz(tku XVIII w. niewielki 
dwór, rozbudowany w%XIX w. W%1747r. po bezpotomnej 
,mierci Gottfrieda Bernharda, syna Wilhelma Friedricha, 
Garbno zosta$o sprzedane cz$onkom rodu von Troschke. 
Kupi$ go Georg August, którego syn Andreas Ernst by$ 
'onaty z% Ann( Dorot( z% domu Rautter, córk( w$a,ci-
ciela Wielewa. Potem Garbno by$o w% rekach rodziny  
von Troyen, a%po ,mierci w%1816r. Marii Charlotte, maj(-
tek kupi$ Karl Heinrich Jungschulz von Roebern (1784-
1828). Nast#pc( Karla by$ Alexander Heinrich (1815-1847),  

którego syn Karl Johann Heinrich Jungschulz von Roebern  
(1841-1918) przeprowadzi$ w% 1895r. gruntowny remont 
dworu. Rozbudowa$ obiekt i%dostawi$ po$udniowy taras, 
którego pozosta$o,ci widoczne s( do dzisiaj. Z%czterech 
jego synów, ostatnim w$a,cicielem maj(tku o%powierzch-
ni 828 ha zosta$ Werner (1885-1950). Po 1945r. dwór za-
mieszka$o kilka rodzin.

GARBNO !niem. LAGGARBEN" 
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W %1361r. Zakon nada$ tereny dzisiejszej wsi 
Konradowi von Wolfsdorf, st(d pierwot-
na nazwa miejscowo,ci (Gross Wolfsdorf, 
po 1945r. Wilkowo Wielkie, które po$(-

czono z Drogoszami w 1988r.). Nast#pnymi w$a,cicie-
lami od 1477r. byli cz$onkowie szlacheckiej rodziny von 
Rautter. Wnuk pierwszego z% rodu, Ludwig zbudowa$  

w%latach 1596-1606 rezydencj#, zapewne w%stylu pó*-
nego renesansu, ufortyfikowan( murami i%bastionami. 
Dwór ten sp$on($ w% 1696r. od pioruna i% w% 1711r. zo-
sta$ rozebrany. Jako wiano maj(tek ten przeszed$ pod 
koniec XVI w. na pochodz(c( z%Westfali szlacheck( ro-
dzin# von Dönhoff, zas$u'on( tak'e w% historii Polski. 
Hrabia Bogus$aw Fryderyk von Dönhoff wybudowa$ 

DROGOSZE !niem. DÖNHOFSTÄDT"
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po rozebraniu starego dworu nowy pa$ac, nadaj(c 
w% 1716r. tej cz#,ci miejscowo,ci nazw# Dönhofstädt. 
Wnuk Bogus$awa (zmar$ w%1809r.) mia$ 5 córek i%syna 
Stanis$awa Ottona, który jako student zgin($ w%1816r. 
w% Getyndze. W% ten sposób poszczególne posiad$o-
,ci rodu przesz$y na córki, które poprzez losowanie 
podzieli$y dobra mi#dzy siebie. Angelika po m#'u 
Dohna-Lauck wylosowa$a Drogosze, które przekaza$a 
swej siostrzenicy, owdowia$ej hrabinie Mariannie zu 
Stolberg-Wernigerode. Przekszta$ci$a Drogosze w%fidei-
komis swojemu najstarszemu synowi Udo (1840-1910), 
który w%1884r. ufundowa$ w%kaplicy pa$acowej, z%cha-
rakterystycznymi oknami neogotyckimi, dwa symbo-
liczne sarkofagi, z%wyrze*bionymi w%marmurze, le'(cy-
mi postaciami Stanis$awa Ottona i%Angeliki. Sarkofagi 
zachowa$y si# do dnia dzisiejszego. Ostatnim w$a,ci-
cielem Drogosz by$ zmar$y w%1948r. hrabia Albrecht zu 
Stolberg-Wernigerode.

Pa$ac zbudowany zosta$ w% latach 1710-14 przez 
Johna von Collas wed$ug planów architekta Jean de 

Bodt na zlecenie hrabiego Bogus$awa. Korpus g$ówny 
13-osiowy, przej#ty zosta$ w%ca$o,ci z%pa$acu Friedrich-
stein. Projektant przed$u'y$ bry$# o%6-osiowe skrzyd$a 
boczne, tak 'e powsta$ pa$ac o% najd$u'szej elewacji 
w%Prusach Wschodnich, d$ugo,ci prawie 100 m. Na kor-
pusie g$ównym dach mansardowy z% lukarnami, a%nad 
skrzyd$ami bocznymi dwuspadowy. Na osi fasady 4-ko-
lumnowy portyk o%stylizowanych jo)skich kolumnach, 
zwie)czonych trójk(tnym tympanonem. Przed porty-
kiem podjazd wzniesiony w% 1785r. W% elewacji ogro-
dowej, po$udniowej jest 3-osiowy, ryzalit ,rodkowy, 
w%którym trzeci( kondygnacj# stanowi facjata w%dachu 
z%podzia$em lizenami i%zwie)czony trójk(tnym tympa-
nonem. Ryzalit, korpus i%skrzyd$a pa$acu podzielone s( 
pilastrami o%stylizowanych jo)skich g$owicach. Jest to 
jedna z% najpi#kniejszych siedzib szlacheckich na te-
renie Warmii i% Mazur. Wokó$ pa$acu rozci(ga si# park 
krajobrazowy typu angielskiego ze stawami. W latach 
1954-1991 pa$ac u'ytkowany by$ jako o,rodek szkole-
nia traktorzystów. Obecnie w$asno,- prywatna.

Elewacja ogrodowa, stan sprzed 1945r. Plan dworu L. Rauttera

Elewacja ogrodowa, stan obecny
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Niewiele jest informacji o% miejscowo,ci. Pier-
wotnie by$a to pruska wie,, na któr( sk$ada$y 
si# dobra s$u'ebne, jedne z% wielu, jakie Za-
kon zak$ada$ wokó$  zamku w% Barcianach. 

Miejscowo,- za$o'ona zosta$a w% 1394r. na 25 w$ókach  
(420 ha), na których osadzono zapewne 3 s$u'by rycer-
skie. Ich w$a,cicielami byli Prusowie, zobowi(zani do 
s$u'by zbrojnej. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) dobra 
scalono i%zapewne w$(czono do maj(tku w%Ogródkach, 
który w%ró'nym czasie zmienia$ w$a,cicieli, np. przedsta-
wiciele szlacheckich rodzin Klingsporn, czy Groddeck. 
W% XVIII w. Gumniska nale'a$y do domeny pa)stwowej 

w% Barcianach. W% 1820r.  w$a,cicielem dóbr licz(cych  
7 domów by$ rektor Otterski. W%po$owie XIX w. przekszta$-
cono w%maj(tek rycerski, którego w$a,cicielem w%1871r. 
by$ Schulz. Potem zakupi$a go rodzina Braehmer/Brähmer, 
która mieszka$a w% Gumniskach do 1945r. Najd$u'ej, od 
1889r. do 1913r., gospodarowa$ Alexander Brähmer, który 
pod koniec XIX w. wybudowa$ dwór z%dobudowan( ofi-
cyn(. By$ to obiekt parterowy z%u'ytkowym poddaszem, 
na osi posiada$ pozorny 3-osiowy ryzalit pokryty dasz-
kiem pulpitowym. Dwór mia$ skromny detal architekto-
niczny. Po wojnie ulokowano w%dworze biura PGR, ale po 
1953r. obiekt zosta$ rozebrany.

GUMNISKA !niem. SILZKEIM" 
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Pierwotnie pruskie dobro s$u'ebne. Przekszta$cone 
po wojnie 13-letniej (1454-1466) w% maj(tek 
na prawie magdeburskim otrzyma$ za wiern( 
s$u'b# w%1472r. z%r(k Heinricha von Richtenberga, 

wielkiego mistrza Zakonu Hans von Ertter, rycerz 
pochodz(cy z%Frankonii, który wcze,niej otrzyma$ Arklity. 
Na pocz(tku XVI w. ród wymar$. W%1540r. w$a,cicielami 
Kanot byli Hans Vochs i% Caspar Hohendorff. W% 1627r. 
panem na Kanotach by$ Hans Dietrich von Hohendorff. 
Od 1630r. Kanoty naby$ Michael von Bronsart. W%1665r. 
jego syn, Michael-junior umiera bezdzietnie i% maj(tek 
przechodzi na krewnych, którzy po licznych procesach 
sprzedaj( dobra w% lutym 1682r. Maj(tek naby$ Andreas 
Bernhard von Königsegg, starosta barcia)ski, który 
kilka miesi#cy potem 9.07.1682r. sprzeda$ Kanoty. Kupi$ 
go pu$kownik i% podkomorzy Johann Friedrich von 
Schlieben (1630-1696). W% r#kach tej rodziny maj(tek 
by$ do pocz(tku XIX w. Przez prawie 100 lat istniej(cy 
wtedy w%Kanotach stary dworek s$u'y$ jako rezydencja 
wdów hrabiów von Schieben linii gierdawskiej. W%1833r. 
Kanoty kupi$ hrabia von Rautter, w$a,ciciel Wielewa, 
swojej córce Auguste (1813-1855) w%prezencie ,lubnym. 

Jej m(' Otto Bernhard II von Pressentin gen. von Rautter 
(1798-1855) rozpocz($ po ,lubie budow# nowego 
dworu dla siebie i% nast#pcy. Do 1839r. powsta$ nowy 
zespó$ dworski, a%nad brzegiem rzeki Omet zbudowano 
1-kondygnacyjny dwór z% u'ytkowym poddaszem 
i% pozornym ryzalitem na osi oraz tarasem w% elewacji 
ogrodowej. Po ,mierci ma$'e)stwa w% 1855r., nast#pc( 
maj(tku zosta$ ich syn Bernhard III (1837-1914), który 
po ,lubie w%1863r. z%Adolphine Klar( von Oldenburg 
(1841-1910), rozpocz($ budow# zabudowa) 
gospodarczych. Zespó$ ten zosta$ spalony przez 
'o$nierzy rosyjskich podczas dzia$a) wojennych 
I% wojny ,wiatowej w% sierpniu 1914r. Kolejnym 
w$a,cicielem Kanot by$ Bernhard VII (Benn), który 
zmar$ bezpotomnie w% 1916r. Dobra otrzyma$ jego 
kuzyn Benn VIII Oskar Botho von Pressentin gen. von 
Rautter (1890-1957), który by$ ostatnim w$a,cicielem 
maj(tku Kanoty. W% sierpniu 1945r. przez Kanoty 
ustalono granic# polsko – sowieck(. Wobec tego 
wszystkie zabudowania zosta$y zburzone, zachowa$a 
si# do dzisiaj lipowa aleja prowadz(ca do Kanot 
z%Micha$kowa w%kierunku pó$nocno-wschodnim.

KANOTY !niem. KANOTHEN" 
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Nazwa nie istniej(cej ju' miejscowo,ci po-
chodzi od pruskiego pola osadniczego Kort-
lauken. Brak jest informacji o% pocz(tkach.  
W% II po$owie XIV w. wielki mistrz Zakonu 

Winrich von Kniprode nada$ w% lenno 10 w$ók (168 ha) 
Prusowi o% imieniu Kante. By$o to wi#c dobro s$u'ebne, 
niewielki maj(tek rycerski. Po bitwie pod Grunwaldem, 
gdzie zgin#li pruscy spadkobiercy dóbr, maj(tek otrzy-
ma$ w% 1415r. podkomorzy wielkiego mistrza Zakonu 
Jorge (Georg) Reimann, któremu Michael Küchmei-
ster von Sternberg, ten'e wielki mistrz nada$ Kurk$awki 
o%powierzchni 20 w$ók, w%tym m$yn, staw i%Aptynty na 
prawie che$mi)skim. W%1437r. Kurk$awki liczy$y 15 w$ók. 
Brak jest informacji, kto otrzyma$ ten maj(tek po zako)-
czeniu wojny 13-letniej (1454-1466). W% 1540r. maj(tek 
naby$ Friedrich von Hohendor/, który 14 lutego 1546r. 
otrzyma$ od ksi#cia Albrechta nadanie na opuszczony 
maj(tek Micha$kowo i%folwark Kanoty. Pod koniec XVII w. 
Kurk$awki znalaz$y si# w% rekach rodziny von Schieben, 
najbogatszej wtedy szlachty w%ksi#stwie pruskim. Pierw-
szym z%nich by$ Johann Theodor (1638-1695), dziedzicz-
ny pan na Brze*nicy. Po nim jego syn Ernst Sigismund 
(1677-1741) i%wnuk, major Heinrich Ludwig von Schlie-
ben, a%po jego ,mierci w%1758r., maj(tek przej($ m$odszy 
brat Friedrich Wilhelm Ernst (1730-1783), który na sta$e 
mieszka$ w%Berlinie gdzie s$u'y$ w%armii pruskiej w%stop-
niu majora. W% 1783r. maj(tek Kurk$awki naby$ genera$ 
Carl Friedrich von Klinckowstroem (1738-1816), który 
na czas s$u'by wojskowej wyznaczy$ administratora. By$ 
dwukrotnie 'onaty, pierwsza 'ona to Luise baronowa 

von Kor/ (1756-1789), córka kanclerza królestwa pru-
skiego. Drug( 'on( (od 1791r.) by$a Henriette barono-
wa von Hausen, z%któr( mia$ córk#, zmar$( jako dziecko, 
a%jej nagrobek z%pi#kn( inskrypcj( w%j#zyku francuskim 
zachowa$ si# do dnia dzisiejszego. Carl Friedrich von 
Klinckowstroem w%1798r. otrzyma$ z%r(k króla pruskiego 
tytu$ hrabiego. W%tym samym roku wybudowa$ pó*no-
barokowy dworek z%mansardowym dachem i%ryzalitem 
na osi. Dwór zosta$ rozbudowany w%1880r. przez ostat-
niego z% rodu Clemensa (1846-1902), który mieszka$ 
w%Kurk$awkach. Jego syn, Leonhard (1879-1914), który 
zmar$ na +l(sku, otrzyma$ w%spadku zad$u'ony maj(tek 
(brat Clemensa, Karl mia$ pobliskie dobra w% +wi#tym 
Kamieniu). Zad$u'ony maj(tek kupi$ w%1908r. za sum# 
300 tys. marek Làszlò von Egan-Krieger, który zgin($ na 
pocz(tku I% wojny ,wiatowej (6.09.1914r.) we Francji. 
Wdowa po nim, Maria von Egan-Krieger wysz$a po-
nownie za m(' w%1919r. By$ nim baron Balthasar von 
Campenhausen. Jednak spadkobierc( maj(tku zosta$ 
jej syn z% pierwszego ma$'e)stwa, Hans-Joachim von 
Egan-Krieger, który po ,lubie w%1938r. wyprowadzi$ si# 
do maj(tku 'ony w% powiecie mor(skim. Tak'e córka 
Margita, która wysz$a za m(' za Hansa Henninga von 
Bauer, opu,ci$a Kurk$awki. Wi#c Maria zosta$a z%drugim 
m#'em na maj(tku. Po wojnie powsta$ PGR, a% dwór 
adaptowano na biura i% mieszkania pracowników. 
W% 1965r. dawne dobra odwiedzi$ Hans-Joachim von 
Egan-Krieger. Mimo ogólnych zniszcze) i% dewastacji, 
dwór jeszcze sta$. Potem opuszczony i% rozebrany, po-
dobnie jak wszystkie budynki.

KURK#AWKI !niem. KORKLACK" 
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Miejscowo,- powsta$a w%1800r. jako szlachecki 
folwark na wydzielonych gruntach wsi Mo-
majny. Grunty te wchodzi$y w% sk$ad klucza 

dóbr rodziny von Schlieben rezyduj(cej na zamku 
w%Gierdawach (niem. Gerdauen, obecnie miasto 0e-
leznodoro'nyj w%obwodzie kaliningradzkim Federacji 
Rosyjskiej). Ten arystokratyczny ród wywodzi$ si# od 
zaci#'nego rotmistrza Zakonu z%okresu wojny 13-let-
niej (1454-1466), Georga von Schliebena, który w%za-
mian za s$u'b#, otrzyma$ hojne nadania maj(tkowe, 
wraz z% zamkiem w% Gierdawach, co uczyni$o pó*niej 
jego potomków najbogatszymi w% Prusach. W% 1820r. 
Maciejki zosta$y wydzielone z% klucza gierdawskie-
go i% sprzedane. W% latach 1828-1834 w$a,cicielem 
by$ Schnell. W% 1839r. Maciejki zosta$y przekszta$co-
ne w% maj(tek rycerski. Po kilku zmianach w$asno,-
ciowych, w% 1864r. Maciejki naby$ Ludwig Klugkist 
(1827-1897), który w% tym samym czasie zakupi$ te' 
pobliski maj(tek Bawien (obecnie wie, Nikitino w%re-
jonie Prawdinsk, obwód kaliningradzki FR), gdzie za-
mieszka$ wraz z%rodzin(. Maciejki za, by$y zarz(dzane 
przez wyznaczonych urz#dników. Po ,mierci Ludwiga 
nast#pc( zosta$ syn Karl, który w%1907r. musia$ wyje-
cha- do Berlina, wi#c sprzeda$ Maciejki. Maj(tek kupi$ 
za 420 tys. marek Ernst Riebensahm (1874-1914), któ-
ry w% listopadzie 1914r. jako porucznik zgin($ w% cza-
sie I%wojny ,wiatowej podczas walk pod Gumbinnen 
(obecnie Gusiew w% obwodzie kaliningradzkim FR). 

Wdowa po nim sprzeda$a za 300 tys. marek maj(tek 
o%powierzchni 330 ha. Naby$ go Julius Grigull (1887-
-1969), który w% miejscu zniszczonego wybudowa$ 
w%1920r. nowy dwór, prosty w%swojej formie (dwór jest 
parterowy z%wy'szym o%kondygnacj# centralnym ry-
zalitem) i%zachowany do dnia dzisiejszego. Zbudowa$ 
te' budynki gospodarcze. Ca$o,- za$o'enia ozdabia$ 
park. Julius Grigull by$ dwukrotnie 'onaty. Z%pierwsz( 
'on( Ann( (zmar$a w%1934r.) mia$ syna Wolfganga (ur. 
1928r.), który w%1951r. z%Hanoweru wyemigrowa$ do 
Kanady, gdzie zamieszka$ wraz z% 'on( Kitty w%stanie 
Ontario i% w% 2006r. odwiedzi$ Maciejki. Drug( 'on( 
by$a m$odsza o% 25 lat Inga (1909-2002), z% któr( mia$ 
3 dzieci (Rolf i%Hartmut mieszkaj( w%Kanadzie, a%Heidi 
w%Australii). Po 1945r. utworzono w%Maciejkach PGR, 
obecnie w$asno,- prywatna. 

MACIEJKI !niem. BLUMENTHAL" 
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Pierwotnie wie, pruska za$o'ona w% 1339r. na ob-
szarze 9 w$ók ziemi (151,2 ha), nadto 5 s$u'b 
rycerskich na prawie che$mi)skim i% 1 s$u'ba 
na prawie magdeburskim. S$u'by na prawie 

che$mi)skim posiadali trzej Prusowie: Jorge Brunsre-
it/Bronsert i% Morchel po jednej, a% Olbracht i% komornik 
w% Barcianach – po dwie s$u'by. Natomiast s$u'b# na 

prawie magdeburskim posiada$ Prus Merten. Oprócz 
wymienionych by$a tu znacznie wieksza ni' zazwyczaj 
s$u'ba rycerska wielko,ci 15 w$ók (252 ha). Pruskie do-
bra s$u'ebne – z%obowi(zkiem s$u'by zbrojnej – zosta$y 
zalo'one przez Zakon  na rzecz zamku barcia)skiego. 
By- mo'e warunki naturalne, w%oparciu o%przep$ywaj(ca  
rz. Liwna, sprzyja$y lokalizacji tylu s$u'b w%jednym miejscu. 
Po wojnie 13-letniej (1454-1466) wszystkie dobra scalono 
jako jeden maj(tek. W% 1476r. za wiern( s$u'b# maj(tek 
otrzyma$ Michel von Königsegg i%jego spadkobiercy. Na 
podstawie wykazu z%1587r. by$ nim Christoph. Nast#pnie 
maj(tek przeszed$ w%sk$ad klucza dóbr Skandawa, a%po-
tem Silginy, których w$a,cicielami byli m.in. ród Bronsart, 
a% nast#pnie Kreytzen. W% latach 1854-1895 w$a,cicielem 
Modgarb by$ hrabia Friedrich Egloffstein z% Silgin, a% po 
jego ,mierci syn Leopold, który zamieszka$ w% rodowym 
pa$acu w%Arklitach, za, Modgarby wydzier'awi$. By$ nim 
Franz Gründler. W% 1922r. do spó$ki z%Williamem Hasfor-
dem wykupi$ maj(tek o%powierzchni 396 ha z%r(k ówczes-
nego w$a,ciciela barona Bernda von Lüdinghausen, który 
na sta$e mieszka$ z%rodzin( w%Berlinie. W%1927r. nastapi$a 
parcelacja maj(tku i%od 1929r. w$a,cicielem resztówki by$ 
William Hasford. Po 1945r. w%dworze zamieszka$o kilka ro-
dzin. Obecnie po$owa obiektu jest zrujonowana.

MODGARBY !niem. MODGARBEN" 
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Pó*niejszy maj(tek by$ przed 1780r. szlacheckim 
folwarkiem na gruntach wsi Momajny, wcho-
dz(cym w% sk$ad dóbr rodziny von Schlieben, 
rezydentów na zamku w% Gierdawach (niem. 

Gerdauen, ob. 0eleznodoro'nyj w% obwodzie kalinin-
gradzkim). Pierwsza wzmianka o% miejscowo,ci jako 
folwarku pochodzi z%1822r. W%1833r. Nowy Dwór naby$ 
przedstawiciel rodziny Bundt, który w%1839r. otrzyma$ 
dokument kwalifikuj(cy dobra jako maj(tek rycerski. 
Najpierw zbudowa$ niewielki dwór, potem spichlerz 
(1870r.) oraz stajni# i%ku*ni# (1875r.). Od 1879r. nast#p-
c( maj(tku o% powierzchni 272 ha zosta$ Carl  Bundt, 

który podzieli$ mi#dzy dwóch swoich synów maj(tki, 
czyli Nowy Dwór i%Piskorze. Nowy Dwór otrzyma$ Wil-
helm, a%po jego ,mierci w%1907r. spadkobierc( maj(t-
ku zosta$a wdowa, Emma z% domu Schweiger. Ostat-
nim w$a,cicielem by$ ich syn Otto Bundt (1878-1961). 
W%1920r., dwa lata po ,lubie rozbudowa$ dwór, w%któ-
rym mieszka$ z%rodzin( do 1945r. Ich jedyna córka Lore 
(1919-1983) wysz$a za m(' w% 1939r. za Kurta Führer 
(1907-1981), rotmistrza 4. pu$ku kawalerii z% Olsztyna, 
który po zako)czonej s$u'bie pracowa$ w%maj(tku. Po 
1945r. w%dworze mieszka$o kilka polskich rodzin. Dwór 
rozebrano z%latach 70. XX w.

NOWY DWÓR MOMAJSKI !niem. NEUHOF$MOMEHNEN"

Na kolonii wsi Rodele 
Hermann Heilmey-
er za$o'y$ w 1865r. 
maj(tek wielko,ci 

256,6 ha. Od swego imienia 
nazwa$ ten maj(tek, który by$ 
w r#kach rodziny do 1945r. 
Wybudowa$ dwór, budynki 
gospodarcze i mieszkalne 
dla pracowników. Spadko-
bierc( maj(tku zosta$ Frie-
drich, a ostatnim w$a,cicie-
lem by$ Franz Heilmeyer. Po 
wojnie dwór rozebrano, a na 
obszarze dawnego maj(tku 
powsta$y indywiduale go-
spodarstwa rolne.

SKOCZEWO !niem. HERMANNSHOF"
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Za$o'ony 14.02.1861r. jako wybudowania (kolo-
nia) maj(tku Nowy Dwór Momajski. Nabywca-
mi byli dwaj bracia Wilhelm i% Ludwig Bundt. 
Od imienia tego ostatniego nazwano now( 

miejscowo,-, co by$o wtedy stosowan( praktyk(. Po 
1861r. Ludwig wzniós$ parterowy dwór z% u'ytkowym 
poddaszem. Na osi elewacji frontowej by$ 2-kondyg-
nacyjny ryzalit zwie)czony trójk(tnym szczytem ze 
stylizowanymi sterczynami. W% drugiej kondygnacji 
ryzalitu s( dwa otwory okienne zamkni#te $ukiem 
pe$nym i%przedzielone blend(. W%1895r. maj(tek liczy$ 
246 ha. W% 1909r. maj(tek rycerski z% cz#,ci( gruntów 
Momajn (287 ha) przej($ Gustav Schirmann, a%w%1918r.  
Wiebe. W%1922r. w$a,cicielem zosta$a królewiecka spó$-

ka, Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie, zajmu-
j(ca si# handlem gruntami, która pocz(tkowo odda$a 
maj(tek w%dzier'aw#. W%1927r. maj(tek zosta$ rozpar-
celowany, a% resztówk# (140 ha) naby$ pochodz(cy 
z%Wo$ynia Wilhelm Zukowski (1883-1973), którego 'ona 
Johanna Korthals (1888-1945) by$a córk( dzier'awcy 
w% okresie parcelacji maj(tku. Ma$'e)stwo by$o bez-
dzietne, wi#c Wilhelm sprzeda$ resztówk# swoim bra-
ciom Rudolfowi (1901-1987) i%Arnoldowi (1898-1983), 
którzy po II wojnie ,wiatowej osiedlili si# w%Kanadzie, 
gdzie zmarli. Za, Wilhelm wyprowadzi$ si# do Filipówki 
(gm. K#trzyn), gdzie kupi$ resztówk# z% dworem i% tam 
mieszka$ do 1945r. Dwór w%Piskorzach by$ zamieszka$y  
do lat 90. XX wieku. Obecnie opuszczony popada w%ruin#.

PISKORZE !niem. LUDWIGSHÖHE"



23DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Miejscowo,- za$o'ona zosta$a na pruskim 
polu osadniczym w% 1379r. na obszarze  
7 w$ók (117,6 ha) z% 10 latami wolnizny. Przy 
wsi skupiono 5 pruskich dóbr s$u'ebnych 

z% obowi(zkiem s$u'by zbrojnej. Po wojnie 13-letniej 
(1454-1466) dobra scalono w% jeden maj(tek, który by$ 
nast#pnie przedmiotem nada) Zakonu, o% których brak 
jest informacji. W% 1785r. w$a,cicielem maj(tku Pod$awki 
licz(cego 8 domów by$ kanonik von Elditten. Po 1820r. 
Pod$awki naby$ hrabia Julius Gottlieb von Mirbach, pan na 
Sorkwitach. Po jego ,mierci w%1862r. Pod$awki odziedziczy$ 
syn, Julius Ulrich Gottlieb Emmerlich von Mirbach. W%jego 
posiadaniu Pod$awki z%okolicznymi folwarkami znajdowa$y 
si# do ,mierci w%1921r. To za jego czasów wybudowano 
niewielki dwór, w%którym mieszkali kolejni administratorzy 
(do 1911r. C. Jebens, potem Buhlert, a%ostatni Ahlmann). 
Pod$awki stanowi$y osobny klucz maj(tkowy wraz 
z% folwarkami, a% jego obszar wynosi$ 698 ha. W% 1921r. 
Sorkwity wraz z% wszystkimi dobrami odziedziczy$ baron 

Bernard von Paleske, który sprzeda$ Pod$awki. Ostatnim 
w$a,cicielem by$ Max Stobbe z%pobliskich Dublin. Po 1945r. 
utworzono tam PGR. Wtedy dwór zosta$ przebudowany 
i% pozbawiony wystroju architektonicznego. Obecnie jest 
w$asno,ci( spó$ki. 

