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Zwiàzek
Miast i Gmin
Dorzecza Pars´ty
Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty zrzesza
23 gminy, w tym 4 miejskie, 6 miejsko-wiejskich i 13 wiejskich. G∏ównym celem Zwiàzku jest wspólne rozwiàzywanie
problemów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska, propagowanie
edukacji ekologicznej, a tak˝e promocja regionu. Obszar dzia∏ania Zwiàzku liczy 4 200 km kwadratowych i zamieszka∏y jest
przez ponad 264 tys. mieszkaƒców. Krajobraz dorzecza Pars´ty zosta∏ ukszta∏towany przez lodowiec, efektem czego sà liczne pozosta∏oÊci w postaci oczek wytopiskowych, torfowisk
oraz g∏azów narzutowych, z których najwi´kszy (trzeci w Europie) znajduje si´ na cmentarzu w Tychowie. Dorzecze Pars´ty charakteryzuje si´ wyjàtkowym klimatem, co w po∏àczeniu z wyst´powaniem licznych êróde∏ wód mineralnych oraz
borowiny spowodowa∏o powstanie na tym terenie dwóch
uzdrowisk: w Po∏czynie Zdroju i Ko∏obrzegu.

Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty
ul. Koszaliƒska 96A, 78-230 Karlino
tel. (+48 94) 311 72 47
fax (+ 48 94) 311 71 16
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl
www.parseta.org.pl • www.parseta.pl
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Wst´p
Przez setki lat rolnictwo odgrywa∏o wielkie znaczenie w ˝yciu gospodarczym Pomorza, stanowi∏o podstawowe êród∏o utrzymania
dla wi´kszoÊci mieszkaƒców. Dominujàca cz´Êç wsi swój rodowód
wywodzi z wieków Êrednich i stanowi∏a uposa˝enie powstajàcych
koÊcio∏ów, klasztorów bàdê lenno miejscowej, pomorskiej szlachty lub szlachty przyby∏ej z terenu dzisiejszych Niemiec. Do przedstawicieli rodzimej szlachty /ró˝ne sà opinie/ zaliczane sà takie rody jak: Âwi´tosze, Karnicowie, Wussekenowie, Boninowie, Sycewonie /Zitzewitz/, Kleszcze /Kleist/, Podkomorzowie /Puttkamer/, Naciemi´rzyce /Natzmer/, Panowie z Oparzna – von Wupersnow, Kamykowie, Borkowie - potomkowie ostatniego ko∏obrzeskiego kasztelana. Do rodzin rycerskich o niemieckim rodowodzie zaliczyç nale˝y: von Behrów, von Ebersteinów, von Wachholtzów, von Wedlów, von Ostenów, von Hindenburgów, von
Köllerów, von Düringów, von Heydebrecków, von Bevenhusenów, von Blanckenburgów, von Rugenwoldów, von Manteufflów
i wiele innych mniej znanych.
Pierwsi rycerze niemieccy, którzy przynieÊli ze sobà prawo lenne,
zaczynajà si´ pojawiaç na terenie dorzecza Pars´ty dopiero w latach 70-tych XII w. Jednak obcy a˝ po wiek XIII stanowili rzadkoÊç. Prawdziwy prze∏om w procesach osadniczych nastàpi∏ w II
po∏. XIII w., gdy nastàpi∏ gwa∏towny nap∏yw kolonistów niemieckich za sprawà biskupa kamieƒskiego Hermanna von Gleichen.
Mo˝liwe to by∏o w wyniku przeludnienia wsi niemieckiej, wyst´powania nadwy˝ki ludnoÊci i jej sk∏onnoÊci do poszukiwania nowego miejsca zamieszkania, co si´ wiàza∏o z szeregiem ulg i zwolnieƒ, jakie zyskiwali osadnicy. Osadnicy przynosili ze sobà prawo
niemieckie, które z czasem zatraca∏o swój etniczny charakter i stawa∏o si´ obowiàzujàcym dla wszystkich mieszkaƒców miast i wsi.
Poza biskupem dzia∏alnoÊç lokacyjnà podejmowa∏y klasztory,
g∏ównie bia∏obocki.
Przewodnik po parkach, dworach, pa∏acach i zamkach w dorzeczu
Pars´ty ma za cel przybli˝yç zainteresowanym pi´kno terenów
rozpoÊcierajàcych si´ nad dzikà rzekà Pomorza Ârodkowego, które na przestrzeni wieków - tak jak ca∏e Pomorze - przechodzi∏y bogate koleje losów. Zmiany polityczne i spo∏eczne, jakie nastàpi∏y
w wyniku II wojny Êwiatowej, doprowadzi∏y do tego, ˝e pozosta∏y dwory, pa∏ace bez swoich twórców. Jako mienie poniemieckie,
obce cia∏o, traktowane by∏y bez szczególnej troski. Szereg obiektów uleg∏o kompletnemu zniszczeniu.
Ten stan rzeczy zmieni∏ si´ radykalnie po 1990 r. Wiele obiektów
znalaz∏o prywatnych nabywców, którzy z troskà o najdrobniejsze
szczegó∏y dokonujà odbudowy obiektów europejskiej kultury.
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Znajdujà one nowe przeznaczenie cz´sto jako hotele, prywatne rezydencje, siedziby fundacji. Stajà si´ - tak jak w przesz∏oÊci - zaczynem dla wielu pozytywnych zmian na wsi pomorskiej. Szczególnej
troski wymagajà dawne dwory u˝ytkowane obecnie na potrzeby
mieszkalne przez wspólnoty mieszkaniowe. Brak Êrodków finansowych, wy˝sze koszty utrzymania nie sprzyjajà odtworzeniu i
utrzymaniu choçby zewn´trznej formy dawnej siedziby ziemiaƒskiej.
W gorszej sytuacji pozostajà dawne parki, cz´sto o bardzo bogatej szacie roÊlinnej i z licznymi pomnikami przyrody. Brak Êrodków finansowych po stronie samorzàdów, które najcz´Êciej sta∏y
si´ w∏aÊcicielami parków, uniemo˝liwia ich odbudow´ i w∏aÊciwà
piel´gnacj´. Szkoda, bo w wielu przypadkach mog∏yby pos∏u˝yç
jako miejsce dla wypoczynku i poznania przyrody.
Przewodnik zawiera opisy 155 dworów, parków, pa∏aców i zamków po∏o˝onych na terenie gmin cz∏onków Zwiàzku Miast i Gmin
Dorzecza Pars´ty, u∏o˝onych alfabetycznie wg polskich urz´dowych nazw miejscowoÊci z podaniem nazwy gminy i powiatu.
Przy ka˝dej opisanej miejscowoÊci podano jej nazw´ niemieckà wg
stanu zarejestrowanego w treÊci mapy topograficznej w skali 1:25
000. W ramach kwerendy po polskich zborach archiwalnych starano si´ ustaliç histori´ opisanych obiektów, nazwisk w∏aÊcicieli,
architektów czy te˝ budowniczych. Wykonano krótkie opisy
obiektów, podkreÊlajàc szczególne ich walory oraz stan obecny, tj.
na miesiàc maj 2005 r. Wi´kszoÊç obiektów architektonicznych
opatrzona zosta∏a zdj´ciami. Przy wykonaniu przewodnika bardzo pomocne by∏o opracowanie wykonane
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Inwentaryzacja Turystyczno-Krajoznawcza woj. koszaliƒskiego”.
Ca∏oÊç opracowania uzupe∏nia mapa krajoznawcza obrazujàca lokalizacj´ opisanych
obiektów. Przewodnik po parkach, pa∏acach,
dworach i zamkach w dorzeczu Pars´ty obok
innych tematycznych przewodników wykonanych na zlecenie Zwiàzku Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty stanowi ciekawe kompendium wiedzy dla interesujàcych si´ przesz∏oÊcià Pomorza, a
szczególnie jego cz´Êci Êrodkowej.
Andrzej Âwirko
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Batyƒ - niemiecka nazwa Battin

