
Anglity – dwór (II poł. XVIII w.) należał do starosty pa-
słęckiego Hermanna von Schröttera, który popierał 
budowę Kanału Elbląskiego, a w latach 1865–1945 do 
rodu baronów von Minnigerode. Jednopiętrowy z do-
budówką w elewacji bocznej, od frontu dwukondygna-
cyjny ryzalit wsparty na czterech filarach zwieńczony 
trójkątnym szczytem, dach naczółkowy. Położony nad 
stawem w otoczeniu pozostałości dawnego parku 
ze starodrzewem. • Barzyna – pałac (1693 r.) wybu-
dowany jako siedziba pruskiego rodu szlacheckiego 
von Bodeck. Majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli, 
ostatnim do 1945 r. był ród von Groeben. Rozbudowy 
i przebudowy pałacu zaowocowały mieszanką stylów 
architektonicznych, głównie neogotyckich i baro-
kowych. Uległ zniszczeniu w czasach powojennych. 
Obecnie własność prywatna, lecz nieremontowany po-
pada w coraz większą ruinę. • Dawidy – dwór (1731 r.), 
w stylu baroku holenderskiego, do 1945 r. był wła-
snością arystokratycznego rodu pruskiego Dohna.  

Po wojnie nieremontowany niszczał. W 1976 r. wykupił 
go od Skarbu Państwa dawny właściciel (Aleksander 
Dohna), który po odbudowie (lata 80. XX w.) otworzył 
tu pensjonat. Nowy właściciel (2009 r.) przeprowadził 
modernizację dworu i parku. • Drulity – późnoklasy-
cystyczny dwór (1853 r.) należał do pruskiego rodu 
Krahmerów gospodarujących tu do 1945 r. Obiekt 

Arklity – późnobarokowy pałac (XVIII w.), do 1945 r. 
należał do rodu Egloffsteinów. Dziś po latach zanie-
dbań i pożarze w 1983 r. stanowi ruinę. Zachował się 
park z 200-letnią aleją jesionową. • Banaszki – dwór 
(pocz. XX w.), parterowy z dwukondygnacyjnym trój-
osiowym ryzalitem. Zachowane pozostałości parku ze 
starodrzewem. • Brzeźnica – dwór (I poł. XIX w.), par-
terowy z czterokolumnowym gankiem, odbudowany 
po zniszczeniu wojną w 1914 r. Zachowany park ze 
starodrzewem i kompleks zabudowań gospodarczych. 
• Chmielnik – parterowy dwór (II poł. XIX w.). Zacho-
wany park i podwórze gospodarcze. • Chojnica – par-
terowy dwór (II poł. XIX w.) z dwukondygnacyjnym 
ryzalitem. Zachowany park i podwórze gospodarcze. 
• Czarnowiec – dwór (pocz. XX w.), parterowy z trój-
osiowym ryzalitem i drewnianą werandą w bocznej 
elewacji. Zachowany park i podwórze gospodarcze.  
• Drogosze – pałac (1710–1714),  jedna z największych 
rezydencji Prus Wschodnich, od poł. XVII w. do 1945 r. 
w rękach rodu Dönhoff. Zachowane w dobrym stanie 

dawne założenie: pałac (obecnie restaurowany) oto-
czony parkiem krajobrazowym ze stawami i zabudową 
inwentarską. • Filipówka – dwór (I poł. XIX w.) z dwu-
kondygnacyjnym ryzalitem. Zachowane fragmenty 
części gospodarczej. Park nie istnieje. • Garbno – kla-
sycystyczny dwór (I poł. XIX w.) wybudowany przez ród 
von Egloffstein. Zachowane pozostałości dworskiego 
parku i zabudowań folwarcznych. • Gierłoż – dwór 
(1913 r.), parterowy z dwukondygnacyjnym ryzalitem, 
usytuowany na wzgórzu nad jez. Siercze. Zachowany 
park. Obecnie hotel „Księżycowy Dworek”. • Jegławki 
– pałac (1848 r.) w stylu neogotyku angielskiego. Za-
chowany w dobrym stanie, z rewitalizowanym obecnie 
założeniem parkowym z XIX w. i zabudową folwarczną. 
• Kałki – klasycystyczny dwór (XIX/XX w.) wzniesiony 
przez Alfreda Totenhoefera. Spłonął w pożarze w czasie 
I wojny światowej. Odbudowany przejęli Rudolf i Ilse 
Plock z domu Totenhoefer – właściciele majątku w la-
tach 1920–1944. Obecnie odrestaurowany dwór jest 
własnością prywatną. Dobrze zachowany park ze sta-
rodrzewem i zabudowania gospodarcze. • Kaskajmy 
– dwór (pocz. XX w.) z elewacjami o klasycyzującym 
detalu. Zachowane zabudowania podwórza gospo-
darczego. Park wycięty. • Kąty – dwór (II poł. XIX w.), 
parterowy z dwupoziomowym ryzalitem w osi elewacji 
frontowej. Zachowany dawny układ z parkiem i częścią 
gospodarczą. • Koczarki – dwór z oficyną (XIX/XX w.). 
Zachowane zabudowania gospodarcze. Park wycięty. 
• Kolkiejmy – dwór (pocz. XX w.). Pozostałości parku 
dworskiego z pojedynczymi okazami starodrzewia. 
• Kotkowo – parterowy dwór (II poł. XIX w.) z użytko-
wym poddaszem. Zachowany szczątkowo park. Obiekt  
w stanie dużego zniszczenia. • Linkowo – klasycystyczny 
dwór (XIX/XX w.) otoczony parkiem ze starodrzewem. 
Dwór w złym stanie. • Łazdoje – dwór (pocz. XX w.). 
Zachowane zabudowania gospodarcze i pozostało-
ści parku. • Łężany – neobarokowy pałac (ok. 1900 r.). 
Zachowany w doskonałym stanie wraz z parkiem i za-
budowaniami folwarcznymi. Pełni funkcję rezydencji 
zarządzanej przez UWM w Olsztynie. • Maciejki – dwór 

(pocz. XX w.). Zachowany park jest obecnie rewitalizo-
wany. • Martiany – dwór (II poł. XIX w.). Pozostałości 
parku i podwórza gospodarczego. • Modgarby – duży 
dwór (poł. XIX w.) zróżnicowany architektonicznie.  
W stanie postępującej ruiny. • Muławki – dwór  
(ok. 1880 r.), parterowy z użytkowym poddaszem. Za-
chowany w dobrym stanie, z parkiem i zabudowania-
mi gospodarczymi. • Nakomiady – pałac (1704–1706) 
wzniesiony w duchu holenderskiego baroku, otoczony 
parkiem. Dziś odrestaurowany pełni funkcję hotelu. 
• Olszynka – dwór (1896 r.), parterowy z użytkowym 
poddaszem i dwupoziomowym ryzalitem od frontu. 
• Parcz – dwór (poł. XIX w.), przebudowany po woj-
nie. Zachowane dawne założenie z parkiem i podwó-
rzem gospodarczym. • Piskorze – dwór (II poł. XIX w.), 
z użytkowym poddaszem. Opuszczony, popada w ru-
inę. •  Płutniki – klasycystyczny dwór (II poł. XIX w.). 
Remont po zniszczeniach powojennego użytko-
wania przywrócił mu pierwotną postać. • Prosna  
– pałac (1610–1620), przebudowany w stylu baroko-
wym w końcu XVII w., a w latach 1860–1875 w stylu 
neogotyku angielskiego. Stanowił jedną z najpięk-
niejszych neogotyckich rezydencji Prus Wschodnich. 
Dewastowany powojennym użytkowaniem popadł 
w ruinę. Park zdziczał. • Ramty – klasycystyczny dwór 
(1898 r.), przebudowany w 1955 r. Zachowane założe-
nie dworsko-folwarczne. •  Rodele – eklektyczny pałac 
(1859–1861), zachowany w dobrym stanie, otoczony 
zadbanym parkiem. • Równina Górna – klasycystycz-
ny dwór (koniec XIX w.) otoczony dawnym parkiem. 
Oczekuje na remont. • Sątoczek – dwór (pocz. XX w.), 
parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem 
mansardowym. Pozostałości parku i podwórza gospo-
darczego. • Silginy – neogotycki pałac (1836 r.) o trój-
członowej bryle. W 1994 r. podjęto nieudaną próbę 
remontu zdewastowanego pałacu ze środków fundacji 
współpracy polsko-niemieckiej. Obecnie ruina. • Siniec 
– dwór (XIX/XX w.). Dawne założenie zachowane 
szczątkowo. • Skandławki – późnoklasycystyczny dwór 
(1844 r.) w zachowanym do dziś kształcie. Pozostałości 
parku krajobrazowego. • Skierki – neoklasycystyczny 
dwór (XIX/XX w.) z zachowanym parkiem i częścią za-
budowań folwarcznych. • Sławkowo – dworek (II poł. 
XIX w.), parterowy, szeroki ryzalit od strony ogrodo-
wej, od frontu ganek. • Solanka – dwór (pocz. XIX w.) 
wielokrotnie przebudowywany. Zadbany. Zachowane 
resztki parku i zabudowań. • Stachowizna – dwór 
(II poł. XIX w.) w eklektycznym stylu, z bogatym deta-
lem architektonicznym. Dziś w stanie postępującej 
ruiny oczekuje na remont. • Wajsznory – dwór (XIX/
XX w.), rozbudowany w 1932 r., zachowany w dobrym 
stanie. • Warnikajmy – dwór (I poł. XX w.) wzorowany 
na średniowiecznej architekturze zakonnej, zwany „ma-
łym Malborkiem”. W 1830 r. majątek kupił hrabia Ernst 

von Borcke. Na początku XX w. spadkobierczyni, Klara 
von Below, zamężna ze starostą gierdawskim baronem 
Juliuszem von Braunem, rozpoczęła budowę nowego 
dworu i folwarku (1914–1924). Zła sytuacja finansowa 
skutkowała licytacją majątku i rozbiórką dworu (1934 r.) 
Pozostałości są dziś własnością prywatną. • Wielewo 
– rokokowy pałac z 1797 r. Rozbudowany w 1920 r. 
o boczne skrzydła w stylu neorokokowym. Pozostało-
ści parku. Opustoszały od 2001 r. i dewastowany pałac 
jest dziś ruiną. • Windykajmy – późnobarokowy dwór 
(1768 r.). Zachowane pozostałości zabudowań podwó-
rza i parku. • Wopławki – dwór (XIX w.) późnoklasycy-
styczny z cechami neobaroku, wzniesiony w miejscu 
średniowiecznej budowli, wielokrotnie rozbudowywa-
ny. Obiekt w ruinie, oczekuje na remont. • Worpławki 
– dwór składający się z dwóch części: starsza partero-
wa (II poł. XIX w.) i dobudowana dwukondygnacyjna 
(1920 r.). Obecnie starsza część mieści pensjonat Dwór 
Barocco, a nowa pełni funkcję mieszkalną.

Bałcyny – klasycystyczny dwór (XIX w.), parterowy ze 
ścianką kolankową, dach dwuspadowy, dwustronny 
płytki ryzalit dwukondygnacyjny, w elewacji frontowej 
ozdobna weranda. Zachowane zabudowania gospo-
darcze i park krajobrazowy. • Bieniasze – dwór (II poł. 
XIX w.), przebudowany w latach 90. XX w. Zachowane 
pozostałości podwórza gospodarczego i parku. Obec-
nie pensjonat. • Boguchwały – dwór (II poł. XIX w.), 
pozostałość zespołu pałacowego letniej rezydencji Lu-
bomirskich. Dwukondygnacyjny, z jednokondygnacyj-
ną przybudówką, dach dwuspadowy, obustronny ryza-
lit. Zachowane zabudowania podwórza gospodarczego 
i parku ze starodrzewem. • Bożęcin – klasycystyczny 
dwór (1845 r.) rozbudowany w XX w. Jednokondygna-
cyjny, dach dwuspadowy, dwukondygnacyjne ryzality 
z obu stron. W elewacji frontowej taras wsparty na 
czterech kolumnach. Pozostałości zabudowań gospo-
darczych i parku krajobrazowego. • Budwity – pałac 
(1857 r.) w stylu włoskiej architektury rezydencjonalnej, 
zniszczonej w powojennym remoncie. Dwukondygna-
cyjny z bocznymi ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi 
naczółkami i wieżą widokową. Zachowane zabudowa-
nia gospodarcze i park ze starodrzewem. • Dobrocin  
– barokowy pałac (pocz. XVIII w.), rozbudowany w stylu 
neorenesansowym w latach 1842–1847 o dwa jedno-
kondygnacyjne skrzydła z wieżyczkami oraz o skrzydło 
mieszczące oficynę i stajnie przy pałacowym dziedziń-
cu. Zachowany park z kaplicą pałacową i cmentarzem 
rodowym. • Drynki – dwór (1927 r.), dwukondygnacyj-
ny z czerwonej cegły, z wieżą od strony wjazdu i ryzali-
tem tylnej elewacji. Zachowane zabudowania podwó-
rza gospodarczego i park z cmentarzem rodowym. 
•  Dylewo – późnoklasycystyczny dwór (poł. XIX w.), 
rozbudowany w 1905 r. o boczne skrzydła. Pozostałości 
zabudowań gospodarczych i neoromantycznego par-
ku krajobrazowego. • Gierzwałd – klasycystyczny dwór 
(XIX w.), parterowy, ozdobne ryzality na osi, w otocze-
niu park podworski. • Jarnołtowo – późnoklasycystycz-
ny dwór (ok. 1770 r.), parterowy, dach mansardowy, 
dwukondygnacyjne ryzality z obu stron. Za czasów 
własności rodu von Hülsen przebywał tu Immanuel 
Kant. Obecnie dwór przez lata niewłaściwego użytko-
wania stał się ruiną. Zachowany częściowo po rozbiórce 
w 1975 r. • Karnity – neogotycki pałac (1856 r.) wznie-
siony w stylu romantycznego zamku z czerwonej cegły, 
na kamiennej podmurówce. Główne wejście ozdobio-
ne arkadowym podcieniem, nad nim taras z bogato 
zdobioną balustradą. Budowla urozmaicona wieżami: 
narożna oktogonalna i kwadratowa od strony jeziora. 
Zachowane zabudowania towarzyszące i gospodarcze 
oraz park z cmentarzem rodowym. Obecnie pełni funk-
cję hotelu. • Kiersztanowo – dwór (1900 r.), dwukondy-
gnacyjny, dach czterospadowy. Zachowane zabudo-
wania gospodarcze, w tym dawny spichlerz z 1870 r. 
i pozostałości parku. • Kitnowo – dwór (XIX w., rozbu-
dowany pocz. XX w.) ze śladami licznych przebudów, 
pozostałościami zabudowań gospodarczych i parku. 
• Klonowo – dwór (1873 r.), rozbudowany w stylu mo-
dernistycznym. Dwukondygnacyjny z boczną wieżą 
widokową. Od frontu ryzalit poprzedzony wspartym na 
filarach gankiem i szerokimi schodami. Zachowane po-
zostałości podwórza gospodarczego i parku. • Klono-
wy Dwór – późnoklasycystyczny dwór (II poł. XIX w.), 
parterowy ze ścianką kolankową, dach dwuspadowy, 
w elewacji frontowej dwupoziomowy ryzalit poprze-
dzony gankiem, w elewacji narożnej dobudowane par-
terowe skrzydło. Zachowane dawne założenie z po-
dwórzem gospodarczym. • Kraplewo – dwór (II poł.  
XIX w. rozbudowany w pocz. XX w.), zbudowany na pla-
nie litery L, od frontu drewniana weranda. Obecnie oto-
czony parkiem funkcjonuje jako Dwór w Kraplewie.  
• Leszcz – dwór (II poł. XIX w.), parterowy, dach dwu-
spadowy, obustronny dwukondygnacyjny ryzalit. Za-
chowane rozległe podwórze gospodarcze. W otocze-
niu leśny park. • Lichtajny – pseudoklasycystyczny 
dwór (II poł. XIX w.), budowla trójczłonowa z dwoma 