POD#AWKI !niem. PODLACKEN"
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Nazwa miejscowo,ci pochodzi od pruskiego imie-
nia Rodele. Pocz(tkowo na obszarze dzisiejszej 
wsi lokowano pruskie s$u'by rycerskie. Pierwsze 
nadanie nast(pi$o w% 1383r. Prus o% imieniu Ner-

wigk otrzyma$ od Friedricha von Wenden, komtura Bran-
denburga 6 w$ók (100,7 ha) na prawie pruskim. Nast#pnie 
w% 1427r. Niclas Kixstein otrzyma$ od Paula von Russdorf, 
wielkiego mistrza Zakonu maj(tek o%powierzchni 5 w$ók 
i%20 mórg (95 ha) na prawie magdeburskim. Przez kolejne 

200 lat w%Rodelach nadawano kilkana,cie niewielkich ma-
j(tków, np. rodzinie Rautter.. Dopiero na pocz(tku XVII w. 
grunty zacz($ scala- Sebastian Froebner, starosta barcia)-
ski. Do 1664r. drog( zakupów skupi$ w%swoim r#ku ponad 
23 w$óki ziemi, które pozostawa$y w$asno,ci( rodziny do 
1738r. Pozbawiony m#skiego potomka Friedrich Wilhelm 
von Froebner, syn Sebastiana, zapisa$ swój maj(tek ro-
dzinie von Dönhoff. Potem dokonano podzia$u maj(tku. 
W%1822r. jedyn( w$a,cicielk( by$a jego córka Amelia Zofia, 
wdowa po pu$kowniku von Schwerin. W% 1859r. podaro-
wa$a ona Rodele swojej siostrzenicy, hrabinie Adeli von 
Schwerin (1838-1887) jako prezent ,lubny, której m#'em 
zosta$ Werner Gebhard Louis von Alvensleben (1832-1910) 
z% Gatersleben (Saksonia-Anhalt). Po ,lubie zbudowano 
pa$ac w% latach 1859-1861. Elewacje pa$acu s( boniowa-
ne i%zwie)czone gzymsem arkadowym, a%w%naro'nikach 
o,miobocznymi stylizowanymi wie'yczkami. Na osi obu 
elewacji wzd$u'nych ryzality. G$ówna kondygnacja z% $u-
kowymi oknami i%okr(g$ymi lukarnami, do ryzalitu dosta-
wiony taras wsparty na $ukowych kolumnach. Dobra o%po-
wierzchni 643 ha nale'a$y do rodu Alvensleben do 1945r. 
(Werner do 1937r., Ferdinand do 1943r. oraz Udo). Po 1945r. 
pa$ac i%maj(tek przej#ty przez PGR. W%latach 90. XX w. wy-
stawiony na sprzeda'. Obecnie w$asno,- prywatna.

RODELE !niem. RODEHLEN" 
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Za$o'ony zosta$ jako szlachecki folwark 
16.03.1827r. Nazwa nadana na cze,- rodu Rau-
tter, w$a,cicieli Wielewa i maj(tku Kanoty. Fol-
wark powsta$ w%nast#pstwie regulacji gruntów 

rolnych wsi Momajny. W% latach 1859-1885 dzier'awc( 
folwarku, wchodz(cego w% sk$ad maj(tku Kanoty, by$ 
Heinrich Wallner (1810-1885). Po jego ,mierci folwark 
kupi$ Ulrich von Kalckstein (1847-1916), syn w$a,ciciela 
dóbr Wogau (obecnie Lermontowo w% obwodzie ka-
liningradzkim Federacji Rosyjskiej), którego 'on( by$a 
Anna von Wittich (1849-1931), córka prof. medycyny 
w% Królewcu (obecnie Kaliningrad). Po ,lubie wybu-
dowa$ parterowy dwór, w% którym zamieszka$ z% 'on(  
i%5 dzieci. Po ,mierci ojca w%1879r. obj($ rodowy maj(tek  
Wogau, a%Rutk# sprzeda$ w%1886r. Kupi$ j( Bernhard III 
von Presentin gen. von Rautter (1837-1914), pan na Ka-
notach, który przekaza$ folwark synowi. By$ nim Bernhard 

VII/Benn (1863-1916), który po,lubi$ baronow( Helene 
von Wrangler, córk# Oskara, w$a,ciciela dóbr w%Kurken-
feld (obecnie Abluczie w% obwodzie kaliningradzkim). 
W% 1907r. rodzina opu,ci$a folwark, który przeszed$ do 
w$a,cicieli Kanot. W%czasie dzia$an wojennych w%1914r. 
dwór zosta$ spalony. Po wojnie wzniesiono now(, bar-
dziej okaza$( rezydencj#. By$ to pi#trowy obiekt pokryty 
mansardowym dachem, z%wysuni#tym ryzalitem na osi. 
Od 1920r. nowym w$a,cicielem, ju' jako maj(tku rycer-
skiego o% powierzchni 333 ha, by$ Bruno Dathe. Kiedy 
w%1941r. zmar$a jego 'ona Lita, Bruno sprzeda$ maj(tek 
i%wyjecha$ w%okolice Wiednia, gdzie zmar$ w%1945r. Ma-
j(tek kupi$o ma$'e)stwo Hermann (1898-1970) i%Marie 
Köllmann, którzy przyjechali z%okolic Bochum. Po uciecz-
ce w%1945r. rodzina zamieszka$a w%Danii. Dwór w%Rutce 
po wojnie adaptowany zosta$ na mieszkania i%,wietlic#, 
a%rozebrano po 1976r.

RUTKA !niem. RAUTTERSFELDE"
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Pierwsza informacja o%Swilgynen pochodzi z%1437r., 
w%której by$a mowa o%dwóch dobrach rycerskich 
i%14 ch$opskich w$ókach (253,1 ha). Od 1519r. do-
bra posiada$ Melchior I%von Kreytzen starszy (1475-

-1550), który po sekularyzacji Zakonu w% 1525r. zosta$ 
starszym ochmistrzem, jednym z% czterech najbli'szych 
doradców ksi#cia pruskiego. Silginy w%r#kach tej rodziny 
by$y przez ponad 300 lat. W%1744r. Johann Wilhelm von 
Kreytzen (1722-1791) wybudowa$ pierwszy dwór, w%któ-
rym zamieszka$ z%'on( i%4 córkami. Nast#pc( by$a Friede-
rike Wilhelmine, a%po jej ,mierci w%1803r. m(', porucznik 

Leopold von Viereck. W%1826r. podzielono dobra rodowe 
mi#dzy krewnych. W% 1828r. za 110 tys. talarów Silginy 
kupi$a, hrabina Henriette von Viereck (1766-1854), która 
w% 1836r. wystawi$a pa$ac zaprojektowany prawdopo-
dobnie przez Eduarda Knoblaucha. Neoklasyscystyczny 
pa$ac o% trójcz$onowej bryle z% wy'sz( cz#,ci( ,rodkow( 
przykryt( dachem czterospadowym i% dwuspadowymi 
w%ni'szych cz#,ciach bocznych. Wszystkie elewacje bo-
niowane, wzd$u'ne symetryczne, 11-osiowe. Od 1854r. 
spadkobierc( Silgin zosta$a rodzina Egloffstein z% Arklit. 
W% 1913r. Silginy kupi$ baron Bernd von Lüdinghausen, 
którego 'on( by$a Marta Hoffmann, córka w$a,ciciela 
fabryki tekstyliów. Mieszkali w%Berlinie, a%Silginy dzier'a-
wili. W% 1927r. maj(tek zosta$ rozparcelowany. W% 1930r. 
pusty pa$ac kupi$ Kurt Paehlke (zwany jako „Wolf Dietrich” 
i%„H.A.Weishaar”) z% Insterburga (obecnie Czerniachowsk), 
który utworzy$ siedzib# tajnego zwi(zku „Bundes der 
Guoten”. Po 1933r. by$a tam szko$a przywódców struktur 
powiatu NSDAP. W%1937r. pa$ac kupi$ starosta gierdawski 
i%utworzy$ tam dom spokojnej staro,ci dla 70 pensjona-
riuszy. Po 1945r. sta$ pusty i%w%1954r. by$ o,rodkiem m$o-
dzie'owej organizacji S$u'ba Polsce, potem o,rodkiem 
kolonijnym dzieci z% Warszawy. Nast#pnie pa$ac by$ sie-
dzib( Gromadzkiej Rady Narodowej. W%1994r. grupa tea-
tralna „Dittchenbühne” naby$a pa$ac i%ze ,rodków fundacji 
wspó$pracy polsko-niemieckiej rozpocz#$a remont – nie-
doko)czony. Obecnie ruina. 

SILGINY !niem. SILLGINNEN" 
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Pierwotnie dobro rycerskie za$o'one w% 1406r. na 
24 w$ókach (403,1 ha) z% 12 latami wolnizny. Za-
tem obejmowa$o tereny le,ne, które lokator o%nie-
znanym nazwisku musia$ wykarczowa-. W%XVI w. 

grunty nale'a$y do rodu von Schlieben z%linii gierdawskiej. 
W%1573r. by$a to wie, o%powierzchni 24 w$ók i%8 ch$opami, 
a%dobra nale'a$y do maj(tku von Schlieben – Wandlacken 
i% jego brata z% Gierdaw. Ich potomek w% 1737r. ofiarowa$ 
wie, królowi pruskiemu, potem wróci$a w%r#ce rodu von 
Schlieben. W%1836r. wie, kupi$ wolny ch$op Georg Adam 
Battke (1801-1882), syn le,niczego Friedricha, pierwsze-
go w$a,ciciela Mazurkowa (gm. Srokowo). Adam Battke 
z%rodzin( mieszka$ w%dawnej le,niczówce. Po jego ,mier-
ci, spadkobierc( zosta$ najstarszy syn Adolf (1829-1897), 
który po 1870r. zbudowa$ pierwszy dwór. Po nim maj(tek 
przej($ syn Paul (1862-1931), który w%czasie dzia$an wo-
jennych w%1914r. uciek$ z%rodzin( do Sopotu. Po powro-
cie do spalonej wsi przyst(pi$ do odbudowy zniszcze).  
W%latach 1915-1917 zbudowa$ nowy dwór na podstawie 
planów rejencyjnego architekta Paula Englera z% Berlina, 
który wzorowa$ si# na nieopodal le'(cym pa$acu w%+wi#-
tym Kamieniu. Po ,mierci Paula w%1931r. maj(tkiem za-
rz(dza$a do 1939r. wdowa, która wyjecha$a do siostry 
w% Sopocie, gdzie zmar$a. Maj(tek przej#li w% dzier'aw# 

mieszkaj(cy w% Siwoszewie kuzynka Rosemarie Ebeling 
(1918-2008) i% Friedrich Feldmann (1913-1999), którzy 
w%1939r. pobrali si#, a%w%1943r. zostali w$a,cicielami ma-
j(tku. Podczas dzia$a) wojennych w%1945r. miejscowo,- 
nie zosta$a zniszczona, ale przedzieli$a j( granica polsko-
-sowiecka. W% latach 1951-1956 dwór adaptowano na 
stra'nic# WOP-u. Jeszcze w%1975r. by$y we wsi 2 domy, 
w% których mieszkali starsi ludzie. Do 1986r. rozebrano 
opuszczone budynki. Dzi, miejscowo,- nie istnieje. 

SIWOSZEWO !niem. SCHIFFUS"

Elewacja ogrodowa
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Wie, i% rycerskie dobro s$u'ebne za$o'one 
na pruskim polu osadniczym Scandow. 
Nadanie nast(pi$o 24.08.1364r., kiedy Prus 
Hinrik Brunsereyte/Burnsert i%jego brat Claus 

(Clawse, Klause) otrzymali z%r(k wielkiego mistrza Zakonu 
Winricha von Kniprode po 10 w$ók (168 ha) na prawie 
che$mi)skim z% obowi(zkiem s$u'by zbrojnej. Dobro 
zosta$o powi#kszone w%1375r. o%14 w$ók (235,1 ha). Przez 
prawie 200 lat dobra tej nale'a$y do tej pruskiej rodziny, 
której nadano z%czasem tytu$ szlachecki pod nazwiskiem 
Bronsart. Obok ich maj(tku w% 1468r. cz#,- Skandawy 
z% 10 w$ókami i% karczm( otrzyma$ zaci#'ny rycerz Wend 
V. Eulenburg, który te' dosta$ Galiny (do 1945r. w% r#kach 
tego rodu). Jego wnuk Botho XI zamieni$ w$óki i%karczm# 
w%Skandawie (17.07.1547r.) na Prosn# z%wdow( Margarethe 
von Cassau, szlachciank( pruskiego pochodzenia (da$o to 
pocz(tek linii pro,nie)skiej rodu zu Eulenburg do 1945r.). 
Kilka lat pó*niej, w%1476r. Michel von Königsegg otrzyma$ 
za wiern( s$u'b# cz#,- Skandawy z%17 w$ókami na prawie 
magdeburskim. Tak wi#c pod koniec XV w. Skandawa by$a 
siedzib( rycersk( pruskiego rodu Bronsart, a%swoje dobra 
mieli tak'e M. Königsegg i%M. Cassau. W%XVII w.  dobra mia$y 
dwa pierwsze rody. Potem drog( ma$'e)stw i% poprzez 

kupno maj(tek skupi$ w% jednym r#ku ród Königsegg 
(Andreas, starosta barcia)ski – do 1685r., potem Bernhard). 
W%1726r. Skandaw# (77 w$ók) kupi$ polski kapitan Christoph 
Abraham von der Groeben (1691-1740) z% Karszewa, 
a% sprzeda$ pruski kapitan Johann Ernst von  Königsegg, 
który zamieszka$ w% Królewcu. Spadkobierc( zosta$ syn 
Friedrich Gottfried von der Groeben (1726-1799), który 
sprzeda$ Skandaw# w%1768r. W%ci(gu 20 lat by$o dwóch 
w$a,cicieli (Carl Ludwig von Ostau i% Friedrich Leopold 
von Schroetter). W% ko)cu w% 1786r. Skandaw# kupi$ za  
48 tys. talarów hrabia von Dönhoff z%Drogosz. Po tragicznej 
,mierci jedynego syna  przekaza$ Skandaw# córce 
Sophie (1785-1863), wdowie po Wilhelmie von Schwerin, 
która mieszka$a w% Berlinie, obracaj(c si# w% kr#gach 
artystycznych i%literackich (sama te' pisa$a). Klasycystyczny 
dwór zaprojektowa$ w%1826r. s$ynny architekt berli)ski Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1841), z%którym Sophie si# zna$a. 
W%1846r. Sophie osiad$a w%Skandawie. Do 1945r. maj(tek 
Skandawa o%powierzchni 1168 ha by$ w%r#kach rodu von 
Dönhoff (Emil, od 1885r. Alexander, od 1909r. Stanislaus, 
a%od 1929r. Dietrich, który po wojnie zamieszka$ z%rodzina 
w%Bazylei). Dwór spalili Rosjanie w%maju 1945r., a%na jego 
miejscu zbudowano szko$#.

SKANDAWA !niem. SKANDAU" 
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Miejscowo,- lokowana na pruskim polu osad-
niczym Welucke, Wailauks w%1437r. na prawie 
che$mi)skim. Pierwotnie jako dobro s$u'ebne 
z%obowi(zkim s$u'by rycerskiej. Zapewne po 

wojnie 13-letniej (1454-1466), powi#kszone i%przekszta$co-
ne na maj(tek szlachecki, zosta$o nadane w%dowód zas$ug. 
W%wykazie z%1587r. by$ nim Hans Frobener/Fröbner, a%po-
wierzchnia maj(tku wynosi$a 14,5 w$ók (243,5ha). Brak jest 
informacji o% kolejnych w$a,cicielach, znani s( od XVIII w.  
- kpt. von Queis (1711r.) i%mjr. von Hausen (1785r.). Od 1820r. 
Skierki by$y w%r#kach dziedziców Drogosz (Dönhoff potem 
Stolberg-Wernigerode). Nast#pnie w$a,cicielem maj(tku 
o%powierzchni 600 ha by$ hrabia Solms zu Sonnenwalde 
(1889r.). Na pocz(tku XX w. dobra naby$ ród von Schwerin 
Wolfshagen-Mecklenburg (hrabia Ludwig, od 1909r. Her-
mann, a%od 1929r. Alexander), który mieszka$ w%Meklem-
burgii. Nale'(cy do nich do 1945r. maj(tek odda$ w%dzier-
'aw# baronowi von der Goltz. Dzier'awca zbudowa$ tu 
dwór z%dwoma bocznymi skrzyd$ami, w%którym mieszka$ 
tak'e zarz(dca. Bry$a 2-kondygnacyjna z%u'ytkowym pod-
daszem, pokryta dachem dwuspadowym, a%w%skrzyd$ach 
dachem pulpitowym. Lukarna w% po$aci dachowej ele-
wacji frontowej kryta daszkiem 4-spadowym. Ostatnim 

dzier'awc( by$ Georg von der Goltz, a%zarz(dc( od 1935r. 
Heinrich Hilgendorff (jego 'on( by$a córka barona Gisela 
Charlotte), który po wojnie by$ d$ugoletnim przewodnicz(-
cym zwi(zku dawnych mieszka)ców powiatu / Kreisge-
meinschaft Rastenburg (od 1979r. jego syn Hubertus). Po 
1945r. utworzono tu PGR, obecnie w$asno,- prywatna. 

SKIERKI !niem. WEHLACK"
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Pocz(tkowo dobro s$u'ebne za$o'one w% 1342r. 
na obszarze 30 w$ók (503,8 ha) z% obowi(zkiem  
jednej s$u'by rycerskiej na prawie che$mi)skim. 
Nieznani s( pierwsi w$a,ciciele. Po wojnie 13-let-

niej (1454-1466) przekszta$cony w% maj(tek, który na-
dany zosta$ za wiern( s$u'b# Zakonowi. W$a,cicielem 
zosta$ przedstawiciel szlacheckiej rodziny Packmohr, no-
bilitowany Prus. Potem znalaz$ si# w%r#kach rodziny von 

der Groeben, która rezydowa$a w% &ab#dniku, tworz(c  
w%Suchawie folwark. W%1785r. folwark w%Suchawie liczy$ 
14 cha$up. Od 1825r. pojawi$ si# nowy w$a,ciciel – rodzi-
na Siegfried, która kupi$a s(siednie maj(tki tj. Skand$awki, 
Kolkiejmy i%Jeg$awki, gdzie by$a g$ówna rezydencja rodu. 
W% 1889r. Suchawa liczy$a $(cznie 553 ha. Od pocz(tku 
XX w., przez prawie 20 lat w$a,cicielem by$ Max Siegfried, 
dyrektor rolnictwa rejencji królewieckiej. Ostatnim w$a,-
cicielem maj(tku, od 1920r., by$ Oskar Siegfried, radca 
rejencji królewieckiej. W%1927r. Suchaw# kupi$o Wschod-
niopruskie Towarzystwo Ziemskie, królewiecka spó$ka 
zajmuj(ca si# handlem gruntami i%podda$a parcelacji. Na 
obszarze dotychczasowego maj(tku powsta$y gospodar-
stwa rolne, stanowi(ce wie, w%dzisiejszym kszta$cie. Dwór 
wzniós$ pod koniec XIX w. Max Siegfried. Jest to partero-
wy obiekt z%u'ytkowym poddaszem na ,ciance kolanko-
wej. Pierwotnie w%elewacji frontowej by$ dwukondygna-
cyjny ryzalit zwie)czony stylizowanym tympanonem. Do 
ryzalitu, który zapewne przebudowano po 1945r., przy-
stawiony jest prosty portyk wsparty na czterech kolum-
nach i%zwie)czony analogicznie jak ryzalit. Po 1945r. dwór 
adaptowano na mieszkania i%,wietlic#. Obecnie w$asno,- 
prywatna.

SUCHAWA !niem. SAUSGÖRKEN"
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W% 1785r. hrabia Carl Friedrich von Klinkow-
stroem (1738-1816), w$a,ciciel Kurk$awek 
kupi$ tereny nale'(ce do wsi Asuny i%za$o'y$ 
w%1816r. folwark. Nazw# miejscowo,ci – we-

d$ug rodzinnej anegdoty – zaproponowa$ sam hrabia. Na-
st#pc( zosta$ syn Leonhard (1818-1868), po nim jego syn 
Clemens. Potem folwark otrzymali w%spadku bracia bli*nia-
cy Artur, który ca$e 'ycie po,wi#ci$ s$u'bie wojskowej oraz 
Karl (1848-1903), który w%1895r. przekszta$ci$ folwark na ma-
j(tek o%powierzchni 760 ha. Jego najm$odszy syn Wilhelm 
(1887-1934) zosta$ w%1919r. kolejnym dziedzicem maj(tku, 
ale mieszka$ z%rodzin( w%Kurk$awkach. Maj(tkiem admini-
strowa$ Paul Grüttner, który mieszka$ w%niewielkim dworze. 
W%czasie I%wojny ,wiatowej maj(tek w%+wi#tym Kamieniu 
zosta$ spalony przez wojska rosyjskie. W%sierpniu 1916r. zna-
ny architekt Paul Locke (g$ówny twórca odbudowy znisz-
czonego w% 1914r. miasta Gierdawy, a% w% K#trzynie autor 
budynku szko$y przy ul. Wojska Polskiego) zaprojektowa$ 
nowe za$o'enie maj(tku. Projektantem neobarokowego 
pa$acu z%mansardowym dachem by$ Hans Meier. W%1920r. 
hrabia Wilhelm wprowadzi$ si# z%'on( Elisabeth i%trojgiem 

dzieci do nowego pa$acu. W%1923r. ,l(ski architekt, hrabia 
Friedrich Franz von Hochberg zrealizowa$ projekt parku pa-
$acowego z%kortem tenisowym. Po 1945r. na terenie maj(t-
ku powsta$ PGR, a%dawna rezydencj# adaptowano na biura 
i%mieszkania. Z%  czasem pa$ac popad$ w% ruin# i%w% latach  
60. XX w. zosta$ rozebrany.

%WI&TY KAMIE' !niem. HEILIGENSTEIN"
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Miejscowo,- nierozerwalnie zwi(zana z% na-
zwiskiem von Rautter, którzy mieszkali tam 
przez 470 lat. Pierwsza informacja pocho-
dzi z% 9.02.1364r. kiedy wielki mistrz Zakonu 

Winrich von Kniprodde nada$ za wiern( s$u'b# 40 w$ók 
(671,8 ha) na prawie che$mi)skim. Otrzyma$ je Fritz von 
Wunsdorff / Wonsdorff, któremu trzy lata pó*niej powi#k-
szono nadanie o%34 w$óki (571 ha). Po wojnie 13-letniej 
(1454-1466), w%1474r. wielki mistrz Zakonu Heinrich Reffle 
von Richtenberg nada$ Wielewo (wtedy miejscowo,- na-
zywa$a si# Wilkekaym) w%dowód zas$ug zaci#'nemu ryce-
rzowi. By$ to, przyby$y z%Kremsmünster (Austria), Niklaus 
Rautter, który otrzyma$ te' Drogosze, gdzie zamieszka$. 
Jeden z%jego synów, Wolfgang wróci$ w%rodzinne strony. 
Drugi Siegmund odziedziczy$ Wielewo i%Drogosze, a%po 
jego ,mierci w%1511r., syn Georg I, nast#pnie Hans I. Od 
1549r. Hans II (1539-1605), który jako ksi('#cy radca sk$a-
da$ w%1589r. królowi polskiemu w%Warszawie ho$d lenny 
w%imieniu ksi#cia pruskiego. Hans II mia$ 3 córki i%2 synów. 
Po jego ,mierci Wielewo otrzyma$ m$odszy syn Albrecht 
(1589-1627), który jako starosta w% Szestnie mieszka$ 
w%tamtejszym zamku. Zmar$ w%wieku 38 lat zostawiaj(c 

m$od( wdow# (Catharina z%domu Dohna), która w%1630r. 
ponownie wysz$a za m(' za Magnusa Ernsta von Dönhoff 
(1581-1642). Ich syn Friedrich (1639-1696) zbudowa$ pa-
$ac niedaleko Królewca w%miejscowo,ci nazwanej swoim 
imieniem. Po ,mierci m#'a wróci$a do Wielewa, które 
przej($ Ludwig (1623-1665), syn z% pierwszego ma$'e)-
stwa (Ernst von Dönhoff z%drugiego ma$'e)stwa – Dro-
gosze). Po nim Wielewo otrzyma$ syn Wilhelm Albrecht 
(1652-1694), który zostawi$ jedynego spadkobierc#. By$ 
nim Ernst Ludwig von Rautter (1684-1738), który miesz-
ka$ w% Rydzówce, gdzie zbudowa$ w% 1738r. dwór nad 
jeziorem (spalony w% 1945r.) i% tam zmar$. Jego m$odszy 
syn Christoph Ludwig (1725-1772) otrzyma$ Wielewo, 
którego syn Friedrich Ludwig (1759-1807) zbudowa$ 
w%1797r. nowy dwór w%stylu rokokowym. W%1807r. Wie-
lewo zaj#$y wojska napoleo)skie i% zniszczy$y. W% 1810r. 
maj(tek przej($ Gustav Ludwig Johann (1788-1814), któ-
ry na rok przed ,mierci( w%testamencie zapisa$ Wielewo 
córce Auguste Otillie (1813-1855). Jej m(' Otto Bernhard 
II von Pressentin z% Kanot, otrzyma$ od króla pruskiego 
dyplom pozwalaj(cy u'ywa- nazwiska Rautter (gen. von 
Rautter). Nast#pc( zosta$ ich syn Gustav von Pressentin 

WIELEWO !niem. WILLKAMM"



33DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

gen. von Rautter (1834-1889). Z% szóstki jego dzieci 
spadkobierc( Wielewa zosta$ Christoph (1858-1943), 
który w%1913r. otrzyma$ tytu$ hrabiego. By$ dwukrot-
nie 'onaty, pierwsz( by$a córka angielskiego oficera 
Bertie Brayley Fischer, z% któr( rozwiód$ si# w% 1920r. 
Ma$'e)stwo mia$o 3 synów, z%których dwóch pozosta-
$o w%Wielewie, a%Albrecht wyjecha$ do USA. W%1921r. 
Christoph o'eni$ si# z%serbsk( arystokratk( Julie Rado-
vanowitz (1877-1956) i%cztery lat pó*niej rozbudowa$ 
pa$ac dostawiaj(c po obu stronach skrzyd$a. W%tym 
samym roku (30.01.1925r.) w%maj(tku o%powierzchni 
2162 ha za$o'ono fundacj# „Graf Rautter – Willkamm 
Landgutstiftung” zajmuj(ca si# g$ównie hodowl( 
koni arabskich. W%1942 r. zgin($ syn Montague. Rok 
potem zmar$ Christoph. Zosta$a wdowa, a% maj(tek 
odziedziczy$ ostatni z% rodu Albrecht (1899-1994), 
który zmar$ w% Nowym Jorku. Wdowa wyjecha$a do 
Jugos$awii, gdzie zmar$a. Po wojnie w pa$acu stacjo-
nowa$a do po$owy lat 60. jednostka wojskowa Obro-
ny Terytorialnej Kraju. Potem by$y tam mieszkania 
i%pomieszczenia socjalne „Agrokompleksu”. W%2001r. 
pa$ac by$ opustosza$y i%dewastowany. W%2003 r. nie-
miecki stomatolog, prof. Eike Hemken z%Bremy i%jego 
polska 'ona nabyli pa$ac i%park. Mia$a tam by- klinika, 
hotel i%centrum szkoleniowe. W%2007r. idea upad$a. 
Pa$ac zawali$ si# w%2012 r.

Pa!ac, stan w 1993r.

Pa!ac, stan obecny

Pa!ac, stan w 2012r.
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GMINA K&TRZYN
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Miejscowo,- powsta$a w% 1400r. na 7 w$ó-
kach (117,6 ha) jako pruskie dobro s$u-
'ebne z% obowi(zkiem s$u'by rycerskiej. 
Odbiorcami nadania byli Prusowie Johann  

Balako i% Paul Junker. Po wojnie 13-letniej, w% 1484r. 
dobra na prawie magdeburskim licz(ce 20 w$ók 
(335,9 ha), z% obowi(zkiem 2 s$u'b zbrojnych, otrzy-
ma$ z%r(k komtura ry)skiego Hans Siextin. Dobra by$y 
w% posiadaniu tej rodziny do XVIII w., m.in. Melchior 
(1540r.), bracia Hans i%Michel (1593r.),  Christoph (1621-
-1642), Christoph junior (1663r.) czy Friedrich (1717r.), 
który utworzy$ przy swoim maj(tku wie,, a% potem 
maj(tek dzier'awi$ innym rodzinom szlacheckim,  
m. in. Königseck czy Birkhan. Przez ten okres miej-
scowo,- nosi$a nazw# Siextin/Sykstyny od nazwiska 

w$a,cicieli, szlachty pruskiego pochodzenia (czasami 
wymieniana nazwa Ballau). W%po$udniowej cz#,ci dóbr 
za$o'ono w% XIX w. folwark, który nazwano Sykstyny. 
I% od tej pory opisywana miejscowo,- okre,lana by$a 
ju' tylko jedn( nazw( – Ballau (od pruskiego imienia 
pierwszego lokatora Balako). Pod koniec XIX w. szla-
checki maj(tek z% m$ynem wodnym przej#$a rodzina 
von Woisky, która zamieszkiwa$a te dobra do stycznia 
1945r. W% 1909r. w$a,cicielem szlacheckiego maj(t-
ku o% powierzchni 528 ha by$ Friedrich Wilhelm von  
Woisky. W% 1922r. w$a,cicielem by$ syn Friedricha Joa-
chim, który zapocz(tkowa$ hodowl# owiec - meryno-
sów i%by$o to specjalno,ci( maj(tku a' do 1945r. Po woj-
nie utworzono PGR, dwór rozebrany zosta$ na pocz(tku 
lat 70 XX w. Dawny maj(tek jest w$asno,ci( prywatn(.

