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OPIS OBIEKTU: 

Majątek Czarne w połowie dziewiętnastego wieku należał do rodziny Kretkowskich. Drogą 

koligacji rodzinnych przeszedł w ręce Mirosławskich. Ostatnimi właścicielami byli bracia 

Bronisław i Zygmunt Mirosławscy. Dwór pobudowano około 1870 roku, rozbudowano od 

południa w końcu dziewiętnastego wieku, od zachodu w latach 1920-1922. Park krajobrazowy 

utworzono przy dworze w ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego wieku z wykorzystaniem 

istniejącego naturalnego ukształtowania terenu i szaty roślinnej. Przybudówka zachodnia 

powstała  w latach 20-stych XX wieku dla braci Mirosławskich, wzniesiona przez cieślę 

Adamczewskiego. Piętrowa, okazalsza od istniejących budynków, całkowicie zdominowała stary 

dwór, stając się jego reprezentacyjną częścią. Cieśla Adamczewski był także wykonawcą 

drewnianej, ozdobnej bramy wjazdowej z daszkiem, krytym gontem (zniszczona w 1978r). W 

okresie międzywojennym majątek liczył 700 ha lasów sosnowo-brzozowych oraz 60 ha gruntów 

ornych. Mirosławscy posiadali również tartak oraz hodowlę bażantów (ok. 700 sztuk).Po 

zakończeniu wojny  majątek uległ parcelacji. Lasy oraz resztówka z dworem, parkiem i 

budynkami gospodarczymi przeszła pod Leśnictwo Czarne. Dwór usytuowany  w bliskim 

sąsiedztwie lasu, w odległości ok.. 200 m. od jeziora Czarne. Wokół dworu park krajobrazowy 

(pozostałości) : luźne skupiska starodrzewu z grupą modrzewi w wieku 60-80 lat, jawory i brzozy. 

Od strony południowej ogród z kilkudziesięcioma ulami , drzewami i krzewami owocowymi. Od 

wschodu budynki gospodarcze z początkiem XX w. m. in. Obora i spichlerz. Drewniany dwór w 

Czarnem składa się z trzech budynków wzniesionych w różnym czasie, połączonych w jedną 

bryłę. Piętrowa okazała dobudówka zdominowała całkowicie stary dwór i stała się jego 

reprezentacyjną częścią. Posiada trójboczny ryzalit, w narożniku podcień wgłębny, wsparty na 

profilowanych słupach. Uroku dodają wykonane w desce ażury o motywach roślinnych 

balustrady, fryzu czy szczycików nadokiennych.  

Wpisany do rejestru zabytków z dniem 17. 09. 1984r.    
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