Smołdziński Las
Wieś sołecka położona w północnej części gminy Smołdzino, w odległości 3,6
km od Smołdzina i zamieszkana przez 213 osób. Wieś o rozproszonej
zabudowie. Pod tym względem wieś nie ma sobie równej w całym powiecie
słupskim.

Rozproszenie zabudowy Smołdzińskiego Lasu doskonale widać na mapie z
około 1780 roku
Historia
Majątek został założony w 1777 roku przez Franza Balthasara Schönberg von
Brenckenhoff, tajnego radcę do spraw finansów, wojny i domen Fryderyka
Wielkiego. Na cześć założyciela nazwano jego nazwiskiem jedną z osad Brenkenhofsthal (dziś Przybynin). W 1818 roku wieś zamieszkiwało 231 osób, w
1867 - 566 osób, a w 1871 roku - 588 osób (we wsi były łącznie 54 budynki
mieszkalne, 2 folwarki i 102 gospodarstwa). Smołdziński Las rozwijał się w
szybkim tempie. W 1925 roku znajdowały się tu 164 gospodarstwa, a w 1930
roku było 131 budynków mieszkalnych. W 1939 roku wieś zamieszkiwało 841
osób i było tu już 206 gospodarstw domowych oraz 145 gospodarstw rolnych.
Wówczas gmina obejmująca dwadzieścia siedlisk:
- Bäck (istnieje),
- Bathara (istnieje, w około 1780 roku jako Panzuskowo),
- Bohr (istnieje),
- Bratsch (istnieje),
- Brenkenhofsthal (istnieje - Przybynin, strona ??),
- Brimberg (istnieje, w około 1780 roku jako Lufert),
- Damm (nie istnieje),
- Deutschmann (istnieje),

- Gromoll (nie istnieje, w około 1780 roku jako Pigorsch),
- Grünau (istnieje, w około 1865 roku jako Grünhof),
- Hastigsputh (istnieje),
- Klötzen (istnieje),
- Kreuz (nie istnieje),
- Radtke (istnieje - Czołpino, strona ??),
- Schabbock (istnieje, w około 1780 roku jako Czapok),
- Schims (istnieje, w 1891 roku jako Chims),
- Schippern (istnieje),
- Scholpin (nie istnieje),
- Schulgrommisch (nie istnieje),
- Wilhelmshof (istnieje - Łokciowe - strona ??).
W 1930 wieś obejmowała 25 siedlisk, czyli o 5 więcej. Były to osady: Gorni,
Lukowe, Piezkamp, Sdunii i Stewerkowe.
Siedliska nazwane były od nazwisk ich dawnych właścicieli, często tych, którzy je
budowali.
We wsi znajdował się cmentarz ewangelicki, na którym stał pomnik poświęcony
poległym w I wojnie światowej mieszkańcom wsi. W 2017 roku dzięki
mieszkańcom wsi i Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf",
cmentarz został oczyszczony, a nagrobki i krzyże odszukane i postawione.
W Smołdzińskim Lesie była leśniczówka, dwie gospody, dwa sklepy
wielobranżowe i szkoła. We wsi działał kołodziej, kowal i dwa zakłady stolarskie.

Nr 45 - budynek dawnej szkoły, który do użytku oddano w 1937 roku. Obecnie
świetlica wiejska

Pomnik poległych w I wojnie
światowej mieszkańców wsi.
Obelisk dawniej stał na
cmentarzu. Jego los nie jest znany

9 marca 1945 roku do zapełnionej
uchodźcami wsi wkroczyły wojska
radzieckie. Mimo braku jakiegokolwiek
oporu Rosjanie spalili 9 gospodarstw,
aresztowali i wywieźli wielu mieszkańców
- po niektórych ślad zaginął na zawsze.
Pod koniec marca 1945 roku wszyscy
mieszkający wsi musieli opuścić
domostwa, ponieważ teren wybrzeża
został ogłoszony strefą zamkniętą.
Ludność wsi znalazła schronienie w
Potęgowie (obecnie gmina Potęgowo),
Wielkiej Wsi (gmina Główczyce) i w
Świtałach (gmina Damnica). W miejscu,
gdzie obecnie stoi kościół, stało 120 dział
artyleryjskich, które w jednym miejscu
zgromadzili Rosjanie. W czerwcu
znajdował się tu obóz jeniecki, w którym
przebywało około 200 żołnierzy
niemieckich. Później przetransportowano
ich do Pillau (obecnie Bałtijsk - Rosja). W
lipcu 1945 roku do wsi przybywają pierwsi
polscy osadnicy. We wsi stacjonowała
jednostka wojskowa i Wojskowa Ochrona
Pogranicza. Przy WOP-ie był szlaban i
kontrolowano ludzi. Wopiści jeździli
konno, a w czerwonej szopie (strona ??)
trzymali konie.