wyższymi skrzydłami o trójkątnych zwieńczeniach, 
w elewacji frontowej ażurowe przeszklenie. Zachowa-
ne zabudowania folwarczne z końca XIX w. i pozostało-
ści parku. • Lubajny – klasycystyczny dwór (XIX w.), 
później rozbudowany. Wzniesiony na planie litery L, 
w narożu wieżyczka z czterospadowym daszkiem, 
w elewacji frontowej ryzalit. Obecnie ruina. • Malinnik 
– dwór (II poł. XIX w.), parterowy z klasycystycznymi de-
talami, dach dwuspadowy, dwukondygnacyjny ryzalit 
w elewacji frontowej. Założenie zachowane szczątko-
wo, park zniszczony. • Markowo – barokowy pałac 
(1701–1704), wzniesiony na murach budowli z 1561 r.; 
obiekt jedno- i półpiętrowy, z bocznymi wysuniętymi 
ryzalitami od strony ogrodu. Podczas remontu w XIX w. 
zmieniono dach i zbudowano taras przy elewacji ogro-
dowej. Po 1905 r. do naroży elewacji frontowej dobudo-
wano alkierzowe wieże. Pałac opuszczony i stopniowo 
dewastowany, obecnie ruina. Z dawnego zespołu za-
chowała się oficyna z XVIII w. i niektóre zabudowania 
gospodarcze. • Miejski Dwór – dwór (II poł. XIX w.), 
parterowy, dach dwuspadowy, dwukondygnacyjny ry-
zalit na elewacji frontowej. Zachowane pozostałości 
zabudowy gospodarczej i parku. • Morąg – pałac 
(1562–1571), wzniesiony jako miejska rezydencja pru-
skiego rodu szlacheckiego zu Dohna. Przebudowany 
(I poł. XVIII w.) w stylu barokowym. Obecnie jsiedziba 
Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera, oddział Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie. • Ostrowin – późno-
barokowy pałac (XVIII w.), przebudowany w XIX w. 
Dwukondygnacyjny, z pozornym ryzalitem, w którym 
od strony dziedzińca umieszczono kartusz herbowy, 
dach dwuspadowy. Nieremontowany popadł w ruinę. • 
Pacółtowo – pałac (1794 r., rozbudowany poł. XIX w.), 
gruntownie przebudowany (1903 r.) w stylu neobaro-

kowym. Dwukondygnacyjny z wysuniętymi ryzalitami 
w narożach i osi elewacji frontowej. Od strony parku 
duża, półkolista weranda. Obecnie odrestaurowany, 
w otoczeniu zadbanego parku, służy jako eksluzywny 
hotel. • Pacółtówko – dwór (1908 r.), dwukondygnacyj-
ny z bocznymi, płytkimi ryzalitami elewacji frontowej. 
Obecnie wyremontowany służy jako pensjonat. • Pan-
cerzyn – dwór (II poł XIX w.), parterowy, dach dwuspa-
dowy, pseudoryzalit w osi elewacji frontowej, wejście 
boczne. Zachowany park z cmentarzem rodowym. • 
Plękity – klasycystyczny dwór (1836 r.) przebudowany 
w 1912 r.; parterowy, dach dwuspadowy. Przed wej-
ściem ganek kolumnowy podtrzymujący taras. W fasa-
dzie frontowej wystawka w dachu z trójkątnym naczół-
kiem. Zachowany park z pięknym drzewostanem. • 
Ponary – pałac (koniec XVII w.), wzniesiony w miejscu 
późnogotyckiego dworu obronnego, rozbudowany 
później o oficynę. Podczas przebudowy w poł. XIX w. 
zmieniono dach, a elewację boczną przekształcono we 
frontową z wejściem i obszernym tarasem. Zachowane 
pozostałości zabudowań gospodarczych i parku. • Róż-
nowo – dwór (XVII w., rozbudowany w XIX w.), partero-
wy z wysokim dachem naczółkowym, w elewacji fron-
towej dwukondygnacyjny ryzalit z trójkątnym 
szczytem. Zachowane podwórze gospodarcze i park ze 
stawem. • Rychnowo – dwór (pocz. XX w.) przebudo-
wany po 1945 r.; obecnie siedziba klasztoru sióstr tere-
zjanek. Dawne założenie dworsko-parkowe przekształ-

cone. • Ryn – dwór (XIX/XX w.), jednokondygnacyjny ze 
ścianką kolankową, na osi frontowej elewacji dwukon-
dygnacyjny ryzalit poprzedzony przeszkloną werandą, 
dach dwuspadowy. Od strony parku murowana we-
randa podtrzymująca taras. Pozostałości zabudowań 
gospodarczych i parku. • Samin – dwór (1890 r., rozbu-
dowany 1900 r.) nad jez. Dąbrowa. Obiekt jednokondy-
gnacyjny ze ścianką kolankową i dwukondygnacyjny 
w części reprezentacyjnej, elewacja frontowa z ażuro-
wym gankiem, od strony parku zabudowane tarasy. 
Zachowane podwórze gospodarcze i park krajobrazo-
wy. • Sople – dwór (pocz. XX w.) wzniesiony w miejscu 
spalonego dworu (1923/1924 r.), dwukondygnacyjny, 
dach czterospadowy z facjatkami, w elewacji frontowej 
półkoliste wejścia i taras, w elewacji ogrodowej weran-
da. Otoczony parkiem. Pełni funkcję pensjonatu. • Stę-
bark – dwór (XIX/XX w.), parterowy, dach dwuspado-
wy, obustronny dwukondygnacyjny ryzalit. Dwór 
w złym stanie. Park przechodzący w naturalny las. 
•  Stolno – późnoklasycystyczny dwór (II poł. XIX w.), 
jednokondygnacyjny z płytkim obustronnym ryzalitem, 
dach dwuspadowy. W ryzalicie frontowym trójarkado-
wa loggia. Obok pozostałości parku. Obecnie odnowio-
ny. • Szyldak – eklektyczny dwór (ok. 1910 r.). Niepo-
wtarzalna w swym wyglądzie budowla wzniesiona na 
miejscu wcześniejszej rezydencji  z XVIII w. Budynek 
z czerwonej cegły o bardzo urozmaiconej bryle, dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkowym podda-
szem. Obok rozległy park • Szymonowo – pałac (pocz. 
XX w.), dwukondygnacyjny, dach czterospadowy 
(współcześnie zmieniony), w elewacji od strony wjazdu 
przybudówka z dostawioną czworoboczną wieżą. Pa-
łac przebudowany w latach 90. XX w. zaadaptowano na 
dom dziecka. Pozostałości zabudowań folwarcznych 
i parku ze starodrzewem. • Tymawa – pałac (1891 r.), 
dwukondygnacyjny, dach naczółkowy, w elewacji fron-
towej zakończony trójkątnym szczytem trójkondygna-
cyjny ryzalit poprzedzony gankiem z czterema półko-
lumnami. Pałac jest w niemal niezmienionym kształcie, 
poza dobudowaną od strony ogrodu stołówką. Obiekt 
wymaga remontu. Pozostałości parku i zabudowań go-
spodarczych z pocz. XX w. • Warkały – neogotycki 
dwór (XIX/XX w.), jednokondygnacyjny z wysokim pod-
piwniczeniem, na cokole z kamienia polnego i cegły, 

dach dwuspadowy. Fasada z dwoma wieżami zwień-
czonymi krenelażem, ze sterczynami na narożach. Mię-
dzy wieżami, główne wejście poprzedzone tarasem 
i schodami. W otoczeniu dworu pozostałości dawnego 
parku. • Warny – dwór (lata 20. XX w.), jednokondygna-
cyjny, dach mansardowy, w elewacji frontowej dwu-
kondygnacyjny ryzalit poprzedzony dużym tarasem 
wspartym na czterech filarach. Pozostałości dawnych 
zabudowań i parku. Dwór w dobrym stanie. • Wenecja 
– klasycystyczny dwór (XVII–XVIII w.), po 1865 r. powięk-
szony o nadbudowę drugiego piętra i parterowe skrzy-
dło w elewacji frontowej; dach naczółkowy. W elewacji 
ogrodowej trójosiowy ryzalit z trójkątnym szczytem.  
• Wielki Dwór – dwór (I poł. XIX w.), dwukondygnacyj-
ny, dach naczółkowy, w elewacji frontowej ryzalit z tara-
sem poprzedzonym szerokimi schodami, na elewacji 
ogrodowej drewniana weranda wsparta na kolum-
nach. Pozostałości parku i zabudowań gospodarczych. 
• Wojciechy – dwór (XIX w.), parterowy, rozbudowany 
(pocz. XX w.) o reprezentacyjne dwukondygnacyjne 

skrzydło, a w latach 90. XX w. o symetryczne do niego 
drugie skrzydło; oba kryte dachem naczółkowym. 
Obecnie pensjonat. • Wyżnice – dwór (II poł. XIX w.), 
dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy, obustronny 
duży ryzalit; w elewacji ogrodowej przeszklona weran-
da. Pozostałości zabudowań podwórza i parku. • Zaje-
zierze – dwór (XIX/XX w.), jednokondygnacyjny z dwu-
kondygnacyjnym ryzalitem, dach dwuspadowy; do 
elewacji bocznej dostawiona czteroboczna wieża kryta 
czterospadowym daszkiem. Zachowane pozostałości 
podwórza gospodarczego.

Borki Sendrowskie – dwór z ok. 1890 r., w ruinie, po-
zostałości założeń parkowych. • Czyprki – dwór (XIX/
XX w.), drewniany, rozbudowany o murowane skrzydło 
• Dębiany – dwór (XIX/XX w.), architektura z elemen-
tami klasycystycznymi i śladami licznych przebudów. 
Zachowane założenie dworsko-parkowe. • Dębówko  
– zespół dworsko-parkowy (I poł. XIX w.), zachowany 
klasycystyczny dwór z aleją dojazdową, pozostałości 
parku i zabudowań gospodarczych. • Drawa – dwór 
(1922 r.). Obecnie opuszczony, w złym stanie. Park dwor-
ski zaniedbany. • Galiny – renesansowy pałac (1589 r.), 

park, folwark (XIX w.). Niegdyś siedziba pruskiego rodu 
von Eulenburg. W majątku funkcjonuje hotel, gospoda 
i stadnina koni. • Gile – dwór (1916 r.). Obecnie w złym 
stanie ze śladami dawnej świetności. • Glitajny – zespół 
dworsko-parkowy: klasycystyczny dwór (I poł. XIX w.), 
dom mieszkalny, ruiny zabudowań gospodarczych 
i park ze stawem. Zaniedbany. • Jarkowo – dwór (XIX/
XX w.). Wyremontowany i utrzymany w dobrym stanie. 
• Judyty – pałac (1862–1863), styl neogotycki i klasy-
cystyczny, wzniesiony na siedzibę rodu von Kunheim. 
Pozostałości parku. • Krawczyki – pałac (XIX w.); do lat 
30. XX w. w dobrach rodu Dönhoffów. Obecnie szko-
ła. • Lipina – dwór (1848 r.), parterowy. Dawny park 
wycięty. • Lusiny – klasycystyczny dwór (poł. XIX w.). 
Majątek w końcu XIX w. należał do rodziny Tischlerów, 
z której pochodził znany ornitolog Friedrich Tischler.  
• Łabędnik – neobarokowy pałac (XVII/XVIII w.), prze-
budowany w 1861 r. w kształtcie zachowanym do dziś. 