1

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Ruiny pa∏acu za∏o˝onego na planie prostokàta. Budynek pierwotnie z ryzalitami na osi fasady i elewacji ogrodowej. Pi´trowy,
przykryty dachem czterospadowym z wystajàcymi ponad dach ryzalitami.
Od strony fasady ryzalit trzykondygnacyjny, zwieƒczony a˝urowà
balustradà. Okna zamkni´te odcinkowo i prostokàtnie. Pa∏ac nawiàzywa∏ do rozwiàzaƒ neoklasycystycznych, ale te˝ do tzw. stylu
„arkadowego”. Wybudowano go najprawdopodobniej w II po∏.
XIX wieku dla rodziny Rosemann z Berlina.
Na poczàtku XX wieku dokonano modernizacji budynku. Po wojnie funkcjonowa∏a w nim szko∏a podstawowa. Obecnie w stanie
ruiny. Pa∏ac zlokalizowany by∏ w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci wsi
w kompleksie zabudowaƒ gospodarczych.
Od pó∏nocy i zachodu ruiny pa∏acu otoczone sà XIX-wiecznym
parkiem o charakterze krajobrazowym. Przez park przebiega droga.
Batyƒ to stara wieÊ, której rodowód si´ga czasów Êredniowiecza.
Pierwsze wzmianki pisane pochodzà z 1412 roku i dotyczà opisu
zniszczeƒ, jakich si´ dopuÊcili Krzy˝acy ze Âwidwina. WieÊ by∏a
lennem starego rodu pomorskiego von Podewils, który przyby∏ na
te tereny z ziemi ko∏obrzeskiej 22 maja 1362 roku. Batyƒ nale˝a∏a do nich a˝ do I po∏. XIX wieku. W 1628 roku wieÊ pozostawa∏a w r´kach Anselma von Podewils, w 1756 roku w∏aÊcicielem wsi
by∏ cz∏onek rodu – Edward von Podewils. Jego nast´pcà by∏ syn
Ludwig Christian. Od 1776 roku w∏aÊcicielem majàtku by∏ genera∏ Friedrich Wilchelm von Podewils, a nast´pnie jego ˝ona Ehleonora Carolina z domu Wolsky.
W tym czasie we wsi istnia∏a du˝a owczarnia, szeÊç gospodarstw
zagrodowych i gospoda. W 1843 roku majàtek przeszed∏ na w∏asnoÊç Otto Bogislowa von Kleist, który naby∏ majàtek za kwot´ 16
120 talarów. We wsi mieszka∏o wówczas 214 mieszkaƒców. W
1853 roku C.J. Heyse naby∏ majàtek za sum´ 12 700 talarów od
Antonette Friedrike von Kleist.
W tym czasie wiele majàtków szlacheckich zmienia∏o w∏aÊcicieli,
gdy˝ mieszczanie uzyskali prawo nabywania ziemi.
W 1867 roku w sk∏ad majàtku Batyƒ wchodzi∏y równie˝ dwa folwarki Carlsruh (obecnie Zbytki) i Klein Damerow (Dàbrówka)
po∏o˝one na pó∏nocny wschód od wsi. ¸àcznie wieÊ z majàtkiem
oraz folwarkami zamieszkiwa∏y 582 osoby.
W 1892 roku w∏aÊcicielem dawnych dóbr rycerskich – Batynia i
dwóch folwarków (ok. 1094 ha) zosta∏ Hosemann, który zleci∏
wybudowanie neoklasycystycznego pa∏acu. Majàtek posiada∏ ju˝
wówczas maszyn´ parowà oraz nale˝a∏a do niego mleczarnia. W
1914 roku w∏aÊcicielem zosta∏ Erich Hosemann, a powierzchnia
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majàtku zmniejszy∏a si´ do 793 ha. Do lat 1931-32 majàtek nale˝a∏ do rodów Hosemann i Ponatz, którym jako osobom pochodzenia ˝ydowskiego odebrano go i dokonano parcelacji. Podzielono
go na 55 gospodarstw. Z tego okresu pochodzà liczne zagrody o
jednolitej architekturze, rozciàgajàce si´ wzd∏u˝ drogi prowadzàcej
do dawnego ewangelickiego koÊcio∏a.