BA#OWO !niem. BALLAU" 
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Wielki mistrz Zakonu Dietrich von Alten-
burg nada$ 24.06.1339r. wolnym Prusom, 
braciom Beynassye i% Scoddyk 4 w$óki 
(67,2 ha) na pruskim polu osadniczym 

Glysdelauks z% obowi(zkim dwóch s$u'b rycerskich. 
Od imienia pierwszego z%nich wywodzi si# nazwa wsi 
Beneskaym, a% po raz pierwszy nazwa wsi pojawi$a si# 

w% dokumentach w% 1411r. Po wojnie 13-letniej (1454-
1466) wielki mistrz Zakonu Heinrich Reffle von Rich-
tenberg nada$ w%dowód zas$ug Georgowi von Scharffs 
i% jego nast#pcom 17 w$ók i% 15 morgów (289,3 ha) na 
prawie magdeburskim. Przez kolejne stulecia w$a,cicie-
lami dóbr w% Banaszkach, przekszta$conych na folwark, 
byli cz$onkowie szlacheckich rodzin m.in. von Pröck 
(1711r.) czy Egloffstein z%pobliskiego Garbna (1785r.). Na 
pocz(tku XIX w. folwark naby$ gen. L. von Massenbach, 
rezydent maj(tku Linkowo, a% jego spadkobiercy sprze-
dali okoliczne dobra. Banaszki kupi$ w%1871r. Mauerhoff. 
W%1889r. w$a,cicielem by$ Wilhelm Knoop. W%1909r. ko-
lejnym nabywc( maj(tku na prawie rycerskim by$ Willy 
Drews, który gospodarowa$ tam do 1945r. By$ autorem 
budowy dworu stylizowanym na podmiejsk( will#. 
Dwór parterowy z% u'ytkowym poddaszem, kryty jest 
dachem mansardowym, a% w% po$aciach dachowych s( 
facjaty. W%elewacji frontowej widoczny, wsparty na mu-
rowanych kolumnach, balkon tworz(cy ganek, a%w%ele-
wacji ogrodowej jest pó$owalna weranda. Na kalenicy 
znajduje si# centralnie ustyuowana o,miok(tna latarnia 
w%formie wie'yczki. Po 1945r. powsta$ tam PGR, obecnie 
w$asno,- prywatna.

BANASZKI !niem. BANNASKEIM" 
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Brak jest informacji o%pocz(tkach wsi. Zapewne 
pierwotnie za$o'ony zosta$ jako niewielkie do-
bro s$u'ebne, przekszta$cone w%XV w. na%maj(-
tek szlachecki o%powierzchni 11 w$ók (184,7 ha), 

którego w$a,cicielami byli m.in. p$k Niclaus Walther 
(1706r.), p$k Otto Wilhelm Hülsen (1756r.), potem przez 
jaki, czas nale'a$ do miasta Rastenburg/K#trzyn (1785r.) 
W% 1820r. maj(tek liczy$ 9 domów i% 68 mieszka)ców, 
a%w$a,cicielem by$ rotmistrz von Stutterheim. W%1871r. 
maj(tek rycerski o%powierzchni 279 ha nale'a$ do leka-
rza ze Srokowa Hansa Gervais, radcy sanitarnego, który 
wzniós$ dwór. Obiekt parterowy z%u'ytkowym podda-
szem, kryty dachem dwuspadowym z%naczó$kami. Na 
osi elewacji dwukondygnacyjny 3-osiowy ryzalit, który 
poprzedzony by$ tarasem wspartym na 4 drewnianych 
kolumnach. P$aszczyzna 8-osiowej elewacji by$a bonio-
wana. Na elewacji widoczne s( ,lady klasycystycznego 
detalu architektonicznego, np. pó$koli,cie zamkni#-
te otwory okienne uj#te w% profilowane, tynkowane 
opaski ze stylizowanym zwornikiem o% formie kwiato-

wej. Naro'a elewacji i% ryzalitu uj#te by$y profilowany-
mi pilastrami. W% 1898r. maj(tek liczy$ 8 domów i% 121 
mieszka)ców, a%w$a,cicielk( by$a wdowa Maria Gervais 
mieszkaj(ca na sta$e w%Srokowie. Maj(tkiem Borki i%fol-
warkiem Szaty Ma$e zarz(dzali dwaj administratorzy: 
Max Fleischer i% G. Peters. Po 1909r. maj(tek i% folwark 
zosta$y sprzedane, ka'de innemu nabywcy. Wtedy 
obszar maj(tku ustalony zosta$ na 197 ha. Borki naby$ 
Hermann Kühl - syn Ottona, w$a,ciciela s(siedniego 
maj(tku Kaskajmy. Hermann zainwestowa$ w% rozwój 
maj(tku, a%tak'e wyremontowa$ i%zmodernizowa$ dwór. 
Po I%wojnie ,wiatowej H. Kühl obj($ w%spadku po ojcu 
maj(tek Kaskajmy, a%Borki sprzeda$ w%1920r. Walterowi 
Becker. Na pocz(tku lat 30. XX w. maj(tek ponownie 
zmieni$ w$a,ciciela – do 1945r. by$ nim Hans Bricken. 
W% 1945r. zosta$ spl(drowany i% przez 2 lata by$ nieza-
mieszka$y. W% 1947r. zosta$y tam przesiedlone rodziny 
ukrai)skie (akcja „Wis$a”), które mieszka$y w%dworze do 
ko)ca lat 80. XX w. Obecnie zrujnowany dwór jest pry-
watn( w$asno,ci(.

BORKI !niem. BORKEN"
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Brak jest szczegó$owych informacji o% historii 
miejscowo,ci. Pierwsza informacja pochodzi 
z%1488r., kiedy wielki mistrz Zakonu nada$ Mar-
tinowi Tyle 3 w$óki (50,3 ha) ziemi. Zapewne 

w%pó*niejszym okresie zosta$a w$asno,ci( rodziny szla-
checkiej osiad$ej na tym terenie, bowiem zyska$a status 
maj(tku szlacheckiego. W%1711r. w$a,cicielem maj(tku 
by$ por. von Pröck, a% w% 1785r. baron von Eulenburg, 
pan na Pro,nie. Kilka lat pó*niej Filipówk# kupi$ baron 
Friedrich Schenk zu Tautenburg w$a,ciciel maj(tku 
Wop$awki, rezydent na Dobie (gm. W#gorzewo), który 
ustanowi$ tam folwark. Po ,mierci Christopha Fabiana 
Schenk zu Tautenburg maj(tek Wop$awki z%folwarkiem 
w%Filipówce zosta$ w%1828r. sprzedany. Kupi$ go baron 
Friedrich Wilhelm Schmidt von Schmiedeseck. W% po-
$owie lat 60. XIX w. folwark przekszta$cono w%maj(tek 
rycerski, który kupi$ G. Heilmeyer. Rozpocz($ budow# 
budynków gospodarczych i% dworu. Obiekt parte-
rowy ze ,ciank( kolankow(, w% której symetrycznie 
rozmieszczone s( eliptyczne otwory okienne. Na osi 
elewacji frontowej ryzalit uj#ty profilowanymi pilastra-
mi. W% szczycie ryzalitu okulus w% tynkowanej opasce 

ze stylizowanymi tynkowanymi zwornikami, szczyt 
zwie)czony sterczyn(. Elewacja frontowa 7-osiowa, 
symetryczna. Otwory okienne spi#te s( stylizowa-
nym zwornikiem. P$aszczyzna elewacji boniowana, 
zamkni#ta gzymsem uskokowym, a% naro'a elewa-
cji  uj#te profilowanymi pilastrami. W% 1871r. maj(tek 
G. Heilmeyera liczy$ 294 ha. W% 1898r. w$a,cicielem 
maj(tku rycerskiego by$ Walter Schwarz, który do-
ko)czy$ budow# zespo$u dworsko-folwarcznego.  
W. Schwarz, który gospodarowa$ na tym maj(tku do 
ko)ca lat 20. XX w., posiada$ licz(c( si# w% skali Prus 
Wschodnich hodowl# koni, g$ównie poci(gowych 
oraz w$asny targ ko)ski. Na pocz(tku lat 30. XX w. 
obszar maj(tku  zosta$ poddany parcelacji. Powsta$a 
w% ten sposób wie, rolnicza licz(ca 17 gospodarstw. 
Resztówk# wielko,ci 90 ha kupi$ Wilhelm Zukowski, 
który przyjecha$ z% miejscowo,ci Piskorze. Do 1945r. 
w$a,cicielem tego gospodarstwa by$ Emil Zukowski. 
Po 1945r. utworzono tam spó$dzielni# rolnicz(, prowa-
dzon( przez polskich przesiedle)ców. Po 1956r. maj(-
tek podzielony zosta$ mi#dzy mieszka)ców. Obecnie 
dwór wystawiony jest na sprzeda'.

FILIPÓWKA !niem. PHILIPPSDORF"
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Pierwotnie, w%okolicznym lesie, by$ dworek my,liwski, 
którego za$oga zaopatrywa$a mieszka)ców 
k#trzy)skiego zamku w% dziczyzn#. W% 1437r. 
miasto zakupi$o 50 w$ók (839,8 ha) lasu, który do 

1945r. by$ w$asno,ci( Rastenburga i% stanowi$ ulubione 
miejsce wycieczkowe mieszka)ców. Na pocz(tku XIX w. 
wyodr#bniono niewielki folwark, zapewne w% miejscu, 
gdzie by$ dom my,liwski. Potem, od 1889r. w$a,cicielem 
maj(tku by$ major Julius von Normann, cz$onek lo'y 
maso)skiej. Po jego ,mierci, w%1913r. maj(tek kupi$ baron 
Dodo zu Innhausen und Knyphausen pochodz(cy z%okolic 
Dortmundu, który przez 20 lat (do 1934r.) pe$ni$ funkcj# 
starosty rastenburskiego. Knyphausen wybudowa$ nowy 
dwór w%stylu neobarokowym, posadowiony na wyniesieniu 
nieopodal jez. Siercze, kilkaset metrów od istniej(cego. 
Baron zu Knyphausen mieszka$ w% dworze wraz z% 'on( 
i%trzema córkami do stycznia 1945r. Przez kilkadziesi(t lat 
po wojnie dwór pe$ni$ funkcj# o,rodka wczasowego i%by$ 
w$asno,ci( Instytutu Lotniczego na Ok#ciu w%Warszawie. 
Obecnie jest w$asno,ci( prywatn( i%mie,ci si# w%nim hotel 
z%restauracj( „Ksi#'ycowy Dworek“.

GIER#O( !niem. GÖRLITZ"

Elewacja ogrodowa
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Brak jest informacji o% historii Grabna 
w% ogólnie dost#pnych *ród$ach. Na 
podstawie pierwotnych nazw miejscowo,ci  
(Wentmannsdorf – 1471r., Weitmannsdorf ) 

s(dzi- nale'y, 'e za$o'ona zosta$a jako wie, 
czynszowa dla niemieckich osadników (brak 
pruskiego *ród$os$owia). W%Wielkiej Ksi#dze Czynszów 
z%1437r. wyst#puje wie, czynszowa o%powierzchni 30 
w$ók (502,9 ha) o% nazwie Weitingsdorf, ale trudno 
o% jej lokalizacj#. Potem przekszta$cony w% maj(tek 
szlachecki o% powierzchni 34 w$óki (570 ha), który 
do ko)ca XVIII w. nale'a$ do artystokratycznej 
rodziny von der Groeben (np. Carl v.d. G. w% 1711r.). 
W%1818r. Grabno kupi$ rotmistrz  Franz von Talatzko. 
W% okresie reform agrarnych maj(tek przekszta$cono 
na rycerski i% w% 1850r. kupi$ go Georg Pavenstedt, 
kupiec z% Bremy. W% 1854r. rozpocz($ budow# dworu 
i% budynków gospodarczych. Ca$e za$o'enie by$o 
nietypowe, bo na planie okr#gu. Po nim maj(tek 
o% powierzchni 511 ha przej($ w% 1907r. syn Johann 
Pavevstedt, który gospodarowa$ w%Grabnie do 1945r. 
Po wojnie powsta$o PGR, a% dwór adaptowano na 
biuro i% mieszkania. Obecnie zrujnowany dwór jest 
w$asno,cia prywatn(.

GRABNO !niem. WEITZDORF"
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Nieznana jest data powstania miejscowo,ci, 
w%której by$a zapewne karczm(, st(d jej pier-
wotna nazwa Ellerkrug. Potem powsta$ tam 
folwark za$o'ony przez rodzin# von der Groe-

ben, w$a,cicieli maj(tku w% Linkowie. Po 1793r. folwark 
Gromki wraz z%nale'(cym do niego maj(tkiem Linkowo 
naby$ genera$ Ludwig von Massenbach. W%1820r. szla-
checki folwark by$ w% r#kach spadkobierców genera$a, 
którzy w%latach 60. XIX w. sprzedali go. Nabywca by$ Pi-
chler, a%po 1871r. kolejnym w$a,cicielem zosta$ Artur Wer-
ner, który zbudowa$ dwór i%otoczy$ go parkiem. Dobra 
uzyska$y status maj(tku rycerskiego. W%1898r. zajmowa$ 
powierzchni# 172ha, a%w$a,cicielem by$ Paul Schepke. 
W%1900r. maj(tek kupi$ Erich Wäger, który gospodarowa$ 
tam do 1931r. Po nim nowym w$a,cicielem maj(tku zo-
sta$ Heinrich Wegel, który popad$ w%d$ugi. Maj(tek zosta$ 
przej#ty przez Urz(d Powierniczy w%Królewcu. W%po$o-
wie lat 30. XX w. poddany zosta$ parcelacji i% powsta$a 
wie, rolnicza licz(ca 12 indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Po 1945r. w%opuszczonych gospodarstwach za-
mieszka$y polskie rodziny przesiedlone z%ró'nych stron 
kraju. Natomiast dwór, w%którym mieszka$o kilka rodzin, 
zosta$ rozebrany na pocz(tku XXI w.

GROMKI !niem. HEINRICHSHÖFEN"

Niewiele wiadomo o% nieistniej(cej dzisiaj miej-
scowo,ci. Za$o'ony zosta$ w% 1820r. jako maj(-
tek ziemski Willamowen o%powierzchni 197 ha 
z%wydzielonego obszaru wsi Wajsznory. Dobra 

mia$y kilku w$a,cicieli, w%1871r. by$ nim Nebelsick, w%1879r. 
- Ernst Bredschneider. W%1889r. w$a,cicielem maj(tku by$ 
ksi('# Georg zu Schaumburg – Lippe rezydent na zamku 

w%  Bückeburg, który ustanowi$ tu zarz(dc# (Friedrich 
Meyer, który mieszka$ w%Kwiedzinie). W%1913r. w$a,cicie-
lem Wilamowa by$ Paul Fox, ktory zapewne wybudowa$ 
dwór. Po I%wojnie ,wiatowej Wilamowo nale'a$o – a' do 
jego likwidacji – do zak$adu opieku)czego w%Karolewie. 
Potem s$u'y$ jako zaplecze pobliskiego lotniska. Po 1945r. 
dwór rozebrano.

WILAMOWO !niem. WILHELMSDORF"
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Nie jest znana data za$o'enia miejscowo,ci. 
Pocz(tkowo by$y to pruskie dobra s$u'ebne 
z%obowi(zkiem jednej s$u'by zbrojnej. Pier-
wotna, pruska nazwa Gesaw pochodzi od 

pruskiej nazwy osobowej Gesse. Po wojnie 13-letniej 
(1454-1466) powi#kszony maj(tek znalaz$ si# w% r#-
kach rodziny szlacheckiej von der Groeben osiad$ej 
w%Prusach i%wynagradzanej nadaniami maj(tkowymi 
w% zamian za pomoc udzielan( Zakonowi. Z% czasem 
m#scy potomkowie tej rodziny utworzyli osobne 
ga$#zie rodowe, ustanawiaj(c swe rezydencje w%ró'-
nych cz#,ciach Prus. Jedna z%ga$#zi tego rodu osiad-
$a w%Je'ewie. Tutaj, w%1567r. urodzi$ si# Otto von der 
Groeben (zm. tam'e 4.12.1644r.). By$ przywódc( opo-
zycji w% Prusach Ksi('#cych, d('(cej do ,ci,lejszego 
zespolenia lenna pruskiego z%Polsk( ( jej ostatecznym 
programem by$o wcielenie Prus do Korony, ale nie 
spotka$o si# to w%Polsce ze zrozumieniem). Otto von 
der Groeben by$ w$a,cicielem gruntów w% +w. Lipce 
i%to on w%1619r. odst(pi$ ich cz#,- na budow# ko,cio-
$a odpustowego (sam te' przeszed$ na katolicyzm). 
Od 1622r. by$ zaufanym doradc( króla polskiego. Po 
1793r. dobra w% Je'ewie kupi$ gen. L. von Massen-
bach, który rezydowal w%Linkowie. W%okresie reform 
agrarnych przekszta$cono dobra na maj(tek rycerski, 
którego w$a,cicielem w%1871r. zosta$ Otto Knoop, po-
rucznik w%stanie spoczynku. Pod koniec XIX w. rozpo-
cz($ powa'ne inwestycje w%maj(tku licz(cego 415 ha. 
Pobudowa$ nowy dwór w% stylu modnego wówczas 

neogotyku, a% tak'e wzniós$ nowe budynki gospo-
darcze oraz domy mieszkalne dla robotników fol-
warcznych. Nie dane mu by$o doko)czy- prac, gdy' 
zmar$. W%1910r. maj(tek naby$ Joachim Wendorff, któ-
ry kontynuowa$ prace inwestycyjne i%modernizacyjne 
w% Je'ewie. Kryzys gospodarczy w% tym okresie oraz 
d$ugi J. Wendorffa by$y zapewne przyczyn( upadku 
maj(tku, który zosta$ poddany przymusowej parcela-
cji. Powsta$o tu szereg gospodarstw rolnych, w% tym 
te' nowe, zbudowane na terenie maj(tku. Po 1945r. 
w%Je'ewie zamieszka$y rodziny polskie, przesiedlone 
z%ró'nych stron kraju, a%na terenie dawnego maj(tku 
utworzono spó$dzielni# rolnicz(, dzia$aj(c( do 1956r. 
Pó*niej poszczególne budynki zespo$u przej#li miesz-
ka)cy wsi, tworz(c indywidualne gospodarstwa rol-
ne. Budynek dworu zosta$ tak przebudowany, 'e za-
traci$ ca$kowicie historyczny styl.

JE(EWO !niem. JEESAU"
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Maj(tek powsta$ po zako)czeniu reform 
agrarnych (1821-1865) w%Prusach Wschod-
nich. Reformy te (separacja i% komasacja) 
przekre,li$y pierwotny uk$ad gruntów 

i% spowodowa$y tworzenie wi#kszych gospodarstw.  
Likwidacja szachownicy pól wprowadzi$a jednolite are-
a$y i% spowodowa$a przenoszenie gospodarstw poza 
wie,. Modernizacja przestrzeni na terenie powiatu k#-
trzy)skiego rozpocz#$a si# na wi#ksz( skal# w% II po$o-
wie XIX w. i% na pocz(tku XX w. W% przypadku maj(tku 
w%Jurkach powsta$ on na obszarze wsi Kruszewiec. Za-

$o'y$ go Ferdinand Andreas Carl Friedrich von der Trenk 
(9.04.1841-3.01.1895), starosta w% latach 1887-1895. Na 
usytuowanym na wyniesieniu terenie pobudowa$ dwór 
i%zabudowania gospodarcze oraz koloni# mieszkaln( ro-
botników folwarcznych. W%1910r. maj(tek o%powierzch-
ni 222 ha naby$ Gustaw Drews. Kiedy w%1929r. kupi$ s(-
siedni maj(tek Wajsznory, przekszta$ci$ Jurki w% folwark. 
G. Drews gospodarowa$ tu do swojej ,mierci w%1942r., 
a%nast#pnie - do 1945r. - jego syn Ulrich. Po 1945r. daw-
ny folwark podzielony zosta$ mi#dzy polskie rodziny, 
które prowadz( indywidualne gospodarstwa rolne.

JURKI !niem. GEORGENBERG" 
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Pierwotnie pruska wie, ch$opska lokowana 
w%1374r. o%powierzchni 4,5 w$ók (75,6 ha) z%obo-
wi(zkiem dwóch s$u'b rycerskich w%lekkiej zbroi. 
Nazwa pochodzi od pruskiego zasad*cy Petera 

Kayse, który w%latach 1374-1399 by$ so$tysem. Po wojnie 
13-letniej (1454-1466) powi#kszone dobra Kayskaym 
(1484r.) przekszta$cono w%niewielki maj(tek szlachecki, 
który by$ nadawany w%dowód zas$ug. By$ np. w$asno,ci( 
rodziny Albrechta von Barthein/Partheinen (do 1569r.), 
potem w% rekach p$k. Niclausa Walthera (do 1706r.).  
W% II po$owie XIX w. przekszta$cony zosta$ na maj(tek 
rycerski o% powierzchni 200 ha. Jego w$a,cicielem by$ 
August Bark (1889r.), nast#pnie cz$onkowie rodziny 

Mex, którzy pod koniec XIX w. wznie,li dwór. Elewacja 
frontowa obiektu jest symetryczna z%centralnym, 3-osio-
wym ryzalitem poprzedzonym pó$okr(g$ym podestem  
z%4. kolumanmi podpierajacymi taras. Ryzalit zwie)czo-
ny trójk(tnym szczytem ze sterczynami. Po obu stro-
nach ryzalitu facjaty.

Potem maj(tek przeszed$ w% r#ce rodziny Kühl przez 
ma$'e)stwo Matyldy Mex z%Otto Kühl. Nast#pc( zosta$ 
ich syn Hermann. W%1934r. maj(tek przej#$a cukrownia 
w% K#trzynie, a% zarz(dc( zosta$ Hans Englink. Po 1945r. 
utworzono w% Kaskajmach PGR. Dwór adaptowano na 
pomieszczenia biurowe i%mieszkania. Obecnie w$asno,- 
prywatna.

KASKAJMY !niem. GROSS KÖSKEIM"  
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Brak jest informacji w% dost#pnych *ród$ach 
o% pocz(tkach wsi. Etymologia nazwy miej-
scowo,ci wskazuje na prusk( osad#, wie,. By- 
mo'e jeszcze w% XIV w. za$o'ono tu pruskie 

dobra rycerskie z% obowi(zkiem ,wiadczenia us$u-
gi zbrojnej na rzecz Zakonu. W%XVIII w. miejscowo,- 
by$a dzier'awiona przez szpital w% Rastenburgu/K#-
trzynie. Dochody z% czynszu przekazywane by$y na 
potrzeby przytu$ku dla ubogich przy szpitalu na Woli 
(nie istniej(ca ul. Warmi)ska, ob. tereny przy m$ynie  
ul. Chopina). W% 1785r. dobra nale'(ce do K#trzyna 

mia$y 5 domów. W%1820r. dzier'awcami byli Karkutsch 
i% Schiemann, którego potomek kupi$ z% czasem nie-
wielki maj(tek na w$asno,-. Pod koniec lat 60. XIX w. 
Schiemann wybudowa$ niewielki, prosty w% formie 
dworek z%naczó$kowym dachem. W%1898r. w$a,cicie-
lem maj(tku o%powierzchni 107 ha by$ Robert Schie-
mann, który gospodarowa$ tam do 1945r. Po wojnie 
dworek zosta$ spl(drowany i% przez 2 lata by$ nieza-
mieszka$y. W%1947r. zosta$y tam przesiedlone rodziny 
ukrai)skie (w% ramach akcji „Wis$a”). Obecnie mieszka 
tam kilka rodzin.

KATKAJMY !niem. KATTKEIM"
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W% 1554r. starosta ry)ski Georg von Diebes 
za$o'y$ wie, czynszow( Kotzargen (nazwa 
funkcjonowa$a do 1928r.). Zasad*c( zosta$ 
Szymon, so$tys z% Wo*nic, który otrzyma$  

5 w$ók ziemi na prawie magdeburskim. Zadaniem zasad*-
cy by$o zasiedlenie 50 w$ók. Jeszcze w%tym samym roku 
wszystkie w$óki by$y obsadzone. Ch$opi dostawali dzie-
dziczne gospodarstwa o%wielko,ci od 1 do 3 w$óki. Wie, 
otrzyma$a 11 lat wolnizny. Po przy$(czeniu pod koniec 
XVI w. Koczarek do starostwa rastenburskiego/k#trzy)-
skiego utworzono tam folwark, po$o'ony w%po$udniowej 
cz#,ci wsi. W%1664r. folwark wydzier'awi$ pruski szlachcic 
Johann Christoph Ulspergk, w$a,ciciel dóbr w%Martianach. 
Po 1701r. wie, i%folwark sta$y si# w$asno,ci( króla. W%1785r. 
królewska wie, mia$a 26 domów, a% folwark - 3 domy.  
W% II po$owie XIX w., zapewne po zako)czeniu reform 

agrarnych, folwark zosta$ sprzedany i% przekszta$cony 
w%maj(tek ziemski. Kupi$ go przedstawiciel rodziny Janz, 
który po 1871r. wybudowa$ parterowy dwór z% u'ytko-
wym poddaszem, ze ,ciank( kolankow(. W%1909r. w$a,-
cicielem maj(tku by$ Hugo Kluth, który rozbudowa$ dwór 
dostawiaj(c do elewacji bocznej oficyn#. Nast#pnym 
w$a,cicielem maj(tku by$ Axel von der Herberg. Kolejny 
w$a,ciciel, Bruno Keuchel zmodernizowa$ zabudow# go-
spodarcz( maj(tku poprzez budow# spichlerza z%wozow-
ni( (1924r.) oraz stajni z%chlewni( (1924r.). W%1932r. w$a,-
cicielk( maj(tku by$a Elisabeth Mertens. Powierzchnia 
maj(tku wynosi$a 307 ha.  Po 1945r. maj(tek przekszta$-
cono w%PGR, a%w%dworze ulokowano biura i%mieszkania. 
Obecnie w$asno,- prywatna. Dwór pozbawiony jest wy-
stroju architektonicznego, zapewne w%wyniku remontów 
przeprowadzonych po 1945r.

KOCZARKI !niem. EICHHÖHE" 
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Za$o'one zosta$o jako dobro s$u'ebne o% po-
wierzchni 10 w$ók (168 ha) na pruskim polu 
osadniczym Kotittlauks w%1339r. z%obowi(z-
kiem wystawienia s$u'by zbrojnej. W% 1397r. 

obok maj(tku, za$o'ono wie, na 8 w$ókach lokowa-
n( na prawie magdeburskim przez wielkiego mistrza 
Winricha von Kniprode. Po zniszczeniach w% okresie 
wojny 13-letniej (1454-1466) dobra scalono i% utwo-
rzono maj(tek szlachecki, który otrzymali przedstawi-
ciele rodziny von der Groeben. W%pobliskim Linkowie 
wybudowali dwór, wi#c Kotkowo sta$o si# folwarkiem. 
Po 1793r. Kotkowo kupi$ genera$ L. von Massenbach, 
który w% 1820r. liczy$ 8 domów i% 63 mieszka)ców.  
Po ,mierci genera$a jego spadkobiercy sprzedali 
osobno Linkowo i% Kotkowo z% folwarkiem Owczarki. 
Nabywc( Kotkowa z%folwarkiem by$ von Schack, który 
posiada$ ten maj(tek jeszcze w%1871r. Po jego ,mierci 
nowym w$a,cicielem Kotkowa zosta$ krótko Wittich. 
W% 1881r. maj(tek kupi$ baron Hilmar Schmidt von 
Schmiedeseck z%Wop$awek. W%1889r. po ,mierci baro-
na maj(tkiem zarz(dza$ do 1892r. jego szwagier, von 

Steegen. Dobra w%Kotkowie, które do tej pory mia$y 
status folwarku szlacheckiego, sta$y si# maj(tkiem ry-
cerskim. Kotkowo zosta$o sprzedane, a%kolejnym w$a,-
cicielem maj(tku zosta$ Max Wiehler, który w% 1895r. 
wybudowa$ dwór. Obiekt parterowy z% u'ytkowym 
poddaszem, z% usytuowanym na osi elewacji fronto-
wej pozornym ryzalitem, z% pó$okr(g$ym okienkiem 
w% szczycie i% zwie)czony sterczyn(. Po obu stronach 
3-osiowego ryzalitu widoczne s( facjaty. Max Wiehler 
by$ postaci( znan( w% powiecie. W% 1903r. za$o'y$ To-
warzystwo Je*dzieckie. Specjalizowa$ si# w% hodowli 
koni trake)skich (najlepsza w% Prusach Wschodnich), 
byd$a i% pstr(gów, które by$y hodowane w% stawach 
utworzonych ze spi#trzenia przep$ywaj(cej strugi. 
W% 1927r. maj(tek o% powierzchni 515 ha kupi$ Paul 
Busse (1895-1984), rolnik pochodz(cy z%Wielkopolski. 
Kontynuowa$ on tradycje poprzednika. Paul Busse 
opu,ci$ Kotkowo 15 stycznia 1945r. Po 1945r. maj(tek 
z% dworem, do którego dobudowano przybudówk#, 
przej#ty zosta$ przez PGR. Obecnie niezamieszka$y 
dwór jest w$asno,ci( prywatn(.                                 