Do 1945 r. w dobrach rodu von Groebenów. • Łojdy  
– neoklasycystyczny pałac (1877 r.), dawna siedziba 
rodu von Negenborn. Zachowany pałac, park i rozle-
głe podwórze gospodarcze. • Masuny – pałac (1880 r.) 
rodu Gerlachów. Obecnie ruina. Maszewy – dwór (poł. 
XIX w.), rozbudowany na pocz. XX w. Obiekt zamieszkany. 
• Mołdyty – dwór (1741 r.) zbudowany dla Albrechta 

Zygmunta von Zeiguta-Stanisławskiego. Wielokrotnie 
przebudowywany zatracił pierwotny styl barokowy. 
Obecnie opustoszały i zrujnowany. • Nerwiki – klasycy-
styczny pałac (1864 r.) z boczną wieżą widokową nale-
żał do rodu von Heyden. Zachowany park krajobrazowy 
z XIX w. • Nisko – dwór Hallmannów (XIX/XX w.). Po-
zostałości dawnego założenia i parku. • Osieka – pałac 
(XIX w.) w stylu italianizującym, o nieregularnej bryle, 
ze skrajnymi obustronnymi, dwukondygnacyjnymi ry-
zalitami i narożną trójkondygnacyjną wieżą krytą spa-
dowym daszkiem. Obecnie hotel Biały Książę. • Pieny 
– dwór (XIX w.), rozbudowany. W latach 20. XX w. był 
własnością rodu von Schmidtseck. Zachowany zadba-
ny dwór i park. • Połęcze – dwór (XIX w.) z pozostało-
ściami parku. Dawna własność rodziny von Koch (XIX/
XX w.). • Powiersze – dwór (XIX/XX w.), zachowany 
parki i zabudowania gospodarcze. • Prętławki – dwór 
(XIX/XX w.) z zachowanymi zabudowaniami gospo-
darczymi. Park wycięty. • Rusajny – dwór (poł. XIX w.), 
należał w latach 20. XX w. do rodu Brämer. Zachował 
się cały zespół: dwór, park, podwórze gospodarcze.  
Sątopy-Samulewo – dwór (XIX/XX w.), dawna rezyden-
cja biskupia, której budowę rozpoczął biskup warmiński 
Wacław Leszczyński, a dokończył bp Jan Stanisław Wy-
dżga. Od 1716 r. urzędowali tu burgrabiowie z Reszla. 
Obecnie obiekt i park w stanie dużego zaniedbania.  
• Sędławki – rezydencjalny dwór w stylu klasycystycz-
nym (II poł. XIX w.), otoczony parkiem krajobrazowym 
z zachowanym dawnym układem. • Smolanka – dwór 
(XIX w.), jednokondygnacyjny z klasycystycznym deta-
lem architektonicznym elewacji. • Sułowo – dwór (pocz. 
XX w.) z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi, 
park zniszczony. Dziś funkcjonuje jako hotel i restaura-
cja pod nazwą Dworek Romanowski. • Szwaruny – kla-
sycystyczny dwór (poł. XIX w.) z pozostałościami parku 
i zabudowań gospodarczych. • Tolko – barokowy pałac 

(koniec XVII w.) z zespołem parkowym; wzniesiony na 
siedzibę rodu von Tettau. • Troszkowo – dwór (pocz. 
XX w.) w stylu  nawiązującym secesji. Zachowały się 
zabudowania gospodarcze, park w większości wycięty.  
• Trutnowo – dwór (1906 r.) o charakterze wiejskiej willi 
w stylu eklektycznym z elementami secesji. Dawny park 
wycięty. • Weskajmy – dwór (XIX/XX w.,) noszący ślady 
wielu przekształceń, z zachowanym parkiem krajobra-
zowym i zabudowaniami gospodarczymi. • Wiatro-
wiec – dwór (II poł. XVIII w.), zachowane zabudowania 
folwarczne. Po przebudowie utracił pierwotną bryłę, 
park wycięto. • Wojtkowo – dwór (XIX/XX w.) wzniesio-
ny przez rodzinę Belau. Zachowany dwór, zabudowania 
gospodarcze, park wycięty.

jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, dach 
mansardowy z lukarnami, z obu stron dwukondygna-
cyjne ryzality zwieńczone trójkątnymi naczółkami, 
od frontu duży taras wsparty na czterech kolumnach 
i podjazd ze stawem. Zachował się układ folwarczny 
z budynkami gospodarczymi i park krajobrazowy. 
• Dymnik – pałac (XIX/XX w.), dwukondygnacyjny 
z wieżą widokową. Należał do szlachty von Keltsch 
i spowinowaconego z nimi rodu von Arnim. Dość do-
brze zachowane założenie pałacowo-parkowe i zabu-
dowania gospodarcze. Obecnie własność prywatna. 
• Dziśnity – dwór (II poł. XVIII w.), dwukondygnacyjny, 
dach czterospadowy, w elewacji frotowej trójkondy-
gnacyjny ryzalit z eliptycznym szczytem. Przebudowy-
wany w końcu XIX w. i w latach 20. XX w. Majątek do 
1945 r. był w rękach rodziny Franckenstein. Obecnie 
własność prywatna. • Gołutowo – dwór (poł. XIX w.), 
parterowy, dach naczółkowy, z obustronnym ryzalitem. 
Od frontu ażurowa weranda, z boku parterowa przy-
budówka. • Jankowo – pałac (koniec XVIII w.) zbudo-
wany w stylu barokowym z eklektycznym i secesyjnym  
wystrojem dodanym po przebudowie w latach 70.  
XIX w. Majątek do poł. XIX w., był w posiadaniu rodu von 
Finckensteinów, następnie rodu von Reibnitz. Obecnie 
własność prywatna. • Janów – pałac (1886 r.), wybudo-
wany na miejscu dawnego dworu z 1383 r. Zachowany 
park z cennym starodrzewem i zabudowania folwarcz-
ne. Dziś obiekt służy agroturystyce. • Kadyny – baroko-
wy pałac (XVII/XVIII w.) nabyty w 1898 r. przez cesarza 
Wilhelma II od elbląskiego kupca Birknera, do którego 
Kadyny należały od 1814 r. Pałac przebudowano na po-

trzeby cesarskiej letniej rezydencji. Cesarz wybudował 
w majątku pałac, szkołę, stadninę koni, dom starców 
oraz zakład majoliki, która rozsławiła Kadyny. Obec-
nie działa tu Kadyny Folwark Hotel & SPA. • Kwitajny  
– pałac zbudowano w stylu barokowym przed 1740 r. 
za czasów posiadania przez rodzinę von Barfuß, ale 
jego obecny kształt pochodzi z czasów klasycystycznej 
przebudowy w ok. 1840 r. dokonanej przez Dönhoffów. 
Ostatnią właścicielką pałacu przed wojną była znana 
pisarka i dziennikarka, współwłaścicielka wpływowego 
niemieckiego czasopisma „Die Zeit”, hrabina Marion 
DÖnhoff. Obecnie własność prywatna. • Marwica – se-
cesyjny dwór (XIX w.), trójkondygnacyjny z czterospa-
dowym dachem i skrzydłem jednokondygnacyjnym 
o mansardowym dachu, obustronne ryzality – od 
frontu zwieńczony opływowym zdobionym szczytem, 

od strony ogrodowej poprzedzony tarasem z zadasze-
niem wspartym na kolumnach. Majątek należący do 
Waltera Kriega w 1929 r. przeszedł w posiadanie pań-
stwa. We dworze urządzono „dom spokojnej starości”, 
a następnie dom dla dzieci wysyłanych na wieś. Dziś 
mieści Dom Dziecka „Orle Gniazdo”. • Piniewo – dwór 
(XIX/XX w.), dwukondygnacyjny, przykryty płaskim 
dachem, na osi elewacji wzdłużnych ryzalit. Od frontu 
duża weranda z balustradą i zadaszeniem. • Powodo-
wo – późnobarokowy dwór o cechach klasycyzujących 
(poł. XVIII w.), parterowy ze ścianką kolankową, dach 
dwuspadowy, w elewacji parkowej trójosiowy ryza-
lit z półkoliście zamkniętymi otworami okien i drzwi. 
Obecnie własność prywatna. W otoczeniu dworu znaj-
duje się park ze stawami. • Rejsyty – pałac (XIX/XX w.), 
dwukondygnacyjny ze skrajnymi obustronnymi płytki-
mi ryzalitami. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, 
poprzedzony owalnym podjazdem. Stanowił własność 
rodu baronów von Minnigerode. Przy dworze pozosta-
łości parku ze starodrzewem. • Rydzówka – klasycy-
styczny dwór (II poł. XIX w.), dwukondygnacyjny, dach 
dwuspadowy, dwustronny płytki ryzalit z trójkątnym 
zwieńczeniem, od frontu arkadiowa loggia, od strony 
ogrodu taras. Zachowane zabudowania gospodarcze. 
Wokół znaczny park ze starodrzewem, dębową i lipo-
wą aleją. • Sójki – dwór (pocz. XX w.), parterowy, ze 
ścianką kolankową, od frontu płytki ryzalit poprzedzony 
ażurową werandą. Zachowany park ze starodrzewem 
i stawem. • Topolno Wielkie – ruiny pałacu (XVIII w.) 
wybudowanego pierwotnie w stylu Neudeck. Pałac 
przebudowano w 1885 r., zachowując piękny mansar-

dowy dach. Ostatnimi do 1945 r. właścicielami była ro-
dzina Worczewskich. W 1995 r. pałac spłonął i dziś pozo-
stały po nim ruiny. Zachował się park ze starodrzewem 
i duży staw. • Tulno – dwór (1922 r.) jednokondygna-
cyjny na kamiennej podmurówce, dach dwyspadowy, 
w elewacji frontowej dwukondygnacyjny ryzalit zwień-
czony trójkątnym szczytem, w elewacji ogrodowej 
weranda. Do 1945 r. należał do rodziny Reuß. Zacho-
wał się w dobrym stanie dwór, resztki parku i budynki 
gospodarcze. Obecnie własność prywatna. • Wysoka  
– zespół pałacowo-folwarczny (XVIII–XX w.). Zacho-
wane piwnice pałacu (XIX w.), zniszczonego w 1945 r., 
zabudowa pofolwarczna i park ze stawami. • Zielno 
– dwór (II poł. XX w.) z klasycystycznymi elementami 
architektonicznymi. Zachował się dwór, zabudowania 
gospodarcze i pozostałości parku.

Gładysze – XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy 
w stylu baroku holenderskiego, pierwotnie należący 
do rodziny Dohnów. Zniszczony w pożarze w 1986 r., 
obecnie w odbudowie. • Kierpajny Wielkie – dwór 
(XVIII w.), rozbudowany (XIX /XX w.) należał do rodziny 
baronów von Buhl. Elewacja zdobiona klasycystyczny-
mi elementami architektonicznymi. Zachował się dwór, 
zabudowania gospodarcze i park. • Lipowina – póź-
nobarokowy pałac (1739 r.) wielokrotnie restaurowany 
i przebudowywany. Po zniszczeniu pożarem w 1979 r. 
popadł w ruinę. Obecnie remontowany. • Piele – dwór 
(poł. XVIII w.) rozbudowany w XIX w.; w 1905 r. dobudo-
wano do niego boczne skrzydła. Zachowało się tylko 
zachodnie skrzydło, pozostałości parku i budynek go-
spodarczy (XIX/XX w.). • Podleśne – dworek (1863 r.), 
parterowy, dach dwuspadowy, przy elewacji bocznej 
niższa przybudówka. Odrestaurowany w 2014 r. za-
chował interesujące detale architektoniczne, park i za-
budowania gospodarcze. • Różaniec – dworek (I poł. 
XIX w.), parterowy na wysokiej podmurówce, dach 
czterospadowy z facjatkami, elewacje zdobione sze-
rokim gzymsem uskokowym. W sezonie letnim funk-
cjonuje tu poczta i noclegi (stan 2022 r.). • Rudłowo  
– pałac (1712 r.) kupieckiej rodziny Hanmann z Branie-
wa. Przebudowany w 1865 r. przez następców (ród von 
Goetzen) w stylu neogotyckim. Opuszczony w latach 
70. XX w. pałac popadał w ruinę. Obecnie w restau-

racji prywatnego inwestora. • Słobity – ruiny pałacu 
będącego w latach 1525–1945 główną siedzibą rodu 
Dohnów, jednego z najważniejszych arystokratycznych 
rodów pruskich. Na początku 1945 r. pałac został spalo-
ny w czasie działań wojennych i od tego czasu pozosta-
je w stanie ruiny. Dawne założenia parkowo-ogrodowe 
nie zachowały się. • Świętochowo – ruiny pałacu (ko-
niec XIX w.) wzniesionego w stylu eklektycznym z ele-
mentami neorenesansowymi. Zachował się park z pięk-
nym drzewostanem: aleją grabową oraz pomnikowe 
dęby i buki. • Zagaje – neobarokowy pałac (1925 r.), 
dwukondygnacyjny, dach czterospadowy, z obu stron 
ryzality, w elewacji bocznej dobudówka. Władze oświa-
towe w 1960 r. przejęły pałac od zarządzającego mająt-
kiem PGR i od 1965 r. mieści się tu szkoła podstawowa. 

Grzybiny – w XVII i XVIII w. majątek był w posiadaniu 
rodziny von Gersdorf. Po plebiscycie w 1920 r. pozostał 
po stronie niemieckiej, a jego właścicielami była rodzina 
Hellów, zaprzyjaźniona z marszałkiem Hindenburgiem, 
który często gościł w Grzybinach. Z zespołu dworskie-
go zachowały się pozostałości pałacu, zabudowań 
gospodarczych i parku. • Koszelewy – pałac (II poł. 
XVIII w.), przebudowany ok. 1830 r. w stylu neogo-
tyckim. W 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego wieś 
przyznano Rzeczypospolitej Polskiej. Niszczejący pałac 
i majątek kupił w 1935 r. Jan Rutkowski. Prace nad przy-
wróceniem jego dawnej świetności przerwał wybuch 
II  wojny światowej. Do dziś zachowane (w złym stanie): 
pałac, park podworski i zabudowania gospodarcze. 
• Księży Dwór – neoklasycystyczny pałac (II poł. XIX w.) 
wzniesiony przez rodzinę Frankensteinów, właścicieli 
majątku w latach 1855–1945. Obecnie wyremontowa-
ny pałac i otaczający go park z rodowym cmentarzem 
znajduje się w rękach prywatnych. • Myślęta – neo-
renesansowy pałac (1887 r.) na planie prostokąta, pię-
trowy z bocznym ryzalitem, narożna wieżyczka płasko 
zwieńczona. Południowa fasada z klasycystycznym 
detalem, pozostałe bezstylowe. Obok rozległy park 
i zabudowa folwarczna. Po I wojnie światowej, w wy-
niku plebiscytu, Myślęta znalazły się w granicach Pol-
ski. Ostatnimi przed wojną właścicielami była rodzina 
Górskich. Obecnie odrestaurowany Pałac Myślęta, po-
łożony w pięknym parku, służy jako hotel z restauracją 
i spa. W jego otoczeniu znajdują się zabytkowe zabu-
dowania folwarczne z efektownym spichrzem. • Stare 
Dłutowo – pałac (1852 r.) w stylu renesansu włoskiego 

wzniósł Konstanty Łabęcki w miejscu dawnego dworu. 
Przebudowany w 1890 r. przez nową właścicielkę Ma-
rię Wrotnowską. W 1927 r. pałac przeszedł na własność 
sejmiku powiatu mławskiego, który wydzierżawił go za-
konnicom z przeznaczeniem na dom sierot. Po II wojnie 
światowej, w 1948 r., mieścił się w nim Dom Dziecka, 
a od 1956 r. szkoła. Zdewastowany sprzedano prywat-
nym inwestorom. Obecnie wraz z parkiem pełni funkcje 
rezydencjonalne. • Turza Mała – pałac (1895 r.), dwu-
kondygnacyjny, zaprojektowany w stylu renesansu pół-
nocnego z elementami stylów architektury angielskiej, 

francuskiej i zmodernizowanego neogotyku. Elewacja 
główna zdobiona dekoracyjnymi ceglanymi gzymsami, 
w części południowo-wschodniej wieża zakończona 
ażurową sygnaturką. Pałac był jednym z pierwszych 
zelektryfikowanych i skanalizowanych budynków na 
całej działdowszczyźnie. Zachowane zabudowania go-
spodarcze i park.