Bàdki – niemiecka nazwa Rothenfiess

2

Gmina Barwice, powiat szczecinecki

Uk∏ad przestrzenny zatarty. Park zaniedbany. Âlady po
parterowym dworze z koƒca XIX w. Park krajobrazowy z koƒca
XIX w., o pow. 2 ha.
Bàdki to dawny XVIII-wieczny folwark nale˝àcy pierwotnie do
miasta Barwice.

Bia∏a Góra – niemiecka nazwa Ballenberg
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

3

Z pierwotnego za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego zachowa∏ si´ do
dzisiejszych czasów park naturalistyczny, b´dàcy pierwotnie
cz´Êcià lasu otaczajàcego wieÊ, wzbogacony o sztucznie wprowadzone gatunki drzew – buki, jesiony, d´by i klony.
Pierwotny uk∏ad i wyposa˝enie zatarte. Powierzchnia parku
wynosi oko∏o 3 ha. Za∏o˝ono go w II po∏owie XIX wieku. Wed∏ug
XIX – wiecznych przekazów kartograficznych nieistniejàcy obecnie dwór ulokowany by∏ mi´dzy parkiem a podwórkiem, zwrócony szczytem do drogi wiejskiej.
Bia∏a Góra to dawna wieÊ rycerska, o której pierwsze wzmianki
pochodzà z 1523 roku i wskazujà, ˝e by∏a lennem rodu von
Zozenow. Jej pierwszym w∏aÊcicielem by∏ Natzme von Zozenow,
wymieniony we wzmiance jako ten, na którym cià˝y∏ obowiàzek
s∏u˝by wojennej. W 1569 r. wzmiankowani jako w∏aÊciciele byli
Andreas i Jacob von Zozenow. W 1694 roku rodzina von
Zozenow sprzeda∏a majàtek Maxowi von Wolde. Nast´pnie
przeszed∏ na w∏asnoÊç jego syna Lorenza Jürgena, po którym
dobra odziedziczy∏a wdowa Hedwig Elizabeth de domo von
Kameke, a nast´pnie Caspar Edmund von Sydow, jej drugi mà˝.
W 1750 roku majàtek z powodu z∏ego gospodarowania zosta∏
wystawiony na licytacj´. Kupi∏ go Primislaw Ulricha von Kleist.
Jego powierzchnia w 1756 r. wynosi∏a 3 i 1/8 ∏ana. Ówczesna wieÊ
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sk∏ada∏a si´ z folwarku, owczarni, 5 du˝ych gospodarstw, zagrodnika, kuêni – ∏àcznie 9 domów.
W 1774 roku, jako w∏aÊciciel zosta∏ odnotowany Joachim
Rüdigier von Kleist. Na poczàtku XIX wieku wieÊ przesz∏a w
drodze koligacji w posiadanie rodziny von Borcke, by ponownie
wróciç do von Kleistów. W 1853 roku w∏aÊcicielem majàtku rycerskiego by∏a rodzina mieszczaƒska Schmeling, która nast´pnie
odsprzeda∏a go Hermannowi Schmieden. Rodzina Schmieden
pozosta∏a w∏aÊcicielem majàtku do koƒca II wojny Êwiatowej.
W okresie mi´dzywojennym nastàpi∏a cz´Êciowa parcelacja
majàtku. Âwiadczà o tym Êródwioskowe wybudowania, na które
sk∏adajà si´ jednakowe domy mieszkalne wraz z zabudowaniami.

Bia∏ogard – niemiecka nazwa Belgard

4

Gmina Bia∏ogard, pow.bia∏ogardzki

Zamek – pozosta∏oÊci budowli obronnej, podziemia, partie
murów piwnic wyznaczajàcych rzut poziomy dawnego zamku
zamykajàcego si´ w prostokàcie o wymiarach 11,5 x 20,5 m. Mury
wzniesione sà z kamienia i ceg∏y. Pierwotny zamek by∏ budowlà
wolnostojàcà, otoczonà wa∏em obronnym. W latach 1315–1321
stanowi∏ siedzib´ ksi´cia zachodniopomorskiego Warcis∏awa IV.
Zamek na przestrzeni wieków by∏ wielokrotnie przebudowywany,
ostatecznie rozebrany w latach 90-tych XX w. Âredniowieczny
zamek wzniesiono na miejscu wczesnoÊredniowiecznego
s∏owiaƒskiego grodziska za∏o˝onego w VII w.
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Bia∏owàs – niemiecka nazwa Balfanz

5

Gmina Barwice, powiat szczecinecki

Pa∏ac neogotycki z I po∏. XIX w. na planie prostokàta z dwoma
zryzalitowanymi, prostokàtnymi skrzyd∏ami. Widoczny taras wraz
z ryzalitem (wejÊcie). Ostro∏ukowe okna oraz lizeny. Wn´trza
eklektyczne. Pow. u˝ytkowa 2270 m2.
Wokó∏ pa∏acu park za∏o˝ony w I po∏. XIX w., o cechach eklektyzmu romantycznego. Pow. 6,5 ha; 30 gatunków drzew.
W pobli˝u koÊcio∏a dawna kaplica grobowa z 1689 r., konstrukcja szachulcowa. Zosta∏a ufundowana przez Kazimierza von
Glasenapp. Wokó∏ lipy drobnolistne o obw. od 300 cm do 410 cm
(7 sztuk) oraz d´by szypu∏kowe: 420 cm i 450 cm.
Budynki gospodarcze, dobrze zachowane, z kamienia i ceg∏y
(koniec XIX i pocz. XX w.) Szczególnie godny uwagi jest szachulcowy dom ogrodnika z koƒca XIX w. oraz ceglany dom zarzàdcy
z XIX w.
Bia∏owàs – wieÊ Êredniowieczna, wielodro˝nica, lenno rodów von
Vodig oraz von Glassenapp. Ostatnim w∏aÊcicielem majàtku rycerskiego Balfanz by∏ Friedrich Wilhelm Graf von Rittberg.
Twórcà obecnego uk∏adu przestrzennego zespo∏u pa∏acowoparkowego by∏ R. Haase, do którego majàtek nale˝a∏ w okresie
budowy pa∏acu wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
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Bia∏y Zdrój – niemiecka nazwa Balsdrey
Gmina S∏awoborze, powiat Êwidwiƒski

6

Dwór z IV çwierçwiecza XIX w., przyk∏ad skromnej pomorskiej
architektury dworskiej. Wzniesiony na planie prostokàta z p∏ytkim, poprzedzonym gankiem ryzalitem na osi elewacji frontowej.
Budynek parterowy, z pi´trowym ryzalitem przykryty dachem
dwuspadowym. Ganek poprzedzony schodami. Stolarka drzwiowa i okienna w wi´kszoÊci XIX–wieczna, dach kryty dachówkà zak∏adkowà. Elewacja budynku dekorowana gzymsem parapetowym
profilowanym i zwieƒczone drobno profilowanym gzymsem koronujàcym. Ryzalit zwieƒczony trójkàtnym oprofilowanym naczó∏kiem. Okna w profilowanych opaskach, w fasadzie z odcinkowym
gzymsem nadokiennym i p∏ycinami z dekoracjà geometrycznà.
Budynki gospodarcze w stanie ruiny.