Atrakcje, turystyka, zabytki
Wieś położona jest w dogodnym miejscu, skąd blisko na plaże, do Słowińskiego
Parku Narodowego, Kluk, Czołpina i Smołdzina. Od kilku lat we wsi intensywnie
rozwija się branża turystyczna. W sezonie letnim działają tu pensjonaty, pola
namiotowe, kwatery i kilka restauracji.
Nazwy poprzednie: Holzkathen (do 1945), Chałupy (po 1945).

Stojcino
Wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy Smołdzino, w
odległości 4 km od Smołdzina i zamieszkana przez 97 osób. Z historycznego
punktu widzenia jest to wieś założona na planie ulicówki. Nazwa wsi wywodzi
się od nazwy osobowej Stojęta.
Historia
W czasach pruskich wieś
królewska, podlegająca urzędowi
w Słupku i Smołdzinie. W 1784
roku razem z sołtysem mieszkało
tu 18 chłopów, nauczyciel, a do
tego była kuźnia i 22 domy
mieszkalne. W 1818 roku
zamieszkiwały tu 172 osoby, a w
1871 - 404 osoby, a we wsi były 64
budynki mieszkalne, 1 folwark i 78
gospodarstw. W latach 1875-1881
jako właściciel majątku
wymieniany jest niejaki Woggan.
Po regulacji stosunków
własnościowych Stojcino
przekształciło się w wieś chłopską i
taki charakter miało do 1945 roku.
W 1897 roku do wsi dotarła kolej
za sprawą której można było
dotrzeć do Słupska i Ustki. Powstał
Wieś na planie z 1829 roku
wówczas dworzec kolejowy.
Przed wybuchem II wojny światowej liczba mieszkańców i gospodarstw
zmalała - w 1939 roku Stojcino zamieszkiwało 376
osób i było tu 68 gospodarstw chłopskich. Wówczas była to wieś gminna
obejmująca dodatkowo dwa siedliska: Stohentiner Abbau (istnieje) i
Woggonshöh (nie istnieje). We wsi znajdował się cmentarz ewangelicki,
funkcjonowała tu szkoła, gospoda, sklep kolonialny i sklep rowerowy.
9 marca 1945 roku wieś została zajęta przez wojska radzieckie. Doszło wówczas
do rabunków, gwałtów oraz aresztowań wielu mieszkańców, a także wywózek.
Wiosną 1946 roku do wsi zaczęli napływać pierwsi polscy osadnicy, a wieś
weszła w skład gminy Gardna Wielka. Po kilku latach uruchomiono tu
Spółdzielnię Produkcyjną, której inwentarz w 1953 roku stanowił: 14 koni, 17
krów, 38 świń.

Atrakcje, turystyka, zabytki
Wieś położona na uboczu,
na lewym brzegu Łupawy.
Przez Stojcino przebiega
trasa rowerowa "Szlak
Zwiniętych Torów", oraz
niebieski szlak "Doliny
Łupawy". Zachowały się
budynki z przełomu XIX i XX
wieku.
Dom nr 30, murowany z I ćwierci XX wieku
Nazwy poprzednie: Stojentin (1784), Stohentin (do 1945), Sztehencin (1945),
Stojencino (1947), Stojeino (1948), Stojęcino (1953).
Wierzchocino
Wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy Smołdzino, nad
strumieniem Brodna, w odległości 4,6 km od Smołdzina i zamieszkana przez
200 osób. Z historycznego punktu widzenia jest to wieś założona na planie
wielodrożnicy. Nazwa wsi dzierżawcza od nazwy osobowej Wierzchęta.