KOTKOWO !niem. KOTITTLACK"



48 DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

W%1343r. czterej Prusowie: Warpun, Weysnor, 
Meirun i% Bartold otrzymali z% r(k komtura 
Ludolfa Königa 33 w$óki i%8 mórg (554,4 ha) 
gruntów w% lesie zwanym Kwedis. Zada-

niem by$o za$o'enie wsi na prawie che$mi)skim. Osadni-
ctwo terenu nie w%pe$ni si# uda$o, bo w%1489r. ponowio-
no akt lokacyjny na prawie magdeburskim z%10 w$ókami 
ziemi (167,96 ha). Po przekszta$ceniu w%maj(tek, nadany 
zosta$ w%dowód zas$ug któremu, z%zaci#'nych b#d(cych 
na us$ugach Zakonu. Nieznane s( nazwiska w$a,cicieli 
Kwiedziny do XVIII w., a%pierwsza informacja pochodzi 
z%1711r. By$ nim baron Johann Dietrich von Hoverbeck. 
W%1783r. szlachecki maj(tek, licz(cy 9 domów, do któ-
rego nale'a$ m$yn, kupi$ porucznik F. von Suchodoletz. 
Maj(tek odziedziczy$ jego syn, rotmistrz Ferdinand von 
Suchodoletz, który jeszcze w%1834r. figurowa$ jako w$a,-
ciciel. Kolejnym (1871r.) w$a,cicielem maj(tku by$ von 
Livonius, który we wsi posiada$ tak'e browar. W%1889r. 
w$a,cicielem maj(tku by$ ksi('# Georg zu Schaumburg 

– Lippe rezydent na zamku w%  Bückeburg, ustanawia-
j(c zarz(dc#, który kilkana,cie lat pó*niej wydzier'a-
wi$ Kwiedzin#. By$ to Friedrich Wilhelm Meyer, który 
w% imieniu ksi#cia zarz(dza$ tak'e maj(tkiem Wilamo-
wo. To za czasów ksi#cia wybudowane zosta$y, zacho-
wane cz#,ciowo do dnia dzisiejszego, obiekty zespo$u 
dworsko-folwarcznego i%kolonia mieszkalna robotników 
folwarcznych. Wzniesiono tak'e nowy dwór, w%którym 
mieszka$ dzier'awca, a%potem kolejni w$a,ciciele maj(t-
ku. Powierzchnia maj(tku z%okolicznym lasem (100 ha) 
wynosi$a ponad 500 ha. W% 1913r. w$a,cicielem maj(t-
ku by$ Karl Pohl, potem pani A. Fuchs (1922r.). W%1929r. 
w$a,cicielem by$ Bruno Ammon, który gospodarzy$ tam 
do 1945r. Po 1945r. wie, zasiedlili polscy przesiedle)cy, 
a%dawny maj(tek przej#$a spó$dzielnia rolnicza. Po 1956r. 
rozwi(zano spó$dzielni# i%utworzono indywidualne go-
spodarstwa rolne. Dwór zosta$ zniszczony i% rozebrany, 
a% w% jego miejscu postawiono w% latach 70. XX wieku 
nowy dom mieszkalny.

KWIEDZINA !niem. QUEDEN"
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Miejscowo,- lokowana zosta$a w% 1400r. 
jako dobro s$u'ebne wielko,ci 10 w$ók 
(167,96 ha), nadany Prusowi o%nieznanym 
imieniu na prawie magdeburskim przez 

Konrada von Jungingena, wielkiego mistrza Zakonu. 
Pod koniec XV w. dobra znalaz$y si# w%r#kach rodziny 
von der Groeben, a miejscowo,- nosi$a wtedy nazw# 
Warkeim. W%II po$owie XVIII w., po utworzeniu maj(tku 
szlacheckiego zbudowano pierwszy dwór. Po 1793r. 
Linkowo wraz z%folwarkami zosta$y nabyte przez gen. 
L. von Massenbacha. Po ,mierci genera$a nabywc( 
maj(tku z%r(k spadkobierców by$ J. Sehlick,który zmar$ 
w%1871r. Kolejnym nabywc( maj(tku by$ kupiec z%Kró-
lewca Wilhelm Ziemer. W% 1907r. rozbudowa$ stary 
dwór, który uzyska$ obecny kszta$t. Elewacja fronto-
wa boniowana, z%,rodkowym 3-osiowym p$ytkim ry-
zalitem. Otwory okienne i%drzwiowe w%tynkowanych 
opaskach nosz( ,lady dekorowa) detalem architek-
tonicznym. W% 1909r. maj(tek rycerski Linkowo wraz 
z% folwarkiem Siemki zajmowa$ obszar o% powierzch-
ni 642 ha. W%1912r. dobra kupi$ Kurt Migge. Maj(tek 
w% 1927r. podupad$ ekonomicznie i% zosta$ wykupio-
ny przez Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie 
i% poddany parcelacji. Ziemia i% wi#kszo,- budynków 

dawnego zespo$u zosta$y zakupione przez osadni-
ków, którzy pobudowali nowe gospodarstwa. Dwór 
sta$ si# siedzib( Powiatowego Zwi(zku Nauczycieli do 
czasu  budowy nieopodal nowego budynku. Potem 
rezydencj# dworsk( kupi$ W. Blask, który adaptow$ 
obiekt na karczm# z% zajazdem. Po 1945r opuszczo-
ny maj(tek przej#li polscy przesiedle)cy. +rodkowa 
cz#,- dworu adaptowana zosta$a na ,wietlic# wiejsk( 
i%klub „Ruchu”, a%po obu stronach zamieszka$y dwie ro-
dziny. Obecnie nieu'ytkowany dwór popada w%ruin#.

LINKOWO !niem. SCHRENGEN" 
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Nieznana jest data za$o'enia miejscowo,ci. Naj-
starsza informacja pochodzi z%1395r. W% doku-
mencie jest wspomniane istniej(ce ju' dobro 
s$u'ebne Martiany o% powierzchni 30 w$ók 

(503,9 ha). Po wojnie 13-letniej (1454-1466) za$o'ono 
tam wie, czynszow(. W% 1539r. zosta$o wymienionych 
12 gospodarzy. Podczas napadu Tatarów w%1656r. znisz-
czono pi#- gospodarstw, które przez 70 lat nie zosta$y 
odbudowane. W% 1664r. w$a,cicielem Martian by$ pru-
ski szlachcic Johann Christoph Ulspergk. W%1719r. wie, 
obejmowa$a 41 w$ók i%14 morgów. W%ci(gu XVIII stule-
cia granica wsi nie zwi#kszy$a si#, a% liczba gospodarzy  
(18 che$mi)skich i%dwóch zagrodników) w%porównaniu 
do 1719r. minimalnie wzros$a. Poza rolnictwem i% ho-

dowl( byd$a g$ównym utrzymaniem mieszka)ców by$o 
te' tkactwo i% pszczelarstwo. Z% czasem nast(pi$o roz-
drobnienie gospodarstw rolnych. W%1830r. by$o w%Mar-
tianach 37 gospodarzy. Rozpocz#to komasacj# i% sepa-
racj# gruntów, ale ta akcja ci(gn#$a si# bardzo wolno. 
Dopiero w%latach 60. XIX w. nast(pi$a poprawa i%powsta-
$y nowe, wi#ksze gospodarstwa rolne (19). W,ród nich 
by$ Leopold Alde, który w%1866r. postawi$ obor# wcho-
dz(c( w% sk$ad powsta$ego maj(tku. Po nim, w% 1890r. 
Wilhelm Krause rozbudowa$ budynki gospodarcze i%po-
stawi$ dwór. Spadkobierc( maj(tku zosta$ Walter Krause, 
który mieszka$ tam do 1945r. Po wojnie cz#,- mieszka)-
ców zosta$a i% wyjecha$a do Niemiec dopiero w% latach  
70. i%80. XX w. Dwór jest obecnie w$asno,ci( prywatn(.

MARTIANY !niem. MERTENHEIM"
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Wie, czynszowa na prawie che$mi)skim za-
$o'ona przez Zakon w%1412r. (wg innych 
*róde$ przed 1347r. lub w% okresie 1370-
-1373). Nazwa pochodzi od pruskiej na-

zwy osobowej Mone, Monelaukin. Jej obszar wynosi$ 
44 w$óki (739 ha), z%których 4 (67,1 ha) posiada$ zasad*-
ca Krystian Nathor. Po wojnie 13-letniej (1454-1466), 
zgodnie ze stosowan( wówczas praktyk(, wielki mistrz 
Zakonu Heinrich Reuss von Plauen odda$ w%1469r., wie, 
w% zastaw dwóm swoim wierzycielom, by$ym zaci#'-
nym rotmistrzom o%nazwiskach Niclus Scholcze i%An-
dreas Prewning. Na pocz(tku XVIII w. w$a,cicielem wsi 
by$ tajny radca handlowy przy dworze króla pruskiego 
Christoph Negelein, który w% 1724r. dost(pi$ zaszczy-
tu nobilitacji (wi#kszo,- jego maj(tków znajdowa$a 
si# w% rejonie Królewca). W% 1785r. funkcjonowa$a jako 
królewska wie, czynszowa licz(ca 30 domów. W%1820r. 
obok wsi królewskiej wydzielono maj(tek szlachecki, 
który potem przekszta$cono na rycerski. W%1871r. w$a,-

cicielem tego maj(tku zosta$ F. Werner, który w%1880r. 
pobudowa$ dwór otoczony parkiem, a%w%1884r. nowe 
zabudowania folwarczne. Dwór parterowy z% u'yt-
kowym poddaszem, z% centralnie usytuowanym p$yt-
kim, 3-osiowym ryzalitem i% z% pó$okr(g$ym okienkiem 
w% szczycie. W% po$aciach dachu od strony fasady nie-
wielkie lukarna. Ca$o,- kryta dachem dwuspadowym 
z%naczó$kami. Elewacja frontowa symetryczna, 10-osio-
wa. Otwory okienne i%wej,cie g$ówne w%ryzalicie deko-
rowane detalem architektonicznym o% motywach kla-
sycznych, wspieraj(cym odcinkowe gzymsy nadpro'y. 
Od 1898r. w$a,cicielem maj(tku w% Mu$awkach zosta$ 
Kurt von Bohlen, a%w%1913r. Regenbrecht, którego ma-
j(tek zajmowa$ obszar 259 ha. Po I% wojnie ,wiatowej 
maj(tek kupi$ Gotthelf Duwe i%ta rodzina mieszka$a tam 
do 1945r. Od 1929r. w$a,cicielem by$ Wilhelm Duwe. 
Po 1945r. maj(tek przekszta$cono w% PGR, a% po 1956r. 
rolnicy indywidualni. W%dworze mieszka$o kilka rodzin. 
Obecnie w$asno,- prywatna.

MU#AWKI !niem. MUHLACK"
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Nieznana jest data za$o'enia, nieistniej(cej 
obecnie miejscowo,ci. Prawdopodobnie na 
pruskim polu osadniczym Pohibel, Pohiebel 
wydzielono dobro s$u'ebne, czyli omawiane 

Osewo. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) dobro prze-
kszta$cono w% maj(tek, które otrzyma$ w% 1487r. Jorge 
Pohybel, pruskiego pochodzenia (w% dokumencie wy-
st#puje nazwisko Poheubell) z% obowi(zkiem jednej 
s$u'by zbrojnej. Nada$ je komtur brandenburski Johann 
von Tieffen. Potem w$a,cicielami Osewa byli cz$onko-
wie rodziny von Knobelsdorf, m.in. Bastian (1537r.), czy 
ostatni z% rodu Sebastian (1622-1642). Po 1642r. dobra 
otrzyma$ Christoph von Ebert, który o'eni$ si# z% córk( 
Sebastiana von Knobelsdorf. W%1715r. spadkobierc( zo-

sta$ ich syn, Georg von Ebert. Potem w$a,cicielem by$ 
starosta upicki (obecnie wie, Upita na Litwie) Krzysztof 
Puzyna, który poj($ 'on# z%Prus i%posiada$ Osewo jeszcze 
w%1719r. Potem w%maj(tek obj($ Wolf Heinrich von der 
Mülbe (1732r.). Jego córka, Marie Elisabeth wychodz(c 
za m(' w%1727r. za Daniela Friedricha von Queis, wnios$a 
w%posagu maj(tek Osewo. W% ten sposób dobra a' do 
1945r. nale'a$y do rodu von Queis.  Ich syn Johann Wil-
helm (1731-1804) zbudowa$ klasycystyczny dwór. Spad-
kobiercami byli kolejno: Peter Daniel (1774-1805), Julius 
Erhard Friedrich von Queis (1804-1867), starosta po-
wiatu rastenburskiego w% latach 1856-1867 oraz Erhard 
Friedrich (1830-1911), starosta powiatu rastenburskiego 
w%latach 1867-1885, wybrany po ,mierci ojca. Potem, od 
1913r. do 1920r. w$a,cicielami byli Hans Wilhelm Ernst, 
który by$ urz#dnikiem, radc( rejencji w% Olsztynie oraz 
dwie niezam#'ne siostry: Luise Anna Marie (1863-1944), 
Margarete Marie (1864-1943), które do ,mierci zarz(dza-
$y maj(tkiem o%powierzchni 420 ha. Ostatnim w$a,cicie-
lem Osewa by$ Erhard Ludwig von Queis (1895-1985), 
którego synowie odwiedzali rodowe gniazdo. Po woj-
nie na bazie dawnego maj(tku szlacheckiego utworzo-
no PGR. Po 1956r. powsta$o 7 indywidualnych gospo-
darstw rolnych oraz jedno gospodarstwo rzemie,lnicze. 
Dwór w%Osewie zosta$ ostatecznie rozebrany w%1968r., 
a%pozosta$e budynki do ko)ca lat 80. XX w.

OSEWO !niem. WOSSAU"
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Zachowa$ si# dokument z%1392r., w%którym wiel-
ki mistrz Zakonu Konrad Wallenrod nada$ na 
prawie che$mi)skim braciom Wenzken i%Michel 
60 w$ók (1007,8) ha nad jeziorem Parcz z%obo-

wi(zkiem wystawienia dwóch konnych w% zbroi. Poza 
tym bracia zwolnieni zostali z% op$at na rzecz Zakonu 
na okres 8 lat. Zapewne nadany obszar mia$ stanowi- 
wie, czynszow(, ale by- mo'e akcja nie powiod$a si#. 
W%1437r. komtur Johann von Benhausena nada$ na tym 
terenie dobro rycerskie na 16 w$ókach (268,8 ha) z%obo-
wi(zkiem jednej s$u'by zbrojnej. Otrzyma$ je Friedrich 
von Partz, od którego miejscowo,- wzi#$a nazw#. Brak 
jest informacji o% pierwszych w$a,cicielach utworzone-
go w% XVI w. maj(tku szlacheckiego. W% 1785r. w$a,ci-
cielem wsi licz(cej 13 domów oraz szlacheckiego ma-
j(tku Parcz by$ por. von Follert. W%1790r. maj(tek naby$ 
baron Friedrich Fabian Schenk zu Tautenburg (1719- 
-1794), rezydent na Dobie, który w% testamencie zapi-
sa$ spadkobiercom poszczególne maj(tki, w%tym Dob#  
i%Wop$awki. Parcz otrzyma$ Gottfried Ernst (1766-1832), 
którego 'on( by$a Juliane Charlotte Friederike Sophie von  
Kalckstein (1776-1833), córka ówczesnego w$a,ciciela 
Woli Parckiej. 

Nast#pc( zosta$ ich, syn Rudolf Otto Louis Hermann 
Friedrich von Schenk zu Tautenburg (1809-1881), okre-
,lany jako „pan na Dobie, Parczu i% innych”. Kilka lat po 
,lubie (1845r.) wybudowa$ w%Parczu nowy dwór, w%któ-

rym zamieszka$. Jego drugi syn Georg (1862-1929) zosta$ 
kolejnym w$a,cicielem maj(tku, w%którym ustanowiono 
fideikomis, a' do 1929r. Zasada ta wprowadzona zosta-
$a, jak g$osi historia rodu, celem zapobie'enia roztrwo-
nieniu maj(tku przez Georga, który prowadzi$ rozrzutny 
tryb 'ycia. Maj(tek z%folwarkami liczy$ 1550 ha. Po ,mierci 
Georga ustanowiono majorat, a%ostatnim w$a,cicielem 
by$ jego syn, Wolf Dietrich baron Schenk zu Tautenburg 
(1919-2002), który ostatni raz odwiedzi$ Parcz w%1998r. 
Po wojnie dwór zmodernizowano, a%kilka lat temu zosta$ 
wyremontowany i% jest obecnie w$asno,ci( wspólnoty 
mieszkaniowej.

PARCZ !niem. GROSS PARTSCH"
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Nieznana jest dok$adna data za$o'enia miejscowo-
,ci. Znane jest odnowienie przywileju w%1402r., 
z%którego wynika, 'e pierwsza lokacja miejscowo-
,ci Eychmedige nast(pi$a za komtura ba$gijskiego 

Konrada von Kyburga, czyli w%latach 1392-1396. W%1402r. 
nadanie otrzyma$ Tyle Lewen na prawie che$mi)skim. Wie, 
liczy$a 70 w$ók (1175,7 ha), z%których Tyle Lewen jako so$-
tys, otrzyma$ 7 w$ók (117,5 ha). W%1515r. Nakomiady mia$y 
25 gospodarstw i%145 mieszka)ców. W%1642r. wie, naby$ 
zaufany dyplomata elektora Fryderyka Wilhelma Johann 
von Hoverbeck, który by$ ambasadorem na dworze króla 
polskiego w%Warszawie. W%1664r. Nakomiady sta$y si# wsi( 
szlacheck(. Na polecenie barona J. von Hoverbecka zosta$ 
wybudowany w%latach 1664-1680 pierwszy barokowy pa-
$ac, który zosta$ przebudowany w%1705r. Ostateczny kszta$t 
nada$ mu architekt Józef Piola, który planuj(c budowl# by$ 
pod wp$ywem twórczo,ci w$oskiego architekta Andrea di 
Palladio. W%1789r. pa$ac oraz dobra naby$ za 36 tys. talarów 
urz#dnik Friedrich Redecker (1766-1809), którego ojciec 
przyby$ jako radca wojenno-skarbowy z%Minden do Prus. 
W%zwi(zku z%kupnem dóbr F. Redecker wyst(pi$ o%nadanie 
tytu$u szlacheckiego i%w%1791r. otrzyma$ z%r(k króla pruskie-
go tytu$ barona. W% czasie wojen napoleo)skich maj(tek 
podupad$, podobnie jak wiele innych wschodniopruskich 
dóbr. W%przywróceniu jego ,wietno,ci pomog$o ma$'e)-
stwo nast#pcy, syna Friedricha, Hermanna von Redeckera 

(1803-1857) z%August( von Trotha w%1832r. Maj(tek wraz 
z% folwarkiem Godzikowo przej($ jedyny syn Hermanna, 
Max von Redecker (1833-1886), który w%chwili ,mierci ojca 
mia$ 24 lata i%jako zawodowy 'o$nierz nie móg$ zdecydowa- 
si# na powrót do maj(tku. Do Nakomiad wróci$ w%1875r. po 
,lubie z%Hedwig von Schatzel. Max von Redecker rozpocz($ 
budow# zespo$u w%obecnym kszta$cie. Gruntowne zmiany 
w%dobrach rodziny przeprowadzone zosta$y na prze$omie 
XIX i%XX w. W$a,cicielami dóbr w%Nakomiadach byli wte-
dy na zmian# dwaj synowie Maxa, Friedrich (1877-1942) 
i%Max junior (1876-1917), którzy w%chwili ,mierci ojca byli 
ma$oletni (Max mia$ 10 lat, a%Friedrich 9 lat), wi#c dobra by$y 
przez pewien czas administrowane przez zarz(dc#. 

W% 1905r. pa$ac zosta$ gruntownie wyremontowany 
i%zmodernizowany. W%1909r. maj(tek rycerski Nakomia-
dy z% folwarkiem Godzikowo zajmowa$ powierzchni# 
993 ha. W% 1917r. niesprzyjaj(ce okoliczno,ci, w% tym 
,mier- Maxa na froncie I%wojny ,wiatowej, doprowadzi$y 
do tego, 'e Nakomiady i%Godzikowo zosta$y sprzedane 
Konradowi Hermenau. Jednak trzy lata pó*niej, w%1920r. 
Friedrich ju' jako jedyny dziedzic, odkupi$ maj(tek Na-
komiady (bez Godzikowa). W%1922r. maj(tek Nakomiady 
zajmowa$ obszar o%powierzchni 695 ha. Kilka lat potem 
rodzina Redecker popad$a w% k$opoty finansowe. W% tej 
sytuacji, w%1930r., maj(tek wystawiony zosta$ na licyta-
cj# i%przej#ty za d$ugi przez likwidatora Paula Gerharda 

NAKOMIADY !niem. EICHMEDIEN"
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Goertza z%&#gowa (pow. i$awski). Rodzina Redecker po-
zosta$a zarz(dc( maj(tku do 26.01.1945r., kiedy to do 
Nakomiad wkroczy$y wojska Armii Czerwonej. Ostatni-
mi przedstawicielami rodziny, którzy zarz(dzali dobrami 
w%Nakomiadach byli Manfred i%Eberhard. Po 1945r. ma-
j(tek przej#ty zosta$ przez PGR, w%pa$acu za, utworzono 
najpierw szko$# z% mieszkaniami, a% potem przedszkole, 

,wietlic# i% biura PGR oraz mieszkania pracowników. 
W%1985r. wykwaterowano mieszka)ców i%rozpocz#to re-
mont pa$acu, który nie zosta$ zako)czony. W%po$owie lat 
90. XX w. zespó$ pa$acowo - parkowy przekazany zosta$ 
Gminie K#trzyn, która wystawi$a na sprzeda'. Od 1998r. 
pa$ac i%park jest w$asno,ci( prywatn(. Obecnie pa$ac po 
remoncie pe$ni funkcj# hotelu.
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Miejscowo,c lokowana w 1407r. jako wie, 
czynszowa na prawie che$mi)skim o 
powierzchni 54 w$ók (907 ha), z czego 6 
otrzyma$ so$tys. Wie, nale'a$a do po$owy 

XV w. do rodziny Reimann, st(d pierwotna nazwa 
miejscowo,ci Reimannsdorf. Po utworzeniu ksi#stwa 
pruskiego w XVI w. miejscowo,- sta$a si# do 1945r. 
domen(, czyli maj(tkiem ziemskim nale'(cym do 
pa)stwa. Od XIX w. dzier'awcami domeny o po-
wierzchni 575 ha byli cz$onkowie rodziny Schiemann, 
ostatni z nich Karl w latach 1929-1945. To w$a,nie 
tej rodzinie zbudowano w II po$owie XIX w. dwór ze 
skromnym wystrojem architektonicznym. Obiekt par-
terowy z u'ytkowym poddaszem na ,ciance kolan-
kowej. Elewacja frontowa symetryczna, w centralnej 
cz#,ci 2-osiowy pozorny ryzalit, z wn#k( w parterze 
stanowi(c( ganek.

S#AWKOWO !niem. REIMSDORF"
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Nieznana jest historia pocz(tków miejscowo,ci. 
Prawdopodobnie by$o to dobro s$u'ebne, po-
niewa' jego powierzchnia wynosi$a 14 w$ók 
(235,1 ha). Nieznani sa odbiorcy nada). Zapew-

ne w%XVI w. przekszta$cone zosta$o w%folwark szlachecki, 
które wchodzi$o w%sk$ad maj(tku w%Pudw(gach. W%1711r. 
w$a,cicielem by$ gen. von Vendiger, a% potem jego spa-
dobiercy. W% 1785r. w$a,cicielem szlacheckiego folwarku 
nale'acego do Pudw(g by$ major von Trötscher, a%potem 
cz$onkowie rodziny Gregorovius, którzy w%1806r. zbudo-
wali klasycystyczny dwór. W% wyniku reformy agrarnej, 
przeprowadzonej w% latach 1825-1865, zmieniono status 
szlacheckiego maj(tku na rycerskie. Taki maj(tek rycerski 
w% Smokowie kupi$ w% 1866r. od pu$kownika Benjamina 
Gregoroviusa Carl Wien, ojciec Wilhelma (1864-1928), je-
dynego – jak do tej pory – laureata nagrody Nobla pocho-
dz(cego z%terenu powiatu k#trzy)skiego. M$ody Wilhelm 
sp#dzi$ w%Smokowie dzieci)stwo i%m$odo,-. Bardzo mile 
wspomina$ okres pobytu w%Smokowie, gdzie mieszka$ do 
matury w% 1879r. W% 1890r. jego ojciec sprzeda$ maj(tek 
o%powierzchni 400 ha i%przeniós$ si# z% rodzin( do Berli-

na. Smokowo kupi$a rodzina Henschke, ale po ,mierci 
w$a,ciciela, wdowa po nim sprzeda$a maj(tek. Naby$ go 
w% 1920r. Artur Pasternack, który gospodarowa$ w% Smo-
kowie do 1945r. W% styczniu 1945r. dwór zosta$ spalony. 
Po wojnie utworzono na terenie dawnego maj(tku PGR, 
obecnie w$asno,c prywatna.

SMOKOWO !niem. DRACHENSTEIN"

Elewacja boczna dworu
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Nieznane s( pocz(tki miejscowo,ci, ale prawdo-
podobnie dopiero w%XVIII w. za$o'ono w%tym 
miejscu folwark przez rodzin# von der Gro-
eben, którzy posiadali okoliczne dobra (np. 

Bez$awki, +wi#ta Lipka, Pilec). Stachowizna wydzielona 
zosta$a z%obszaru Bez$awek, gdy' dane z%1785r. wymie-
niaj( obie nazwy, tj. szlachecki maj(tek Bez$awki albo 
Stachowizna. W%1820r. szlachecki maj(tek Stachowizna 
liczy$ 8 domów i%106 mieszka)ców, a%jego w$a,cicielem 
by$ Leopold Friedrich von Stechow (1770-1846), staro-
sta rastenburski w%latach 1818-1841. Wtedy wzniesiono 
pierwszy dwór, w% którym zamieszka$. Potem maj(tek 
przekszta$cono na rycerski, zatem mog$a go naby- ro-
dzina spoza stanu szlacheckiego. Zosta$a ni( od 1871r. 
rodzina Anhuth, rozbudowuj(c i%upi#kszaj(c pierwotny 
dwór. Pani Anhuth w% 1889r. gospodarowa$a na areale 
1063 ha (wraz z% folwarkami Staniewo i%St(p$awki). We-
d$ug ksi('ki adresowej z%1899r. w$a,cicielkami maj(tku 

by$y Emma i% Laura Anhuth, które w% 1909r. posiada$y 
jeszcze Pasterzewo i%jezioro Dejnowa/Dejnowo. W%tym-
'e roku pojawi$ si# nowy w$a,ciciel Stachowizny, Paul 
Raschke, który posiada$ jezioro ale bez Pasterzewa. 
W% 1929r. w$a,cicielem maj(tku by$ Friedrich Ahlmann. 
Wed$ug danych z%1932r. w$a,cicielem maj(tku rycerskie-
go by$a Renate Erika von Fischer (1907-1958) - Loszainen 
(&#'any). Zarz(dc( by$ jej ojciec Reinhold (1870-1940), 
w$a,ciciel maj(tku &#'any, który kupi$ Stachowizn# - by- 
mo'e jako wiano ,lubne - m$odej córce, studiuj(cej wte-
dy jeszcze filozofi# (uzyska$a doktorat). Pe$nomocnikiem 
zarz(dcy, który prowadzi$ na miejscu maj(tek by$ Artur 
Kletke. Po wojnie maj(tek przeznaczono na pa)stwow( 
stadnin# koni. W% latach 60. XX w. Stachowizn# przej($ 
PGR w% Smokowie. Obecnie grunty s( dzier'awione, 
a dwór jest w$asno,ci( osoby fizycznej, która podj#-
$a si# kapitalnego remontu z uwagi na post#puj(c( 
destrukcj#.

STACHOWIZNA !niem. REHSTALL"
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Gospodarstwo rolnika z% Wilkowa powsta$o 
jako wybudowania wsi po I% wojnie ,wiato-
wej, a% jako odr#bna miejscowo,- po 1945r. 
Zbudowa$ je Otto Rohde (1878-1925), przed-

stawiciel rodziny mieszkaj(cej w% Wilkowie od ponad  
200 lat. Po ,lubie w%1920r. z%Mari( Guteck (1890-1945), 
pochodz(ca z% Pilca, wzniós$ w% 1922r. dwór. Data i% na-
zwisko gospodarza wykute s( na granitowym kamie-
niu w% partii coko$owej obiektu. Trzy lata pó*niej Otto 
Rohde umiera osierocaj(c troje ma$ych dzieci Marga-
rete (1921-1944), Otto jr (1923-2006) i%Friedrich (1925- 
-1982). Mimo trudno,ci owdowia$a Maria samodzielnie 
gospodarowa$a do 1945r. Dane o%maj(tku znajduj( si# 
w%ksi#gach adresowych wydanych w%1929 i%1932r. Jako 
jedyna z%rodziny pozosta$a w%swoim maj(tku w%styczniu 
1945r. Zmar$a podczas wywózki na Syberi#. Po wojnie 
mieszka$o tam kilka polskich rodzin, obecnie dwór jest 
w$asno,ci( prywatn(.