Biernów – niemiecka nazwa Quisbernow,
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

7

Istniejàcy pierwotnie dwór, o bli˝ej nieokreÊlonej formie nie zachowa∏ si´ do obecnych czasów, uleg∏ rozbiórce. Równie˝ spoÊród
licznych budynków gospodarczych i inwentarskich zachowa∏y si´
cztery bardzo zmienione, rozlokowane po obu stronach drogi wewn´trznej. Wszystkie pochodzà z prze∏omu XIX i XX wieku. Park
podworski, poczàtek XIX wieku, naturalistyczny. Powierzchnia –
2 ha. Rozplanowany po pó∏nocno-wschodniej stronie podwórza
folwarcznego, z fragmentami ceglanego ogrodzenia od zachodu.
Biernów – historia pisana osady si´ga roku 1493 i okreÊla si´ jà jako wieÊ o metryce Êredniowiecznej, lenno rodu von Manteuffel.
W 1493 roku odnotowano istnienie koÊcio∏a w Biernowie, którego fundatorem by∏ Johann von Zozenow. W I po∏. XVIII wieku
majàtek rycerski sk∏ada∏ si´ z dwóch folwarków i by∏ ponownie
w∏asnoÊcià Manteufflów. W 1728 roku do∏àczono do Biernowa
dobra w BuÊlarach. W 1773 roku Heinrich Christoph von Manteuffel sprzeda∏ cz´Êç posiad∏oÊci za 1000 talarów Antonowi von
Krock. Na pocz. XIX wieku majàtek wchodzi∏ w sk∏ad dóbr rodu
von Zozenow, ale ju˝ w latach 30-tych XIX wieku jako w∏aÊcicieli wymienia si´ rodzin´ Schmieden, a od 1838 roku rodzin´ Gottschlak i od 1861 roku - Malue. W 1892 roku majàtek Biernów
zajmowa∏ 842 ha, w tym 519 ha pól. Z tego czasu pochodzi za∏o˝enie parkowo-pa∏acowe wraz z zabudowaniami folwarcznymi. W
latach 20-tych XX wieku majàtek uleg∏ zniszczeniu i liczy∏ ju˝ tylko 575 hektarów.
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Biesiekierz – niemiecka nazwa Bizieker

8

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Na prawo od drogi krajowej Szczecin-Gdaƒsk po∏o˝ony jest zespó∏
pa∏acowo-parkowy pochodzàcy z prze∏omu XIX i XX w., sk∏adajàcy si´ z pa∏acu zbudowanego w 1907 r. w stylu eklektycznym z elementami secesji. Pa∏ac sk∏ada si´ z: dwukondygnacyjnego korpusu g∏ównego z pseudoryzalitem w osi elewacji, zwieƒczonym wystawkà zakoƒczonà trójspadowym dachem pokrytym, tak jak na
ca∏oÊci, dachówkà oraz ze skrzyd∏a bocznego. Na skrzy˝owaniu
korpusu g∏ównego i skrzyd∏a wie˝a na planie kwadratu z he∏mem
dzwonowym. We wn´trzu ciekawa klatka schodowa, bogato zdobiona motywami geometrycznymi oraz salon z dwoma neogotyckimi kominkami. Pa∏ac otoczony jest parkiem krajobrazowym za∏o˝onym 100 lat wczeÊniej ni˝ wybudowany pa∏ac. Zachowa∏y si´
skupiska starego drzewostanu.
WieÊ Biesiekierz od XIV w. stanowi∏a cz´Êç majàtku ko∏obrzeskiego rodu Holkenów, których g∏ówna siedziba mieÊci∏a si´ w pobliskim Nosowie. W 2/3 nale˝a∏a do rodu von Kranksporn i prawdopodobnie rodu von Kameke. A˝ po XIX w. wieÊ zmienia∏a wielokrotnie w∏aÊcicieli. Przez pewien czas nale˝a∏a w cz´Êci do innego znanego rodu pomorskiego von Heidebreck z linii parsowskiej.
Pod koniec XVIII w. jedynym w∏aÊcicielem zosta∏a rodzina von
Kameke. To w okresie ich w∏adania powsta∏ ca∏y zespó∏ pa∏acowo-parkowy. Ostatnim w∏aÊcicielem majàtku by∏ Edward graf von
Herztberg.
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Boboliczki - niemiecka nazwa Neu Bublitz
Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

9

Dwór z koƒca XIX w. zbudowany przez rodzin´ von Gerschow,
która by∏a w∏aÊcicielem niewielkiego majàtku ziemskiego, wydzielonego z dóbr ziemskich Gozdu. Dwór powsta∏ razem z parkiem i
za∏o˝eniem gospodarczym, które zosta∏o rozbudowane na pocz.
XX w. przez nowego w∏aÊciciela, Christiana Zäh. Dwór zbudowany z ceg∏y, Êciany dzia∏owe o konstrukcji szachulcowej wype∏nione glinà. Do bry∏y budynku przylega prostokàtny ganek na osi fasady i pi´cioboczny ryzalit na osi elewacji ogrodowej zakoƒczony
trójkàtnym szczytem. Dach dwuspadowy. Elewacja bez wystroju.
Z dawnego za∏o˝enia przetrwa∏ park z prze∏omu XIX i XX w., naturalistyczny o pow. 2 ha.

