KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-1/231/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

ŻELISŁAWKI
4. DATOWANIE
XIX – początek XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- zachowany układ zespołu z większością historycznych elementów
- zachowane obiekty:
– park wokół pałacu
– wzgórze d. kaplicy z fragmentem alei
– budynek pałacu
– dawna gorzelnia
– dawny spichlerz (ob. budynek prod.-mag.)
– budynek administr.-mieszk. – dawna rządcówka
– fragment muru parku od strony folwarku
– zespół 11 domów mieszkalnych pracowników folwarku (najlepiej zachowany nr 21)
– budynek mieszkalny robotników sezonowych
– budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym
Elementy nowe:
- brak niektórych elementów dawnego zagospodarowania w tym kaplicy grobowej rodziny Pohlów
i niektórych budynków gospodarczych
- zespół uzupełniono w II połowie XX wieku nowy, i elementami w tym nowymi budynkami
gospodarczymi i zabudową mieszkalną wielorodzinną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki nr 21
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
nie dotyczy

15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-2/232/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Park w zespole pałacowo-parkowym

2. OBECNA FUNKCJA
park

ŻELISŁAWKI

3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
park przydworski zachowany w historycznych granicach
zachowane elementy kompozycji założenia parkowego: budynek dworu, historyczny starodrzew
parkowy, mur ceglany okalający wzdłuż zachodniej i północnej granicy parku wraz ze słupkami
bramy prowadzącej na teren folwarku, szpaler alejowy wzdłuż zachodniej granicy parku, wzgórze
dawnego grobowca rodzinnego właścicieli majątku wraz ze starodrzewem i część szpaleru
alejowego do grobowca
Elementy nowe:
- zatarciu uległ związek przestrzenny parku z wzgórzem grobowym poprzez aleję, częściowo
wyciętą
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− w parku prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

Inst. Upraw, Nawoż. i Glebozn. Puławy

rekreacyjne

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
14. INFORMACJA O OCHRONIE

Uwagi:
wpis do rejestru: zespół pałacowo-parkowy (park i pałac) 744/25.04.1977 nowy nr
860/25.04.1977

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

860/25.04.1977

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny ogrodzenia parku

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-3/233/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Pałac w zespole pałacowo-parkowym

2. OBECNA FUNKCJA
administracyjna

ŻELISŁAWKI
3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

4. DATOWANIE

6. GMINA

Pszczółki

VI-XVII w., ok.1830, 2 poł. XIX w.
XIX/XX w.

7. POWIAT

gdański

19. UWAGI
Elementy zachowane:
budynek wzniesiony z cegły, elewacje otynkowane, weranda od wschodu o konstrukcji
metalowej, przeszklona
bryła – rozczłonkowana, korpus główny piętrowy w części środkowej zryzalitowany i
podwyższony, w narożu południowym kwadratowa wieża o formie glorietty, całość
podpiwniczona pod półpłaskim, wielospadowym dachem
dyspozycja ścian – zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i
drzwiowych oraz historyczne przybudówki werand i pergoli
dekoracja ścian – wykonane w tynku gzymsy między kondygnacyjne i wieńczące oraz oprawa
drzwi i okien

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Puławy
administracja

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA
14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

860/25.04.1977

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-4/234/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Gorzelnia w zespole pałacowo-parkowym z folwarkiem

2. OBECNA FUNKCJA
produkcyjna

3. MATERIAŁ
cegła

ŻELISŁAWKI
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach pokryty papą
– bryła kilkuczłonowa – część główna trzykondygnacyjna, podpiwniczona z częścią wschodnią
nieco podwyższoną, przykryta dwoma dachami półpłaskim dwuspadowymi o prostopadle
usytuowanych kalenicach, od północy i wschodu przylegają parterowe przybudówki pod
dachami pulpitowymi, a od północy ponadto kwadratowa ceglana wieża rektyfikacyjna
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt większości otworów drzwiowych i
okiennych budynku
– wystrój elewacji – ceglana oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki);
– zachowana metalowa, wielokwaterowa stolarka okienna w przyziemiu i częściowo na najwyższej
kondygnacji – czteroskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy nowe:
– powiększono otwory drzwi prowadzących do budynku z rampy od południa i jedno z okien piętra
w części wschodniej korpusu
– w części wschodniej korpusu okna drugiej i trzeciej kondygnacji otrzymały współczesną,
uproszczoną stolarkę
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Puławy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-5/335/340
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek administracyjno-mieszkalny w zespole pałacowo-parkowym z folwarkiem