STADNIKI !niem. WILKENDORF ABBAU" 

Na fot. z 1927r. przed dworem stoi Maria Rohde z trójk" dzieci
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Wie, lokowana w%1380r. jako dobro s$u'eb-
ne na prawie che$mi)skim. Zasad*c( by$ 
Georg Weischnuro (st(d nazwa miejsco-
wo,ci), który otrzyma$ 4 w$óki (67,1 ha) 

ziemi z%obowi(zkiem jednej s$u'by zbrojnej. Z%czasem 
dobra w%Wajsznorach sta$y si# maj(tkiem szlacheckim 
i% oddzielono je od wsi. Maj(tek mia$ wielu w$a,cicieli. 
W%1698r. przesz$y w%r#ce  rodziny Johanna Theodora von 
Schlubuth, cz#,- otrzyma$ Hans Hintzer, a%cztery gospo-
darstwa przypad$y szpitalowi w%Rastenburgu/K#trzynie. 
Kolejnymi w$a,cicielami byli cz$onkowie rodziny von 
Collrepp (1719r.), von Marschall (1769r.),  von Schlichting 
(1785r.), baron von Tyszka (1819r.). Wie, w% tym okresie 
by$a dzier'awiona przez szpital, a% dochód przeznacza-
ny by$ na przytu$ek dla ubogich i% chorych. W% latach  

1871-1907 w$a,cicielem maj(tku rycerskiego by$ 
Heinrich Dieckmann, który zbudowa$ rezydencj# dwor-
sk(, przebudowa$ zabudow# folwarczn( i% wybudowa$ 
koloni# mieszkaln( robotników folwarcznych. Po nim 
krótko gospodarowa$ Weidemann, a% od 1913r. w$a,ci-
cielem dóbr zosta$ C. Goeldel. W%1929r. Wajsznory wraz 
z%nieistniej(cym obecnie folwarkiem Borki naby$ Gustaw 
Drews (1877-1942), w$a,ciciel pobliskiego maj(tku Jurki. 
On to w%1932r. zmodernizowa$ dwór powi#kszaj(c bry$# 
o%cz#,- z%wie'(, która zosta$a po wojnie rozebrana. Po 
,mierci Gustawa maj(tek o%powierzchni 472 ha przej($ 
jego syn Ulrich, którego 'ona Luise wielokrotnie go,ci$a 
w%latach 80. i%90. w%Wajsznorach. Po wojnie utworzono 
tam PGR, a% dwór pe$ni$ funkcje biurowe i% mieszkalne. 
Obecnie w$asno,- prywatna.

WAJSZNORY !niem. WEISCHNUREN"  

Fot. lotnicza z 1939r. Fot. z 1932r.



61DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Pierwsza wzmianka o% miejscowo,ci pochodzi 
z% 1442r. (Wyndykaim). Pruska wie, ch$opska 
lokowana zosta$a na prawie magdeburskim 
w%1446r. lub 1480r. Zasad*c( by$ Prus o%imieniu 

Windiko, st(d nazwa miejscowo,ci - „wie, Windyka”. 
Po wojnie 13-letniej (1454-1466) powsta$ maj(tek len-
ny. Od XVI do po$owy XVIII w. w$a,cicielami byli m.in. 
starosta Michael Küchmeister von Strenberg (1707r.) 
czy burmistrz Rastenburga Christian Hippel (1729r.). 
W% 1768r. przedstawiciel rodu von Elditt wybudowa$ 
dwór w% stylu pó*nobarokowym z% ryzalitem ,rodko-
wym w% elewacji frontowej i% mansardowym dachem. 
Nad drzwiami wej,ciowymi w% elewacji frontowej za-
chowa$a si# data (1768r.) budowy dworu. Nast#pnie 

na krótko w$a,cicielem szlacheckiego maj(tku (1785r.) 
by$ baron, genera$ von Tottenborn. W% 1820r. maj(tek 
ponownie nale'a$ do rodziny von Elditt z%Sorkwit (piec 
kaflowy stoj(cy do 1945r. w% pomieszczeniu parteru 
z% reliefem herbowym rodziny von Elditt z% Sorkwit). 
Potem szlachecki maj(tek przekszta$cono na rycerski 
i%w%1850r. kupi$ go Georg Pavenstedt, kupiec z%Bremy, 
który przebudowa$ dwór. Po ,mierci Georga, w$a,ci-
cielem Windykajm zosta$ jego syn Johann Pavenstedt, 
który gospodarowa$ tam do 1945r. Maj(tek obejmowa$ 
obszar o% powierzchni 219 ha, a% jego zarz(dcami byli 
najpierw Otto Müller a%potem Julius Kisker. Po wojnie 
utworzono tam PGR, dwór adaptowano na mieszkania. 
Obecnie jest w$asno,ci( prywatn(.

WINDYKAJMY !niem. WINDTKEIM"
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Pod koniec XIV w. w%miejscu pruskiej osady za-
$o'ono wie, na prawie che$mi)skim. Nale'a$o 
do niej 51 w$ók (856,6 ha) ziemi, które w%1480r. 
powi#kszone do 60 (1007,8 ha). Na podstawie 

wykazu z% 1587r. w$a,cicielem by$ Jacusch von der  
Mülbe z%obowi(zkiem jedenej s$u'by zbrojnej. W%po-
siadaniu tego rodu Wop$awki znajdowa$y si# do 1745r. 
kiedy to maj(tek wraz z%folwarkiem Strzy'e zosta$ sprze-
dany wdowie du Pluthe z% domu Truchsess. W% 1756r. 
Wop$awki przesz$y na w$asno,- p$k. E. Partheim, któ-
rego 'ona, hrabina Eleonora Stanis$awska, sprzeda$a 
maj(tek po ,mierci m#'a. W% 1825r. w$a,cicielem by$ 
baron Schenk zu Tautenburg, pan na Dobie i% Parczu. 
Trzy lata potem Wop$awki kupi$ baron F. W. Louis von 
Schmiedtseck, którego potomkowie mieszkali tam a' 
do 1945r. Rodzina ta wybudowa$a pa$ac w%stylu pó*no-
klasycystycznym, w%miejscu barokowej budowli, której 
historia si#ga 1664r. Zachowa$y si# niektóre, grub-

sze ,ciany wtopione w% obecn( bry$# pa$acu. Z% tego 
pierwszego za$o'enia pochodzi te' barokowa brama 
wjazdowa z% dat( 1611. Pa$ac przebudowano po raz 
pierwszy w%XVIII w. Gruntowny remont i%przebudow# 
obiektu przeprowadzili nowi w$a,ciciele. Wznie,li m.in.  
skrzyd$o wschodnie na fundamencie którego widnieje 
data „1848”. Ju' wcze,niej musia$y mie- miejsce jakie, 
remonty, skoro na dachu znalaz$a si# chor(giewka  
z% data „1806”. Na drugiej z% chor(giewek wie)cz(cych 
dach czytelna jest data „1880”. Prace zako)czono re-
montem bramy wjazdowej, gdzie w%naczó$ku umiesz-
czono dat# „1898”. Ostatni remont przeprowadzono 
w% latach 20. XX w. Pocz(tkowo pa$ac wzniesiono na 
planie prostok(ta z%ryzalitem od frontu. W%trakcie pó*-
niejszych przebudów dostawiono do jego elewacji 
tylnej dwa skrzyd$a: wi#ksze – po$udniowe i% mniej-
sze – wschodnie, pomi#dzy którymi znalaz$ si# taras. 
Obecnie bry$a pa$acu jest rozcz$onowana i% sk$ada si# 
z%parterowego skrzyd$a g$ównego z%pi#trowym ryzali-
tem. Ka'dy z%cz$onów bry$y przykrywa oddzielny dwu-
spadowy dach zamkni#ty neobarokowymi szczytami. 
Po wojnie maj(tek przej#ty przez PGR, a% pa$ac adap-
towano na biura, pomieszczenia socjalne i%mieszkania 
pracowników. Od 1977r. popad$ w%ruin#. W% latach 90. 
pa$ac naby$a osoba prywatna, która rozpocz#$a prace 
ratownicze i% konserwatorsko-remontowe. Niestety, 
brak zrozumienia ze strony ówczesnej konserwator za-
bytków w%Olsztynie wobec czynionych prac remonto-
wych i%adaptacyjnych, zniech#ci$o nowego w$a,ciciela 
do dalszych dzia$a) w%ochronie tego zabytku.

WOP#AWKI !niem. WOPLAUKEN" 
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Pierwsza udokumentowana informacja o% miej-
scowo,ci pochodzi z%1439r., kiedy to wymienia 
si# folwark Wolla, którego dochody przeznaczo-
ne by$y na obs$ug# szpitala i%przytu$ku dla ubo-

gich, po$o'onego w%Rastenburgu/Ketrzynie na przed-
mie,ciu Wola. Obok nazwy folwarku szpitalnego Wolla 
wymienia si# te' inn( – Jerusalem. W%1620r. z%rachun-
ków szpitala wynika, 'e folwark Wolla posiada$ 2 w$óki 
(35 ha) ziemi, za, w%1698r. - 6 w$ók. W%1699r. folwark  
zosta$ wydzier'awiony przez Johanna von der Decken. 
W%1785r. folwark nale'(cy do szpitala w%K#trzynie mia$ 

4 domy. W%1820r. by$y tam 4 domy i%36 mieszka)ców, 
a%zarz(dc( szpitalnego maj(tku by$ urz#dnik Tiburtius. 
Potem szpital sprzeda$ swoje nieruchomo,ci. W%1889r. 
w$a,cicielem maj(tku Wolka (nazwa obowi(zywa$a 
do 1938r.) zosta$ Bruno Krause, który wybudowa$ ze-
spó$ z%dworem i%otoczy$ parkiem. W%1909r. w$a,ciciel-
k( maj(tku by$a wdowa Luise Krause z%domu von der 
Trenk. W%1913r. w$a,cicielem maj(tku w%Wólce by$ Kurt 
Ruhdel, który gospodarowa$ na nim do 1945r. Po woj-
nie utworzono tam PGR. Dwór rozebrano na pocz(tku 
lat 80. XX w.

WÓLKA !niem. SPITTEL"
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Miejscowo,c po raz pierwszy wymieniona 
zosta$a w% 1820r. jako wybudowania wsi 
Poganowo, nale'(cej do miasta Rasten-
burg. Nazwa pochodzi od nazwiska Hinz, 

pierwszego w$a,ciciela. Przedstawiciele tej mieszcza)-
skiej rodziny znani s( w% historii miasta, np. w% 1701r. 
wymieniono urz#dnika, pisarza katastralnego, który 
sondowa$ wprowadzenie w% mie,cie, zapewne wy'-
szego, podatku akcyzowego. Potem drog( ma$'e)-
stwa maj(tek przeszed$ w%r#ce mieszcza)skiej rodziny 
Rohde, zajmuj(cej si# kupiectwem. Maj(tek wnios$a 
w%posagu Johanna Hermine Rohde (1835-1888), która 
4.06.1855r. wysz$a za m(' za barona Heinricha Augusta 
von Fresin (1830-1909), pana na Korszach. Szlachecka 
rodzina de Fresin pochodzi z%terenów dzisiejszej belgij-
skiej prowincji Limburg, historycznej krainy we Flandrii. 
W% XVII w. cz#,- rodziny de Fresin osiedli$a si# w% Pru-
sach. Cz$onkowie tego rodu nosili tytu$ barona. Jako 

pierwszy pojawi$ si# na s$u'bie elektora Prus w%1655r. 
Johann Christian Christof de Fresin (1615-1698). Jego 
potomkowie byli w$a,cicielami wielu maj(tków ziem-
skich, na terenie powiatu g$ównie Korsz, gdzie ustano-
wiono majorat. Jeden z%przedstawicieli rodziny, Johann 
Heinrich de Fresin osiedli$ si# w%Polsce, by$ kapitanem 
wojsk polskich i% tam za$o'y$ szlachecki ród. Maj(tek 
w% Zalesiu nale'a$ do rodziny Fresin do ko)ca XIX w. 
Tam urodzi$ si# ich Max August (1868-1945), który jako 
spadkobierca figuruje w%wykazie z%1889r. Potem sprze-
da$ Zalesie, bo przej($ po bezdzietnej ,mierci starszego 
brata rodowe maj(tki w%Korszach i%Studzie)cu. Nowym 
w$a,cicielem maj(tku Zalesie o%powierzchni 409 ha by$ 
od 1907r. Walter Völsch, a%od 1929r. jego syn Johann, 
który gospodarowa$ tam do 1945r. Po wojnie dwór 
zosta$ rozebrany, podobnie jak budynki gospodarcze. 
Zosta$ tylko jeden dom mieszkalny, adaptowany na 
pomieszczenie ko$a $owieckiego.

ZALESIE K&TRZY'SKIE !niem. HINZENHOF"
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GMINA KORSZE
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Nazwa miejscowo,ci pochodzi od pruskiego 
pola osadniczego Laumygarbis, na którym 
24.06.1339r. wielki mistrz Zakonu, Dietrich 
von Altenburg przydzieli$ Prusom, braciom 

Thede i% Laustene po 6 w$ók (100,8 ha) oraz 2 w$óki 
(33,6 ha) dla Prusa Wnymynse. Dobra rycerskie za$o'o-
no na prawie che$mi)skim z%obowi(zkiem wystawiania 
trzech zbrojnych do obrony kraju i%na wyprawy wojen-
ne, na ka'de wezwanie Zakonu. Po wojnie 13-letniej  
(1454-66) dobra scalono w%jeden maj(tek o%powierzch-
ni 14 w$ók, które 24.02.1521r. otrzyma$ z% r(k wielkiego 
mistrza Albrechta von Hohenzollern, na prawie mag-
deburskim z% obowi(zkiem s$u'by rycerskiej, Hieronim 
von Egloffstein. Dobra te by$y w%r#kach rodu do 1832r. 

Potem w$a,cicielem maj(tku zosta$ Krystian Bierfreund, 
w%1838r. dobra te naby$ porucznik Konrad von Redecker, 
a%nast#pnie Eduard Krause, który w%1859r. wybudowa$ 
dwór. W%1880r. maj(tek otrzymali w%prezencie ,lubnym 
ma$'onkowie Otto i% Elisabet Boehm. Maj(tek kupi$ oj-
ciec pana m$odego, w$a,ciciel dóbr w%G$owbitach. M$o-
dzi zamieszkali we dworze, w%którym mieszka$a jeszcze 
wdowa po E. Krause. Pochodz(ca z%Rastenburga/K#trzy-
na Elisabet Boehm (1859-1943), by$a pierwsz( na ,wie-
cie, która za$o'y$a Zwi(zek Kobiet Wiejskich (w% Polsce 
s( to Ko$a Gospody) Wiejskich). W% setn( rocznic# po-
wstania tej organizacji, 26.07.1998r., na ,cianie frontowej 
dworu w% Garbnie zosta$a ods$oni#ta tablica upami#t-
niaj(ca to wydarzenie z%napisem: „Tutaj 'y$a i%pracowa$a 
w% latach 1880-1911 za$o'ycielka Zwi(zku Kobiet Wiej-
skich Elisabet Boehm z%domu Steppuhn; 100 lat temu 
dojrzewa$a tu idea, która $(czy dzi, kobiety wiejskie na 
ca$ym ,wiecie”. W% 1909r. maj(tek rycerski Garbno zaj-
mowa$ powierzchni# 257 ha. W%1911r., z%powodu cho-
roby, Otto Boehm sprzeda$ maj(tek i%przeniós$ si# z%'on( 
do Królewca. Nabywc( Garbna zosta$ Erich Schultz-
-Fademrecht (1884-1971), znany hodowca koni, który 
gospodarowa$ tam do stycznia 1945r. W%1912r. przebu-
dowa$ dwór. By$ znanym dzia$aczem spo$ecznym (radny 
powiatowy, przewodnicz(cy Towarzystwa Je*dzieckie-
go, organizator wy,cigów konnych na $(kach wzd$u' rz. 
Guber i%prezes powiatowego zwi(zku $owieckiego). Po 
1945r. utworzono w%Garbnie PGR. Obecnie w$a,cicielem 
zespo$u dworsko-folwarcznego jest osoba prywatna, 
która wystawi$a zespó$ na sprzeda'.

GARBNO !niem. LAMGARBEN" 
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Pierwotnie folwark za$o'ony w% XVIII w. przez 
cz$onków rodziny von Borcke. Nazwa pochodzi 
zapewne od imienia córki w$a,cicieli, Henrietty 
Gottliebe von Borcke, która wysz$a za m(' (praw-

dopodobnie wnosz(c w%posagu ten folwark) za hrabiego 
Albrechta Dietricha Gottfrieda von Egloffstein, za$o'yciela 
majoratu w% Arklitach. W% 1820r. szlachecki folwark liczy$  
6 domów i%67 mieszka)ców i%nale'a$ do dóbr w%Warni-
kajmach, których w$a,cicielem byli bracia von Egloffstein. 
Dnia 20.01.1838r. major w%stanie spoczynku Karol August 
von Egloffstein sprzeda$ maj(tek w%Warnikajmach wraz 
z%folwarkiem w%Chmielniku rotmistrzowi Ernstowi Teodo-
rowi von Borcke z%To$kin. Po ,mierci w%1848r. Ernesta von 
Borcke folwark wraz z%maj(tkiem Warnikajmy otrzyma$a 
w% spadku córka Klara, która by$a 'on( Otto von Below. 
Rodzina von Below rezyduj(ca na stale w% Poczdamie, 
wydzier'awi$a dobra dla Matterna, który wzniós$ dwór 
i%jako pierwszy na tym terenie podj($ si# uprawy chmielu 
(st(d dzisiejsza nazwa miejscowo,ci). Na pocz(tku XX w. 
folwark przekszta$cono w%maj(tek rycerski. Genera$ Otto 
von Below sprzeda$ maj(tek jeszcze przed I%wojn( ,wia-
tow(. Dobra kupi$ Wilhelm Wege (1872-1914), którego 

spadkobiercy gospodarowali tam a' do stycznia 1945r. 
W%1932r. maj(tek zajmowa$ powierzchni# 511 ha. Po woj-
nie w%Chmielniku zamieszka$a ludno,- polska przesiedlo-
na z%kresów wschodnich, a%dawny maj(tek przekszta$co-
no w%PGR. Remontowany po 1945r. dwór zatraci$ wystrój 
architektoniczny i%jest obecnie w$asno,ci( wspólnoty.

CHMIELNIK !niem. HENRIETTENHOF" 

Pocz(tkowo by$a tu drewniano-ziemna stra'nica 
zbudowana przez Zakon po 1326r. (w% postaci 
murowanej wzniesiono ok. 1350r.). Stanowi$a 
jedno z%licznych ogniw w%$a)cuchu obronnym na 

linii rzeki Sajna. Przy stra'nicy powsta$a wie, czynszowa, 
dla której odnowiono przywilej w% 1444r. Po wojnie 
13-letniej otrzyma$ by$y zaci#'ny rotmistrz Truchsess 
von Wetzhausen. W% II po$owie XVII w. dobra te przesz$y 
na rodzin# arystokratyczn( von der Groeben, którzy 
kosztem rozbiórki murowanej stra'nicy zbudowali 
niewielk( rezydencj#, a% nast#pni w$a,ciciele zbudowali 
w% po$udniowej cz#,ci za$o'enia parterowy dwór, a% na 
pocz(tku XX w. rozbudowali. Byli to cz$onkowie rodu von 
Mirbach z% Sorkwit, którzy w% 1804r. nabyli ten maj(tek. 
W%1909r. maj(tek liczy$ 362 ha, a%w$a,cicielem by$ baron 
Karl von Mirbach, a%ostatnim w%latach 1922-1945 Günther 
von Mirbach. Zarz(dc( maj(tku by$ J. Waser, a%od 1929r. 

Dzynkowski. Po 1945r. utworzono tam PGR. Pod koniec 
lat 80. XX w. wie, opustosza$a i% budynki rozebrano, 
a%pozosta$o,ci dworu w%2007r.

KRZEMITY !niem. KREMITTEN" 
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Na pruskim polu osadniczym Glitteynen, Gli-
teinai w%1359r. wielki mistrz Zakonu Winrich 
von Kniprode lokowa$ na 10 w$ókach (168 ha) 
dobro s$u'ebne z%obowi(zkiem wystawiania 

kilkukonnego pocztu lekkozbrojnych, na ka'de we-
zwanie za$ogi stra'nicy w%S(tocznie. W%1409r. w$adze 
zakonne odnowi$y lokacj# na 13 w$ókach na prawie 
che$mi)skim z%obowi(zkiem wystawienia trzech s$u'b 
rycerskich. W%czasie wojny 13-letniej (1454-1466) maj(-
tek nale'a$ do najemnego rycerza ze Szwabii, Albrech-
ta Vogta von Ammerthal. W%1468r. Albrecht Vogt osiad$ 
na zamku w%S(tocznie, a%maj(tek Glitajny naby$a rodzi-
na Oelsen. W% 1528r. E. von Oelsen mia$ w% Glitajnach 
swoj( rezydencj# (by$a to jedna ze znakomitszych 
rodzin szlacheckich w%Prusach). Ostatnim dziedzicem 
by$ kapitan Aleksander August Leopold von Oelsen 
(1775-1811), na którym wygas$ ten ród w%Prusach (po-
zosta$a tylko linia kurlandzka). W% 1834r. maj(tek na-
by$a mieszcza)ska rodzina Goebel wyznaczaj(c tam 
zarz(dc#, a% sama zamieszka$a w% innym maj(tku o% tej 
samej nazwie - Glitajny ko$o Bartoszyc. W% 1853r. Jo-

hanna Goebel, 25-letnia córka w$a,ciciela maj(tku, wy-
chodz(c za m(' za Karla Friedricha Ferdinanda Juliusa 
von Skopnika, otrzyma$a w% posagu maj(tek rycerski 
Glitajny z%folwarkiem Góry. W%ten sposób rodzina von 
Skopnik, pochodz(ca ze szlachty prusko-mazowieckiej 
herbu Tr(by, sta$a si# w$a,cicielem dóbr w% Glitajnach 
do 27.01.1945r. Wkrótce po ,lubie wybudowano mu-
rowany dwór (w%stylu pó*noklasycystycznym) z%ceg$y 
wyprodukowanej w% pobliskiej cegielni zbudowanej 
przy folwarku w%Górach. Po wybudowaniu dworu za$o-
'ono ogród i%park. Przez park wiod$a aleja do strumyka, 
za którym (w%p$d. cz#,ci parku) znajdowa$ si# niewiel-
ki basen i% korty tenisowe. Po ,mierci Johanny i% Karla 
von Skopnik maj(tek odziedziczy$ najstarszy syn, Ma-
ximilian Ferdinand. W%1898r. w$a,cicielem by$a Therese 
von Skopnik. W%1922r. maj(tek ostatniego w$a,ciciela, 
Maximiliana (jun.) von Skopnika zajmowa$ 527 ha. Po 
wojnie dawny maj(tek przej($ PGR. Dwór adaptowano 
na pomieszczenia socjalne, a%na strychu trzymano zbo-
'e, które by$o przyczyn( zawalenia si# w%1954r. cz#,ci 
poddasza. W%konsekwencji budynek rozebrano.

GLITAJNY !niem. GLITTEHNEN" 
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Pierwotnie by$o to dobro s$u'ebne wielko,ci  
8 w$ók (134,4 ha), z% obowi(zkiem s$u'by 
zbrojnej na rzecz stra'nicy w% S(tocznie, nadane 
w% 1362r. Prusowi Glaubote. Od niego pochodzi  

nazwa miejscowo,ci, która w% czasie wojny 13-letniej  
(1454-66) zosta$a doszcz#tnie zniszczona i%przez pewien 
okres by$a niezamieszka$a. Nowym w$a,cicielem zosta$ 
zaci#'ny rotmistrz z%Frankonii o%nazwisku Truchsess von 
Wetzhausen, który w% zamian za zaleg$y 'o$d otrzyma$ 
od Zakonu szereg nada) maj(tkowych, w% tym m.in. 
&ankiejmy, gdzie zamieszka$. W% II po$. XVII w. dobra te 
przesz$y na rodzin# arystokratyczn( von der Groeben. 
Pierwszym by$ Henryk Wilhelm, a%po nim w%1731r. dobra 
odziedziczy$ syn, Wilhelm Ludwik (1710-1785), pu$kownik 
w%wojsku polskim. Jako kawaler nie pozostawi$ potomka. 
G$owbity naby$ Peter Wilhelm von Pelet, po nim w%1785r. 
w$a,cicielem dóbr licz(cym 9 domów by$ kpt. von Alten-
Bokum. W% 1830r. maj(tek rycerski (z% folwarkami D(b, 
D$u'ec Ma$y i%Wielki oraz Nunkajmy) naby$ Johann Leopold 
Boehm (1783-1852), syn przedsi#biorcy handlowego 
i% rajcy miejskiego z% Królewca. Maj(tek licz(cy 1260 ha 
kosztowa$ 31.850 talarów, z% czego 20.000 przekaza$a 
ze spadku po rodzicach jego 'ona Hanna Dorothea 
Elisabeth z% domu Burckhardt, córka radcy handlowego 
i% producenta win. Po nim dobra w% G$owbitach przej($ 
trzeci syn, Otto (1817-1897), którego 'ona Berth( von 
Dargitz (1823-1870) z% Wandajn, wnios$a w% posagu 
161.000 talarów. Sze,- lat po ,lubie, zbudowa$ w%1853r. 
nowy, neoklasycystyczny dwór i% budynki gospodarcze. 
Na dobrach w% G$owbitach rodzina Boehm pozosta$a 

do stycznia 1945r. Otto Boehm by$ nie tylko dobrym 
gospodarzem i% organizatorem, lecz tak'e anga'uj(cym 
si# dzia$aczem spo$ecznym. Jako radny Kreistagu zosta$ 
cz$onkiem zarz(du powiatu, potem dzia$a$ w% sejmiku 
prowincji wschodniopruskiej w% Królewcu. W% tym 
czasie by$ wspó$za$o'ycielem Wschodniopruskiej Kolei 
Po$udniowej i% jako cz$onek rady zarz(dzaj(cej (w% latach 
1863-71) przeforsowa$ przeprowadzenie linii kolejowej 
przez swój maj(tek, za, Korsze sta$y si# dzi#ki niemu 
g$ównym w#z$em kolejowym, bowiem tu krzy'owa$y si# 
dwie g$ówne linie kolejowe przebiegaj(ce przez Prusy 
Wschodnie. Co ciekawe, odrzuci$ propozycj# budowy 
stacji kolejowej w% G$owbitach, wskazuj(c w$a,nie na 
Korsze. Pod koniec 'ycia Otto Boehm wyjecha$ do 
Królewca, wyznaczaj(c nast#pc#. W%1896r. maj(tek przej($ 
trzeci z%kolei syn Julius (1866-1942). Ostatnim w$a,cicielem 
by$ Joachim Boehm (1901-1945). Po wojnie na terenie 
dawnego maj(tku utworzono PGR. Dwór spalony zosta$ 
pod koniec stycznia 1945r.  

G#OWBITY !niem. GLAUBITTEN" 
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Pierwotnie by$a to pruska wie, i%grodzisko, na któ-
rym Zakon w latach 1325-26 zbudowa$ drewnia-
no-ziemn( stra'nic#, przebudowan( ok. 1350r. 
w% murowany obiekt. Teren ten o% powierzchni  

74 w$ók (1235,8 ha) otrzyma$ w%1367r. rycerz pruski Hans 
(Hensil) Straupe. Na przyznanych gruntach za$o'y$ dwie 
wsie &ankiejmy oraz Su,nik. Przywilej lokacyjny nada$ 
wielki mistrz Zakonu Winrich von Kniprode w% zamian 
za s$u'b# zbrojn(. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) &an-
kiejmy, Su,nik, a%tak'e G$owbity i%Krzemity otrzyma$ jako 
rekompensat# za zaleg$y 'o$d, by$y zaci#'ny rotmistrz 
Truchsess von Wetzhausen. W%II po$owie XVII w. wszyst-

kie te dobra przesz$y na t# ga$(* arystokratycznej rodziny 
von der Groeben, która mia$a rezydencj# w%Bez$awkach. 
Pierwszym, który przeniós$ si# do &ankiejm, by$ Heinrich 
Wilhelm (1657-1729), syn starosty Kwidzynia i%Susza. S$u-
'y$ na dworze króla Jana III Sobieskiego i%w%randze pu$-
kownika bra$ udzia$ w%walkach na W#grzech i%Ukrainie. Po 
zako)czeniu s$u'by wojskowej po,wi#ci$ si# sprawom 
rodzinnym (by$ pierwszym kuratorem fundacji rodzin-
nej, dzia$aj(cej do 1945r. w%&ankiejmach i%funkcjonuj(cej 
do dnia dzisiejszego w% Niemczech). Heinrich Wilhelm 
von der Groeben zbudowa$ w% &ankiejmach pierwsz( 
rezydencj# dworsk(, wykorzystuj(c materia$ budowlany 
pozyskany z% rozbiórki murowanej stra'nicy. Jego na-
st#pc( zosta$ Wilhelm Ludwig (1710-1785). Po ugodzie 
rodzinnej z%kuzynami w%1731r. zosta$ w$a,cicielem dóbr 
w% &ankiejmach o%powierzchni 4888 ha, które w%1932r.  
podzielone by$y na trzy cz#,ci. Da$ pocz(tek ga$#zi tego 
rodu linii z%&ankiejm. W%1805r. ze ,rodków finansowych 
fundacji stan($ klasycystyczny pa$ac z% kolumnowym 
portalem, zaprojektowany - wed$ug K. Lorcka – przez 
berli)skiego architekta Dawida Gilly. Pa$ac zbudowano 
w%miejscu dotychczasowej budowli dworskiej i%s$u'y$ a' 
do 1944r. dorocznym zjazdom cz$onków tego rodu von 
der Groeben. Po wojnie zrujnowany i%pod koniec lat 60. 
XX w. zosta$ rozebrany. Ostatnim kuratorem zarz(du ro-
dzinnej fundacji by$ Klaus von der Groeben (1902-2002), 
syn Georga i%Evy von Mirbach z%Krzemit. 