Bolkowo – niemiecka nazwa Bolkow

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

10

Bolkowo to dawny majàtek rycerski. Pierwszym znanym w∏aÊcicielem by∏ Filip Ferdynand von Wolde (XVIII w.). W II po∏. XIX
w. majàtek przeszed∏ na w∏asnoÊç rodziny von Woedtke, w ich
w∏adaniu pozosta∏ do marca 1945 r.
Z pierwotnego za∏o˝enia dworsko-parkowego zachowa∏ si´ w
dobrym stanie dawny dwór z koƒca XIX w. Obecnie u˝ytkowany
na potrzeby szko∏y podstawowej.
Jest to budynek wybudowany na planie prostokàta z licznymi
ryzalitami i wykuszami. Kompozycja oraz opracowanie bry∏y
obiektu nie nawiàzuje do ˝adnego stylu historycznego, tworzàc
architektur´ chaotycznà i niezbyt udanà.
Charakterystycznà cechà uk∏adu wn´trz jest umieszczenie w
przyziemiu dworu du˝ej sali reprezentacyjnej z wielobocznym
ryzalitem od strony ogrodu oraz ulokowanie pomieszczeƒ gospodarczych w piwnicach budynku. Autorzy projektu i wykonawcy
nieznani. Budynek wzniesiony dla rodziny Woedtke.
Dwór jest usytuowany w pobli˝u drogi Bia∏ogard – Wa∏cz.
DojÊcie do dworu poprzedzone podjazdem. Po stronie
po∏udniowej i zachodniej dworu rozciàga si´ 1,7 ha park krajobrazowy ze stawem. Park zosta∏ za∏o˝ony w II po∏. XIX w.

Borz´cino – niemiecka nazwa Borntin
Gmina Barwice, powiat szczecinecki

11

Dom zarzàdcy, budynek bezstylowy, z koƒca XIX w., parterowy,
dach dwuspadowy z naczó∏kami, wystawka na osi fasady. Gzyms
wieƒczàcy – zàbkowany. W pobli˝u park z po∏. XIX w., naturalistyczny, o pow. 5 ha, drzewostan mieszany. Inne budynki: gorzelnia ceglana z koƒca XIX w., dwór spalony w 1946 r. Ca∏oÊç
zaniedbana.
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Borz´cino to Êredniowieczna wieÊ, lenno rodu von Zastrow (od
XVI do XVIII w.). Ostatnim w∏aÊcicielem by∏a rodzina Snethlage

Boêniewice - niemiecka nazwa Hufenberg
Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

12

Zespó∏ dworsko-parkowy. Dwór wzniesiony w dwóch etapach. Za∏o˝ony w II po∏. XVIII w., z tego okresu pochodzà dwie sklepione
kolebkowo piwnice. W po∏. XIX w. na fundamentach starego budynku o konstrukcji szachulcowej, z zachowaniem piwnic, wzniesiono nowy dom z ceg∏y.
Jest to obiekt parterowy, przykryty dachem naczó∏kowym z pi´trowym ryzalitem i szeregiem lukarn w po∏aci dachu. Na osi elewacji
ogrodowej prostokàtny portyk poprzedzony schodami. Elewacja
zdobiona gzymsami: nadokiennym, kordonowym, podokapowym.
Ryzalit i lukarny zwieƒczone trójkàtnymi tympanonami. Budynek
stanowi w∏asnoÊç osoby prywatnej i poddany zosta∏ pracom remontowym z zachowaniem szczególnej starannoÊci nad przywróceniem
pierwotnego wyglàdu. Dzieje dworu wià˝à si´ z historià miejscowoÊci Hufenberg, która jako za∏o˝enie folwarczne powsta∏a w XVIII w.
Folwark nale˝a∏ do domeny paƒstwowej w Bobolicach. Kolebowe
sklepienia piwnic dworu wskazujà, ˝e musia∏ powstaç nie póêniej
ni˝ przed 1800 r., czyli w roku, w którym folwark kupi∏a rodzina
von Wenden, obecna w tych okolicach ju˝ od XVII w. W ich r´kach
majàtek Bo˝niewice przebywa∏ do poczàtku XX w. Obecnie istniejàce zabudowania zosta∏y wzniesione zapewne przez rodzin´ von
Wenden. Âwiadczà o tym inicja∏y „CvW 1905” znajdujàce si´ na
jednym z budynków gospodarczych. Dwór powsta∏ w po∏. XIX w.,
gdy w∏aÊcicielem majàtku by∏ Carl von Wenden, a przebudowany
zosta∏ na siedzib´ w∏aÊciciela na pocz. XX w.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie dworu znajduje si´ oficyna, dom administratora folwarku. Zbudowany na pocz. XX w., ceglany, w naro˝niku 8-boczna wie˝a z he∏mem cebulastym. Obecnie odrestaurowana. Obiekt prywatny.
Na pó∏nocny-zachód od dworu rozciàga si´ 4,5 ha park z po∏. XIX
w., krajobrazowy, z drzewostanem g∏ównie rodzimym.
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Brusno – niemiecka nazwa Brutzen

13

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

Brusno – dawny majàtek rycerski, którego w∏aÊcicielem w XIX w.
by∏a rodzina von Hagen. W XX w. w∏aÊcicielem by∏ Hans
Hübner, osoba spoza ówczesnej szlachty pomorskiej.
Zachowany do dnia dzisiejszego XIX w. zespó∏ dworsko-parkowy
zosta∏ za∏o˝ony przez rodzin´ von Hagen. Dwór wybudowano w
1811 r. na planie prostokàta w stylu póênoklasycystycznym; posiada starannie opracowany wystrój elewacji, w którym szczególnà
uwag´ zwracajà: wyszukane proporcje, klasycznoÊç kompozycji z
ryzalitami na osi d∏u˝szych elewacji oraz starannie opracowane i
wykonane detale architektoniczne. Jest to budowla parterowa z
zamieszka∏ym poddaszem (sypialnie) oraz podpiwniczona (pomieszczenia gospodarcze). Ca∏oÊç przykryta dachem mansardowym. Obiekt nale˝y uznaç za ciekawy i charakterystyczny dla
pewnego typu siedzib ziemiaƒskich na Pomorzu, pomimo ˝e stan
techniczny jest nie najlepszy, a rozbiórka istniejàcego pierwotnie
ganku i wprowadzenie eternitu zamiast dachówek zubo˝y∏y jego
wyglàd.
Dwór jest po∏o˝ony w otoczeniu 8-hektarowego parku o charakterze krajobrazowo-leÊnym z mocno ju˝ zatartym uk∏adem przestrzennym z okresu jego za∏o˝enia.