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, dach pokryty papą
– bryła – budynek dwukondygnacyjny, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym
– dyspozycja ścian – częściowo zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i
okiennych budynku
– wystrój elewacji – prosta oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki), w ścianie wschodniej
dekoracyjne wnęki w osi elewacji nad wejściem; końcówki belek konstrukcji dachowej
profilowane
– w kilku oknach w części wschodniej budynku zachowana stolarka drzwi wejściowych (płycinowa
z nadświetlem) i okienna w parterze ( dwudzielna ze ślemieniem, sześciokwaterowa na parterze i
dwudzielna sześciokwaterowa na piętrze nad wejściem)
Elementy nowe:
– zmieniono kształt i wielkość części okien, cześć okien przebito dodatkowo, stolarka okienna w
większości okien wymieniona na współczesną w tym jednoprzestrzenną
– ścianę zachodnią oraz piętro ściany północnej otynkowano

ŻELISŁAWKI
6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Puławy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

Mieszkalno-adm.

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-6/236/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek produkcyjno-magazynowy w zespole pałacowo-parkowym z folwarkiem

2. OBECNA FUNKCJA
produkcyjno-magazynowa

3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły
– bryła – dwukondygnacyjna, przykryta wysokim dachem dwuspadowym, poddasza magazynowe,
w osi budynku wysunięta w kondygnacji pietra i poddasza lukarna windowa przykryta dachem
dwuspadowym
– dyspozycja ścian – zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt większości otworów drzwiowych i
okiennych budynku
– wystrój elewacji – ceglane gzymsy (międzykondygnacyjny i podokapowy) oraz oprawa szczytów i
oprawa okien (łuki nadprożowe i podokienniki);
– w części okien zachowana metalowa, wielokwaterowa stolarka okienna i dwuskrzydłowa,
sześciokwaterowa stolarka lukarny windowej
Elementy nowe:
– od zachodu dostawiona przybudówka o konstrukcji metalowej, obłożona blachą
– pokrycie dachowe pierwotnie ceramiczne zastąpione płytami eternitu
– powiększono otwory drzwi i okien w płd.-zach. części przyziemia budynku, a ściany zewnętrzne w
tej części otynkowano
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

ŻELISŁAWKI
6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Puławy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-7/237/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Magazyn folwarczny w zespole pałacowo-parkowym z folwarkiem

2. OBECNA FUNKCJA
magazyn

3. MATERIAŁ
cegła

ŻELISŁAWKI
4. DATOWANIE
pocz. XX w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
– budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, elewacje otynkowane, dach pokryty papą
– bryła prosta – budynek dwukondygnacyjny, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym, od
południa parterowa dobudówka pod dachem pulpitowym
– dyspozycja ścian –zachowane rozmieszenie, wielkość i kształt otworów drzwiowych i okiennych
budynku
– wystrój elewacji – Szczyty rozszerzone w partii okapowej, końcówki belek dachu profilowane,
okna z podokiennikami ceglanymi
– w oknach pietra (szczyty) i przyziemia zachowana stolarka metalowa – wielokwaterowa, w
szczycie wschodnim dwuskrzydłowe deskowe drzwi podawcze na piętrze

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 2
11. LOKALIZACJA
-

Elementy nowe:
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

12. WŁASNOŚĆ

Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa - Puławy

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

rolnictwo

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
zły stan techniczny budynku

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-8/238/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek szkoły

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

ŻELISŁAWKI
3. MATERIAŁ
cegła

4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, dach pokryty dachówką esówką
− bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym
− zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych
− wystrój ścian wykonany w cegle w postaci oprawy otworów (gzymsy nadokienne, nadproża i
podokienniki), profilowane końcówki belek konstrukcji dachowej
− zachowana oryginalna stolarka okienna (dwuskrzydłowa ze ślemieniem, ośmiokwaterowa)

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

Pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 3

Elementy inne:
− w zachodniej części działki towarzyszący budynek gospodarczy, ceglany, parterowy przykryty
wysokim dachem dwuspadowym
− w narożu płn. wschodnim działki ceglane słupki bramy wjazdowej na działkę
− na północ od zespołu szkoły terenu dawnego ogrodu, gdzie urządzono muzeum-lapidarium

11. LOKALIZACJA

Elementy nowe:
− do południowo-zachodniego naroża przylega łącznik prowadzący do nowego skrzydła szkoły
− drzwi wejściowe do budynku od wschodu zamurowano, wprowadzając w to miejsce wąskie okno