Budynki gospodarstwa nr 49 w 2016 roku

Historia
W latach 1486-1608 wieś należała do Tessenów. 1 kwietnia 1608 roku jako
ostatni z rodu zmarł rycerz Schwantesa von Tessen, po czym książę Filip II
szczeciński przekazał majątek księżnej Erdmut. Gdy ta zmarła w 1623 roku
majątek był przekazywany kolejnym spadkobiercom. Do 1660 roku dziedziczyła
go księżna Anna de Croy, a następnie jej syn - książę Ernest Bogusław von Croy.
Gdy książę zmarł w 1684 roku majątek przypadł brandenburskiemu domowi
książęcemu, a w czasach pruskich był wsią królewską. W 1784 roku we wsi był
folwark i 25 domów mieszkalnych, a w 1797 roku wieś została częściowo
zniszczona przez pożar. W 1818 roku wieś liczyła 283 mieszkańców. W 1820
roku folwark nabył niejaki Gustke, a po czterech latach pożar strawił kolejne 4
gospodarstwa. W 1834 roku za sprawą spadku właścicielem folwarku został syn
poprzednika Heinrich Gustke, a ten z kolei przekazał go swojemu synowi Ferdynandowi. W tym czasie zaczęła nabierać kształtów zachodnia i młodsza
część wsi nazywana wówczas Virchenziner Kathen, która początkowo
zabudowana była kilkoma gospodarstwami i chałupami.

Około 1910 rok - gospoda Ernsta Moldenhauera
W 1871 roku we wsi mieszkało 591 osób, były 62 budynki mieszkalne, 4
folwarki, 114 gospodarstw, a na wschód od wsi działała cegielnia. W 1898 roku
folwark przeszedł na własność kamery dworskiej w Charlottenburgu, a w 1914
roku właścicielem majątku był Królewski Dynastyczny Fideikomis, a zarządcą
Max Krahmer, leśniczy ze Smołdzina. W 1939 roku wieś zamieszkiwało 556 osób
i było 101 gospodarstw, a do tego folwark z dworem i trzema budynkami
mieszkalnymi dla pracowników. We wsi funkcjonowała poczta, Wiejskie
Towarzystwo Oszczędnościowo- Kredytowe, szkoła trzystopniowa (w budynku
nr 25 - działała po wojnie, obecnie świetlica), strzelnica, plac gier i cmentarz.

Handel, rzemiosło i usługi były znacznie rozwinięte w Wierzchocinie. Działał tu:
sklep wielobranżowy z piekarnią (w budynku nr 21-22), sklep kolonialny z
mięsnym, gospoda, dwóch kołodziejów, kowal, dwóch krawców, młyn
elektryczny, stolarz, szewc i położna. Jako wieś gminna Wierzchocino
obejmowało dodatkowo trzy siedliska: folwark Heinrichshof (po 1945 roku
Pustynnik, dziś nie istnieje), Lassen i Vogelsang (nie istnieje).
Dawniej do wsi należał folwark Rambow, który znajdował się na zachód od
Wierzchocina. W 1624 roku wymieniany był w dokumentach jako owczarnia, z
dwoma domami mieszkalnymi w 1784 roku i trzynastoma mieszkańcami w 1819
roku. W 1820 roku folwark nabyła Johanna von der Osten z Groß Jannewitz (dziś
Janowice, gm. Nowa Wieś Lęborska), która posiadała go razem z folwarkiem we
wsi Siecie. Folwark przestał funkcjonować około połowy XIX wieku, a dziś nie ma
po nim śladu.
Obecnie na skraju wsi stoi leśniczówka podlegająca pod Nadleśnictwo Damnica.

Remiza strażacka, murowana z kamienia i cegły z II połowy XIX wieku.
Atrakcje, turystyka, zabytki
We wsi budynki z XIX i XX wieku. Na wschód od wsi rozciąga się spory kompleks
leśny w którym staw, liczne stare drzewa, a także leśny rezerwat "Wierzchocińskie Jałowce", który utworzono w 1984 roku. Na powierzchni 1,29
ha skupionych jest około 150 okazów jałowca pospolitego (Juniperus communis)
o zróżnicowanych formach. Przez Wierzchocino przebiega rowerowa trasa R-10.
Nazwy poprzednie: Virchenzyn (1486), Virchenzin (do 1945), Wierzchocin
(1950).