#ANKIEJMY !niem. LANGHEIM"
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Miejscowo,- powsta$a pod koniec XIX w., 
pierwotnie jako folwark nale'(cy do 
B$ogoszewa. Jego w$a,cicielem by$ Robert 
Cölle, który przekszta$ci$ folwark w% maj(tek 

ziemski o% powierzchni 233 ha. W% 1896r. wybudowa$ 
dwór, w% którym mieszka$ do ko)ca I% wojny ,wiatowej. 
Obiekt parterowy z% u'ytkowym poddaszem, kryty 
dachem dwuspadowym. Na osi elewacji frontowej 
dwukondygnacyjny pozorny, 3-osiowy ryzalit. Elewacje 
pozbawione wystroju architektonicznego, nieliczne detale 
opracowane w% cegle. Elewacja frontowa symetryczna, 
7-osiowa, zamkni#ta arkadkowym gzymsem. W%szczycie 
ryzalitu okulus uj#ty w% opracowanym w% cegle $uku 
pe$nym, a% ca$o,- zwie)czona jest ozdobn( sterczyn(, 
na której stoi metalowa chor(giewka z%kutego ozdobnie 
'elaza i%z%dat( budowy „1896“. Na skrajach szczytu dwie 
nadwieszane sterczyny. Wszystkie sterczyny w% ryzalicie 

i% w% szczytach elewacji bocznych kryte dwuspadowymi 
daszkami. W% 1920r. Olszynk# kupi$ Karl William, który 
wybudowa$ now( koloni# mieszkaln( robotników 
folwarcznych (w% cz#,ci szczytowej czworaka widoczne 
s( inicja$y i% data „K 1924 W“). Na pocz(tku lat 30. XX w. 
maj(tek poddany zosta$ cz#,ciowej parcelacji. Ostatnim 
w$a,cicielem resztówki by$ Paul Zywietz. W% 1932r. jego 
maj(tek zajmowa$ obszar 138,5 ha gruntów. W% 1938r. 
nast(pi$a parcelacja ostateczna i%w%ten sposób powsta$a 
wie, rolnicza w%obecnej postaci, z%zabudow( po drugiej 
stronie drogi. Natomiast cz#,- gruntów granicz(cych 
z% Korszami w$(czono w% obr#b administracyjny osady 
kolejowej i% tu' przed II wojn( ,wiatow( wybudowano 
tam osiedle domów jednorodzinnych. Po 1945r. dawny 
maj(tek przekszta$cono w% PGR. Obecnie dwór jest 
wspólnot( mieszkaniow(, za, ziemi# wydzier'awi$ rolnik 
z%Kraskowa. 

OLSZYNKA !niem. WALDRIEDE" 
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Nieznana jest data powstania miejscowo,ci. 
Prawdopodobnie by$a to pierwotnie pruska 
wie,, a%nazwa pochodzi zapewne od pierwsze-
go lokatora. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) 

powsta$ tam szlachecki folwark, który nale'a$ pocz(tko-
wo do rodziny Eulenburg. W% 1648r. od Gottfrieda von 
Eulenburg P$utniki naby$ Jakob Finck von Finckenstein 
starosta gi'ycki w% latach 1642-1662, którego córka po-

,lubi$a szlachcica von Bonin, wnosz(c w% wianie P$utni-
ki. Z%czasem folwark wszed$ w%sk$ad dóbr w%Dublinach. 
Kiedy potomkowie tej rodziny nabyli To$kiny od pu$kow-
nika du Rosay, P$utniki a' do 1945r. nale'a$y do klucza 
dóbr w%To$kinach, które by$y potem w$asno,ci( rodziny 
von Borcke, w%wyniku ma$'e)stwa Antoniny von Bonin  
z%Filipem Karolem Ludwikiem von Borcke. W%1889r. maj(tek 
P$utniki (z%folwarkami Starynia i%Dzikowina) o%powierzchni  
1061 ha dzier'awiony by$ przez zarz(dc# Carla Ibssena, 
który mieszka$ w%dworze wzniesionym dla hrabiny Adelaj-
dy, wdowy po ,mierci (w%1848r.) m#'a Ernsta von Borcke. 
Dzier'awa wygas$a w%1909r. po ,mierci C. Ibsena. W$a,ci-
cielem P$utnik by$ hrabia Gustav von Borcke z%To$kin, pan 
na Stargardzie, a%od 1922r. Carl von Borcke. Zarz(dc( do 
1932r. by$ Leo von Natzmer, a%po nim F. Hillgruber. Ostat-
nim w$a,cicielem maj(tku od 1927r. by$a hrabina Maria 
Agnes zu Dohna - Schlobitten z%domu von Borcke, 'ona 
hrabiego Heinricha ze S$obit. Po 1945r. dawny maj(tek 
przej($ PGR. Dwór adaptowano na biura i% mieszkania, 
a% na strychu gromadzono ziarna zbó', które spowodo-
wa$o przeci('enie stropu i%zawalenie si# cz#,ci obiektu. 
W%2002r. zespó$ dworsko – folwarczny kupi$ przedsiebio-
rca z% Rynu, który przeprowadzi$ remont i% modernizacj# 
gospodarstwa, a% tak'e odbudowa$ dwór w% pierwotnej 
postaci.

P#UTNIKI !niem. PLÖTNICK" 
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W%1866r. Justus Samuel Patzig (1805-1890), 
radca ekonomiczny i%zarz(dca dóbr hrab-
stwa Drogosze odkupi$ od pi#ciu ch$opów 
cz#,- ich gruntów, po$o'onych w%zachod-

niej cz#,ci wsi Kraskowo. Ponadto naby$ grunty nale'(ce 
do karczmarza i%na tym obszarze za$o'y$ w$asny maj(tek 
o%$(cznej powierzchni 179,5 ha, który nazwa$ Annafeld, 
od imienia swojej matki Johanny, czyli „Pole Anny” (pol-
ska nazwa jest zbitk( tych dwóch s$ów). Dwór wzniesio-
ny zosta$ wed$ug wzoru opracowanego zapewne przez 

uczniów znanego architekta Karla Schinkela. Kolejnym 
w$a,cicielem maj(tku zosta$ jego syn Justus junior 
(1845-1927). W%czasie dzia$a) I%wojny ,wiatowej w%sierp-
niu 1914r. wszystkie domy zosta$y spalone i%odbudowa-
ne w%latach 20. Po ,mierci Justusa jun. ostatnim w$a,ci-
cielem maj(tku zosta$ najstarszy syn Paul (1880-1945), 
który razem z% 'on( Elisabeth z% domu Guddas (1898- 
-1975) gospodarzy$ tam a' do 28.01.1945r. W%1932r. ma-
j(tek o%warto,ci 145.000 marek zajmowa$ powierzchni# 
217 ha. Dwór rozebrano w%2002r.

POLANY !niem. ANNAFELD" 

Miejscowo,- lokowana zosta$a w%1372r. na 
12 w$ókach (201,5 ha) jako dobro rycer-
skie. Zapewne po wojnie 13-letniej prze-
kszta$cono je w%wie,. Od 1595r. nale'a$a 

do szlacheckiej rodziny Schack von Wittenau (Mar-
garetha, potem syn Johann Wenzel). Nast#pnie wie, 
przej($ zi#- Margarety, Johann George von Kalnein. 
W% 1785r. szlachecka wie, liczy$a 9 domów. Potem 
utworzono w%Sulikach folwark, przekszta$cony w%po-
$owie XIX w. na maj(tek rycerski. W%1820r. szlachecki 
folwark nale'a$ do Prosny, w%którym by$o 7 domów 
i%43 mieszka)ców. Od po$owy XIX w. maj(tek o%po-
wierzchni 294 ha oddano w% dzier'aw# (w% latach 
1871-1889 by$ nim Pannke). W% 1898r. w$a,cicielem 
maj(tku, który liczy$ 5 domów i% 69 mieszka)ców, 
by$ Robert Hellbardt, a% nast#pnie Robert Döhrings. 
W% 1903r. maj(tek odkupi$ Friedrich zu Eulenburg, 

pan na Pro,nie, którego rodzina by$a w% posiadaniu 
do 1945r. Po wojnie utworzono tam PGR, wtedy te' 
rozebrano dwór.

SULIKI !niem. DÖHRINGS"
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Na polu osadniczym o% nazwie Prassan wielki 
mistrz Zakonu Winrych von Kniprode w%1376r. 
nada$ dobro rycerskie o% powierzchni 5 w$ók 
(84 ha) za wiern( s$u'b# Prusowi o% imieniu 

Hryan na prawie che$mi)skim. Po wojnie 13-letniej prze-
kszta$cone w%maj(tek, który w%1547r. drog( zamiany za 
Skandaw#, naby$ Botho XI Eulenburg daj(c pocz(tek linii 
pro,nie)skiej rodu (do 1945r.). Ich pierwszym miejscem 
zamieszkania by$ murowana stra'nica w%S(tocznie, któr( 
otrzyma$ Botho X Starszy. W%latach 1610-1620 Botho Al-
brecht wzniós$ pierwsz(, odnotowan( przez historyków, 
rezydencj# wykorzystuj(c jako budulec materia$ z%roze-
branej stra'nicy w%S(tocznie. W%1667r. Jonas Kasimir zu 
Eulenburg rozpocz($ budow# barokowego pa$acu, a%do-
ko)czy$ w%1688r. najstarszy syn Georg Friedrich, kolejny 
dziedzic Prosny. Jego wygl(d uwidoczni$ na rysunku 
Józef Naronowicz-Naro)ski, który by$ autorem projektu. 
Bry$a pa$acu sk$ada$a si# z%korpusu g$ównego, stoj(cego 
zapewne na pozosta$o,ciach pierwotnego dworu oraz 
symetrycznie dobudowanych dwóch ni'szych skrzyde$ 
bocznych. Elementem dominuj(cym by$a dostawiona 
w% cz#,ci pó$nocnej wie'yczka, która wie)czy$a domo-
w( kaplic#. Ca$o,- za$o'enia dope$nia$ ogród i% rozleg$y 

park krajobrazowy po$o'ony w% zakolu rz. Guber oraz 
zabudowania gospodarcze. Przez blisko dwa stulecia 
pa$ac w% niezmienionej formie pe$ni$ funkcj# g$ównej 
siedziby ciesz(cego si# coraz wi#kszym powa'aniem 
rodu. Gruntownej przebudowy pa$acu, w% wyniku któ-
rej znikn($ barokowy wystrój elewacji, dokona$ w%latach 
1870-1875 kolejny dziedzic Prosny Richard zu Eulenburg 
(1838-1909), w% modnym wówczas stylu neogotyckim. 
Bry$a za$o'ona zosta$a na planie wyd$u'onego prostok(-
ta z%reprezentacyjnym korpusem g$ównym z%ryzalitem, 
w%którym znajdowa$y si# ostro$ukowe okna z%maswer-
kiem i% dobudowanym pod k(tem prostym skrzyd$em 
gospodarczym, nad którym wystawiono wie'# z% gale-
ryjk( widokow( zdobion( stylizowanymi arkadkami. Do 
wie'y przylega$a cylindryczna baszta z%klatk( schodow(. 
Po przeciwnej stronie korpusu g$ównego mie,ci$o si# 
tak zwane skrzyd$o dzieci#ce. Elewacje licowane czer-
won( ceg$( ozdobiono gotyckimi detalami z%cementu 
i%kamienia. Kolejnym dziedzicem maj(tku o%powierzchni 
3036 ha by$ hrabia Friedrich (1874-1937), którego 'on( 
by$a hrabina Antonie zu Stolberg-Wernigerode, córka 
w$a,ciciela Drogosz. Ostatnim w$a,cicielem Prosny by$ 
ich najstarszy syn Mortimer (1905-1994). Dzia$ania wo-

PROSNA !niem. PRASSEN" 
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jenne 1945r. nie zaszkodzi$y architekturze pa$acu. Rabo-
wane by$o wyposa'enie. Po wojnie w%pa$acu mieszkali 
junacy S$u'by Polsce, dzia$a$o kino, ,wietlica i%klub PGR. 
By$a te' Mazurska Stacja Hodowli Ziemniaka, która za-
niedba$a niezb#dnego remontu dachu po po'arze 

w%1964r. Stopniowa destrukcja zamieni$a pa$ac w%ruin#. 
Zniszczony pa$ac kupi$ w%po$owie lat 90. XX w. prywatny 
przedsi#biorca jednak nie uratowa$ obiektu. Pozosta$a 
trwa$a ruina, malowniczo i% romantycznie wkompono-
wana w%pozosta$o,ci zdzicza$ego parku. 

Rysunek i plan barokowego pa!acu wed!ug projektu Józefa Naro#skiego
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W% po$owie XIV w. na brzegu rzeki Guber, 
nieopodal stra'nicy Wiesenburg powsta-
$ej na miejscu g$ównej pruskiej osady ple-
mienia Bartów - Wallewona, Zakon za$o'y$ 

5 pruskich dóbr s$u'ebnych. Skupisko dóbr rycerskich 
utworzy$o osad# obronn(, przekszta$con( z% czasem 
w%drobnoszlacheck( wie, prusk( o%powierzchni 27 w$ók 
(453 ha). W%XVIII w. nast(pi$ podzia$ na Równin# Doln( 
i%Górn(. W%1820r. szlachecka wie, che$mi)ska i% folwark 
w% Równinie Górnej liczy$y 8 domów i% 109 mieszka)-
ców, a%nale'a$y do dóbr w%To$kinach b#d(cych w%r#kach 
rodziny von Borcke. W% po$owie XIX w. maj(tek nale'a$ 
do genera$a von Werdera, m#'a jednej z% czterech có-
rek Ernsta von Borcke, która po ,mierci ojca w% 1848r. 
otrzyma$a w%spadku Równin# Górn( i%Doln(. W%1886r. 
maj(tek kupi$ Hans Jörgen Rassmussen-Bonne (1848- 
-1913), technik meliorant przyby$y z%Danii na tereny Prus 
Wschodnich w%1873r. Po ,lubie z%Mari( Stern, córk( pa-

stora w% Starych Juchach, osiad$ w% Rstenburgu/K#trzy-
nie. Jako jeden z% pierwszych otworzy$ na terenie Prus 
Wschodnich firm# melioracyjn(. Za zarobione pieni(-
dze zakupi$ maj(tek w%Równinie Górnej o%powierzchni  
414 ha. W%1889r. zbudowa$ dwór (w%partii coko$owej za-
chowana jest data i%nazwisko), a%nast#pnie budynki go-
spodarcze i%mieszkalne dla pracowników. Dwór parte-
rowy z%u'ytkowym poddaszem na ,ciance kolankowej, 
w%której rozmieszczone sa symetrycznie biforyjne otwo-
ry okienne. Elewacja frontowa boniowana, symetrycz-
na. W%,rodkowej cz#,ci 2-osiowy ryzalit, uj#ty w%drugiej 
kondygnacji lizenami i% zwie)czonymi sterczynami. Po 
,mierci H. Rasmussena maj(tek kupi$ Ernst Hahlweg. Na-
st#pc(  i%ostatnim w$a,cicielem by$ jego syn Karl, który 
gospodarowa$  w%Równinie Górnej w%latach 1922-1945. 
Po wojnie dawny maj(tek przej#ty zosta$ przez PGR. 
W% 2004r. dwór, po kilku latach nieu'ytkowania, zosta$ 
zakupiony przez osob# prywatn(. 

RÓWNINA GÓRNA !niem. OBER PLEHNEN"



77DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Miejscowo,- zosta$a za$o'ona w I po$owie 
XIX w. w wyniku rozpocz#tych w 1821r. na 
terenie Prus Wschodnich reform agrarnych 
(separacja i komasacja), które przekre,li-

$y pierwotny uk$ad gruntów i spowodowa$y tworzenie 
wi#kszych gospodarstw. W przypadku omawianego ma-
j(tku nast(pi$o to pod koniec lat 40. XIX w., w którym by$y 
3 domy. Pocz(tkowo wchodzi$ w sk$ad dóbr w Sporgeln 
(obecnie okolice Prawdinska w obwodzie kaliningradz-
kim), b#d(cego w$asno,ci( mieszcza)skiej rodziny Fir-
ley. Od nich maj(tek kupi$ Albert Grams (1829-1905). 
Od 1871r. maj(tek o powierzchni 365 ha nale'a$ rodziny 
Grams do 1945r. Wybudowa$ parterowy dwór, do które-
go dobudowano na pocz(tku XX w. pi#trowe skrzyd$o. Po 
,mierci Alberta w$a,cicielem zosta$ syn Fritz Grams, które-
go maj(tek specjalizowa$ si# w hodowli karpi i pstr(ga, 
a przede wszystkim w hodowli koni poci(gowych (tzw. 
remonty) przeznaczonych m.in. dla wojska. Ich stadnina 
uwa'ana by$a za jedn( z lepszych w Prusach Wschodnich. 

Po ,mierci Fritza maj(tek prowadzi$a wdowa Margarete 
Grams (1873-1945). Ostatnim w$a,cicielem by$ ich syn 
Heinz Grams. Po 1945r. dawny maj(tek zosta$ przej#ty 
przez polskich przesiedle)ców, którzy utworzyli indywi-
dualne gospodarstwa rolne. 

SAJNA MA#A !niem. KLEIN SCHRANKHEIM" 
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Nieznana jest data powstania miejscowo,ci, 
zapewne pocz(tkowo by$y to dwa dobra 
rycerskie, przekszta$cone w% maj(tki ziem-
skie dla tworz(cej si# w%XVI i%XVII w. szlach-

ty (prawdopodobnie od nazwiska jednego z% nich 
pochodzi pierwotna nazwa miejscowo,ci). W% 1785r. 
dwa szlacheckie maj(tki na prawie che$mi)skim li-
czy$y 6 domów. Potem jeden z%maj(tków przekszta$-
cono w%folwark. W%1820r. maj(tek z%folwarkiem liczy$ 
5 domów i%40 mieszka)ców, a%jego w$a,cicielami byli 
bracia Christian i%Friedrich Perkuhn (kwatera tej rodzi-
ny, która mieszka$a tam do 1945r., zachowa$a si# na 
cmentarzu w%&ankiejmach). W%1889r. maj(tek zajmo-
wa$ powierzchni# 166 ha, a%w$a,cicielem do 1913r. by$ 
Theodor Perkuhn. Spadkobierc( by$ Hans Perkuhn, 
a%w%1922r.  maj(tek szlachecki nale'a$ do Waltera Per-
kuhna, radcy w%rejencji królewieckiej. Od  1929r. po-
siada$ go jego syn Bruno, kapitan w%stanie spoczynku. 
Ostatnim w$a,cicielem by$ Friedrich Joachim Perkuhn, 
którego maj(tek liczy$ 210 ha. Po wojnie utworzono 
tu wie, z% indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. 
Dwór rozebrano po 1945r.

SARKAJMY !niem. HARTELS" 



79DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Ten szlachecki folwark, podobnie jak Wetyn 
i%Kamie), za$o'ony zosta$ w%1822r. przez Botho 
Wilhelma zu Eulenburg, w$a,ciciela klucza dóbr 
w% Pro,nie. Administracyjnie scalony by$ z% fol-

warkiem Kamie), a% ich $(czna powierzchnia wynosi$a 
375 ha. Obydwa dzier'awi$ Ernst Gemmel, który w%S(-
toczku wybudowa$ dwór, gdzie mieszka$ ze swoj( rodzi-

n(. Obiekt parterowy z% u'ytkowym poddaszem, kryty 
dachem mansardowym. Elewacja frontowa z%dwukon-
dygnacyjnym ryzalitem na osi, krytym dachem naczó$-
kowym. W% elewacji ogrodowej zachowa$a si# drew-
niana weranda z% elementami oryginalnej snycerki.  
Po 1945r. na terenie dawnego folwarku utworzono PGR. 
Dawny dwór jest w$asno,ci( Gminy Korsze.

S)TOCZEK !niem. KLEIN LEUNENBURG"  
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Pierwotnie by$a to pruska wie, Tolkynen. Na-
zwa pochodzi od Prusa (Mathes Tolc), który 
wymieniony jest w% dokumencie lokacyjnym 
z%10.02.1364r. wystawionym przez komtura Ba$gi 

Gottfrieda von der Linden. Obszar wsi wynosi$ 65 w$ók 
(1092 ha). W% 1530r. z% nadania ksi#cia Albrechta wie, 
otrzyma$ Botho XI (M$odszy) Eulenburg z%S(toczna. Po 
jego ,mierci w%1564r. w$a,cicielem zosta$ m$odszy syn, 
Hans Albrecht, potem Ernst (1581-1665), który by$ ini-
cjatorem przebudowy pierwszej rezydencji. Na mapie 
miejscowo,ci z%1650r. by$ to pi#trowy obiekt, sk$adaj(cy 
si# z%dwóch zespolonych budynków (tzw. dom podwój-
ny). Projekt rezydencji wykona$ Georg Müller, nadwor-
ny geometra ksi#cia elektora. Pocz(tkowo parterowa 
budowla, z% trójosiowym, pi#trowym ryzalitem ,rodko-

wym, zosta$a w% 1734r. przebudowana i% wzbogacona 
o%wysoki, mansardowy dach z%u'ytkowym poddaszem, 
a%w%1830r. do pa$acu dobudowano pó*noklasycystycz-
ne skrzyd$a boczne. Po ,mierci Ernsta w%1665r. w$a,cicie-
lami byli kolejno rodziny von der Groeben, Küchmeister 
von Sternberg, du Rosay, von Bonin i%od 1772r. do rodu 
von Borcke. W%1920r. hrabina Maria Agnes von Borcke 
zosta$a 'on( hrabiego Heinricha zu Dohna-Schlobitten, 
syna rezydenta pa$acu w%S$obitach ko$o Pas$#ka. Wios-
n( 1929r. staraniem ma$'e)stwa, ostatnich w$a,cicieli 
maj(tku o%powierzchni 2140 ha, pa$ac zosta$ gruntow-
nie odnowiony. Jesieni( 1944r., po aresztowaniu ca$ej 
rodziny za udzia$ w%ruchu antyhitlerowskim (w%ko,ciele 
wisi pami(tkowa tablica), pa$ac adaptowano na lazaret 
i%spalono 28.01.1945r.

TO#KINY !niem. TOLKSDORF" 

Mapa To!kin z 1650r
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Nieznana jest data za$o'enia miejscowo,ci. 
Pierwotnie by$a to pruska wie, Warnicay-
mis na 14 w$ókach (235,2 ha). Nazwa po-
chodzi od pruskiego imienia pierwszego 

lokatora. Po raz pierwszy nazwa miejscowo,ci wy-
mieniona zosta$a w%1419r. Po wojnie 13-letniej utwo-
rzono tam maj(tek. Pierwszym znanym w$a,cicielem 
maj(tku by$ Sigmund Daniel, by$y rycerz zakonny 
(1526r.). Kolejnym w$a,cicielem zosta$ Wilhelm von 
Oppen (1556r.). Po ,mierci trzej jego synowie jako 
spadkobiercy sprzedali maj(tek (1609r.) Zygmunto-
wi von und zu Egloffstein. Nast#pc( dóbr zosta$ syn,  
Albrecht Ernst. Warnikajmy przez ponad 200 lat by$y 
w% r#kach tej rodziny, którzy wznie,li dwór. W% 1830r. 
maj(tek kupi$ hrabia Ernst von Borcke, rezydent na 
To$kinach. W%1848r. Warnikajmy otrzyma$a w%spadku 
córka, Klara von Borcke, która wysz$a za m(' za gene-
ra$a Ottona von Below. W%1902r. dobra o%powierzch-
ni 409 ha otrzyma$a po rodzicach Klara von Below, 
która w% 1903r. wysz$a za m(' za barona Juliusa von 

Brauna (1868-1931), starost# powiatu gierdawskiego 
latach 1902-1922. Ma$'onkowie rozpocz#li przebu-
dow# i% rozbudow# ca$ego za$o'enia jeszcze przed  
wybuchem I%wojny ,wiatowej (okres wojny przerwa$ 

WARNIKAJMY !niem. WARNIKEIM"
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prace budowlane). Zgodnie z% 'yczeniem w$a,cicieli 
zabudowania maj(tku mia$y by- wzorowane na ,red-
niowiecznej architekturze zakonnej. W%zwi(zku z%tym 
J. von Braun oraz Paul Engler, projektant za$o'enia 
kilkakrotnie wizytowa$ najlepiej zachowane budowle 
z%czasów zakonnych, m.in. w%Malborku czy Lidzbarku 
Warmi)skim. Zaprojektowany przez Englera zespó$ 
zabudowa) folwarcznych z% reprezentacyjnym do-
mem mieszkalnym dla w$a,cicieli by$ jednym z% naj-

ciekawszych kompleksowych rozwi(za) architektury 
wiejskiej tego okresu w%Prusach i%ju' przez wspó$czes-
nych nazwany by$ „ma$ym Malborkiem”. W% sk$ad za-
budowa) folwarcznych wchodzi$y m.in. stajnie, obo-
ry, spichlerz, wozownia, gara'e, mleczarnia, kurnik, 
ku*nia, warsztaty rzemie,lników, domy dla nadzor-
ców. Wpleciona w%ci(g muru obronnego okalaj(cego 
zabudowania okr(g$a baszta przeznaczona by$a na 
ch$odni#, w%której w,ród nagromadzonego zim( lodu 
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przechowywano zapasy 'ywno,ci. W%s(siedniej, kwa-
dratowej baszcie zainstalowano pomp# motorow(, 
t$ocz(c( wod# dla ca$ego za$o'enia. Budow# domu 
mieszkalnego stanowi(cego g$ówn( cz#,- projektu 
rozpocz#to w%1918r., a%uko)czono w%1924r. Budynek 
ten to dowolnie potraktowany wzór regularnego pla-
nu zamku zakonnego. W%g$ównym skrzydle, b#d(cym 
fasad( budowli, znajdowa$o si# reprezentacyjne wej-
,cie na osi, stylizowane na bram# wjazdow( zamku. 
Do budynku przylega$y trzy równej wysoko,ci kwa-
dratowe wie'e, a%w%czwartym naro'niku - cylindrycz-
na 20-metrowa wie'a pe$ni(ca funkcj# wie'y ci,nie), 
w%której znajdowa$ si# zbiornik na wod#. Koszty zwi(-
zane z%budow( nowych zabudowa) folwarcznych i%re-
prezentacyjnego domu mieszkalnego przeros$y mo'-
liwo,ci finansowe rodziny. W%1930r. przeprowadzono 
przymusow( licytacj# maj(tku. Nowym w$a,cicielem 
zosta$o Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie. 

Nie znaleziono ch#tnych do kupna budynku miesz-
kalnego, bowiem potencjalnych nabywców zniech#-
ca$y du'e koszty utrzymania. Dlatego te' zdecydowa-
no si# na rozbiórk# domu. Powiadomiona o%tym Klara 
von Braun (m(' zmar$ w%1931r.) mieszkaj(ca wówczas 
w%Rastenburgu/K#trzynie przy Kaiserstrasse 6 (ob. Si-
korskiego 30), podj#$a starania maj(ce na celu zacho-
wanie w%ca$o,ci zabudowa) folwarcznych z%domem 
mieszkalnym. Interwencja u% Richarda Dethlefsena, 
ówczesnego Konserwatora Zabytków Sztuki i%Historii 
Prowincji Prus Wschodnich w%Królewcu spowodowa-
$a jedynie krótkotrwa$e wstrzymanie prac. Z% uwagi 
na to, 'e budowla ta nie mia$a charakteru zabytko-
wego, mimo licznych publikacji prasowych, rozbiórk# 
obiektu uko)czono w% 1934r. Do 1945r. na resztkach 
rozparcelowanego maj(tku gospodarzy$o czterech 
rolników. Po wojnie utworzono PGR. Obecnie zespó$ 
jest w$asno,ci( prywatn(.