Bobry – dwór (XIX/XX w.). Należał do rodziny Lingk. 
Zachowane dawne założenie: dwór, pozostałości zabu-
dowań gospodarczych, park krajobrazowy ze stawem. 
• Chojniak – dwór z II poł. XIX w. Otoczony pozosta-
łościami dawnych zabudowań gospodarczych i parku. 
Obecnie własność prywatna. • Glinki – dwór z przeło-
mu XIX i XX w., później rozbudowywany. W latach 20. 
XX w. majątek należał do rodziny Lingk. Zachowane 
dawne założenie: dwór, zabudowania gospodar-
cze. Park wycięty. Dziś własność prywatna. • Kobylin  
–  dwór z przełomu XIX i XX w. z zachowanym budyn-
kiem dawnej wozowni. W końcu XIX w. majątek należał 
do rodu Arnoldt, w latach 20. XX w. do radcy prowincji 
von Kulessy. Zachowane dawne założenie, park znisz-
czony. • Miechowo – dwór z parkiem z II poł. XIX w. Pod 
koniec XIX w. majątek należał do rodziny Bredau, a w la-
tach 20. XX w. do rodziny Braunów. Obecnie własność 
prywatna. • Ruska Wieś – dwór (XIX/XX w.), kilkakrotnie 
powiększany, budowę ukończono w 1935 r. W latach 
20. XX w. stanowił własność rodziny Juedtz. W skład ma-
jątku wchodziła gorzelnia i tartak. Zachowane dawne 
założenie dworsko-parkowe z zabudowaniami gospo-
darczymi. • Skomack Wielki – dwór (XIX/XX w.), obiekt 
dwukondygnacyjny z czerwonej cegły. W końcu XIX w. 
majątek był własnością państwową, podzieloną na 
mniejsze części na pocz. XX w. Jedną z nich, obejmują-
cą dwór, wykupił Wilhelm Tamm. Zachowane pozosta-
łości zabudowań folwarcznych i rozległy park. Obecnie 
szkoła. • Stare Juchy – dwór (II poł. XIX w.), powstał na 
murach budowli z XVIII w. zniszczonej podczas wojny 

w 1914 r. Dawna własność rodziny Gruber (1854–1945). 
Zachował się dwór, park i zabudowania gospodarcze. 
•  Straduny – dwór (XIX/XX w.) należał do zespołu 
dworskiego, który na pocz. XX w. był własnością pań-
stwową oddawaną w dzierżawę. W majątku działała 

gorzelnia, prowadzono też hodowlę koni i bydła. Dziś 
własność prywatna. • Talusy – dwór (XIX/XX w.), w la-
tach 20. XX w. należał do rodziny Behrendt. Zachowany 
dawny układ: dwór, park i pozostałości zabudowań go-
spodarczych. Dziś własność prywatna. • Wólka Golub-
ska – pałac z 1894 r. wzniesiony w stylu eklektycznym, 
elewacje bogato zdobione detalem architektonicznym. 
Zachowane zostało założenie dworsko-pałacowe z ma-
lowniczym parkiem. Obecnie pełni funkcję ośrodka 
rehabilitacyjno-wypoczynkowego. •  Wysokie – dwór 
(XIX/XX w.), pozostałość niewielkiego majątku ziem-
skiego. Obecnie pełni funkcje mieszkalne.

dwór i pozostałości zabudowań gospodarczo-inwen-
tarzowych. Obecnie dwór służy turystom jako Folwark 
Łuknajno. • Machary – dwór (pocz. XX w.), parterowy, 
przykryty dachem mansardowym. Z dawnego zespo-
łu dworsko-parkowego zachowały się pozostałości 
zabudowań gospodarczych. Park wycięto. • Pustniki 
– dwór (poł. XIX w.), parterowy, zdobiony detalem kla-
sycystycznym, usytuaowany na wzgórzu przy Jez. Gie-
lądzkim. Zachował się dwór, pozostałości parku i za-
budowań gospodarczych. • Rozogi – klasycystyczny 
dwór (XIX/XX w.), wyróżnia się starannie opracowanym 
detalem elewacji. Zachowany częściowo park krajo-
brazowy ze stawem i zabudowania podwórza gospo-
darczego. • Rybno – dwór (II poł. XIX w.). Dawne zało-
żenie zachowane cześciowo, znacznie przekształcony 
park z pozostałością starodrzewu. • Sorkwity – neogo-
tycki pałac (1850–1856) wzniesiony na przesmyku mię-
dzy jez. Gieląd i Jez. Lampackim. Spłonął w czasie dzia-
łań wojennych w 1914 r., ale odbudowano go według 
pierwowzoru. Zespół pałacowo-parkowy zachowany 

w bardzo dobrym stanie. •  Stawek – neogotycki dwór 
(XIX/XX w.). Dwór w ruinie. Zachowane niewielkie 
pozostałości zabudowań gospodarczych. • Szestno  
– klasycystyczny dwór (II poł. XIX w.) z elementami neo-
gotyku. Zachował się zadbany, interesujący architekto-
nicznie dwór i park krajobrazowy ze starodrzewem. Od 
lat 90. XX w. dwór i majątek jest własnością prywatną.

Szkotowo – eklektyczny dwór (pocz. XX w.) o zróżni-
cowanej architektonicznie bryle. Z dawnego założe-
nia zachował się dwór, zabudowania podwórza go-
spodarczego, z parku pojedyncze drzewa. • Turowo 
– dwór (koniec XIX w.) z elewacją zdobioną klasy-
cystycznym detalem, na kamiennej podmurówce 
z dwuspadowym dachem pokrytym flamandzką 
dachówką. Z dawnego zespołu dworsko-parkowego 
oprócz dworu pozostał zaniedbany park. • Zagrzewo 
– parterowy dwór (pocz. XX w.) wzniesiony w stylu 
neobarokowym z dwukondygnacyjnym ryzalitem, 
pokryty mansardowym dachem. Dobrze zachowane 
dawne założenie dworsko-parkowe z zabudowania-

mi podwórza gospodarczego i parkiem z różnorod-
nym starodrzewem.

Bratian – dwór (XVIII /XIXw.), wzniesiony na wyspie 
w rozwidleniu rzeki Wel, nieopodal jej ujścia do Drwę-
cy. Przebudowywany zatracił cechy pierwotnego 
stylu klasycystycznego. Obok dawnego dworu po-
zostałości parku. • Bagno – pozostałości zabudowań 
folwarcznych i rozległego parku ze starodrzewem 
wchodzących w skład dawnego majątku z pałacem 
(XIX w.), rozebranym w latach 80. XX w. • Czachówki 

– pałac (1900  r.) z ryzalitami od frontu i strony ogro-
dowej. Powstał w wyniku znacznej rozbudowy dworu 
z XIX w. Zachował się park (II poł. XIX w.) założony na 
zrębach wcześniejszego zadrzewienia. Od 1972 r. 
szkoła rolnicza. • Gwiździny – dwór (pocz. XX w.), 
piętrowy z dwupiętrową wieżyczką. Fasada frontowa 

z werandą przed wejściem, między ryzalitami. Dach 
dwuspadowy. Zachowany park podworski, częściowo  
ogrodzony, ze150-letnim drzewostanem. • Jakubko-
wo – dwór (ok. 1820 r.). W latach 1920–1945 należał 
do inżyniera rolnika Kazimierza Lamberta. Po wojnie 
przebudowany. • Jamielnik – dwór (pocz. XIX w.), roz-
budowany i przebudowany w latach 50. XX w. Zacho-
wane budynki gospodarcze z końca XIX w. oraz park 
ze starodrzewem i prowadzącymi do dworu alejami 
(wierzbową i lipową). • Łękorek – dwukondygnacyjny 
pałac (1901 r.) o cechach secesyjnych z drewnianymi 
balkonami na piętrze. Wzniesiony przez społecznika 
i lekarza Friedricha Lange. Zachowany park ze sta-
rodrzewem. Obiekt w fazie remontu. • Nowe Gro-
dziczno– dwór w stylu eklektycznym (poł. XIX w.) 
z dwuspadowym dachem, przybudówkami i dodat-
kowymi wejściami na szczytowych ścianach budynku. 
Zachowane pozostałości parku ze stawem rybnym za-
łożonym w powojennych latach. • Radomno – dwór 
(II poł. XIX w.) zbudowany na murach wcześniejszego 
obiektu. Zachowane zabudowania gospodarcze 
z końca XIX w. i pozostałości parku. • Tylice – dwór 
(1829 r.), parterowy ze strychem, podpiwniczony, 
z przyległą parterową przybudówką. Fasada frontowa 
z wejściem przez werandę wsparta na filarach pod-
trzymujących kryty balkon. Obok zachowane budynki 
gospodarcze.

Bartkowski Dwór – dwór (1860 r.), parterowy, z ryzali-
tami w elewacji frontowej i ogrodowej, dach dwuspa-
dowy z czterema lukarnami. Z dawnego założenia prze-
trwał dwór, spichlerz i resztki parku. Opuszczony. • Biała 
Olecka – neobarokowy pałac (pocz. XX w.), dwukon-
dygnacyjny z wielobocznymi wieżyczkami w narożach. 
Odbudowany i unowocześniony po spaleniu w czasie 
I wojny światowej. W1980 r. ponownie uległ pożarowi. 
Obecnie odbudowywany wg pierwowzoru. Zachowa-
ne dawne zabudowania gospodarcze i pozostałości 
parku. • Cichy – pałac (1750 r.), rozbudowany o skrzydło 
w 1850 r., dwupoziomowy, dach czterospadowy. Ele-
wację frontową poprzedza rozległy, murowany ganek, 
który wspiera taras otoczony metalową balustradą. 

Zachowane pozostałości zabudowań gospodarczych 
i parku z 300-letnim dębem. • Drozdowo – dwór (II poł. 
XIX w.) z werandą i tarasem od strony ogrodu. Za-
chowane zabudowania gospodarcze i resztki parku. 
• Dunajek – późnoklasycystyczny dwór (XIX w.) roz-
budowany w 1908 r. w stylu secesyjnym. W elewacji 
frontowej ryzalit z wejściem do budynku. Dach dwu-
spadowy z lukarnami od strony ogrodu. Zachowane 
pozostałości parku i zabudowań gospodarczych. • Gą-
siorówko – dwór (XIX w.), parterowy, przykryty dachem 
naczółkowym, przy fasadzie frontowej duża murowana 
weranda. Dwór odbudowany wg pierwowzoru. Za-
chowane pozostałości dawnego zespołu. • Gordejki 
Małe – secesyjny dwór (pocz. XX w.), parterowy, dach 

naczółkowym. Przy dworze zachowany spichlerz, obo-
ra, cielętnik, aleja dojazdowa i park ze starodrzewem. 
• Kije – dwór (II poł. XIX w.), parterowy, w elewacji fron-
towej pseudoryzalit z trójkątnym szczytem, w elewacji 
ogrodowej oszklona weranda. Pozostałości dawnego 
założenia i parku krajobrazowego. Dwór opuszczony. 
• Lenarty – dwór (I poł. XIX w.), parterowy, z obustron-
nymi ryzalitami o trójkątnych szczytach. Od frontu ga-
nek wsparty na czterech filarach, w elewacji ogrodowej 
taras z czterema filarami dźwigającymi balkon. Obecnie 
dwór w ruinie. • Mściszewo – dwór (pocz. XX w.), par-
terowy, dach naczółkowy. Zachowała się część zabudo-
wań gospodarczych, młyn i spichlerz oraz pozostałości 
parku. • Niemsty – dwór (pocz. XX w.), parterowy, dach 
mansardowy czteropołaciowy z dwoma lukarnami, 
w elewacji parkowej weranda. Zachowane zabudowa-
nia gospodarcze. • Nory – pałac (ok. 1900 r.), dwukon-
dygnacyjny, z wejściem i tarasem wspartym na czterech 
kolumnach przed elewacją frontową; od strony parku 
półkolista zamknięta weranda. Obiekt po powojennej 
przebudowie zatracił cechy zabytku. Przetrwało kilka 
zabudowań gospodarczych. Park zniszczony. • Siejnik 
– dwór (1840 r.), parterowy, dach dwuspadowy z trze-
ma lukarnami w każdej połaci. Reprezentacyjny fronton 
elewacji ogrodowej z dwukondygnacyjnym ryzalitem 
poprzedzonym obszerną werandą z szerokimi schoda-
mi. Po bokach drugiej strony parterowe ryzality kryte 
daszkami. Dwór odrestaurowany i dobrze utrzymany 
z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi i par-
kiem. • Stacze – dwór (1768 r.) o cechach barokowej 
architektury i rokokowym wystroju wnętrz służył jako 
dom myśliwski. Parterowy, wysoki mansardowy dach. 
Na elewacji frontowej ryzalit (z widniejącym herbem 
Lehndorffów), który poprzedzał półkolisty taras. Dwór 
spłonął w 1943 r., po wojnie odbudowany niezgodnie 
z pierwowzorem. Obecnie w stanie dużego zniszczenia. 
• Żydy – dwór (pocz. XX w.), parterowy, dach dwuspa-
dowym z naczółkami. Dwustronne piętrowe ryzality 
zwieńczone dwuokiennymi facjatami, zamkniętymi 
trójkątnymi szczytami. Obecnie odrestaurowany dwór 
przyjął wygląd rezydencji ziemiańskiej. Park wycięty.

