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ZESPÓŁ DWORSKI z folwarkiem 
ŻELAZNO 
 

GEZ 155-157/2016 2 poł. XIX w. 
1378 wielki mistrz Winrich von Kniprode zezwalał rycerzom 
Wojan, Cosma i Gneomar na zmianę majątków Sydow 
(Żydowo) na Selaschnow (Żelazno) i połowę Miromina. Na 
tzw. woskowych tablicach kopenhaskich wymieniony jest 
Michael von Schelesno. W 1437 była to wieś na prawie 
polskim. W 1575 należała do rodziny Rostken i Zelasinski, 
chociaż na p. XVI w. cała wieś była własnością Zelasinskich. 
W 1756 podzielona była na trzy folwarki: Ernsta, Johanna i 
Christiana Zelasinsi, pozostała część była własnością 
von Bornstädt. W kolejnych latach utworzyły się jeszcze 
mniejsze gospodarstwa, należą m.in. do: Bronke, Lübtow i 
Stijentin. W 1792 kapitan von Chmielinski sprzedał cz. A 
Paulowi Albrechtowi von Wittke, od niego odkupił majątek 
szwagier Karl Friedrich von Koβ (Koss) z Siemierowic. 
Później dobra odziedziczył jego syn, który w 1842 sprzedał 
je swojemu zięciowi von Milczewski. Cz. B była w 1798 
własnością von Zielesinskich; od nich zakupił ją Paul 
Albrecht von Wittke. Cz. C była do 1828 własnością von 
Zielasinskich, która w tym samym roku sprzedała ją 
Wilhelmowi von Koβ, ten połączył cz. A i B. Cz. D była do 
1859 w rękach von Zielasinskich, od których nabył ją von 
Milczewski. Cz. E sprzedał w 1817 Franz Mathias 
von Lübtow Karlowi Friedrichowi von Koβ. Cz. F należała w 
1736 do von Milczewski. Po nim odziedziczył ją wnuk von 
Lübtow, który sprzedał swoją ziemię w 1787 Jakobowi von 
Brunke, a jego córki odsprzedały ją von Koβ. Dopiero w 
1859 cały majątek został połączony, będąc własnością von 
Milczewskiego. 2.01.1863 r. właścicielowi Żelazna 
Robertowi Milczewskiemu, kapitanowi w stanie spoczynku, 
został nadany tytuł szlachecki. Jego syn Eugen Karl Robert, 
porucznik w stanie spoczynku, poślubił w 1866 Elisabeth 
von Rexin,  córkę kapitana w stanie spoczynku Alexandra 
von Rexin, rzeczywistego tajnego radcy, członka pruskiego 
stanu szlacheckiego, właściciela majoratu Wódka i Gniewino 
oraz Clary von Gotteberg. Eugen i Elisabeth mieli sześcioro 
dzieci: Curt Alexander Robert; Erna Felicitas Emilie, Agathe 
Klara, Else Marie Franziska, Gerhard Eugen, zwany Gerd - 
był on ostatnim właścicielem majątku. 10.03.1945 do 
Żelazna wkroczyli Rosjanie, majątek znacjonalizowano 
zakładając w nim PGR, następnie Stacje Hodowli Roślin. 
Obecnie pałac należy do nowych dzierżawców, którzy 
pochodzą ze Szkocji. 
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