84 DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Pocz(tkowo folwark za$o'ony w%1822r. przez Botho 
Wilhelma zu Eulenburg (1778–1865), w$a,ciciela 
dóbr w%pobliskiej Pro,nie. W%wyniku rozpocz#tych 
na terenie Prus Wschodnich reform agrarnych 

(1821r.) z% obszaru wsi Ka$w(gi, a% tak'e w$asnych dóbr 
Prosny wydzielono tereny, gdzie powsta$ folwark 
w%Wetynie, a%tak'e w%Kamieniu i%S(toczku. Wszystkie te 
folwarki zosta$y wydzier'awione, w%tym przypadku byli to 
cz$onkowie rodziny Krause, którzy gospodarzyli tam przez 
trzy pokolenia, a' do 1945r. Za$o'yciel i%w$a,ciciel folwarku 
nada$ mu nazw# na pami(tk# szlacheckiej rodziny Wettin 
z% Saksonii, z% któr( rodzina zu Eulenburg by$a blisko 
skoligacona (z% tego rodu pochodzili np. dwaj królowie 

polscy August II Mocny i%August III). W%1899r. dzier'awc( 
folwarku o%powierzchni 210 ha by$ Heinrich Krause, który 
zbudowa$ dwór. By$ to obiekt parterowy z% u'ytkowym 
poddaszem, z% wysuni#tymi ryzalitami na skrajach 
w% elewacji frontowej oraz z% centralnie usytuowan( 
wystawk( i%pozornymi ryzalitami w%elewacji ogrodowej. 
Elewacje pozbawione by$y wystroju architektonicznego, 
naro'a elewacji uj#te stylizowanymi pilastrami 
zamkni#tymi gzymsem odcinkowym. Ostatnim do 1945r. 
dzier'awc( by$ Gustaw Krause. Po wojnie z% obszaru 
dawnego folwarku powsta$o kilka indywidualnych 
gospodarstw rolnych. W%dworze mieszka$y dwie rodziny. 
Kilka lat temu dwór sp$on($.

WETYN !niem. WETTIN"

Elewacja ogrodowa
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GMINA RESZEL
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S( dwie wersje powstania miejscowo,ci. Pierwsza, 
'e za$o'ona w% 1340r. jako dobro rycerskie, które 
otrzyma$ Prus Johann Wysense, a%nadanie zosta$o 
potwierdzone w% 1348r. Druga, z% pó*niejsz( 

datacj(, 'e by$ to folwark wchodz(cy w% sk$ad maj(tku 
Mo$dyty. W% 1820r. szlachecki folwark liczy$ 4 domy 
oraz 56 mieszka)ców, a% w$a,cicielem dóbr by$ Fr. von 
Kurowski, potem rodzina von Quassowski. W% po$owie 
XIX w. folwark wydzielono z% dóbr i% przekszta$cono 
w% maj(tek rycerski o% powierzchni 120 ha. Kupi$ go 
August Gosse, który figurowa$ w% wykazie maj(tków 

z%1871r. Zbudowa$ niewielki dwór, w%którym zamieszka$ 
z% rodzin(. Na pocz(tku XX w. dwór rozbudowano 
i% zmodernizowano, dostawiaj(c w% elewacji ogrodowej 
ganek. Obiekt parterowy, z% u'ytkowym poddaszem 
na ,ciance kolankowej i% p$ytkim ryzalitem na osi. 
Elewacje pozbawione wystroju, jedynie naro'niki uj#te 
s( w% stylizowane pilastry zwie)czone sterczynami 
i%nakryte czterospadowymi daszkami. Potem w$a,ciciele 
si# zmieniali i%powi#kszali obszar maj(tku do 180 ha. Do 
1945r. mieszka$a tam rodzina Hoppe. Obecnie dwór, który 
zosta$ odrestaurowany, jest w$asno,ci( prywatn(.

BIEL !niem. WEISENSEE"
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Miejscowo,- powsta$a w% II po$owie 
XIX w. na gruntach miejskich Reszla 
jako wybudowania, kolonia. Pierwsza 
wzmianka pojawi$a si# w% wykazach 

maj(tków w%1889r. W$a,cicielem by$a rodzina Helbing. 
Na pocz(tku XX w. wzniesiony zosta$ dwór. Obiekt 
parterowy z% u'ytkowym poddaszem na ,ciance 
kolankowej przedzielonej pasem klinkierowej ceg$y 

z% r#bem. W% ,rodkowej cz#,ci elewacji frontowej 
3-osiowy ryzalit dekorowany z% szczycie oryginaln( 
snycerk(. Do elewacji bocznej dostawiono 
drewnian(, a'urow( werand#. Dwór pokryty dachem 
dwuspadowym z% naczó$kami. Potem, w% 1922r. 
w$a,cicielem maj(tku ziemskiego o% powierzchni 117 
ha by$a Maria William, której rodzina gospodarowa$a 
do 1945r. Dwór jest obecnie w$asno,ci( prywatn(.

CZARNOWIEC !niem. SCHWARTZENBERG"
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Wie, za$o'ona w%1359r. na polu osadniczym 
Lusien (Lozain Minus), a%w%1391r. dwa pru-
skie dobra rycerskie. Brak jest informacji 
o% historii miejscowo,ci, któr( zapewne 

$(czy- nale'y z%kluczem dóbr w%Leginach, których w$a,-
cicielami byli przedstawiciele szlacheckich rodzin, np. 
Oelsnitz, Helden-G(siorowskich. W% 1820r. szlachecki 
maj(tek i%wie, &#'any liczy$y 9 domów i%75 mieszka)-
ców, a% w$a,cicielem by$a wdowa von Helden. Potem 
maj(tek przekszta$cony na rycerski kupi$ w% 1872r. Gu-
stav Fischer (1841-1885), który postawi$ niewielki dwór. 
Po jego ,mierci w$a,cicielk( maj(tku o%powierzchni 440 
ha, by$a Ella Fischer z%domu Jachmann (1848-1934). Po 
zako)czeniu kariery wojskowej, w$a,cicielem &#'an zo-
sta$ ich syn, kontradmira$ Reinhold (1870-1940), który 
w%1910r. wraz matk( otrzyma$ tytu$ szlachecki von Fis-
cher - Lossainen. Pierwsz( 'on( Reinholda by$a Edith 

#&(ANY !niem. LOSSAINEN" 
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z% domu Rath (1881-1922), a% od 1931r. Nora z% domu 
Myller von Rautenfels (1894-1945). Nieopodal dworu, 
wybudowano w% latach 1900-1910 pa$ac w% stylu neo-
barokowym z% mansardowym dachem i% urozmaiconej 
bryle, z% naro'n(, wieloboczn( wie'yczk( i% du'( wie'( 
g$ówn( wtopion( w%elewacj# zachodni(. Nad ca$o,ci( 
góruje charakterystyczna kopu$a z% latarni( wie)cz(ca 
wie'#. Elewacje s( bardzo zró'nicowane. Jedn( z%nich 
zdobi pó$kolisty ryzalit zamkni#ty trójk(tnym, wkl#s$o-
-wypuk$ym szczytem. Druga elewacja posiada pozorny 
ryzalit ze szczytem o% $amanej linii i%werand# z%tarasem 
i%pergol(. Okna o%dekoracyjnej stolarce, rozmieszczone 
s( niesymetrycznie. Wystrój architektoniczny dekoruj( 
boniowania, ozdobne balustrady i%profilowane gzymsy. 
Po 1945r. ca$e za$o'enie pa$acowo - folwarczne zosta$o 
przej#te przez Fundusz Wczasów Pracowniczych, a%od 
1957r. Wy'sz( Szko$# Rolnicz(, pó*niejsz( Akademi# 
Rolniczo-Techniczn( w%Olsztynie na o,rodek wypoczyn-
kowo – szkoleniowy. Obecnie w$a,cicielem jest Uniwer-
sytet Warmi)sko-Mazurski w%Olsztynie.
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Nieznana jest data powstania nieistniej(cej 
miejscowo,ci. W% 1785r. by$ to maj(tek szla-
checki, który nale'a$ do klucza dóbr arystokra-
tycznej rodziny von Borke z%To$kin. W%1820r. 

Jutrkowo liczy$o 11 domów, a% w$a,cicielem by$ Mol-
dehnke. Oko$o po$owy XIX w. maj(tek naby$ baron von 
Arnim i%odda$ w%dzier'aw#. W%1871r. jego w$a,cicielem 
by$ hrabia von Arnim, mieszkaj(cy w%Naumburgu-Sa-
ale, dzier'awiony przez urz#dnika Luce. W%1898r. maj(-
tek Jutrkowo, o%powierzchni 472 ha, zosta$ sprzedany. 
Kupi$ go Max Möller-Holtkamp, którego rodzina miesz-
ka$a w%zbudowanym, obszernym pa$acu do 1945r. (po 
wojnie wyjechali do Argentyny, gdzie 'yj( do dzisiaj). 
Dwór zosta$ rozebrany po wojnie, a% ostatnie budynki 
gospodarcze w%latach 80 XX w.

JUTRKOWO !niem. JUNKERKEN"

Wie, za$o'ona przed 1346r. ale ca$kowicie 
zniszczona podczas najazdu wojsk litew-
skich. Nowa lokacja 16.06.1359r. wydana 
przez biskupa Jana Stryprocka so$tyso-

wi Janowi Krempe z%zadaniem zasiedlenia wsi. W%XV w. 
jako maj(tek na prawie che$mi)skim przeszed$ w% r#ce 
rodu von Oelsnitz, potem Helden G(siorowskich (w%ko,-
ciele zachowa$y si# dwie p$yty nagrobne ówczesnych 
w$a,cicieli Legin). W% 1785r. szlachecki maj(tek, folwark 
i% ch$opska wie, liczy$y 25 domów, a% w$a,cicielem by$ 
L. von Melitz, który zmar$ w% 1827r. Jego spadkobiercy 

sprzedali dobra, które przekszta$cono w%maj(tek rycerski. 
Nabywc( w%1854r. by$ August Caspar (1820-1874), który 
zbudowa$ okaza$y dwór. Po jego ,mierci maj(tkiem, li-
cz(cym 1193 ha (z% folwarkiem Zygmuntowo i% jeziorem 
o%powierzchni 340 ha), zarz(dza$a wdowa Antonie Caspar 
z%domu Bourbiel (1840-1915). Spadkobierc( zosta$ ich syn 
Erich (1867-1934), który by- mo'e zrezygnowa$ z%prowa-
dzenia maj(tku, bo w% 1922r. w$a,cicielem by$o Wschod-
niopruskie Towarzystwo Budownictwa i%Osadnictwa, które 
przeprowadzi$o parcelacj# maj(tku. Powsta$y nowe gospo-
darstwa rolne. Dwór zosta$ ca$kowicie rozebrany w%1960r.

LEGINY !niem. LEGIENEN"

Dwór, stan w 1957r.
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Wie, otrzyma$ w% 1364r. Pezschen (Pecze) 
Rosenburger, od imienia którego pocho-
dzi nazwa dóbr. Po sekularyzacji Zakonu, 
w%okresie ,wieckiego ksi#stwa pruskiego, 

wie, znajdowa$a si# w% r#kach prywatnych, ale przez 
prawie 200 lat brak jest informacji o% jej w$a,cicielach. 
W%leksykonie szlachty pruskiej Leopolda Ledebura jest 
wzmianka, 'e w% 1727r. wie, nale'a$a do  przedstawi-
ciela rodu von Rappe. M#ska linia tego rodu wymar$a 
po 1744 r., dlatego te' nast(pi$a zmiana w$a,ciciela. 
W%1785r. w$a,cicielem szlacheckiego maj(tku licz(cym 
20 domów by$ Friedrich von der Groeben, starosta ra-
stenburski/k#trzy)ski w% latach 1752-1763, którego ro-
dzina od wielu lat posiada$a okoliczne dobra. Potem 
Pieckowo zosta$o sprzedane i% nale'a$y do Eduarda 
Jorka. W%1851r. maj(tek naby$ za sum# 60 tys. talarów 
emerytowany prezydent rejencji g(bi)skiej, pocho-
dz(cy ze szlachty polsko - pruskiej Gustav Reinhold 
Ludwig von Wienskowski gen. Saltzwedel (1808-1897), 
który jako wp$ywowy polityk przeforsowa$ budow# 
linii kolejowej przebiegaj(cej przez powiat. W% 1879r. 
obszar maj(tku wraz z% cegielni( wynosi$  911 ha.  
Po ,mierci jego spadkobiercy sprzedali posiad$o,- 

firmie Richter z% Szamocina zajmuj(cej si# obróbk( 
drewna. Firma ta wyci#$a ca$y las w%okolicy Pieckowa. 
W% 1907r. maj(tek uleg$ parcelacji, przeprowadzonej 
przez Wschodniopruskie Towarzystwo Ziemskie z%Kró-
lewca. Powsta$a w%ten sposób wie, rolnicza z%zabudo-
w( kolonijn(. Dwór adaptowano na zajazd nale'(cy 
w% 1910r. do Augusta Neumanna, po 1920r. do Karla 
Böttchera, potem do Charlotty Germann, a% w% 1939r. 
do Richarda Bordihna. Po wojnie dawny dwór zosta$ 
rozebrany.

PIECKOWO !niem. PÖTSCHENDORF"

Na pruskim polu osadniczym za$o'ono wie, 
Wangutkaym, a% obok niej 5 pruskich dóbr 
s$u'ebnych z% obowi(zkiem s$u'by zbrojnej. 
Po wojnie 13-letniej dobra scalono i% powsta$ 

maj(tek szlachecki. Pierwsze informacje o%w$a,cicielach 
pochodz( dopiero z%XVIII w. Byli nimi cz$onkowie rodu 
von Knobloch, m.in. Niklas von Knobloch, Johann 
Ehrhard, czy genera$ Dietrich Ehrhard (1693 – 1757), 
który mia$ dwóch synów Friedricha i% Johanna. I% to 
zapewne jeden z% nich zosta$ w$a,cicielem Wangut, 
a% jego potomek – by- mo'e po zniszczeniach okresu 
wojen napoleo)skich – maj(tek sprzeda$. W% 1820r. 
by$ nim urz#dnik administracji pruskiej Gerlach. Po 
przekszta$ceniu na maj(tek rycerski Wanguty nabyli 
cz$onkowie rodziny Thiel, przedstawiciele zamo'nego 
mieszcza)stwa ówczesnego Rastenburga/K#trzyna. 
W% 1871r. w$a,cicielem by$ Ferdinand David, którego 
córka Anna Thiel (1853-1932) wychodz(c za m(' za 
Oscara Wernera (1850-1922) otrzyma$a w% posagu 
Wanguty. Ma$'e)stwo gospodarowa$o w% tym maj(tku 

o%powierzchni 309 ha prawie 50 lat, do ,mierci Oscara. 
Zaraz po ,lubie ma$'onkowie przyst(pili do remontu 
i%rozbudowy dworku, który ostateczny kszta$t otrzyma$ 
na pocz(tku XX w. Obiekt sp$on($ w% czasie po'aru  
30 listopada 1998r. Po ,mierci Oscara Wernera 
w$a,cicielem maj(tku zosta$ Carl Friese. Wykaz z%1932r. 
wskaza$ nowego w$a,ciciela, a%by$ nim Franz Hildebrant. 
Po wojnie maj(tek podzielono pomi#dzy 16 polskich 
rodzin pochodz(cych z%Lubelszczyzny.

WANGUTY !niem. WANGOTTEN"
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Nazwa wsi jest pochodzenia pruskiego i% by- 
mo'e zwi(zana z%gródkiem Pylcze. W%I%po$owie 
XIV w. po zaj#ciu tych terenów przez Zakon 
gródek przekszta$cono w% drewniano-ziemn( 

stra'nic#, o%której mowa w%1369r. (castrum Piltcz). Z%uwagi 
na fakt, 'e do 1374r. tereny by$y podleg$e biskupowi 
warmi)skiemu, dlatego to on nada$ 1.04.1340r. przywilej 
lokacyjny. Zasad*c( Pilca na 36 w$ókach (604,6 ha) zosta$ 
niejaki Burchard, który otrzyma$ pozwolenie na budow# 
m$yna. Przy wsi by$y dwie pruskie s$u'by rycerskie. 

Po wojnie 13-letniej (1454-1466) wie, by$a zapewne 
zastawiana rycerzom zaci#'nym. Z% czasem obok wsi 
powsta$ maj(tek szlachecki, który cz#sto zmienia$ 
w$a,ciciela. Pierwszymi znanymi byli cz$onkowie rodziny 
von der Groeben (XVIII w.) z% &ankiejm, potem rodu 
von Borcke z%To$kin (XIX w.). Wed$ug danych z% 1820 r. 
szlachecki folwark Pülz (w% wykazie podano tak'e 
polsk( nazw# Pilec) liczy$ 5 domów i%96 mieszka)ców. 
Potem zosta$ sprzedany, bo w% 1871r. w$a,cicielem by$ 
Lingenau. Kolejnym w$a,cicielem przekszta$conego 
w%mi#dzyczasie na maj(tek rycerski by$ Adolf Balla, który 
posiada$ area$ o%powierzchni 650 ha. To za jego czasów 
zbudowano niewielki, parterowy dwór z% u'ytkowym 
poddaszem. W% ,rodkowej cz#,ci elewacji frontowej 
posiada$ pozorny, 2-osiowy ryzalit zwie)czony 
trójk(tnym szczytem i%sterycznami. W%1899r. pojawi$ si# 
nowy w$a,ciciel. By$ nim Alexander von Olszynski, który 
gospodarowa$ w% maj(tku do ko)ca I% wojny. W% 1920r. 
nowym w$a,cicielem cz#,ci szlacheckiej Pilca by$ von 
Czarnowski. Pod koniec lat 20. XX w. maj(tek szlachecki 
zosta$ rozparcelowany przez spó$k# królewieck( 
zajmuj(c( si# handlem ziemi(. Dane z%1929r. wskazuj( 
resztówk# o% powierzchni 120 ha. Po wojnie dwór 
rozebrano. 

PILEC !niem. PÜLZ"

O% historii miejscowo,ci brak informacji w% ogólnie 
dost#pnych materia$ach. Najstarsze pochodz(  
z%II po$owy XVIII w., cho- sama nazwa wsi wskazuje 
na pruskie pochodzenie.  Ówczesnym w$a,cicielem 

szlacheckiego maj(tku by$ kpt. von Masenbach, który mia$ 
dwie córki. Wed$ug danych z%1785r. Pudw(gi posiada$ mjr. von 
Trötscher, a%od 1820r. rotmistrz Gregorovius. W%wyniku reformy 
agrarnej, przeprowadzonej w%latach 1825-65, zmieniono status 
niektórych  maj(tków szlacheckich na rycerskie. Takim maj(tkiem 
sta$y si# Pudw(gi, których w$a,cicielem w%1871r. by$ Benjamin 
Gregorovius, pu$kownik w%stanie spoczynku, którego maj(tek 
wynosi$ 202 ha. W%1879r. w$a,cicielem maj(tku rycerskiego by$a 
Amalie von Gregorovius, wdowa po pu$kowniku. Spadkobierc( 
dóbr zosta$a panna Laura Grogorovius (1819-1908), a%zarz(dc( 
maj(tku, starszy inspektor Alex von Pokrzywinski. Po jej 
,mierci Pudw(gi kupi$ inspektor Richter. Po I% wojnie nowym 
w$a,cicielem zosta$ Paul Gerick, który gospodarowa$ tam 
do 1945r. To on wybudowa$ parterowy dwór kryty dachem 
mansardowym. Po wojnie dwór zosta$ rozebrany.

PUDW)GI !niem. POSEWANGEN" 
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Miejscowo,- za$o'ona zosta$a pod ko-
niec XIX w. jako wybudowania, kolonia 
maj(tku St(p$awki. W$ascicielem tego 
wydzielonego obszaru by$ Franz Haritz 

senior, który oko$o 1900r. wzniós$ niewielki dwór.  
W ksi#dze metrykalnej parafii w +wi#tej Lipce po raz 
pierwszy dzisiejsze Staniewo, czyli Rehstall I poja-
wia si# w kwietniu 1901r. Na mapie z 1918r. maj(tek 
ten figuruje pod nazw( Stumplack Wald (St(p$aw-

ki las). Spadkobierc( maj(tku od 1923r. do ,mierci  
w 1945r. by$ syn, Franz Haritz junior. Do dzisiaj po-
tomkowie rodziny Haritz zamieszkuj( dworek. Obiekt 
parterowy z u'ytkowym poddaszem mieszkalnym na 
,ciance kolankowej. W elewacji frontowej asymetrycz-
nie usytuowany pozorny, 2-osiowy ryzalit zwie)czo-
ny op$ywowym szczytem dekorowanym pionowymi  
lizenami, dwiema sarenkami oraz napisem 1912  
(rok przebudowy).

STANIEWO !niem. REHSTALL I"
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Brak jest informacji *ród$owych o% powstaniu 
obecnej wsi. Wiadomo tylko, 'e do 1772r. jako 
folwark by$ w$asno,ci( biskupa warmi)skiego. 
Po w$(czeniu Warmii do Prus w% 1772r. 

i%przej#ciu dóbr biskupich, folwark nale'a$ do domeny 
królewskiej. Przez kilkadziesi(t lat Ramty jako królewska 
dzier'awa wieczysta zmienia$a swoich u'ytkowników 
pochodz(cych g$ównie z% pobliskiej wsi Klewno. 
Byli to ch$opi, którzy w% wyniku rozpocz#tej w% 1807r. 
reformy uw$aszczeniowej oraz trwaj(cej pó*niej 

separacji (ustawa z% 1821r.) i% komasacji gruntów (lata 
1846-1864) tworzy- zacz#li bogat( warstw# rolników. 
W%1871r. w$a,cicielem maj(tku ziemskiego by$ Gottlieb 
Trenkmann. Budow# zachowanego do dzisiaj zespo$u 
dworsko-folwarcznego rozpocz($ Eduard Trenkmann, 
w$a,ciciel od 1879r. Dwór wybudowany zosta$ 
w% 1898r. przez najwi#ksz( wtedy firm# budowlan( na 
terenie powiatu k#trzy)skiego. Jego nazwisko, data 
budowy oraz nazwisko w$a,ciciela firmy (Heinrich 
Modricker), wykute s( na kamiennej podmurówce 
w% prawym naro'niku elewacji frontowej dworu, który 
przebudowany zosta$ w% 1955r. Nadmieni- nale'y, 'e 
firma Modricker dzia$a$a do 1945r. (wybudowa$a wiele 
budynków, np. w%samym K#trzynie ko,ció$ ,w. Katarzyny 
w%1895r., ratusz w%1885r., budynek starostwa w%1894r., 
czy koszary artylerii w% 1912r., obecnie budynki firmy 
Philips oraz wiele stoj(cych do dzisiaj kamienic). W%1932r. 
maj(tek spadkobierców E. Trenkamnna obejmowa$ 
obszar o%powierzchni 405 ha. Ramty w%wyniku dzia$a) 
wojennych zosta$y rozszabrowane. Po wojnie powsta$o 
tam PGR, które w% 1967r. przekaza$o dawny maj(tek 
Technikum Rolniczemu w%Reszlu na szkolenia i%praktyki 
ucz(cej si# m$odzie'y. Obecnie dwór i%dawny maj(tek 
jest w$asno,ci( prywatn(.

RAMTY !niem. RAMTEN" 
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Brak jest materia$ów *ród$o-
wych o%historii miejscowo,ci. 
Za$o'one zosta$o zapewne 
jako wie, i% pruskie dobra 

s$u'ebne na polu osadniczym. Po 
wojnie 13-letniej dobra scalono i%po-
wsta$ maj(tek. W%1785r. w$a,cicielem 
szlacheckiego maj(tku i% wsi licz(cej  
12 domów, by$ szlachcic von Trzcin-
ski. W%1820r. maj(tek liczy$ 8 domów 
i% 86 mieszka)ców, a% zarz(dc( by$ 
urz#dnik Maschke. Po przekszta$ceniu 
na maj(tek rycerski o% powierzchni 
409 ha, w$a,cicielem zosta$ Hermann 
Rohde (1871r.), który wzniós$ parte-
rowy dwór. W%1920r. rozbudowa$ go, 
dostawiaj(c pi#trow( cz#,-, Ernst von 
Frankenberg und Proschlitz, którego 
herb widnieje na elewacji frontowej. 
Obecnie w%starszej cz#,- obiektu jest 
pensjonat „Dwór Barocco”, a% nowej 
cz#,ci s( prywatne mieszkania.  

WORP#AWKI !niem. WORPLACK" 
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GMINA SROKOWO
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W % 1912r. z% obszaru miejscowo,ci 
Solanka wydzielono grunty, na którym 
za$o'ono maj(tek rycerski Knipprode 
o% powierzchni 291 ha. Pod tak( nazw( 

pojawi$ si# w% wykazie maj(tków ziemskich w% 1920r. 
Jej w$a,cicielem by$ Walter Daehnke (1884-1935), który 
nada$ nazw# swojego maj(tku na cze,- wielkiego 
mistrza Zakonu, nawi(zuj(c zapewne do tradycji 
pochodzenia nazwy Solanki (Salzbach, od komtura 
Zakonu). Zbudowa$ budynki gospodarcze i% dwór, 
który po wojnie zosta$ przebudowany zatracaj(c 
pierwotny wystrój architektoniczny. Rodzina Daehnke 
gospodarowa$a do 1945r., po wojnie utworzono tam 
PGR. Obecnie w%dworze mieszka kilka rodzin.

CHOJNICA !niem. KNIPPRODE" 

Miejscowo,- za$o'ono jako wie, czynszowa 
w%latach 1402-1410 przez komtura pokar-
mi)skiego / brandenburskiego Markwar-
da von Salzbach, od którego pochodzi 

nazwa. Lokacja nie uda$a si# i%opustosza$( wie, otrzy-
ma$ w% 1566r. Andreas Packmohr, nobilitowany Prus, 
któremu ksi('# elektor Albrecht Hohenzollern nada$ 
53 w$óki ziemi (890,2 ha). Potem poprzez ma$'e)stwa 
lub kupna miejscowo,- zmienia$a w$a,cicieli, a%z%cza-
sem przy wsi wydzielony zosta$ maj(tek szlachecki. 
W% I% po$owie XVII w. Solanka by$a w$asno,ci( szlache-
ckiej rodziny Schenk zu Tautenburg z%Doby. W%1657r. 
po ,mierci Wolfa Schenka zu Tautenburg, wdowa po 
nim sprzeda$a dobra le'(ce w% Solance. Naby$ je pu$-
kownik Dietrich Johann von Meydel (pochodzi$ z%Kur-
landii, by$ poddanym króla polskiego, $owczym Wiel-
kiego Ksi#stwa Litewskiego), który by$ 'onaty z%córk( 
Johanna von Lehndorffa. Dziesi#- lat pó*niej, w%1667r. 
dobra te kupi$ na prawie magdeburskim Johann Die-
trich von Tettau, którego spadkobiercy jeszcze w%1711r. 
byli w$a,cicielami Solanki. W% 1785r. dobra (szlachecki 
maj(tek i%wie,) posiada$ Ernst Johann Sigismund von 
Boyen (1730-1806), którego bratanek Hermann budo-
wa$ twierdz# w% Gi'ycku. W% 1820r. Solanka wchodzi$a 
w% sk$ad dóbr Szczeciniaka, którego w$a,cicielem by$a 
rodzina von Stutterheim. Potem w% wyniku separacji 
i%komasacji gruntów utworzono trzy maj(tki ziemskie, 
przekszta$cone na rycerskie. W%wydanym w%1871r. wy-
kazie maj(tków ziemskich wymienione s( nazwiska 

w$a,cicieli poszczególnych cz#,ci. Streit by$ w$a,cicie-
lem Solanki A, Hellmuth – Solanki B, Töpfer – Solanki C. 
Potem maj(tki A%i%C zosta$y po$(czone (1879r.), a%zrobi$ 
to nowy w$a,ciciel Karl Rosenow, który wybudowa$ 
stoj(cy do dzisiaj dwór, zapewne na fundamentach 
starszego domu. Gospodarowa$ tam przez ponad  
40 lat na areale o%powierzchni 302 ha. Po jego ,mier-
ci maj(tkiem zarz(dzali wdowa Lydia i% trzej syno-
wie, którzy w% 1911r. przeprowadzili remont dworu.  
Od 1913r. w$a,cicielem maj(tku rycerskiego Solan-
ka A% i% C by$ Ernst Kaemmerer, który gospodarowa$ 
do 1945r. Natomiast w$a,cicielem drugiego maj(tku  
Solanka B (z%m$ynem) o%powierzchni 338 ha by$ w% la-
tach 1899-1945 Arthur Kröck. Po wojnie utworzono 
tam PGR, a%dwór adaptowano na mieszkania pracow-
ników. Obecnie w$asno,- prywatna. 