Cierzpięty – dwór (II poł. XIX w.) nad jez. Buwełno, parte-
rowy, dach naczółkowy, obustronny ryzalit zwieńczony 
trójkątnym szczytem, od frontu poprzedzony gankiem. 
Pozostałości parku i części zabudowań gospodar-
czych, m.in. spichlerz, kuźnia, obory. •  Dąbrówka 
– dwór (XIX/XX w.). Zachowane zabudowania gospo-
darcze. • Dziubiele Małe – dwór (pocz. XX w.) nad jez. 
Śniardwy na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazo-
wego. • Kaliszki – neoklasycystyczny dwór (1830 r.), 
dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy, na elewacji 

frontowej ryzalit poprzedzony dużym arkadowym 
gankiem podtrzymującym taras. Obiekt dobrze zacho-
wany wraz z zabudowaniami gospodarczymi i przyle-
gającym do dworu parkiem ze starodrzewem. Obecnie 
hotel z restauracją i SPA. • Łupki – dwór (poł. XVIII w., 
rozbudowany i powiększony XIX/XX w.) położony nad 
jez. Roś. Obiekt dwukondygnacyjny z obustronnym 
płytkim ryzalitem; wejście od frontu poprzedzone 
szerokimi schodami i tarasem wspartym na trzech 
kolumnach. Po remoncie związanym z pożarem (lata 
90. XX w.) obiekt przeznaczony został na ośrodek szkol-
no-wychowawczy dla młodzieży. • Suchy Róg – dwór 
(XIX/XX w.), położony na przesmyku między jez. Tu-
chlin i Śniardwy. Obiekt parterowy ze ścianką kolanko-
wą, dach dwuspadowy, od frontu ganek kolumnowy 
z pozostałością kartusza herbowego w polu naczół-
ka. • Ublik – neogotycki pałac (XIX w.), odbudowany 
w stylu neobaroku po zniszczeniu w czasie I wojny 
światowej. Ponownie spalony w 1945 r. został odbudo-
wany z przeznaczeniem na ośrodek wypoczynkowy. 
Po przebudowie pałac zatracił cechy zabytku. Zacho-
wały się neobarokowa oficyna z arkadowym podcie-
niem i park z cmentarzem rodowym.

Budy – eklektyczny dwór (pocz. XIX w.) nawiązujący 
stylem do secesji. Parterowy, dach mansardowy, od 
frontu dwukondygnacyjny ryzalit ze spiczastym wielo-
połaciowym dachem; w elewacji ogrodowej ryzalit po-
przedzony otwartą werandą. Zachowane zabudowania 

folwarczne i park krajobrazowy. • Elganowo – późno-
barokowy dwór (II poł. XVIII w.), parterowy, dach man-
sardowy, obustronny płytki ryzalit zamknięty prosto, od 
frontu duży przeszklony ganek. Przy dworze pozostało-
ści zabudowań folwarcznych i szczątkowy park. • Grądy 
– dwór (XIX/XX w.), parterowy, dach naczółkowy, po 
obu stronach dwukondygnacyjny pseudoryzalit z trój-
kątnym szczytem, od frontu taras wsparty na filarach 

(dobudowany w latach 70. XX w.). Pozostałości zabu-
dowań gospodarczych i pozostałości parku. • Orzyny 
– pałac (pocz. XX w.), dwukondygnacyjny, w elewacji 
frontowej duży ryzalit zdobiony dekoracją klasycyzują-
cą z parami pilastrów po bokach; w elewacjach bocz-
nych dobudówki. Dawny piękny taras wejściowy, 
przyozdobiony kolumnami i czterospadowy dach 
zniszczono w powojennym remoncie, przez co pałac 
utracił cechy zabytku. Mieściła się w nim przychodnia 
lekarska, a obecnie pełni funkcję mieszkalną. • Popowa 
Wola – dwór (II poł. XIX w.), parterowy ze ścianka ko-
lankową, w elewacji frontowej dwukondygnacyjny 
pseudoryzalit, przy elewacji bocznej przybudówka. Za-
chowane przebudowane budynki gospodarcze i reszt-
ki parku. • Rogale – dwór (II poł. XIX w.), przebudowy-
wany po 1945 r., zatracił dawny charakter. Zachowane 
zabudowania gospodarcze i park. • Zalesie – dwór (poł. 
XIX w.) w sylu angielskiego neogotyku, położony nad 
Jez. Rańskim. Jednokondygnacyjny, ze ścianką kolan-
kową, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem, dach 
dwuspadowy, z obu stron dwukondygnacyjny ryzalit. 
Od frontu do głównego wejścia prowadzą nietypowe 
żeliwne, ażurowe schody, wypełnione geometrycznym 
i roślinnym ornamentem. W otoczeniu dworu zacho-
wał się park z dawnym układem alejek, zróżnicowanym 
drzewostanem i cmentarzem rodowym. 

Budzewo – klasycystyczny dwór (II poł. XIX w.), partero-
wy ze ścianką kolankową, dach dwuspadowy, od frontu 
ganek z ozdobną balustradą, od strony parku drew-
niana weranda. Zachowany park. • Dąbrówka Mała  
– dwór (1914–1917) rodziny Labesius, piętrowy, wyso-
ki czterospadowy dach, podjazd do wejścia osłonięty 
kolumnowym tarasem, w elewacji od strony drogi pół-
kolisty ryzalit z balkonem na piętrze, a od ogrodu we-
randa. Pozostałości parku i zabudowań gospodarczych. 
• Dąbrówka – klasycystyczny dwór (1862 r.) należący 
w końcu XIX w. do dr. Voighta; jednokondygnacyjny 
ze ścianką kolankową, dach dwuspadowy, z obu stron 
dwukondygnacyjny ryzalit z wysuniętym od frontu ko-
lumnowym portykiem. Zachowany park ze starodrze-
wem. • Klimki – dwór (I poł. XIX w.), parterowy, dach 
mansardowy, od strony parku weranda. Do dworu 
otoczonego parkiem wiedzie aleja dojazdowa z dużym 
podjazdem. Pozostałości podwórza gospodarczego.  
• Łęgwarowo – dwór (II poł. XIX w.), parterowy z facja-
tami mieszkalnymi, dach naczółkowy, w elewacjach 
wzdłużnych ryzality zdobione pilastrami. Od frontu 
dwa balkony na piętrze. Zachowane zabudowania go-
spodarcze i park ze starodrzewem. • Matyski – dwór 
(XIX/XX w.) dwukondygnacyjny z dużym ryzalitem 
w elewacji frontowej, ślady licznych przebudów. Zacho-
wane zabudowania gospodarcze i park. • Nowa Guja 
– dwór (poł. XIX w.), jednokondygnacyjny ze ścianką 
kolankową, dach dwuspadowy, przy elewacjach wzdl-
łużnych obustronny ryzalit poprzedzony od frontu pię-
ciobocznym gankiem. Obecnie stan zaawansowanego 
zniszczenia. • Okowizna – neobarokowy pałac (1918 r.) 
wzniesiony w miejsce spalonego w 1915 r. Jedno-
kondygnacyjny na podmurówce z kamienia polnego 
z wysokim podpiwniczeniem i użytkowym podda-
szem, dach mansardowy, w elewacjach wzdłużnych 
dwukondygnacyjne ryzality. Od frontu wysoki podjazd 
do głównego wejścia. Od strony parku murowana 
weranda z szerokimi schodami. Zachowany park i po-
zostałości zabudowań gospodarczych. • Perły – dwór 
(XIX/XX w.) parterowy ze ścianką kolankową, od frontu 
dwukondygnacyjny ryzalit z trójkątnym zwieńczeniem, 
w elewacji bocznej ganek. Pozostałości zabudowań 
gospodarczych i parku. • Pniewo – dwór (XVIII/XIX w.), 
parterowy, dach naczółkowy. Zachowany niewielki park 
i pozostałości podwórza gospodarczego. • Pochwałki  
– dwór (XIX/XX w.) parterowy, wysoki dach mansardo-
wy z funkcją mieszkalną, od frontu wejście poprzedzo-
ne szerokimi schodami. Zachowane zabudowania po-
dwórza (m.in. dawna kuźnia i łaźnia) i parku • Rudziszki  
– pałac (XVII w.), rozbudowany w latach 1800–1820 w du-
chu neobaroku (przedłużono korpus i dobudowano 

 skrzydła). Obustronny ryzalid – od frontu zdobiony 
pilastrami; od strony parku poprzedzony dużą prze-
szkloną werandą podtrzymującą taras. Przed głównym 
wejściem owalny podjazd. Po pożarze w końcu lat 50. 
XX w. pałac wyremontowano, zmieniając dawny dach 
mansardowy na czterospadowy. Ulokowano w nim 
oddział szpitala psychiatrycznego w Węgorzewie. Za-
chował się park z różnorodnym drzewostanem. • Ruska 
Wieś – barokowy dwór (1760 r., przebudowany XIX w.), 
parterowy z wysokim dachem naczółkowym, na elewa-
cjach wzdłużnych ryzality zamknięte trójkątnym naczół-
kiem. Pozostałości zabudowań gospodarczych i parku 
krajobrazowego. • Sztynort – pałac (1689–1697) usytu-
owany na przesmyku między jez. Mamry, Kirsajty i Dar-
gin. Wzniesiony na murach obiektu z lat 1554–1572. 
Wielokrotnie przebudowywany (znacząco w XIX w.). 
Zachowane: dwukondygnacyjny korpus główny pała-

cu z ryzalitem zwieńczonym trzema trójkątnymi szczy-
tami w fasadzie frontowej, wysokim dachem czte-
rospadowym; dwukondygnacyjne skrzydła boczne 
z dachami dwuspadowymi; baszta z wysokim dachem 
czterospadowym zamykająca skrzydło zachodnie; 
w elewacji ogrodowej dwa symetryczne alkierzowe 
pawilony, zabudowania folwarczne, w tym spichlerz, 
stajnie i wozownia. Wokół rozległy park krajobrazowy 
z zachowanymi m.in. neoklasycystyczną herbaciarnią 
i neogotycką kaplicą. Obecnie pałac wraz z otocze-
niem jest odrestaurowany. • Tarławki – dwór (II poł. XIX 
w.), parterowy, rozbudowany (XIX/XX w.) o dostawio-
ny nowy budynek (parterowy ze ścianką kolankową, 
dach dwuspadowy). Pozostałości parku krajobrazo-
wego. •  Więcki – klasycystyczny pałac (I poł. XIX w.), 
dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy. Reprezenta-
cyjna część budynku (od strony wjazdu) z wyższym, 
obustronnym pseudoryzalitem. Od strony dawnego 
podwórza na osi ryzalitu omurowany ganek, od parku 
i drogi duża weranda i boczny taras. Zachowany park 
ze starodrzewem. Obecnie szkoła podstawowa .

Bałdy – dwór (XIX/XX w.), dwukondygnacyjny, zdo-
biony klasycystycznym detalem (zbitym w czasie po-
wojennego remontu). W elewacji frontowej pseudo-
ryzalit z murowanym gankiem. Zachowane podwórze 
gospodarcze i pozostałości parku. • Brzydowo – klasy-
cystyczny dwór (II poł. XIX w.), parterowy z dwukondy-
gnacyjnym ryzalitem z obu stron. Zachowane pozosta-
łości zabudowań gospodarczych. Park zaniedbany. 
• Dadaj – secesyjny dwór (pocz. XX w.), dwukondygna-
cyjny, dach czterospadowy. Zachowany niewielki park. 
•  Dąbrówka Kobłucka – dwór (I poł. XIX w.), jednokon-
dygnacyjny z ryzalitem od strony ogrodu, dach dwu-
spadowy. Zachowane pozostałości zabudowań gospo-
darczych i parku. Dwór wymaga remontu. • Droszewo 
– dwór (XVIII/ XIX w.), parterowy, wysoki dach mansar-
dowy, dwustronny płytki ryzalit (z drewnianą werandą 
od strony ogrodu). Dwór w ruinie, obok resztki parku. 
• Gągławki – dwór (XVIII/XIX w.), parterowy, ze śladami 
wielu przeróbek, dach naczółkowy, murowana weranda 
w miejsce dawnej przeszklonej. Obok dworu pozostało-
ści zabudowań gospodarczych i parku. • Gąsiorowo 
Olsztyneckie – klasycystyczny pałac (1810–1820), 
dwukondygnacyjny, usadowiony nad Jez. Gąsiorow-
skim. Od strony jeziora duży taras z ozdobną balustradą, 
murowana weranda i drugi taras na piętrze. Zachowa-
ne w dobrym stanie zabudowania gospodarcze i pozo-
stałości parku krajobrazowego. • Górowo – dwór 
(XVIII w.) wielokrotnie przebudowywany, jednokondy-
gnacyjny, z wysokim podpiwniczeniem i użytkowym 
poddaszem, dach naczółkowy, w elewacji frontowej 
dwustronny dwukondygnacyjny ryzalit poprzedzony 
dużym podjazdem i dodatkowymi skrajnymi ryzalitami. 
Od strony parku wysoki, murowany taras. Zachowane 
zabudowania gospodarcze i pozostałości dawnego 
parku częściowo ogrodzonego niskim kamiennym mu-
rem. • Grazymy – pałac (1924 r.) zbudowany w miejsce 
spalonego od pioruna w 1921 r.; podczas odbudowy 

wzbogacony o neobarokowe elewacje. Dwukondy-
gnacyjny z użytkowym poddaszem, dach mansardowy 
dwuspadowy, liczne ryzality i tarasy. Zachowany dawny 
park krajobrazowy (rewaloryzowany u schyłku lat 90. 
XX w.) oraz zabudowania gospodarcze. • Jadamowo – 
dwór (XIX/XX w.), parterowy, dwukondygnacyjny ryzalit 
z gankiem wpartym na czterech kolumnach. Park krajo-
brazowy w rewaloryzacji. • Kalis – secesyjny dwór 
(1925 r.), parterowy, z wieloboczną dobudówką i obu-
stronnym ryzalitem. Pozostałości parku i zabudowań 
gospodarczych. • Kalisty – dwór (XVIII w.) w zakolu 
rzeki Pasłęki, parterowy, dach naczółkowy, na elewacji 
frontowej ryzalit z trójkątnym szczytem. Odrestaurowa-
ny. • Kierzbuń – dwór (II poł. XIX w.), parterowy, dach 
naczółkowy, obustronny ryzalit. Pozostałości podwórza 
gospodarczego oraz parku ze starodrzewem i stawem. 
Obecnie pensjonat agroturystyczny i stadnina koni. 
•  Klewki – neorenesansowy pałac (1801 r.) przebudo-
wany na początku XX w. Dwukondygnacyjny z trzykon-
dygnacyjnymi skrzydłami bocznymi. W elewacji od 
strony parku taras na drugiej kondygnacji. Zachowane 
zabudowania gospodarcze i otaczający pałac park. 
Obiekt zaniedbany. • Kłobia – późnoklasycystyczny 
dwór (1905 r.) z dwupoziomowym ryzalitem na elewa-