Witkowo
Wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy Smołdzino w
odległości 4,6 km od Smołdzina i zamieszkana przez 106 osób. Z historycznego
punktu widzenia jest to wieś założona na planie ulicówki. Nazwa wsi
dzierżawcza od nazwy osobowej Witek/Witko.

Budynek mieszkalny nr 3
Historia
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1282 roku. Wówczas książę Mściwój II
odnowił nadania wsi dokonane wcześniej przez jego ojca Świętopełka II dla
kościoła św. Stanisława w Gardnie Wielkiej. Przez wieki Witkowo było
zamieszkiwane przez chłopów, zagrodników i budników, a w czasach pruskich
była wsią królewską zarządzaną ze Smołdzina. W 1818 roku Witkowo
zamieszkiwało 169 mieszkańców, a w 1836 roku miało miejsce uwłaszczenie
chłopów. We wsi było 47 budynków mieszkalnych, 4 folwarki, 84 gospodarstwa
oraz 399 mieszkańców. W 1897 roku koło wsi przypadkiem znaleziono olbrzymi
skarb z epoki brązu, który do dziś uważany jest za jeden z największych skarbów
z epoki brązu jaki kiedykolwiek znaleziono na terenie Pomorza. 1 grudnia 1912
roku wieś i jej okolice nawiedziło niewielkie trzęsienie ziemi. W czasie I wojny
światowej, podczas której na frontach walczyli i ginęli mieszkańcy wsi, w
Witkowie pracowali rosyjscy jeńcy. W 1939 roku we wsi było 46 gospodarstw i
mieszkało 281 osób. Witkowo składało się z dwóch części - Oberdorf (Wieś

Dolna, południowa część wsi) i Unterdorf (Górna Wieś, północna część wsi). Do
Witkowa należały również osady: Erlental (obecnie Kolonia Witkowo), Karlshof
(nie istnieje) i Lupinenberg (nie istnieje). We wsi funkcjonowała szkoła, dwa
wiatraki (holenderski i koźlak), gospoda i cmentarz ewangelicki.

1917 rok - budynek gospody August Pigorscha, który obecnie już nie istnieje

Wiatrak wschodni (koźlak) stał jeszcze we wsi w latach 50. XX wieku
Atrakcje, turystyka, zabytki
We wsi zachowało się kilka domów z przełomu XIX i XX wieku.
Nazwy poprzednie: Wicesouo (1282), Vietkow (1779-1819), Vitkow (1780),
Wittkow, Vietkow (do 1945).

Wysoka
Wieś w granicach sołectwa Gardna Mała, położona w południowo-zachodniej
części gminy Smołdzino, nad brzegiem jeziora Gardno w odległości 5,5 km od
Smołdzina i zamieszkana przez 57 osób. Z historycznego punktu widzenia jest
to wieś założona na planie ulicówki. Nazwa wsi od położenia na wysokim
brzegu jeziora.

Centrum wsi na planie z 1858 roku
Historia
Wysoka to stara kaszubska wieś rybacka, która stanowiła własność lenną
Bandemerów. W 1717 roku należała do kapitana Nicolausa von Bandemer i
Valenthina von Bandemer. W 1784 roku we wsi było pięciu rybaków oraz 11
domostw, a wieś składała się z trzech części, które należały do Bandamerów z
Czystej i Retowa. W XIX wieku Wysoką posiadał dziedzic majątku Franz Werner
Wilhelm von Bandemer z Wytowna. W 1818 roku wieś zamieszkana była przez
63 osoby, a w 1862 roku dobra przejął Adolf von Bandemer z Będziechowa. W
1871 roku we wsi było 10 budynków mieszkalnych, 3 folwarki, 16 gospodarstw i
łącznie 84 mieszkańców. W latach 70. XIX wieku jako właściciel wsi wymieniany
jest niejaki Horn z Czystej. W 1909 roku właścicielem Wysokiej został kapitan w
stanie spoczynku, Georg Steifensand ze Swochowa, a w latach 20. XX wieku
majątek został zasiedlony. W 1939 roku mieszkało tu 117 osób w 18
gospodarstw chłopskich. Wieś posiadała szkołę, do której uczęszczały również