Buczki – niemiecka nazwa Schönfelde

14

Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki

By∏y folwark za∏o˝ony prawdopodobnie w I po∏. XIX w., nale˝àcy
pierwotnie do majàtku w Pobàdziu. Od XX w., samodzielny majàtek. W aktach z 1928 r. jako w∏aÊciciel funkcjonuje Otto Fink.
Z pierwotnie istniejàcego za∏o˝enia dworsko-parkowego, zachowa∏
si´ dwór, dawny dom zarzàdcy pochodzàcy z koƒca XIX w., budynek wzniesiony na rzucie prostokàta dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym. Obiekt raczej nieciekawy. Zabudowania gospodarcze ceglano-kamienne mocno zniszczone. Do dawnego dworu /obecnie budynek mieszkalny/ prowadzi zabytkowa aleja klonowa o d∏ugoÊci 1,5 km, przechodzàca przy podjeêdzie w lipowà. Za budynkiem ma∏y ogród otoczony szpalerem Êwierków.
Skromny park z drzewostanem rodzimym pochodzi z k. XIX w.

Budzistowo - niemiecka nazwa Altstadt
Gmina Ko∏obrzeg, powiat ko∏obrzeski

15

Pa∏ac z lat 70-tych XIX w., styl: historyzm z elementami angielskiego neogotyku i renesansu. Budynek na planie prostokàta z
dwukondygnacyjnymi, odr´bnie zadaszonymi, trójkàtnymi szczytami. OÊ Êrodkowa podkreÊla ryzalit zwieƒczony neogotyckim
szczytem ze sterczynami, poprzedzony balkonowym portykiem z
18

kolumnami. Elewacja tylna równie˝ bogato rozcz∏onkowana.
Dach dwuspadowy.
Pa∏ac wybudowany zosta∏ dla ko∏obrzeskiej domeny, po II wojnie
mieÊci∏y si´ tu biura PGR-u. Obecnie stanowi w∏asnoÊç prywatnà,
zosta∏ w 2005 r. odremontowany z przeznaczeniem na hotel.
Pa∏ac usytuowany jest w sposób klasyczny, poprzedza go
dziedziniec gospodarczy, zabudowany budynkami dawnego
majàtku ziemskiego (chlewnie, stodo∏y, itp.), przez Êrodek którego
wiedzie droga ∏àczàca pa∏ac z drogà wiejskà, z ty∏u pa∏acu park z
pocz. XX w., krajobrazowy, z drzewostanem mieszanym, przylegajàcy do rzeki Pars´ty.
Pa∏ac II, tzw. „myÊliwski” – nr 18 (Budzistowo), usytuowany na
zachód w stosunku do wczeÊniej opisanego pa∏acu, wybudowany
w latach 70-tych XIX w., styl: historyzm z elementami neorenesansu i baroku. Budynek wzniesiony na planie prostokàta z
pseudoryzalitem na osi pod∏u˝nej elewacji i dostawionym ryzalitem elewacji ogrodowej.
Pa∏ac, pó∏torakondygnacyjny z mansardowym dachem z lukarnami na osi okien. Pseudoryzalit zwieƒczony belwederem z ozdobnà
kratà, ozdobiony na osi herbowym tondem. Pole herbu nale˝àce
do rodu Maagerów zdobi sztukaterskie god∏o z 3 sylwetkami
chartów. Elewacja budynku bogato zdobiona. Z ty∏u za pa∏acem
p∏ynie rzeka Pars´ta, pomi´dzy nià a pa∏acem rozciàga si´ ma∏y
park krajobrazowy z XX w. z drzewostanem rodzimym. Ca∏oÊç
stanowi obecnie w∏asnoÊç osoby prywatnej. Budynek zosta∏
starannie odnowiony.
WieÊ Budzistowo jest starà s∏owiaƒskà osadà, która powsta∏a przy
grodzie, który da∏ poczàtek Ko∏obrzegowi. O bogatej przesz∏oÊci
Êwiadczy bardzo dobrze zachowany koÊció∏ek mariacki pochodzàcy z 1284 r. Jest to obiekt wczesnogotycki, jednonawowy.
Najstarszy koÊció∏ na terenie dorzecza Pars´ty i ca∏ego Pomorza
Ârodkowego.
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Bugno – niemiecka nazwa Neustettin

16

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Dwór neoklasycystyczny z II po∏. XIX w., na planie prostokàta z
gankiem na osi fasady. Podpiwniczony, parterowy, z pi´trowà wystawkà w dachu, na osi fasady. Przykryty dachem dwuspadowym.
Pierwotnie budynek s∏u˝y∏ na potrzeby administracji leÊnej.
Po pó∏nocnej stronie dworu rozciàga si´ park krajobrazowy z II
po∏. XIX w. o pow. 2,5 ha.

Bukówko – niemiecka nazwa Neu Bukow
Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki

17

Dawny zespó∏ pa∏acowo-parkowy, z I po∏. XIXw., pa∏ac neoklasycystyczny wybudowany w 1873 r. na rzucie prostokàta, z ryzalitami w elewacjach frontowej i ogrodowej. Od szczytu weranda.
Korpus dwukondygnacyjny, dach czterospadowy. Skrzyd∏a parterowe z mieszkalnymi poddaszami, przykryte dachami dwuspadowymi. Powierzchnia u˝ytkowa budynku 930 m kw. Elewacja zdobiona: gzymsami, p∏ycinowym fryzem, pseudoryzalitami i pilastrami.
Wokó∏ pa∏acu rozciàga si´ 15,5 ha park krajobrazowy o cechach
naturalistycznych z elementami romantycznymi /staw z wyspà/,
przechodzàcy w las liÊciasty. Zabudowania gospodarcze wzd∏u˝
dziedziƒca rozciàgajàcego si´ przed frontem pa∏acu, budynki ceglano-kamienne, bezstylowe. We wsi koÊció∏ z XVI w., póênogotycki.
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Chwalimki – niemiecka nazwa Neuvalm
Gmina Barwice, powiat szczecinecki