cji frontowej. Zachowane podwórze gospodarcze ze 
stawem i pozostałości parku. Obecnie w trakcie restau-
racji. • Kojtryny – dwór (XIX/XX w.), położony nad jez. 
Dadaj, otoczony parkiem ze starodrzewiem. Dwukon-
dygnacyjny, dach dwuspadowy. Zaniedbany. • Komal-
wy – klasycystyczny dwór (poł XIX w.), parterowy 
z użytkowym poddaszem, na wysokim podpiwnicze-
niu. Pozostałości podwórza gospodarczego. Park znisz-
czony. Dwór wyremontowany. • Kosyń – dwór (II poł. 
XIX w.) w zakolu rzeki Łyna, parterowy, dach dwuspado-
wy. Zachowane zabudowania gospodarcze i pozosta-
łości parku. •  Łajsy – pseudoklasycystyczny dwór 
(1881–1882) z elementami neorenesansu. Piętrowy, 
z wysoką wieżą widokową od frontu i dużym tarasem 
od strony jeziora. W 1945 r. częściowo spłonął, przy od-
budowie dodano piętro. Zachowane zabudowania fol-
warczne (w tym spichlerz z czerwonej cegły) i park. 
•  Łęgajny – dwór (XIX/XX w.), dwukondygnacyjny, 
dach dwuspadowy. Rozbudowany w kolejnych latach. 
W elewacji frontowej duży balkon na pietrze, od strony 
parku taras. Dwór i park ze starodrzewem zachowane 
w dobrym stanie. •  Łutynówko – dwór (pocz. XX w.), 
dwukondygnacyjny, ze śladami przebudów i nawar-
stwień, dach łamany wyniesiony nad piętrową częścią, 

w narożu wieżyczka kryta hełmem. Dwór jest własno-
ścią prywatną. Niszczeje. W otoczeniu dworu resztki 
podwórza gospodarczego i parku. •  Najdymowo  
– dwór (pocz. XX w.), dwukondygnacyjny, dach cztero-
spadowy, ryzalit od strony frontowej. Zachowane pozo-
stałości zabudowań gospodarczych i parku. •  Nasy 
– dwór (II poł. XIX w.), parterowy, ze śladami licznych 
przebudów, dach naczółkowy, dwustronny ryzalit. Po-
zostałości parku i zabudowań gospodarczych. • Oterki 
– dwór (I poł. XIX w.), parterowy, dach dwuspadowy, 
obustronny ryzalit, elewacje zdobione detalem klasycy-
stycznym. Pozostałości parku. Obiekt w stanie dużego 
zniszczenia. • Parleza Wielka – dwór (XIX/XX w.), parte-
rowy, dach naczółkowy, na elewacji frontowej ganek 
kolumnowy. Zachowane budynki gospodarcze. • Pla-
tyny – dwór (II poł. XIX w.), parterowy, wysoki dach 
mansardowy, na elewacji frontowej dwukondygnacyj-
ny ryzalid. Zachowane pozostałości zabudowań go-
spodarczych, gorzelni i parku. •   Potryty – barokowy 
dwór (XVIII w.) usytuowany nad rzeką Smysarną, wznie-
siony na średniowiecznych murach, wielokrotnie prze-
budowywany. Parterowy z ryzalitami elewacji fronto-
wej, bocznej i parkowej. Zachowana brama wjazdowa, 
pozostałości parku i zabudowań gospodarczych, w tym 
młyn z urządzeniami technicznymi z pocz. XIX w. • Pra-
slity – dwór (pocz. XX w.), parterowy, dach naczółkowy 
z facjatami. Pozostałości zabudowań gospodarczych 
oraz parku ze starodrzewem, stawem i lipową aleją pro-
wadzącą do dworu. • Sapuny – dwór (poł. XIX w.), par-
terowy, wysoki dach mansardowy. Do elewacji bocznej 
dobudowana część parterowa z dwuspadowym da-
chem. Zachowane pozostałości zabudowań gospodar-
czych i parku. • Słupy – późnoklasycystyczny pałac 
(XVIII/XIX w.), z dobudowanymi w końcu XIX w. partero-
wymi skrzydłami. Budowla podpiwniczona, piętrowa, 
dach czterospadowy i dwuspadowy na skrzydłach. 
W elewacji ogrodowej obszerny balkon wsparty na ko-
lumnach i  taras ze schodami. Zachowane dawne zabu-
dowania gospodarcze. Pałac otacza park krajobrazowy 
z końca XIX w. Obecnie jest tu szkoła. •  Smolajny  

– barokowy pałac (1741–1746), dawna letnia rezyden-
cja biskupów warmińskich. Dwukondygnacyjny, dach 
czterospadowy, w elewacji dwustronne płytkie ryzality. 
Zespół pałacowo-parkowy zachował się niemal w cało-
ści: pałac, duży park ogrodzony murem, wieża bramna 

i liczne zabudowania folwarczne. Obecnie w remoncie. 
Własność Archidiecezji Warmińskiej. •  Stary Olsztyn  
– dwór (XIX/XX w.), jednokondygnacyjny, z gankiem 
w elewacji frontowej. Dawny eklektyczny styl zatracony 
przez niewłaściwe remonty. Zachowane założenie czę-
ści gospodarczej. • Tejstymy – dwór (pocz. XIX w.), par-
terowy, dach naczółkowy, rozbudowany w 1898 r. 
o nowe dwukondygnacyjne skrzydło z dachem dwu-
spadowym. Zachowane pozostałości części gospodar-
czej i niewielki park. • Tęguty – dwór (XIX/XX w.), jedno-
kondygnacyjny, dach dwuspadowy, od frontu 
dwukondygnacyjny ryzalit. Zachowane resztki zabudo-
wań gospodarczych i parku. • Track – dwór (XIX/XX w.), 
parterowy, dach naczółkowy, ryzalit na elewacji fronto-
wej. Należał niegdyś do Oskara Beliana, zasłużonego 
burmistrza Olsztyna. Zachowane pozostałości zabudo-
wy gospodarczej i parku. • Tumiany – dwór (1867 r.) 
w zakolu rzeki Dadaj, w otoczeniu parku i zabudowań 
gospodarczych. Parterowy na podmurówce z kamienia 
polnego, dach dwuspadowy. Od strony parku wielo-
boczna szchulcowa weranda, a od frontu przybudówka 
z głównym wejściem. W otoczeniu pozostałości daw-
nego parku i zabudowań gospodarczych. •   Ustnik  
– dwa dwory, położone równolegle do siebie, powstały 
w wyniku podziału dawnego majątku. Starszy (II poł. 
XIX w.) parterowy z dachem naczółkowym. Drugi (pocz. 
XX w.) dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. 
Zachowane pozostałości parku i zabudowań gospo-
darczych. • Warlity Małe – klasycystyczny pałac (II poł. 
XIX w.) nad brzegiem jez. Platyny. Część środkowa jed-
nokondygnacyjna, dostawione boczne skrzydła są 

dwukondygnacyjne. Wejście w elewacji frontowej po-
przedzone wysokimi schodami. Od strony jeziora taras 
widokowy. W otoczeniu pozostałości parku. Obiekt 
w fazie restauracji. • Wójtówko – dwór (pocz. XX w.), 
jednokondygnacyjny, dach naczółkowy. Na elewacji 
frontowej przeszklony ganek, a od strony parku duża 
weranda. Zachowane w dobrym stanie dwór, zabudo-
wania gospodarcze i park • Wólka – dwór (XIX/XX w.), 
parterowy, z obustronnym dwukondygnacyjnym ryza-
litem. Elewacje zdobione detalem z czerwonej cegły. 
Zachowane pozostałości podwórza gospodarczego.  
• Żardeniki – dwór (pocz. XX w.), jednokondygnacyjny, 
dach dwuspadowy, na elewacji frontowej ryzalit zwień-
czony szczytem schodkowym. Obok dworu pozostało-
ści zabudowań gospodarczych i niewielki park.

Boćwiński Młyn – dwór (koniec XIX w.) był składzie 
dawnego majątku z młynem i tartakiem. Obecnie 
zdewastowany. • Dunajek – dwór (poł. XIX w.), par-
terowy, dach dwuspadowy z lukarnami od strony 
ogrodu, obustronne ryzality (od frontu z wejściem 
głównym i wieloboczny od strony ogrodu). Zacho-
wane fragmenty parku i zabudowań gospodarczych. 
• Galwiecie – późnoklasycystyczny dwór (poł. XIX w.) 
nad jez. Rakówek. Z dawnego założenia zachował się 
dwór, park krajobrazowy i zabudowania dworskie.  
• Klewiny – dwór (XIX w.) zachowany wraz z zabu-
dowaniami gospodarczymi oraz parkiem z dębową 
aleją. Obecnie służy aroturystyce. • Mieduniszki Małe 
– dwór (XIX/XX w.). Zachował się dawny zespół: dwór, 
niewielki park i zabudowania gospodarcze. • Miedu-
niszki Wielkie – neobarokowy pałac (1920 r.), odbu-
dowany po pożarze w 1922 r. wchodził w skład mająt-
ku rodziny von Farenheid. Pałac, opuszczony w latach 
90. XX w., mimo próby działania inwestora, obrócił się 
w ruinę. Zachowały się resztki zabudowań gospodar-
czych i parku. • Rogajny – dwukondygnacyjny pałac  

(II poł. XIX w.) z elewacjami zdobionymi detalem kla-
sycystycznym. Z dawnego zespołu pałacowo-parko-
wego zachowały się zabudowania gospodarcze i stary 
park. • Zakałcze Wielkie – dwukondygnacyjny dwór  
(II poł. XIX w.) zdobiony klasycyzującym detalem ele-
wacji, w późniejszym czasie powiększony o długą 
parterową przybudówkę. Z dawnego założenia za-
chowany dwór, resztki parku i mocno przekształcone 
zabudowania gospodarcze.

Bądki – neogotycki dwór (1868–1870) nawiązujący 
do architektury zamków krzyżackich. Dobrze zacho-
wane całe założenie zespołu dworsko-parkowego 
z podwórzem gospodarczym. • Bałoszyce – neogo-
tycki pałac (II poł. XIX w.) stanowi przebudowę daw-
nej barokowej rezydencji bp. Georga von Polenza. 
Zachował się park ze starodrzewem i przekształcone 
zabudowania gospodarcze. Obecnie hotel. • Girgajny 
– dwór (1860 r.), zmieniony powojenną wymianą 
okien. Z dawnego założenia zachowane zabudowania 
gospodarcze ze spichlerzem i stawem oraz stary park. 
• Gubławki – duży dwór (XX w.) należący do Fincken-
steinów. Zachowane fragmenty podwórza gospodar-
czego i pozostałości parku. • Jaśkowo – dwór (1721 r.), 
przebudowany w stylu barokowym (1776 r.). Zrekon-
struowany po pożarze w XIX w. zmienił wystrój wnętrz 
na klasycystyczny. Zachowany dobry stan, w otoczeniu 
pozostałości dawnego parku. • Mortęgi – neoklacy-
styczny pałac (XIX w.) z licznymi zabudowaniami fol-
warcznymi z XIV w. Odrestaurowany pałac i park w roz-
ległym kompleksie dawnego majątku ziemskiego 
służą jako Mortęgi Hotel & SPA. • Połowite – dwór (poł. 
XIX w.), parterowy. Zachowany niewielki park i podwó-
rze gospodarcze. • Pozorty – dwór (1924 r.) zbudowa-

ny w miejscu wcześniejszego, który spłonął w 1913 r. 
Obok dworu przekształcony park i pozostałości zabu-
dowań gospodarczych. Obecnie pensjonat. • Rąbity 
– neoklasycystyczny dwór (poł. XIX w.). Zachowały się 
dawne założenia: dwór, park i podwórze gospodarcze. 

• Rudnia – dwór (1905 r.) nieopodal brzegu Jezioraka. 
Zachowane pozostałości parku i zabudowań gospo-
darczych. • Tarpno – dwór (XIX w.) na wzniesieniu 
blisko jeziora, ze śladami licznych przebudowań, bliski 
stanu ruiny. Wokół pozostałości parku projektowanego 
przez Johanna Larassa. 