dzieci z Czystej i Retowa oraz gospodę. Po wojnie we wsi funkcjonował dom
kolonijny.
Atrakcje, turystyka, zabytki
Wieś położona nad brzegiem jeziora Gardno. Przebiega przez nią szlak
rowerowy R-10 oraz Pomorski Szlak św. Jakuba. We wsi zachowało się kilka
domów i budynków gospodarczych z przełomu XIX i XX wieku

Budynki mieszkalny nr 5A i 5
Nazwy poprzednie: Wyttstock (1493), Wittstock (do 1945).

Żelazo
Wieś sołecka położona w południowej części gminy Smołdzino, w odległości
2,9 km od Smołdzina i zamieszkana przez 272 osoby. Z historycznego punktu
widzenia jest to wieś założona na planie ulicówki. Nazwa wywodzi się od
wyrazu żelazo, który w tym przypadku oznaczał miejscową rudę darniową
eksploatowaną w średniowieczu.

Wjazd do wsi od strony Smołdzina w 2014 roku
Historia
Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w 1281 roku w dokumencie Mściwoja II,
który to przekazał zakonowi Norbertanów w Białobokach nad Regą kościół św.
Piotra Apostoła w Słupsku, łącznie z przynależnymi dziesięcinami od 5 wsi,
wśród których znajdowało się Żelazo. Z dokumentu z 1315 roku dowiadujemy
się, że margrabia Waldemar von Brandenburg potwierdził Kasimirowi Swenzo
posiadanie wsi jako lenna. W XV wieku wieś wraz z Żelkowem (gmina
Główczyce) i częścią majątku Gąbino (gmina Ustka) stanowiła lenno rodziny von
Bandemer. Pierwszy list lenny wystawiony rodzinie von Bandemer pochodził z
1493 roku i wystawiony został przez księcia pomorskiego Bogusława X. Dobra w
Żelazie należały do rodziny von Bandemer aż do 1945 roku, czyli przynajmniej
przez pół tysiąca lat. Podczas wojny siedmioletniej, w latach 1760-1761 w
okolicy Żelaza przebywali Rosjanie. Pod koniec XVIII wieku we wsi były dwa
folwarki, 27 domów, funkcjonował tu kowal i nauczyciel, a na miedzy stał młyn
wodny. Do tego koło wsi były dwie rybaczówki zwane "Kluki", a w lesie stała
osada budnika. Już wtedy istniał we wsi cmentarz z kaplicą, co czyni go jednym z
najstarszych w powiecie słupskim.
W 1808 roku we wsi stacjonował francuski szwadron. Jeden z szaserów, Jean
Blaise, zakochał się w ładnej mieszkance Żelaza, którą poślubił i pozostał we wsi,
gdzie zmarł w 1843 roku. W 1818 roku we wsi wraz z siedliskami (Neu Strelow,
Stregonne, Kluki Żeleskie, młyn wodny i Holzkaten) mieszkało 370 osób.
W latach 50. XIX wieku częstym gościem w Żelazie był Otto von Bismarck. W
1893 roku postawiono na jego pamiątkę kamień z inskrypcją przy osadzie w
lesie, której nazwę również zmieniono na cześć Żelaznego Kanclerza i od tej