18

Dwór neoklasycystyczny z koƒca XIX w., murowany,
parterowy z lizenowym ryzalitem oraz wystawkà w dachu
fasady. Ryzalit zwieƒczony trójkàtnym tympanonem. Pow.
u˝ytkowa 980 m2. Budynek otoczony rozleg∏ym (pow. 8
ha), naturalistycznym parkiem z XIX w., który przechodzi w
las mieszany.
Przed fasadà dworu dziedziniec gospodarczy, zabudowany
budynkami z kamienia i ceg∏y i zamkni´ty budynkiem
bramnym o dachu ∏amanym. WejÊcie na teren parku wraz z
dworem prowadzi przez bram´ wykonany z kutego ˝elaza z
motywami esownic. Ca∏oÊç zespo∏u zachowa∏a swój pierwotny wyglàd z prze∏omu XIX i XX w. Obecnie stanowi
w∏asnoÊç osoby prywatnej.
Chwalimki to dawny majàtek rycerski, nale˝àcy w II po∏.
XVIII w. do rodziny von Zastrow. Ostatnimi w∏aÊcicielami
by∏a rodzina von Digosch.
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Cieszyn – niemiecka nazwa Tessin

19

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Dwór z II po∏. XIX w., pozbawiony cech stylowych, za∏o˝ony na
rzucie prostokàta, z trójbocznym aneksem od strony zachodniej
i prostokàtnà, dwukondygnacyjnà wie˝à od po∏udniowo-wschodniej. Pi´trowy, z pó∏kolistym, czterokolumnowym gankiem od
frontu, tworzàcym na pi´trze otwarty balkon z pi´knà balustradà.
Dach naczó∏kowy. Remont przeprowadzony w 1981 r. spowodowa∏ zatarcie elementów dekoracyjnych elewacji. Przed fasadà budynku zabudowania gospodarcze. Na pó∏nocny-wschód od dworu
rozciàga si´ park krajobrazowy z II po∏. XIX w., o pow. 1,2 ha.
Park przylega bezpoÊrednio do jeziora Parnowskiego, b´dàcego rezerwatem ptactwa (∏abàdê niemy). W pewnym oddaleniu od dworu koÊció∏ gotycki z XIV w., przebudowany w XIX w. Czas budowy koÊcio∏a wskazuje na Êredniowieczny rodowód wsi Cieszyn.
W dokumentach z tego okresu wymienia si´ Cieszyn jako wieÊ
lennà nale˝àcà w po∏owie do rodu von Münchow i rodu von Heidebreck, w r´kach których pozostawa∏a do lat 40-tych XX w. (von
Münchow), bàdê do koƒca XIX w. (von Heidebreck). Do lat
1975/76 we wsi znajdowa∏ si´ pa∏ac o konstrukcji ryglowej, rozebrany z uwagi na z∏y stan techniczny.

Cybulino - niemiecka nazwa Zeblin

20

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Dwór klasyczny wzniesiony na pocz. XIX w., najprawdopodobniej na planie XVIII-wiecznej siedziby szlacheckiej, Êwiadczy o
tym zachowana piwnica sklepiona kolebkowo. Jest to obiekt murowany z kamienia i ceg∏y, przykryty dachem dwuspadowym.
Przy fasadzie i elewacji ogrodowej ryzality, elewacje pokryte boniowaniem. Obecnie trwajà prace remontowe prowadzone przez
nowego w∏aÊciciela majàce na celu dostosowanie dworu na potrzeby ekskluzywnego hotelu. Pierwotny XVII-wieczny dwór powsta∏
na potrzeby ówczesnych w∏aÊcicieli rodziny von Kleist.
Nowy, XIX-wieczny dwór wzniesiono w okresie, gdy w∏aÊcicielami rycerskiego majàtku Zeblin by∏a rodzina von Hellerman.
Ostatnimi w∏aÊcicielami by∏à rodzina Grüdler.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie dworu zachowa∏y si´ dwa budynki
gospodarcze: kamienna obora oraz magazyn o konstrukcji ryglowej. Po stronie pó∏nocnej i wschodniej dworu rozciàga si´ 3,5 ha
za∏o˝enie parkowe z XIX w. o cechach parku krajobrazowego. W
parku, w jego cz´Êci po∏udniowo-wschodniej kaplica grzebalna
dawnych w∏aÊcicieli, pochodzàca z XVII w., o konstrukcji szachulcowej, na planie oÊmioboku, przy Êcianach empory, kopu∏a kryta
gontem, obecnie remontowana.
22

Dargiƒ - niemiecka nazwa Dargen

21

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Dwór z po∏. XIX w. przebudowany w 1970 r., klasycystyczny,
za∏o˝ony na planie wyd∏u˝onego prostokàta, parterowy, przykryty
dachem naczó∏kowym z wystawkà na osi fasady. Wschodnia cz´Êç
fasady z oryginalnymi podzia∏ami, z zachowanà stolarkà okiennà
wraz z okiennicami, zachodnia przebudowana wspó∏czeÊnie.
Elewacja dworu z cz´Êciowo zachowanymi zdobieniami.
Niewykluczone, ˝e istniejàcy dwór powsta∏ na miejscu starszego
dworu, mo˝e na to wskazywaç 600-letnia historia wsi.
Dargiƒ zosta∏ wspomniany w êród∏ach pisanych w 1363 r. pod
nazwà Dane. Stanowi∏ lenno znanych rodów pomorskich von
Kleist i von Bonin, do których nale˝a∏ do koƒca XVIII w. Budow´
istniejàcego dworu nale˝y wiàzaç z Joachimem Kalem von
Wenden, który naby∏ majàtek w 1800 r. Rodzina von Wenden
pozostawa∏a w∏aÊcicielami majàtku do koƒca II wojny Êwiatowej.
Na istnienie starszego dworu wskazuje równie˝ park, którego
za∏o˝enie datuje si´ na XVIII w. Park krajobrazowy z elementami
barokowej kompozycji. W jego po∏udniowo-zachodniej cz´Êci
znajduje si´ staw z wysepkà. Drzewostan mieszany.