Berkowo – dwór (XIX/XX w.). Zachowany jest dawny 
układ majątku: dwór z budynkiem gorzelni, zabudo-
wania gospodarcze i park ze stawem. • Brożówka 
– parterowy dwór (poł. XIX w.) wzniesiony w stylu kla-
sycystycznym z detalami neogotyku. W XIII w. majątek 
dzierżawiła polska szlachecka rodzina Załuskich. Zacho-
wane: dwór, park i zabudowania gospodarcze. Obecnie 
kwatery agroturystyczne. • Gawliki Małe – dwór (poł. 
XIX w.), piętrowy, skromny. Zachowały się zabudowa-
nia inwentarskie i park ze starodrzewem. • Głąbowo  
– dwukondygnacyjny dwór (II poł. XIX w.) ze zdobiony-
mi interesującym detalem architektonicznym elewacja-
mi. Zachowany park i pozostałości zabudowań gospo-
darczych. • Gorazdowo – dwór (XIX w.) usytuowany na 
wysokim wzniesieniu. Zachowany park i zabudowania 
inwentarskie. • Grabnik – zespół dworski (koniec 
XIX w.) Zachował się dwór, fragmenty parku i resztki za-
budowań gospodarczych. • Hejbuty – zespół dworski 
(I poł. XIX w.). Z dawnego założenia zachował się dwór 
(w złym stanie), niewielkie fragmenty parku i zabudo-
wań gospodarczych. • Jagodne Małe – pozostałości 
dawnego założenia parkowo-dworskiego (XIX/XX w.) 
z parterowym dworem. Majątek w Jagodnem w la-

tach 1659–1662 r. zamieszkiwał Zbigniew Morsztyn.  
• Ławki – dwór (XX w.) zachowany w dobrym stanie  
z dużym podwórzem gospodarczym. Pozostałości par-
ku. • Mioduńskie – dwór (XIX w.). Obecnie jako Mio-
duński Dworek świadczy usługi turystyczne. • Monetki 
– dwór (pocz. XX w.). Zachowane zabudowania gospo-
darcze i park. • Nowe Sołdany  – dwór (XIX w.), jedno-
kondygnacyjny z obustronnym ryzalitem. Zachowane 
podwórze gospodarcze i park. • Pamry – dwór (poł. 
XIX w.) usytuowany nad jez. Pamer, przebudowany po 
pożarze w 1937 r. Zachowane podwórze gospodarcze 
i park krajobrazowy ze starodrzewem. • Pierkunowo  
– zespół podworski (poł. XIX w.) składający się z dworu, 
domku ogrodnika, dwóch obór, spichlerza, magazynu 
oraz parku. • Przykop – dawny majątek ziemski nad jez. 
Buwełno. Zachował się przebudowany dwór, park, za-
budowania gospodarcze z kuźnią i stajnią. • Staświny 
– pozostałości dwóch majątków: dwór z pocz. XX w., 
w którym przed wojną mieściła się szkoła rolnicza oraz 
przebudowany po wojnie dwór (XIX/XX w.) z zachowa-
nym parkiem i podwórzem gospodarczym. • Upłaty 
Małe – dwór (pocz. XX w.) położony na rozległym 
wzniesieniu. Parterowy z użytkowym poddaszem, od 
frontu wgłębiony dwukondygnacyjny ganek z trój-
kątnym naczółkiem wsparty na dwóch kolumnach. 
Zachowane zabudowania gospodarcze i pozostałości 
parku. • Zielony Lasek – niewielki majątek ziemski 
z poł. XVII w. położony nad jez. Kotek. Zachowane sta-
re założenie: parterowy dwór, podwórze gospodarcze 
i park. • Żywki – pozostałości zespołu dworskiego  
z II poł. XIX w. obejmujące budynek mieszkalny, inwen-
tarski, murowaną bramę i park. • Żywy – dwór (II poł. 
XIX w.) zdobiony klasycznym detalem architektonicz-
nym. Z dawnego założenia zachowały się zabudowania 
gospodarcze oraz szczątkowo park. 

Bażyny – dwór (XVII w.), w późnobarokowym stylu, 
dwukondygnacyjny, wzniesiony w XVII w., na średnio-
wiecznych murach; przebudowany w 1763 r. Szczątko-
wo zachowane dawne założenie, w tym gospodarczy 
budynek szachulcowy. • Biała Wola – dwór (XIX w.) 
o  cechach barokowo-klasycystycznych ze śladami wie-
lu przebudów. Obecnie obiekt zaniedbany. Zachowany 
park ze starodrzewem. • Bogatyńskie – pałac (1772 r.) 
wzniesiony w późnobarokowym stylu, zmienionym na 
neogotycki w XIX w. i na neobarokowy po remoncie  
z końca XIX w. Obecnie odrestaurowany, wraz z przyle-
głym parkiem jest w dobrym stanie. •  Ełdyty Wielkie 
– klasycystyczny dwór (II poł. XIX w.). Zachowane 
dawne założenie z niewielkim parkiem i podwórzem 
gospodarczym. • Gajlity – parterowy dwór (XIX/XX w.) 
z parkiem graniczącym z jez. Blanki. Z dawnych zabu-
dowań zachował się spichlerz z częścią mieszkalną. 

 

• Karkajmy – dwór (XVIII w.) rozbudowany w XIX w. 
Obecnie stanowi ruinę. • Morawa – jednokondygna-
cyjny dwór (II poł. XIX w.). Zachowane dawne założenie 
z parkiem i podwórzem gospodarczym.
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Turza Mała Fot.  J. Parfianowicz

Baranowo – klasycystyczny dwór (I poł. XVII w.) 
z dwukondygnacyjnym ryzalitem zakończonym trój-
kątnym naczółkiem. Zachowały się zabudowania 
gospodarcze (ze spichlerzem) i inwentarskie oraz 
pozostałości parku z częściowo zachowanym staro-
drzewem. • Boże – dwór (1848 r.) w stylu klasycystycz-
nym. Zachowane dawne założenie dworsko-parkowe 
z częścią gospodarczą. Obecnie mieści szkołę. • Gro-
nowo – dwór (XVIII w.), rozbudowany w pocz. XX w., 
wielokrotnie przebudowywany, zatracił czytelność 
stylu architektury. Pozostały resztki parku i zabudo-
wań gospodarczych. • Jełmuń – dwór (II poł. XIX w.), 
z ryzalitem o trzech półkolistych arkadach. Położony 
na wzgórzu, nad jez. Jełmuń. Dobrze zachowany 

z pozostałościami parku i podwórza gospodarcze-
go. • Jędrychowo – dwór (XVIII w.), rozbudowany na 
pocz. XIX w., położony nad jez. Lampasz. Dobrze za-
chowane założenie dworsko-parkowe z podwórzem 
gospodarczym. Obecnie pełni funkcję dwugwiazd-
kowego hotelu. •  Kozarek Wielki – dwór (XIX w.), 
rozbudowany w pocz. XX w. Zachowane resztki daw-
nego parku i dość obszerne zabudowania podgórza 
gospodarczo-inwentarskiego wzniesione z czerwonej 
cegły. • Kozłowo – dwór budowany etapami (koniec 
XIX–XX w.). Zachowane podwórze gospodarcze z du-
żym stawem, pozostałości parku. • Łuknajno – dwór 
(I poł. XIX w.) położony na przesmyku między jeziorami 
Śniardwy a Łuknajno. Z dawnego założenia pozostał 

Sztynort Fot. Sławomir Milejski

Gminy: 
Braniewo, Frombork, Lelkowo, 

Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta

Gminy: 
Braniewo, Frombork, Lelkowo, 

Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta

POWIAT EŁCKI
Gminy: 

Ełk, Kalinowo, Prostki, 
Stare Juchy

Gminy: 
Działdowo, Iłowo-Osada, 

Lidzbark Welski, Rybno, Płośnica

Gminy: 
Giżycko, Kruklanki, Miłki, 

Ryn, Wydminy

Wojciechy Fot.  J. Parfianowicz

POWIAT ELBLĄSKI
Gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, 

Godkowo, Janów Pomorski, Markusy, Milejewo, 
Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko 

Gminy: 
Banie Mazurskie, 

Gołdap, Dubeninki

POWIAT IŁAWSKI
Gminy: 

Iława, Kisielice, Lubawa, 
Susz, Zalewo 

POWIAT KĘTRZYŃSKI
Gminy: 

Barciany, Kętrzyn, Korsze, 
Reszel, Srokowo

POWIAT LIDZBARSKI
Gminy: 

Lidzbark Warmiński, Lubomino, 
Kiwity, Orneta

POWIAT MRĄGOWSKI
Gminy: 

Mikołajki, Mrągowo, 
Piecki, Sorkwity

POWIAT NIDZICKI
Gminy: 

Janowiec Kościelny, Janowo, 
Kozłowo, Nidzica

POWIAT NOWOMIEJSKI
Gminy: 

Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, 
Nowe Miasto Lubawskie

POWIAT OLECKI
Gminy: 

Kowale Oleckie, Olecko, 
Świętajno, Wieliczki

POWIAT OLSZTYŃSKI

Gminy: Barczewo, Biskupiec, 
Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, 

Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztyn, 
Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki 

POWIAT OSTRÓDZKI
Gminy: 

Dąbrówno, Grunwald, Małdyty, 
Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda

POWIAT WĘGORZEWSKI
Gminy: 

Budry, Pozezdrze, 
Węgorzewo

POWIAT PISKI
Gminy: 

Biała Piska, Orzysz, 
Ruciane-Nida, Pisz

POWIAT SZCZYCIEŃSKI
Gminy: Dźwierzuty, 

Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, 
Świętajno, Wielbark



Cyfrowa 
wersja 
mapy

Mo r z e B a ł t y c k i e

Z a t o k a G d a ń s k
a

Z a t o k a G d a ń
s k

a

Z a l e w
W i ś

l a
n y

Z a
l e

w
K

u
r o

ń
s
k
i

Słupia

Wieprza

Wieprza

Studnica

Słupia

Bytowa

Wisła

Wisła

Wisła

Łyna

Pasłęka

Pasłęka

Bauda

Drwęca 

Warmińska

Łyna

Ły
na

Pisa
Guber

Sa
jn

a

Mław
ka

Orzyc

Orzyc

Wkra

Drwęca

Drwęca

Wel
Wel

Drw
ęc

a D
rwę

Iławka

Osa

Nare
w

Omulew

Wałp
us

za

Narew
Narew

Narew

Bi
eb

rz
a

Biebrza

Ełk

Ełk

B
rz

oz
ów

ka

Rozoga
Pisa

Szkwa

Nogat

W
da

Brda

Wda

J. Śniardwy

J. Niegocin

J. Tałty

J. Mamry

J. D
obskie

11

11

11

11

11

11

20

20

20

20

20

20

89

91

91

91

91

5

5

7

21

21

6

6

6

25

25

25

25

56

22

22

22

22

22

54

A198

A195

A190A192

A192

A191

A190
A198

55

55

55

16

16

16

16

16

16

16

8

8

8

16

51

51

51

53

53

53

53

61

61

61

61

61

65

65

65

65

63

63

63

63

63

64

58

58
58

59

59

7

57

57

57

57

55

90

10

10

10

10

10

10

15

15

15

80

141

141

138

185

200

186

137

137

147

146

198

141

141 165

164
165

199

S6

S11

S10

S10

S25

S5

A1

A1

A1

S6

S7

S7
S7

S22

S16

S16

S51

S8

S61

S8

E28

E28

E28 E28

A217

A216

A216

A7

A5

A5

A12

A1

S7

Ełk

Szczuczyn

Augustów

Suwałki

Kaliningrad

Bałtyjsk

Primorsk
Gurjewsk

Chrabrowo Niekrasowo Polessk

Gwardiejsk

Znamiensk

Prawdinsk

Żeleznodorożnyj

Węgorzewo

Giżycko Olecko

Gołdap

Gusiew

Wyłowyszki

Mariampol

Kalwaria

KibartyNiestierow

Pilkały

JurborkSmolniki

Szaki

Władysławów

Taurogi

Nieman

Sowieck

Yasnoye

Sławsk

Zhilino

Bolszakowo

Karkiele Pojegi

Szyłokarczma Nowe Miasto

Czerniachowsk

Kętrzyn
Reszel

Mrągowo

Mikołajki

Pisz

Kolno

Zielonogradsk

Tryszkajmy

Vershkovo

Swietłogorsk

Elbląg

Braniewo

Mamonowo

Malbork

Sztum

Pasłęk

Orneta Lidzbark
Warmiński

Bartoszyce
Pieniężno

Górowo
Iławeckie

Bagrationowsk

Morąg

Ostróda

Kwidzyn

Grudziądz

Brodnica

Wąbrzeźno

Chełmża

Golub-Dobrzyń

Rypin

Prabuty

Susz

Iława

Lębork

Łeba

Słupsk

Polanów

Ustka

Bytów

Człuchów
ChojniceSzczecinek

Tuchola

Czersk

Starogard
Gdański

Nowa 
Karczma

Kościerzyna

Sierakowice

Żukowo

Wejherowo Reda

Puck

Hel

Władysławowo

Jastrzębia Góra

Gdynia

Sopot

Gdańsk

Stegna

Krynica
Morska

Nowy Dwór
Gdański

Pruszcz
Gdański

Tczew

Koronowo

Świecie

Sępólno
Krajeńskie

Złotów
Więcbork

Nakło nad
Notecią

Piła

Bydgoszcz

Toruń

Mława

Przasnysz

Ostrołęka

Łomża
Białystok

Działdowo
Lidzbark

Lubawa

Nowe Miasto
Lubawskie

Nidzica

Olsztynek

Szczytno

Dobre Miasto

Jeziorany

OLSZTYN

Gniew

Nowe

Majowka

Oziorsk

Nizowje

Ryn

P o w i a t  D z i a ł d o w s k i

P o w
i a t  E ł c k i

P o w i a t  P i s k i

P o w i a t  S z c z y c i e ń s k i
P o w i a t  N i d z i c k i

P o w i a t  G o ł d a p s k i
Powiat Węgorzewo

Powiat Kętrzyński

P o w i a t  G i ż y c k i

P o w i a t  O l e c k i

P o w i a t  B r a n i e w s k i

P o w i a t  E l b l ą s k i

P o w i a t  I ł a w s k i

Powiat Nowomiejski

P o w i a t  B a r t o s z y c k i

P o w i a t  L i d z b a r s k i

P o w i a t  O l s z t y ń s k i

Powiat Mrągowski

yy

eeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

r

o wwwww

WWWW

iiiiiiiii

SSSS7S7S7S7SSS7777S77777777SSSSSSSSS777777S777S7SSS77777S7S7SS777777SSSSS7SS7777SSSSSSS77777777SSSSS777SSSSSSSSSSS7777777777S7SSSSSSSS77777S7S777777S7S7SSSSSSS777777777777SSSSSSSSS777777SSSSSSSSSS7S777S7SSSSSSSSSSSSSSSSSS7S777S7777777SSSSSSS777777777SSS77777777