pory nazywała się Bismarckstein zamiast Kolischen (jeszcze wcześniej Strigonke
Kathen). Obelisk upamiętniał upadek kanclerza Rzeszy z konia, który zdarzył się
w tym miejscu w 1860 roku. Rodzina von Bandemerów z Żelaza utrzymywał
dobre relacje z księciem Otto von Bismarck, aż do jego śmierci w 1898 roku.
W 1871 we wsi było 17 budynków mieszkalnych i 31 gospodarstw. Na kartach
historii wpisał się szambelan królewski, Rudolph Wilhelm Otto von Bandemer
(1829-1906) i jego żona Cordula. Rudolf znacznie rozbudował folwark i
unowocześnił wieś. Majątek w tym czasie słynął z dobrej hodowli koni
gorącokrwistych. W czerwcu 1885 roku, podczas wystawy rolniczoprzemysłowej w Słupsku, Rudolph von Bandemer otrzymał z rąk ministra
pierwszą nagrodę i premię pieniężną za osiągnięcia w hodowli koni. Jego żona
była artystką i malowała obrazy, które wówczas budziły uznanie. Po śmierci
zostali pochowani na wzgórzu cmentarnym w Żelazie, a ich groby istnieją do
dziś.
W 1879 roku na północny-zachód od wsi wybudowano cegielnię z czterema
piecami, w której w pierwszych latach wypalano tutaj około 100 tys. cegieł
rocznie. 1 października 1900 roku na łące nieopodal wsi wylądował balon z
dwoma Francuzami, którzy 24 godziny wcześniej wystartowali z Paryża.
Ostatnim właścicielem Żelaza był Alfred von Bandemer, który od jesieni 1933
roku był wspierany w zarządzaniu nieruchomościami przez syna Rudolfa.
W 1939 roku we wsi mieszkało 391 osób i było tu 88 gospodarstw. W Żelazie
funkcjonowały: szkoła, gospoda, kuźnia, sklep i cmentarz ewangelicki. Żelazo
jako wieś gminna obejmowała dodatkowo dziś nieistniejące już siedliska:
Bismarckstein, folwark Neustrelow (Strzelewo) i folwark Niederhof.
Na przełomie lutego i marca 1945 roku wieś była przepełniona setkami
uchodźców. 8 marca miejscowość opuścił oddział żołnierzy Luftwaffe, kierując
się w kierunku Gdyni. Mieszkańcy nie otrzymali rozkazu do ewakuacji i pozostali
w domach. Wieś została zajęta przez piechotę radziecką 9 marca 1945 roku, a
wojska pancerne dotarły tu dwa dni później. Wielu mieszkańców zostało
aresztowanych i wywiezionych. Dochodziło również do gwałtów i aktów
przemocy. Cała ludność niemiecka otrzymała od Rosjan nakaz opuszczenia
Żelaza, a schronienie znaleźli w Damnie i Bobrownikach (gm. Damnica). Po
siedmiu tygodniach powrócili do swoich domów, które zastali splądrowane i
zdewastowane. W majątku przebywali przymusowi robotnicy z Ukrainy, którzy
opuścili wieś późnym latem 1945 roku. Ostatni właściciel majątku, Alfred von
Bandemer pozostał we wsi gdzie zmarł cztery dni po wkroczeniu Rosjan. Wiosną
1946 roku do wsi zaczęli napływać pierwsi polscy przesiedleńcy. Z dużego
majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Nazwy poprzednie: Zeleza (1281), Silesen (1460), Zelesa (1493), Slesse (1523),
Sellesen (1578), Selesen (do 1945), Selezyn (1946), Żelazno (1946).

Atrakcje, turystyka, zabytki
Żelazo to spokojna wieś, położona na wysoczyźnie między jeziorami Łebsko i
Gardno, pośród łąk i lasów. Ze wsi roztacza się niczym nie zmącona panorama
na szczyty ruchomych wydm w Słowińskim Parku Narodowym oraz na wieś
Smołdziński Las. Przez Żelazo przebiega szlak rowerowy R-10, Pomorski Szlak
św. Jakuba, a do dyspozycji turystów jest camping. We wsi zachował się zespół
pałacowo-folwarczny z parkiem, budynki mieszkalne z końca XIX wieku oraz
cmentarz ewangelicki.
Pałac