12. WŁASNOŚĆ

gminna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

oświata

Zmiany (stan: 2011-11-30):
− przeprowadzono remont uszkodzonego dachu i orynnowania

-

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA
dobry

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-9/239/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny robotników sezonowych

2. OBECNA FUNKCJA
mieszkalna

3. MATERIAŁ
cegła

ŻELISŁAWKI
4. DATOWANIE
przełom XIX i XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− budynek wzniesiony z cegły, pokryty papą
− bryła – budynek parterowy, wielosegmentowy, przykryty wspólnym półpłaskim dachem
dwuspadowym na ściance kolankowej
− zachowany podział na segmenty mieszkalne, czytelne pierwotne rozmieszczenie otworów
okiennych i drzwiowych
− wystrój ścian – ceglany w postaci gzymsu międzykondygnacyjnego oraz gzymsów nadokiennych
Inne elementy:
− z budynkiem mieszkalnym związany jest budynek gospodarczy usytuowany na wschód od
budynku mieszkalnego
Elementy nowe:
− do ściany południowej dostawione parterowe, przeważnie drewniane, przybudówki nowych
wiatrołapów o dachach płaskich, pulpitowych
− otwory okienne powiększone, stolarka okienna wymieniona na współczesną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− brak zmian

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki 16
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-10/240/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Budynek mieszkalny nr 21 w zespół folwarcznej zabudowy mieszkalnej

2. OBECNA FUNKCJA
budynek mieszkalny

3. MATERIAŁ
cegła, elewacje
otynkowane

ŻELISŁAWKI

4. DATOWANIE
I połowa XX wieku

19. UWAGI
Elementy zachowane:
- budynek wzniesiony z cegły, ściany otynkowane
- bryła – budynek parterowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, od północy do ściany
szczytowej przylega parterowa przybudówka wejściowa przykryta dachem dwuspadowym
- zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych
- zachowana stolarka okienna – dwuskrzydłowa, czterokwaterowa
Elementy nowe:
- dach pokryty falistym eternitem w miejsce dachówki ceramicznej
- wymieniona stolarka drzwiowa i częściowo okienna na współczesną, jednoprzestrzenną
Zmiany (stan: 2011-11-30):
− stolarka w pozostałych oknach wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania
tradycyjnych podziałów

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

83-032 Pszczółki

10. ADRES
Żelisławki nr 21
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ

prywatna

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

mieszkalne

14. INFORMACJA O OCHRONIE
Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
pogarszający się stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA
zaniedbany

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2006-11-10

20. FOTOGRAFIE

Widok od zachodu

Widok od północy

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. OBIEKT

Ż-11/247/240
5. MIEJSCOWOŚĆ

Układ ruralistyczny wsi

2. OBECNA FUNKCJA
nie dotyczy

ŻELISŁAWKI
3. MATERIAŁ
nie dotyczy

4. DATOWANIE
XVI w.

19. UWAGI
Elementy zachowane:
− zachowany czytelny układ zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem oraz ulicowej wsi
folwarcznej
− zachowana historyczna struktura zespołu dworsko-parkowego i folwarku oraz – w znacznej
części wsi pofolwarcznej
Elementy nowe:
− zniekształcenie zespołu w części południowej (bloki mieszkalne i nowy kościół na trasie alei
prowadzącej do rodzinnego grobowca związanego z parkiem dworskim)
− przekszatłcenia historycznej struktury zabudowy mieszkalnej

6. GMINA

Pszczółki

7. POWIAT

gdański

8. WOJEWÓDZTWO

pomorskie

9. KOD POCZTOWY

nie dotyczy

10. ADRES
11. LOKALIZACJA
-

12. WŁASNOŚĆ
13. RODZAJ UŻYTKOWANIA

nie dotyczy
nie dotyczy

14. INFORMACJA O OCHRONIE
część obszaru
Nr i data wpisu do rejestru zabytków
wpisana do rej.
16. RODZAJE ZAGROŻEŃ
Przekształcenia historycznej zabudowy i
niekontrolowane wprowadzanie współczesnej
zabudowy
15. STAN ZACHOWANIA
nie dotyczy

17. WPISUJĄCY DANE
Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-11-30

20. FOTOGRAFIE

Żelisławki – widok od północy (z drogi do wsi Ulkowy).

Układ wsi Żelisławki na mapie messtischblatt z 1925 r.

Żelisławki – mapa topograficzna