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak

Brrrrrannie

kiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee

Morąrrąoooo

a ła ł

rtoszt

Borki Sędrowskie
Trutnowo

Sułowo Nisko

Czarnowiec

Banaszki
Kaskajmy

KotkowoLinkowo

Drogosze Rodele
Równina 
GórnaOlszynka

Modgarby
Sigliny

Prosna
Sątoczek

Chmielnik

Worpławki

Płutniki

Filipówka

Ramty

Łazdoje
ŁężanyOterki

Wólka

Tejstymy

Garbno

Warnikajmy

Chojnica

Solanka
Kąty

Skierki Siniec

Wopławki

Gierłoż
Parcz

Muławki

Stachowizna

Sławkowo

Windykajmy

Nakomiady
Martiany

Wajsznory

Gładysze

Słobity

Piele

Zagaje
Lipowina

Rudłowo

Świętochowo

PodleśneRóżaniec

Anglity

Kwitajny

Markowo

Dawidy

Kadyny

Janów

Barzyna
Wysoka

Rejsyty Dziśnity

Gołutowo

Budwity

Girgajny
Bądki

Wielki Dwór
Kadzie

PozortyKlonowy Dwór
Sople
Zajezierze

Plękity
Szymonowo

Drynki

Jarnołtowo

Tarpno

Jaśkowo

Karnity

Malinnik

Rąbity

Rudnia

Gubławki

Bałoszyce

Szkotowo

Zagrzewo

Turowo

Sójki

Marwica

Drulity

Rydzówka

Tulno
Zielno

Piniewo

Topolno
Wielkie

Jankowo

Dymnik

Powodowo

Kierpajny Wielkie

Bażyny

Bogatyńskie Karkajmy

Dębiany

Łabędnik

Maszewy

Glitajny

Lusiny

Lipina

Galiny
KrawczykiMorawa

Szwaruny
Osieka

Drawa

Mołdyty

Bobry

Ruska Wieś

Talusy

Skomack Wielki
Cierzpięty

Ublik

Dziubiele Małe
Łuknajno

Stawek Suchy Róg

Dąbrówka

Głąbowo
Koczarki

Ławki

Mioduńskie

Baranowo

BożeSzestno

Jełmuń

Kozarek 
Wielki

Parleza
Wielka

Sorkwity
Jędrychowo

Pustniki

Gronowo

Zielony Lasek

Monetki

Gorazdowo

Pierkunowo

Stare Juchy
Berkowo

Hejbuty
Pamry

Przykop
Jagodne Małe

Staświny

Upałty Małe

Nowe Sołdany
Żywki

Grabnik

Chojniak

Straduny

Wysokie

Bartkowski Dwór
Nory

Gąsiorówko

Wólka Golubska

Niemsty

Gordejki Małe

Siejnik

Lenarty

Dunajek
Kije

Cichy
Mściszewo

Żydy

Stacze
Biała Olecka

Drozdowo

Boćwiński Młyn

Klewiny

Dunajek

Mieduniszki Małe

Mieduniszki Wielkie

Zakałcze 
Wielkie

Galwiecie
Rogajny

Budzewo

Dąbrówka

Dąbrówka Mała
Klimki

Pniewo

Tarławki

Perły
Rudziszki

Nowa Guja

Łęgwarowo

Pochwałki

Okowizna

Brożówka

Żywy

Gawliki Małe

Sztynort

Matyski

Więcki

Ruska Wieś

Glinki

Kaliszki
Łupki

Miechowo Kobylin

Troszkowo

Budy

Gąsiorowo Olsztyneckie

JadamowoTymawa

Grądy

Rybno
Rozogi

Kozłowo
Machary

Zalesie

Rogale
Popowa Wola

Dadaj Nasy

Kierzbuń

Tumiany Kojtryny

Klewki

Stary Olsztyn

Droszewo

Najdymowo

Orzyny
Elganowo

Bałdy

Łutynówko

Platyny

Ostrowin

Bałcyny

Górka

Lubajny

Grabin
Szyldak

Wyżnice

Pancerzyn

Rychnowo

Kraplewo

Grabinek
Lichtajny

Dylewo

Grunwald

Stębark

Samin

Leszcz

Jankowice

Gierzwałd
Kitnowo

Ryn

Klonowo

Kiersztanowo

Pacółtowo

Pacółtówko

Warlity Małe

Gągławki

Myślęta

Grzybiny

Koszelewy

Tylice

Nowe Grodziczno

Jakubkowo

Gwiździny

Bratian

Łękorek

Czachówki

Jamielnik

Bagno
Radomno

Mortęgi

Turza Mała

Księży Dwór
Stare Dłutowo

Sątopy-
-Samulewo

Pieny

Rusajny
Prętławki

Wiatrowiec

Smolanka
Jarkowo

Połęcze

Łojdy

Tolko

Weskajmy

Judyty
Masuny Arklity

Wielewo

Maciejki

Piskorze
Brzeźnica

Kałki

Jegławki

Skandławki

Kolkiejmy

Dębówko

Sędławki
Gile

Czyprki

Wojtkowo

Gajlity

Kalis

Potryty Ustnik

Wójtówko

Żardeniki

Powiersze

Nerwiki

Biała Wola

Ełdyty Wielkie

BrzydowoPonary

Boguchwały

BożęcinWenecja

Dobrocin

Bieniasze

Wojciechy

Miejski Dwór

Warkały
Warny

Różnowo Stolno

Dąbrówka

Komalwy

Kosyń

Smolajny

Praslity

Kalisty

Kłobia

Grazymy

Łajsy

Łęgajny

Tęguty

Słupy

Track
Sapuny

DAWNE 
PAŁACE I DWORY

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

DAWNE PAŁACE I DWORY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Obszar województwa warmińsko-mazurskiego jest częścią obszaru zamieszkiwanego 
niegdyś przez plemiona pruskie. Kolonizacja tych ziem przez zakon krzyżacki w XIII–
XIV w. rozpoczęła niezwykle burzliwy okres w historii tego obszaru. Trwające kilka 
stuleci zmagania pomiędzy stroną polską a niemiecką to ciąg wojen i przekształceń 
społecznych, a także przemian gospodarczych i kulturowych, które zostały przerwa-
ne decyzją konferencji poczdamskiej w 1945 r. o podziale tych ziem między ówczesny 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i  Polskę. Dziś, po zmianach ustrojo-
wych lat 90. XX w. obszar ten przynależy do Polski, Litwy oraz obwodu kaliningradz-
kiego Federacji Rosyjskiej. 

Część dawnych Prus Wschodnich, która znalazła się w powojennych granicach Pol-
ski, zwykło się nazywać Warmią i Mazurami. Mimo że dawnych mieszkańców zastąpili 
osadnicy z różnych stron, to w krajobrazie tych ziem po dziś widoczne są ślady prze-
szłości i  akcenty świadczące o  dawnych podziałach kulturowo-religijnych. Warmia, 
rządzona przez biskupów, była odrębną krainą historyczną – kościoły, zamki biskupie, 
przydrożne kapliczki i krzyże przez wieki odróżniały ją od ewangelickich Mazur. Ma-
zury kojarzą się z nielicznie pozostałymi zamkami krzyżackimi, dawnymi kościołami 
ewangelickimi, ale przede wszystkim z  bogactwem przyrodniczym jezior i  lasów. 
Cennym i charakterystycznym elementem pejzażu województwa warmińsko-mazur-

skiego są pozostałości dawnych założeń dworskich i  rezydencjonalnych majątków 
oraz towarzyszące im zabudowania gospodarcze i parki krajobrazowe z XIX w. Licznie 
zachowane pałace i dwory szlacheckie są świadectwem dawnej świetności tutejszych 
majątków ziemskich. Powstawały zazwyczaj w  XVIII lub XIX w., a  ich budowniczymi 
byli junkrzy – pruscy posiadacze ziemscy, należący do szlacheckiej klasy społecznej 
ukształtowanej w końcowym okresie panowania krzyżaków w Prusach. 

Warunki do utworzenia wielkich własności ziemskich pojawiły się na początku XV w., 
kiedy wyludnione, wyczerpane wojnami państwo krzyżackie z braku finansów zaczęło 
dowódcom wojsk zaciężnych płacić ziemią. Początkowo dawaną pod zastaw, a z cza-
sem przekształcaną we własność. Powstały wówczas największe wschodniopruskie 
rody junkierskie, m.in.: Dohna, Eulenburg, Dönhoff, Schlieben, Waldburg i wywodzące 
się z plemion staropruskich rody Lehndorffów i Finckensteinów. U schyłku państwa 
krzyżackiego mieli oni wpływ na obsadzanie wiodących funkcji w  zakonnych urzę-
dach, co sprzyjało powiększaniu własnych majątków. Po przekształceniu państwa 
zakonu krzyżackiego w  świeckie Prusy Książęce w  1525 r. na obszarze tym zaczęły 
formować się wielkoobszarowe posiadłości junkierskie. Przez wieki ulegały one prze-
kształceniom własnościowym – podziałom i  łączeniu majątków. Unowocześniano 
prowadzoną gospodarkę rolną i hodowlę, wprowadzano inne formy działalności. Na 
terenie majątków wznoszono nowe siedziby właścicieli – dwory i  pałace. Budowle 
ujęte były w świadomie kształtowaną kompozycję przestrzenną, uwarunkowaną na-

turalnymi walorami terenu. Założenie spełniające zarazem funkcje reprezentacyjne 
i gospodarcze, obejmowało całość dóbr, z pałacem i dworem w centralnym miejscu, 
zabudowaniami folwarcznymi i  gospodaczymi, kompozycją parkową z  cmentarzem 
rodowym, stawami oraz obsadzonymi drzewami alejami i drogami.

Architektura pałaców i dworów przedstawia różnorodny obraz i wartość artystycz-
ną. Zauważyć w niej można wpływy różnych stylów: neogotyku renesansu, baroku, 
klasycyzmu, secesji... Dzięki sprowadzeniu do Prus europejskich architektów, głównie 
francuskich, postawały wybitne realizacje, jak np. pałace w  Gładyszach, Kamieńcu, 
Słobitach czy Kwitajnach. Choć w budowlach widoczne są echa architektury zakon-
nych zamków i kościołów, to średniowieczne założenia nie zachowały się do naszych 
czasów w czystej formie. W kolejnych wiekach poddawane były kolejnym przekształ-
ceniom. Czasem przetrwało samo założenie rzutu budynku na planie wydłużonego 
prostokąta lub litery H oraz fragmenty murów i piwnic wtopionych w późniejsze bu-
dowle. Czasem stosowany charakterystyczny, kamienny cokół także sięgający czasów 
rycerzy zakonnych. Konstrukcje licznie powstających niewielkich dworów, od jednej 
do trzech kondygnacji, oparte były na powtarzalnym schemacie rzutu na prostokącie, 
z ryzalitem na osi  (jedno- lub wielokondygnacyjnym, o różnych zwieńczeniach szczy-
tu), kryte dachem mansardowym bądź naczółkowym, zdobine detalem klasycystycz-
nym. Formę dachu i okien oraz wybór budulca wymuszał tu surowy klimat i długa 
śnieżna zima.

Pałace, dwory szlacheckie oraz towarzyszące im zespoły folwarczne stanowią niero-
zerwalny element tutejszego krajobrazu. Do naszych czasów przetrwało ponad trzysta 
obiektów. W dawnych czasach były to prężnie działające gospodarstwa oraz tętniące ży-
ciem rezydencje, w których spotykały się nie tylko lokalne elity kulturalne, towarzyskie 
i polityczne. Dziś ta architektoniczna spuścizna stanowi cenny fragment lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Niektóre zachowały się w dobrym stanie, inne poddały się wpły-
wom i okolicznościom czasu – chylą się ku upadkowi, oczekując na szansę odbudowy, 
lub trwają jako ruina. Mimo ogromnych zaniedbań nie straciły jednak swojego uroku. 
Część obiektów trafiła w ręce prywatnych właścicieli – jedni z pietyzmem odbudowali 
je zgodnie z pierwowzorem, przywracając im blask dawnych rezydencji lub nadając im 
nowe funkcje użyteczne (hotele, pensjonaty), inni z braku odpowiednich funduszy i mo-
tywacji zaniechali działań przywracających te budowle do życia, przez co ich degradacja 
postępuje. Niektóre obiekty zostały zagospodarowane przez instytucje państwowe, peł-
nią funkcje mieszkalne, niektóre wymagają jeszcze uregulowania ich sytuacji prawnej. 
Wiele z nich, przez brak wiedzy lub chęć odcięcia się od przeszłości, zostało przebudo-
wanych, tracąc cechy zabytków, jednak nadal funkcjonują jako znak minionych czasów. 

Najważniejsze jest jednak to, że bez względu na działania i zamierzenia obecnych 
właścicieli, każdy z pałaców i dworów ma niezwykle bogatą historię i jest architekto-
niczną perłą naszego regionu! Warto zgłębiać wiedzę o nich, bo obecność i historia tych 
obiektów jest częścią budującej się tożsamości współczesnych mieszkańców regionu.
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SŁOWNICZEK wybranych podstawowych pojęć architektonicznych

Arkada – element złożony z dwóch podpór (kolumn, 
filarów) połączonych łukiem. 

Bonie, boniowanie – profil geometrycznego rowko-
wania elewacji. 

Dach mansardowy – łamany, podzielony na dwie 
części o różnym kącie nachylenia. 

Dach naczółkowy – dwuspadowy, z małymi trójkąt-
nymi połaciami ścinającymi od góry szczyty. 

Facjata – pomieszczenie mieszkalne w części pod-
dasza, którego okna w połaci dachowej ujęte są 
we własne ścianki i nakryte osobnym daszkiem. 

Fasada – frontowa elewacja budynku, często boga-
to dekorowana. 

Fronton – trójkątne lub półokrągłe zwieńczenie  
fasady budowli, okna lub drzwi. 

Gzyms – wieńczący element muru w formie pozio-
mego pasa, wysuniętego przed lico ściany, zdo-
biący zewnętrzne i wewnętrzne mury budynku, 
a także piece, kominki. 

Kartusz – dekoracyjne, ozdobne obramienie, np. 
tarczy herbowej, tablicy, płaskorzeźby lub ma-
lowidła.

Lizena – pionowy pas muru wystający z lica ściany, 
stosowany jako wzmocnienie lub ozdoba ścian. 

Lukarna – małe okienko w dachu, często w ozdob-
nym obramieniu. 

Okulus – okrągły otwór okienny.
Pilaster – element architektoniczny w kształcie pła-

skiego pionowego występu z lica ściany, pełniący 
funkcję dekoracyjną i konstrukcyjną. 

Portyk wejściowy – zewnętrzna, wysunięta ku przo-
dowi część budynku, jedno- lub dwukondygna-
cyjna, mająca kolumnadę, często zwieńczona 
frontonem. 

Ryzalit – wysunięta przed lico muru część fasady 
budynku, zwieńczona trójkątnym, opływowym 
lub płaskim szczytem.

Sterczyna – pionowy, wieńczący element dekoracji 
architektonicznej.

Tympanon – wewnętrzne pole frontonu, gładkie 
lub wypełnione dekoracyjną rzeźbą.

Źródło: Tadeusz Korowaj, Dziedzictwo kulturowe powiatu 
kętrzyńskiego. Pałace i dwory, Kętrzyn 2020.
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