SOLANKA !niem. SALZBACH"  
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Wie, za$o'ona w%puszczy (jak nazwa wska-
zuje las brzozowy) oko$o 1400r. Pierwsza 
wzmianka pochodzi z% 13.09.1400r., kiedy 
wielki marsza$ek Zakonu zapisa$ miastu 

Gierdawy 6 w$ók (100,8 ha) lasów le'(cych przy grani-
cy z% ówczesn( wsi(. Po wojnie 13-letniej (1454-1466), 
w%1471. z% r(k wielkiego mistrza Zakonu Heinricha von 
Richtenberga wie, otrzyma$ rycerz Georg von Schlie-
ben, w$a,ciciel Gierdaw. Wie,, przy której utworzono 
potem maj(tek szlachecki, nale'a$a do tej rodziny do 
1837r. Byli to m.in. Georg Dietrich I, Wilhelm I, Hans II, 

czy Eustachius II (1589r.), który w% 1607r. wybudowa$ 
pierwszy dwór. Na mocy porozumienia, Albrecht II 
(1600-1656), który by$ polskim pu$kownikiem, ustanowi$ 
w%1623r. siedzib# rodu Schlieben – Birkenfeld. Po jego 
,mierci, wdowa Elisabeth z%domu Truchsess von Wetz-
hausen z%&ankiejm zamieszka$a w%Nordenburgu (obec-
nie Kry$owo w%obwodzie kaliningradzkim), a%Brze*nic( 
opiekowali si# inni cz$onkowie rodu. Spadkobierc( zo-
sta$ jedyny syn Albrechta, Hans Dietrich Johann Theodor 
(1638-1695), który otrzyma$ tytu$ hrabiowski w%Wiedniu 
11.01.1660r. z% r(k cesarza Leopolda. Walczy$ pod ber-

BRZE*NICA !niem. BIRKENFELD"

Elewacja frontowa, stan sprzed 1945r. 
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$em króla polskiego, pe$ni$ funkcj# wojewody. Nast#pc( 
maj(tku zosta$ starszy syn Ernst (1677-1741) po sp$acie 
brata (Johann Wilhelm) i% dwóch sióstr (Maria Helene 
i%Maria Casimira Eleonore). Po epidemii d'umy w%latach 
1709-1711 dobra by$y opustosza$e. W%1723r. odbudowa$ 
dobra w%Brze*nicy z%pomoc( króla. Po ,mierci spadko-
bierc( zosta$ najstarszy syn Johann Casimir (1714-1786), 
który wybra$ karier# wojskow(, wi#c dobra zapisa$ 'o-
nie w%testamencie. Potem maj(tek przej($ ich m$odszy 
syn, Adolph Friedrich (1766-1796), który wzorem ojca, 
te' wybra$ karier# wojskow(. Po ,mierci Adolpha do-
bra odziedziczy$ Carl Eustach Ahasverus Adolph (1792-
1815). Na mocy testamentu sporz(dzonego 30.01.1815r. 
spadkobiercami zostali: cztery siostry jego matki, te,- 
Leopold von Buddenbrock oraz dwóch kuzynów. Do-
bra w% Brze*nicy zosta$y opuszczone. W% 1837r. po pro-
cesie s(dowym maj(tek w%Brze*nicy kupi$ Julius Ferdi-
nand Totenhoefer (1813-1880), syn zarz(dcy domeny 
Wandlacken (obecnie Zwierewo w% obwodzie kalinin-
gradzkim FR). Oko$o 1850r. wybudowa$ nowy, wi#kszy 
dwór w% stylu neoklasycystycznym. Po ,mierci Juliusa, 
w$a,cicielami maj(tku o% powierzchni 1258 ha zostali 
wdowa Clara i%syn Karl Julius (1864-1929). Starszy Alfred 
otrzyma$ folwark Ka$ki, ale zmar$ bezpotomnie w%1902r., 
wi#c folwark przy$(czono do Brze*nicy. 0on( Karla by$a 
Julia Siegfried (1867-1920), córka w$a,ciciela Jeg$awek. 
Ma$'e)stwo mia$o 3 córki (Erna, Anna i%Ilse) i%syna Hel-
mutha, który zgin($ w%1916r., dlatego maj(tek otrzyma-
$a Erna. W%czasie I%wojny ,wiatowej 10.09.1914r. dwór 
i% budynki gospodarcze zosta$y spalone przez Rosjan. 
W% 1915r. rozpocz#to odbudow# dworu i% budynków 
gospodarczych, uruchamiaj(c do tego polow( kolej-
k#. Odbudowy podj($ si# Paul Korff, architekt z%Laage 
w% Meklemburgii. Najstarsza córka, Erna (1892-1983) 
wysz$a za m(' za Martina Kocha (1886-1955), oficera 
piechoty. W%1920r. ca$y maj(tek przeszed$ w%r#ce ma$-
'e)stwa, którzy rozwin#li znacz(c( hodowl# koni za-
pocz(tkowan( przez Karla Juliusa, np. wa$ach „Gimpel” 

zdoby$ z$oty medal na olimpiadzie w% Amsterdamie 
w% 1928r. (rotmistrz Linkenbach) i% w% Berlinie w% 1936r. 
(rotmistrz Oppeln-Bronikowski). Na terenie maj(tku 
by$a gorzelnia, która przynosi$a du'e wp$ywy. Po wojnie 
utworzono PGR, od 1996r. dawny maj(tek jest w$asno,-
ci( prywatn(.

Elewacja ogrodowa, stan sprzed 1945r.

Elewcja ogrodowa

Dwór spalony w 1914r.



100 DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO DWORY I PA!ACE

Na pruskim polu osadniczym, licz(cym 60 w$ók 
(1008 ha),  Zakon lokowa$ 3.10.1422r. osiem 
pruskich dóbr rycerskich i% jedn( s$u'b# na 
prawie che$mi)skim, w%posiadaniu niejakiego 

Tomasza. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) dobra 
scalono i%nadano nobilitowanej pruskiej rodzinie von 
Packmohr. Dobra w% Jeg$awkach nale'a$y do nich do 

po$owy XVIII w. Pierwszy z%nich to Johann (1475-1530), 
pan na Jeg$awkach i% Szczeciniaku, potem jego syn 
Andreas (1505-1568). Kolejnym w$a,cicielem Jeg$awek 
by$ brat Andreasa, Christoph (1517-1584) i% nast#pni 
potomkowie, czyli Dietrich (1535-1592), Christoph 
Joachim (1584-1645), Christoph Friedrich (1635- 
-1720). Nie zachowa$y si# informacje kiedy wzniesiony 

JEG#AWKI !niem. JÄGLACK"  
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zosta$ przez nich dwór. Ostatnim z% rodu w$a,cicielem 
Jeg$awek by$  Albrecht Bernhard von Packmohr, 
który umiera po 1720r. Dobra przechodz( w% r#ce 
arystokratycznej rodziny von der Groeben z%&ab#dnika, 
którzy utworzyli szlachecki folwark, licz(cy w% 1820r.  
19 cha$up. Po ustanowieniu maj(tku rycerskiego, dobra 
o%powierzchni 628 ha kupi$a w%1825r. rodzina Siegfried, 
która rezydowa$a do 1945r. Byli to kolejno: Ferdinand, 
Gustav, Walter i% Werner. Na miejscu dworku buduj( 
w% 1848r. okaza$y pa$ac nawi(zuj(cy do neogotyku 

angielskiego. Obiekt o%rozbudowanej bryle, z%dwiema 
wie'ami zwie)czonymi krenela'em, dostawion( 
od po$udnia oran'eri(, a% od pó$nocy skrzyd$em. Na 
osi korpusu w% obu elewacjach 3-kondygnacyjne 
ryzality zwie)czone sterczynami. Ró'norodne otwory 
okienne oraz gzymsy dope$niaj( ca$o,ci wystroju 
architektonicznego pa$acu. Po wojnie utworzono 
tam PGR, a% pa$ac adaptowano na biura, mieszkania 
i%pomieszczenia socjalne. Obecnie odrestaurowany jest 
w$asno,ci( prywatn(.
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Folwark za$o'ony zosta$ w%1823r. na gruntach wsi 
D$ugie i% podporz(dkowany administracyjnie 
do maj(tku w%Brze*nicy. W%1837r. folwark wraz 
z% Brze*nic( naby$ Julius Ferdinand Totenhoefer 

(1813-1880). Po jego ,mierci Ka$ki otrzyma$ starszy 
syn Alfred, ale zmar$ bezpotomnie w% 1902r., wi#c 
folwark przy$(czono do Brze*nicy. To on zbudowa$  
neobarokowy pa$ac, spalony w% czasie I% wojny 

KA#KI !niem. SECHSERBEN"

Elewacja ogrodowa, stan sprzed 1945r.
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,wiatowej. Po wojnie pa$ac odbudowano i%zamieszka$a 
tam córka Karla i% Julii Totenhoefer, Ilse z% m#'em 
Rudolfem Plock, który sta$ si# wspó$w$a,cicielem 

maj(tku o%powierzchni 1089 ha. Po wojnie utworzono 
tam PGR, a pa$ac adaptowano na biura i% mieszkania. 
Obecnie odrestaurowany jest w$asno,ci( prywatn(.
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Nieznana jest data lokacji pierwotnej wsi 
czynszowej na prawie che$mi)skim 
o%powierzchni 50 w$ók (839,8 ha), a%najstarsza 
wzmianka pochodzi z% 1441r. Wie, za$o'y$ 

prawdopodobnie Heinrich der Jüngere (M$odszy) 
von Plauen prokurator barcia)ski, brat wielkiego 
mistrza Zakonu Heinricha der Ältere (Starszy) von 
Plauen, od którego mog$a pochodzi- pocz(tkowa 
nazwa miejscowo,ci (Plawenstein, Plauenstein). 

By- mo'e jej nazw# zaczerpni#to z% le'(cego w% lesie 
g$azu narzutowego (niem. „Blaustein” - pol. „siny 
kamie)”). Po wojnie 13-letniej (1454-1466) wie, 
o%powierzchni 60 w$ók (1007,8 ha) i%10 w$ók (168 ha) 
lasu otrzyma$ od Zakonu 13.03.1469r. w% dowód 
zas$ug Bernhart von Wiese (Berndt Weise). Z% czasem 
wyodr#bniono w% Si)cu maj(tek szlachecki, który od 
XVI do XVIII w. mia$ kilku w$a,cicieli. Pocz(tkowo byli 
nimi spadkobiercy B. von Wiese, w% II po$owie XVI w. 

SINIEC !niem. GROSS  BLAUSTEIN"

Dwór adaptowany na karczm$
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pojawili si# cz$onkowie rodziny von Klingsporn, 
przedstawiciele szlacheckiego rodu pochodz(cego 
z% Frankonii. Najstarsza wzmianka pochodzi z% 1587r. 
i% dotyczy$a Hansa. Najbardziej znanym by$ pu$kownik 
Johann von Klingsporn, który bra$ udzia$ w% II wojnie 
polsko-szwedzkiej w% latach 1655-1660. W% 1685r. 
maj(tek odziedziczy$a córka Anna Katharina, która 
by$a 'on( barona Georga Adolfa von Micrandera, a%po 
jego ,mierci maj(tek wróci$ do rodziny von Klingsporn 
(do 1750r.). Kolejnymi w$a,cicielami by$a rodzina von 
Buddenbrock, a% w% 1803r. od Dietricha Ludwiga von 
Buddenbrock kupi$ gen. Hans Karl Friedrich Franz von 
Below (1764-1840). Przekszta$cony na maj(tek rycerski 
Siniec kupi$ w% 1826r. za 40.000 talarów Ferdinand 
August Ludwig Langenstrassen (1799-1862), urz#dnik 
z% Dolnej Saksonii, który rozbudowa$ dwór. Nast#pcy 
Ferdinanda gospodarzyli na areale 1357 ha do 1945r. 
Byli to kolejno: Edwin I%(1834-1886), Edwin (II) Friedrich 
(1874-1930) i%Frank Joachim (1905-1987). Cz$onkowie 
rodziny wnie,li du'y wk$ad w% rozwój rolnictwa 
i% o,wiaty rolniczej na tych terenach. Jednak kryzys 
gospodarczy w% II po$owie lat 20. XX w. spowodowa$ 
stopniowy upadek maj(tku. W% 1932r. maj(tek zosta$ 
przej#ty przez Wschodniopruskie Towarzystwo 
Rolnicze, które dokona$o parcelacji. W% tym samym 

roku te,- Franka Joachima, Adolf Gramberg, który 
by$ w$a,cicielem rastenburskiego m$yna i% zespo$ów 
zbo'owych, wykupi$ z% masy upad$o,ciowej cegielni# 
z% cz#,ci( ziemi i% wybudowa$ nowy dom. Natomiast 
dwór adaptowano na karczm# z% zajazdem. Naby$ 
go Georg Trüb (1882-1945), z% Radziej. Po wojnie 
cz#,- dworu przebudowano i% adaptowano na hotel 
robotniczy pracowników pobliskiej cegielni, a%w%latach 
70. na mieszkania. 

Elewacja ogrodowa
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Pierwotnie by$a to wie, pruska na% 6 w$ókach, 
nadto 5 pruskich dóbr rycerskich z% obowi(z-
kiem s$u'by zbrojnej. Po wojnie 13-letniej 
(1454-1466) scalone dobra otrzymali cz$on-

kowie nobilitowanej pruskiej rodziny von Packmo-
hr, m.in. Christoph (1517-1584) i% jego spadkobiercy  

Dietrich (1535-1592), Christoph Joachim (1584-1645), 
Christoph Friedrich (1635-1720). Po 1720r. umiera 
Albrecht Bernhard i% dobra przechodz( w% r#ce ary-
stokratycznej rodziny von der Groeben. W%1825r. Kol-
kiejmy naby$a rodzina Siegfried, której poszczególni 
cz$onkowie zbudowali w%Jeg$awkach i%Skand$awkach 
nowe rezydencje pa$acowe. Za, w%Kolkiejmach utwo-
rzyli folwark o% powierzchni 320 ha, który wchodzi$ 
w%sk$ad maj(tku Jeg$awki. W%1913r. folwark w%Kolkiej-
mach przekszta$cono w% maj(tek. W$a,cicielem jego 
by$ Georg Siegfried, który zbudowa$ dwór. Obiekt 
dwukondygnacyjny z% u'ytkowym poddaszem, kryty 
w% cz#,ci mansardowym dachem. Elewacja frontowa 
niesymetryczna z% pó$kolist( werand(, wspart( na 
dwóch kolumnach. Po wojnie utworzono tam PGR, 
a% dwór adaptowano na mieszkania. Obecnie jest 
w$asno,ci( prywatn(.

KOLKIEJMY !niem. KOLLKEIM"

Pierwsza wzmianka pochodzi z% ko)ca XIV w., 
kiedy wielki mistrz Zakonu nada$ 12 w$ók 
(201,5 ha) Prusowi Thile Lenicken, od którego 
pochodzi nazwa miejscowo,ci. W%1492r. w%do-

wód zas$ug 15 w$ók (251.9 ha) otrzymali zaci#'ni ryce-
rze, bracia von Schlieben. Ten szlachecki ród posiada$ 
dobra w% &#knicy do ko)ca XVIII w. W% 1769r. z% cz#,ci 
wsi na prawie che$mi)skim wydzielono folwark, który 
wchodzi$ w%sk$ad dóbr Wandlacken (obecnie Zwiere-
wo w% obwodzie kaliningradzkim FR), nale'(cych do 
rodu von Schlieben. W% 1772r. by$ to folwark królew-
ski Loecknincken o% powierzchni 10 w$ók i% 15 mórg 
(283 ha). Dziedzicznym dzier'awc( by$ Graape, który 
w% 1785r. wyjecha$ do Polski, ale zosta$a 'ona i% dwie 

córki (po powrocie zamieszka$ w% Srokowie). W% 1786r. 
dzier'awc( Loekenigken by$ Lorenz Fuchs, któremu 
od pioruna sp$on#$a ca$a zabudowa (dom, 2 stodo$y 
i% spichlerz), ale odbudowa$. W% 1795r. dzier'awc( by$ 
George Stoff. W%1797r. folwark kupi$ Hoffert, a%od 1800r. 
w$a,cicielami zosta$a rodzina Schadow, która wznios$a 
dwór. Z% tego folwark jako dzier'awa wieczysta mia$  
6 domów i% 62 mieszka)ców. W% 1864r. Carl Schadow 
jako w$a,ciciel maj(tku, przekszta$conego na rycerski, 
wydzier'awi$ dobra za 414 talarów. Dzier'awc( by$ 
Julius von Zaborowski z% pobliskiego Mintowa, któ-
rego 'on( by$a córka Carla, Amalie Berta Schadow  
(1830-1881). Jedna z% ich córek, Clara von Zaborow-
ski (1857-1925) wysz$a za m(' (1880r.) za Oskara 
Bredschneidera, w$a,ciciela Wikrowa. Ma$'e)stwo 
zamieszka$o we dworze w%Wikrowie, za, &#knic# wy-
dzier'awi$ Thimm, który w% 1903r. kupi$ maj(tek od 
syna Oskara, Wernera (1885-1945). W% 1922r. rycerski 
maj(tek &#knica liczy$ 240 ha. W%1929r. Werner sprze-
da$ &#knic# i%zamieszka$ w%Wikrowie. Maj(tek &#knica 
zosta$ rozparcelowany i% powsta$y nowe gospodar-
stwa, a%na resztówce gospodarowa$ Otto Bohl, który 
mieszka$ we dworze od 1932r. do 1945r. (tak'e rodzi-
ny Poellwik i%Thulke). Dwór zosta$ zapewne zniszczo-
ny w%1945r., a%w%1947r. do opustosza$ej wsi przesied-
lono w%ramach akcji „Wis$a” ukrai)skie rodziny.

#&KNICA !niem. LÖCKNICK"
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Pierwotnie folwark powsta$y na wydzielonych 
gruntach w% zachodniej cz#,ci maj(tku Siniec. 
Za$o'y$ go pod koniec lat 40. XIX w. Ferdinand 
August Ludwig Langenstrassen (1799-1862), 

który naby$ Siniec w% 1826r. Nazwa jest zbitk( pierw-
szego cz$onu nazwiska (Langen) i% lokalizacji folwarku 
(Ecke – naro'nik, k(t). Po wykarczowaniu lasu w% tym 
naro'niku maj(tku rozpocz($ budow# obiektów, tj. 
czworaki, stodo$y (1849r.), ku*ni, stajni (1859r.), a% na-
st#pnie rozpocz($ etapami budowe dworu. Pierwsza 
budowla by$a wielko,ci wschodniego skrzyd$a dworu 
z% cz#,ci( ryzalitu. By- mo'e na pocz(tku zamieszkali 
tam dwaj synowie w$a,ciciela. Pewne jest, 'e w%1878r. 
mieszka$ Friedrich, starszy syn Ferdinanda (m$odszy Ed-
win w%Si)cu). W%1862r., kiedy zmar$ Ferdinand, starszy 
syn Friedrich mia$ 29 a%m$odszy Edwin 28 lat, ale 'aden 
z%nich nie by$ 'onaty. Oficjalny podzia$ maj(tku mi#dzy 
bra-mi nast(pi$ w%1868r, kiedy Edwin o'eni$ si# z%Lucie 

Stabbert. Tego roku Friedrich oficjalnie przej($ folwark, 
któremu nadaje nazw# Langeneck z% obszarem 275 
ha. W% 1870r. rozbudowa$ dwór o% zachodnie skrzyd$o, 
nadaj(c mu symetryczny wygl(d od frontu. Z%czasem 
dobudowa$ parterow( dobudówk#. Po ,mierci Edwina 
w% 1886r., Friedrich przejmuje zarz(dzanie ca$ym ma-
j(tkiem Siniec do czasu osi(gni#cia pe$noletno,ci bra-
tanków Kuno i%Edwina II. Po ,mierci Friedricha, folwark 
K(ty zosta$ wydzielony w%1905r. i%wystawiony na sprze-
da' jako maj(tek rycerski, który kupi$ Karl Rudatis. Trzy 
lata pó*niej K(ty kupi$ dzier'awca pobliskiego Si)czy-
ka John Hasford, który zmar$ w%1911r. Wdowa po nim, 
Elisa Hasforf, sprzeda$a w% 1913r. maj(tek, który kupi$ 
Carl Zeihe. W%1933r. maj(tek naby$ Ernst Menzel, a%po 
jego ,mierci w% 1940r., maj(tek odziedziczyli wdowa 
Margarete i%synowie Karl-Heinz i%Günther, który zgin($ 
w%1943r. Po wojnie powsta$ tam PGR, a%w%dworze by$y 
mieszkania. Obecnie dwór jest w$asno,ci( prywatn(.

K)TY !niem. LANGENECK"
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Nieznane s( pocz(tki miejscowo,ci. Zapewne 
na polu osadniczym Skande za$o'ono kilka 
pruskich dóbr rycerskich z%obowi(zkiem s$u'-
by na rzecz Zakonu. Po wojnie 13-letniej do-

bra scalono i%powsta$y w%ten sposób maj(tek nadano 
rodzinom szlacheckim. Byli w,ród nich m.in. przedsta-
wiciele rodów von Packmohr, Buddenbrock, czy von 

der Groeben z% &ab#dnika, którzy w% XVIII w. utworzyli 
tam folwark. W%1825r. Skand$awki kupi$a rodzina Sieg-
fried, wraz z%Kolkiejmami, Suchaw( i%Jeg$awkami, gdzie 
ustanowi$a g$ówn( rezydencj#. Folwark Skand$aw-
ki przekszta$cono na% maj(tek rycerski o% powierzchni 
506 ha. W% 1844r. rodzina wybudowa$a pó*noklasycy-
styczny dwór, który w%niezmienionej formie zachowa$ 

SKAND#AWKI !niem. SKANDLACK"

Elewacja frontowa, sprzed 1945r.
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si# do dzisiaj. Obiekt parterowy z% u'ytkowym pod-
daszem na ,ciance kolankowej. Na skrajach elewacji 
pi#trowe ryzality zwie)czone frontonem. Wszystkie 
elewacje zdobione profilowanymi gzymsami. Na osi 
elewacji frontowej portyk, a% elewacji ogrodowej we-
randa. Do elewacji bocznej po$udniowej dostawiona 

oran'eria, obecnie wymurowana. Najd$u'ej z% rodziny 
Siegfried rezydowa$ Max, radca rolnictwa w% rejencji 
królewieckiej. Po jego ,mierci w% 1927r. w$a,cicielk( 
maj(tku do 1945r. by$a Gertruda Siegfried. Po wojnie 
utworzono PGR, a%dwór adaptowano na biura i%miesz-
kania. Obecnie w$asno,- prywatna.

Elewacja ogrodowa, sprzed 1945r.

Elewacja ogrodowa, stan obecny
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Pierwszym lokatorem po 1403r. by$ Tomasz Wi-
ckerau, od którego nazwano miejscowo,-. By$o 
tu pruskie dobro s$u'ebne z%obowi(zkiem s$u'-
by konnej w% zbroi na wezwanie dowódcy za-

mku barcia)skiego. Niebawem powsta$y tu dwa dalsze 
dobra na prawie che$mi)skim z% obowi(zkiem s$u'by 
rycerskiej, których w$a,cicielem by$ Prus Jorge Cluge-
ne. Po wojnie 13-letniej (1454-1466) dobra scalono 
w% jeden maj(tek, który otrzyma$ zaci#'ny rycerz Hans 
Clausene. W%wykazach z%1587r. by$ nim Wolff Frobener/
Fröbner na 17 w$ókach (285,5 ha). W% 1875r. maj(tek 
z% folwarkiem licz(cym 6 domów posiada$ tajny radca 
von Elditten. W%1820r. w$a,cicielem maj(tku, licz(cego 

11 domów, by$ Christian Stadie, urz#dnik pa)stwowy. 
W% II po$owie XIX w. maj(tek rycerski o% powierzchni 
390 ha (w% tym 78 ha lasu) kupi$ Ernst Bredschneider, 
który jeszcze gospodarowa$ w%1889r. To on wybudowa$ 
dwór, w%którym zamieszka$a rodzina i%spadkobiercy. By$ 
to obiekt parterowy z% u'ytkowym poddaszem, kryty 
dachem mansardowym z%naczó$kami. Na osi elewacji 
frontowej znajdowa$a si# 3-osiowa facjata, tworz(ca 
nad g$ównym wej,ciem ganek. Nast#pc( maj(tku zo-
sta$ syn Ernsta, Oskar, który w%1880r. o'eni$ si# z%Klar( 
von Zaborowski (1857-1925), córk( Juliusa z%Mintowa, 
dzier'awcy &#knicy. Oskar gospodarowa$ w%Wikrowie 
do 1913r., po nim jego syn Werner (1885-1945), który 
przej($ maj(tek nied$ugo po ,lubie (1912r.) z%Alice Ritt-
meister (1888-1945) z%Hamburga, wykszta$con( córk( 
bogatego kupca. Po powrocie Wernera z%frontu I%wojny 
,wiatowej oraz jego 'ony z%Hamburga wraz z%czwórk( 
dzieci, w% latach 20. w%okresie kryzysu gospodarczego 
produkowali mas$o i%twarogi, które sprzedawali w%Ber-
linie (mleczarnia mie,ci$a si# w% piwnicy dworu). Po 
wojnie utworzono tam PGR, a%dwór zosta$ ca$kowicie 
przebudowany i%pozbawiony oryginalnego wystroju.

WIKROWO !niem. WICKERAU"

Do pocz(tku XVI w. by$y tu nieu'ytki zwane Bruch, 
które 27.05.1566r. otrzyma$ wraz z%innymi dobra-
mi od ksi#cia Albrechta, Andreas von Packmohr. 
Z%czasem na nieu'ytkach za$o'ono wie,, z%któ-

rej wydzielono potem maj(tek szlachecki. Sto lat pó*niej, 
Marta von Packmohr wnios$a w%wianie ,lubnym maj(tek 
Szczeciniak, wychodz(c za m(' za Daniela Friedricha von 
Queis. Dobra dziedziczy$ ich syn Johann Dietrich (1674- 
-1733), a%ostatnim w$a,cicielem by$ Julius von Queis, który 
zmar$ w%Szczeciniaku w%1769r. i%na nim wygas$a linia tego 
rodu. Kolejnym w$a,cicielem maj(tku by$ major Ernst Jo-
hann Sigismund von Boyen (1730-1806), który posiada$ 

poblisk( Solank#. W%1820r. maj(tek szlachecki mia$ 7 do-
mów, a% w$a,cicielem by$ Friedrich Wilhelm von Alt-Stut-
terheim (1787-1860), pan na Abbarthen (obecnie Prudy 
w%obwodzie kaliningradzkim). W%okresie reform agrarnych 
maj(tek przekszta$cono na rycerski i%w%1868r. kupi$ go Otto 
Wessel, którego rodzina gospodarowa$a na tym terenie a' 
do 1945r. To on zbudowa$ dwór, który rozebrany zosta$ po 
II wojnie ,wiatowej. By$ to obiekt parterowy z%u'ytkowym 
poddaszem na ,ciance kolankowej. Elewacja frontowa sy-
metryczna dekorowana profilowanymi gzymsami. Na osi 
znajdowa$ si# p$ytki ryzalit i% dostawiona weranda. Spad-
kobierc( od 1889r. zosta$ syn Kurt, którego maj(tek liczy$ 
607 ha.  Po jego ,mierci w%1927r. maj(tkiem rycerskim do 
1945r. zarz(dza$a wdowa Hildegard Wessel (1880-1961) 
wraz córkami Irmgard Willecke i%Margarete Himer. Ta druga 
by$a 'on( oficera i% dyplomaty (by$ m.in. attaché wojsko-
wym ambasady Niemiec w%Warszawie od 10.11.1938r. do 
9.09.1939r.), genera$a Kurta Himera. Z%tego zwi(zku urodzi$ 
si# w%1926r. Harald Himer, który po ,mierci matki w%1943r. 
by$ wspó$w$a,cicielem maj(tku. Po wojnie utworzono tam 
PGR, a%na miejscu rozebranego dworu zbudowano prze-
pompowni#.

SZCZECINIAK !niem. STETTENBRUCH"
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Pierwotnie by$y to tereny po$o'one na po$u-
dniowy zachód Srokowskiego Przedmie,cia  
(ob. ul. Barcia)ska w% Srokowie). W% 1867r. go-
spodarstwo o% powierzchni 75 ha kupi$ Karl 

Bartel, który w%Srokowie posiada$ garbarni#. By$ przed-
stawicielem mieszcza)skiej rodziny osiad$ej w% Sroko-
wie od kilku pokole). Znajduj(ca si# w%pobli'u zaku-
pionego gospodarstwa zalesiona góra Iven, miejsce 
osady obronnej z% okresu wczesnego ,redniowiecza, 
nada$a nazw# gospodarstwu Ivenhof. Po ,mierci Kar-
la 17.04.1885r. gospodarstwo odziedziczy$ syn Bern-
hard, który drog( zakupów powi#kszy$ maj(tek do 
powierzchni 240 ha. Po ,lubie w% 1896r. wybudowa$ 
dwór, a% nazwisko Bartel wyku$ w% kamiennym cokole 

budynku. Obiekt parterowy z%u'ytkowym poddaszem 
na ,ciance kolankowej, z% dobudówk(. Elewacja fron-
towa symetryczna, na skrajach stylizowane pozorne 
ryzality uj#te w%profilowane pilastry zwie)czone ster-
czynami. Elewacja boniowana, dekorowana profilowa-
nymi gzymsami, a%nad wej,ciem stylizowany, biforyjny 
otwór okienny. Bernhard Bartel wybudowa$ tak'e po-
zosta$e budynki mieszkalne i%gospodarcze, te ostatnie 
musia$ po raz wtóry odbudowa-, poniewa' w% 1914r., 
podczas dzia$a) wojennych, podpalili je Rosjanie. 
W% akcie notarialnym z% 13.06.1929r. Bernhard zapisa$ 
jako spadkobierc# swojego syna Ernsta, który by$ od 
1936r. ostatnim w$a,cicielem maj(tku. Obecnie dwór 
jest w$asno,ci( prywatn(. 

Z#OTE POLE !niem. IVENHOF"
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