2006 rok
Okazała niegdyś rezydencja von Bandemerów, która wpisana jest do rejestru
zabytków, od lat jest opuszczona i zrujnowana. Posadowiony w głębi posesji
folwarku pałac zbudowano w II połowie XVIII wieku. Początkowo był to dwór z
dwoma oficynami od południa. Około 1850 roku oficyny rozebrano, a od
wschodu dobudowano nowe skrzydło, które połączono ze starą częścią budynku
czworokątną wystawką o ściętych rogach. Do nowego skrzydła od wschodu
dolegała parterowa oficyna, która dziś już nie istnieje. Pod koniec XIX wieku w
starszej części zbudowano ganek i werandę konstrukcji żeliwnej (dziś w
szczątkowej formie).
Po 1945 roku w pałacu mieściła się siedziba PGR-u. W skrzydle starszym były
magazyny, w nowszym na parterze była kuchnia i magazyny, a na piętrze
mieszkania. Nieremontowany, a z czasem opuszczony budynek niszczał i
by ratować go przed zawaleniem zamurowano większość okien. Starszą część
pałacu zdobi attykowe zwieńczenie złożone z motywu trzech kół, mieszczące
dawniej wykonaną z żelaza tarczę herbową von Bandemer, która zaginęła. Nad
wejściem były poza tym płaskorzeźby przedstawiające popiersie kobiety i
mężczyzny. Ozdobione kominkami, stiukami i klatką schodową wnętrza dziś są
w stanie ruiny.

2014 rok

Park o charakterze
leśnym ze wzgórzem
założono w I połowie XIX
wieku z wykorzystaniem
naturalnych walorów
ukształtowania terenu.
Na najwyższym
wzniesieniu parku rośnie
stary dąb nieopodal
którego leży kamień ze
starą inskrypcją, być
może pozostałość po
cmentarzu.

Cmentarz wiejski znajduje się na północno-wschodnim skraju wsi w odległości
0,5 km od jej centrum. Dawne, ewangelickie miejsce pochówkowe założono na
wzniesieniu terenu. W centrum cmentarza znajdują się ruiny kaplicy wraz z
trzema komorami grobowymi rodziny von Bandemer. Mimo dewastacji
cmentarza zachowało się sporo fragmentów pomników nagrobnych, w tym
kamienne nagrobki upamiętniające Kordulę i Rudolfa von Bandemer.

2016 rok - najstarszy zachowany fragment nagrobka z łacińską inskrypcją z
1870 roku

Kordula von Bandemer

Słowinka w stroju żałobnym na
obrazie Corduli von Bandemer z
1870 roku

"Ecce Homo", obraz malarki z 1874
roku , który wisi w ołtarzu
smołdzińskiego kościoła

Cordula Domicilia von Bandemer z domu
Prittwitz i Gaffron urodziła się 11 maja
1838 roku w Poznaniu. 26 marca 1868
roku wyszła za mąż za urodzonego 19
czerwca 1829 roku w Wytownie (gmina
Ustka) Rudolpha Wilhelma Otto von
Bandemera. Ich ślub odbył się w Berlinie,
a po jakimś czasie małżonkowie na stałe
osiedli w pałacu w Żelazie.
Kordula była artystką malarką, której
najbardziej znanym i najciekawszym
obrazem jest portret Słowianki (chłopki) z
okolic Żelaza w stroju żałobnym. Oryginał
obrazu wisiał w pałacu, a wykonana przez
Otto Priebe kopia dziś jest własnością
Muzeum Pomorza Środkowego. Drugi
obraz jej autorstwa znajduje się w ołtarzu
głównym smołdzińskiego kościoła i został
wykonany w 1874 roku. Jest to kopia
obrazu Paula Händlera, który był
dziewiętnastowiecznym malarzem.
Obecnie obrazy Corduli von Bandemer do
tanich nie należą. Na jednej z
zagranicznych aukcji, cena obrazu artystki
wynosi 10 tys. dolarów.
Kordula po śmierci męża w 1906 roku
wyprowadziła się z pałacu i zamieszkała w
willi, która została wybudowana na
pagórku. Dom nazywany był "Haus
Cordula". Sama zmarła 8 października
1918 roku i została pochowana, obok
swojego męża, na wzgórzu cmentarnym
w Żelazie. Nagrobki małżeństwa von
Bandemer przetrwały do dziś. W latach
30 XX wieku w domu Korduli mieścił się
całoroczny obóz dla dziewcząt
(Landjahrlager). Budynek dziś już nie
istnieje.