Dàbrowa Bialogardzka

22

– niemiecka nazwa Damerow
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
Pa∏ac z I po∏. XIX wieku, rozbudowany w koƒcu XIX wieku i
wyremontowany na poczàtku XX wieku. Konstrukcja budynku
mieszana: murowano-szachulcowa. Obiekt bezstylowy z elementami neogotyckimi. Najstarsza cz´Êç pa∏acu – wschodnia, za∏o˝ona
na planie litery „L” z dwoma ryzalitami od frontu i gankiem od
ogrodu. Od zachodu przylega do niej druga cz´Êç pa∏acu, zbudowana z nieotynkownej ceg∏y. Od zachodu ryzality, zarówno w
cz´Êci ogrodowej, jak i w fasadzie. Dach nad cz´Êcià wschodnià –
mansardowy, nad cz´Êcià zachodnià – dwuspadowy. Elewacja
skromna, ograniczajàca si´ do opilastrowania ryzalitu na osi
fasady i dekoracyjnego obramowania okna w ryzalicie. W cz´Êci
zachodniej pa∏acu widoczne gzymsy dzielàce elewacj´. Gzyms
podokapowy zdobiony ostro∏ukowatymi arkadami. Otwory okienne posiadajà profilowane obramowania. We wn´trzu godne
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uwagi jedynie drewniane schody, o dekoracyjnych rozwiàzaniach.
Obecnie obiekt opustosza∏y, popadajàcy w ruin´. Powierzchnia
pa∏acu 500 m2, a kubatura oko∏o 2000 m2. Pa∏ac wpisany jest do
rejestru zabytków pod numerem 1053.
Autorzy projektu i budowy sà nieznani. Obiekt zosta∏ wzniesiony
dla rodziny von Hagen z Bia∏ogardu.
Park z XIX wieku w stylu naturalistycznym, przylegajàcy do
pa∏acu. Zajmuje powierzchni´ 25 ha, i w pewnym momencie
przechodzi w las liÊciasty, który ciàgnie si´ na po∏udnie, wzd∏u˝
potoku bez nazwy – dop∏ywu Regi. Z pierwotnego wystroju parku
zachowa∏y si´ cztery niewielkie stawy oraz dwie zewn´trzne aleje:
pó∏nocna lipowa oraz wschodnia klonowa.
Dàbrowa Bia∏ogardzka – to wieÊ o metryce Êredniowiecznej, pierwsza wzmianka pochodzi z 1322 roku. Od XIV wieku do 1735
roku by∏a lennem rodu von Ramel. Ostatni z w∏aÊcicieli z rodu
von Ramel, Erdmann Chrystian odsprzeda∏ majàtek Ludwigowi
von Sydow, który zby∏ go na rzecz Caspara Heinricha von
Stechow. W 1738 roku wieÊ naby∏ Anton Friedrich von Zozenow
i pozosta∏a ona w r´kach tego rodu do roku 1838. Po tym okresie
wieÊ przesz∏a w posiadanie rodu von Hagen z Bia∏ogardu, którego
pierwszy przedstawiciel wybudowa∏ istniejàcy pa∏ac i za∏o˝y∏ park.
W po∏owie XIX wieku we wsi mieszka∏y 304 osoby. W 1892 roku
majàtek liczy∏ 1327 ha, w tym 875 ha pól uprawnych. Na
poczàtku XX wieku.
24

D

obrociechy – niemiecka nazwa Dubbertech
Gmina Bobolice, powiat szczecinecki
23
Istniejàcy dwór pochodzi z II po∏ XIX w. i powsta∏ najprawdopodobniej w okresie, gdy ten rycerski majàtek nale˝a∏ do rodziny Goede. Za∏o˝ony zosta∏ na planie prostokàta z portykiem na osi fasady i niewielkim pó∏kolistym ryzalitem przy elewacji ogrodowej.
Dwukondygnacyjny, przykryty dachem naczó∏kowym. Nad wejÊciem jednoosiowy ryzalit wsparty na p∏ycie balkonu. Ca∏oÊç psuje
dach pokryty eternitem oraz usuni´cie elementów dekoracyjnych
w trakcie przeprowadzonych prac remontowych. Dwór obecnie zaadaptowano na potrzeby mieszkaniowe nowego w∏aÊciciela, osoby
prywatnej. Zabudowania gospodarcze wyst´pujà w pewnym oddaleniu od dworu. Do najciekawszych obiektów nale˝y budynek gorzelni z 1875 r. z inicja∏ami „GVH” (Gerd von Hagen).
Dwór po∏o˝ony jest na obszarze rozleg∏ego, ponad 11 – ha parku
krajobrazowego, za∏o˝onego w XIX w.
Majàtek rycerski w Dobrociechach w XIX i XX w., nale˝a∏ do jednej z wi´kszych posiad∏oÊci ziemskich na terenie powiatu koszaliƒskiego. W 1928 r. liczy∏ 1149 ha. Funkcjonowa∏a gorzelnia, cegielnia oraz prz´dzalnia we∏ny.

D

obrowo – niemiecka nazwa Dubberow
Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki
24
Dawny zespó∏ pa∏acowo-parkowy z XIX w. z pa∏acem neogotyckim wzniesionym na XVI-wiecznych fundamentach. Jest to budowla z charakterystycznà 5-kondygnacyjnà wie˝à przykrytà
ostros∏upowym he∏mem. Wokó∏ pa∏acu park z po∏. XIX w., krajobrazowy, o pow. 1,5 ha. W pobli˝u koÊció∏ szachulcowy z prze∏omu XVIII i XIX w., salowy z wie˝à na planie kwadratu z he∏mem
namiotowym. Wyposa˝enie barokowe. Cz´Êcià sk∏adowà dawnych zabudowaƒ gospodarczych jest zachowany m∏yn wodny na
rzece LiÊnicy. Murowany, z prze∏omu wieków XIX i XX.
Dobrowo to stare lenno rodu von Kleist, w r´kach których znajdowa∏o si´ a˝ do koƒca II wojny Êwiatowej.
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Do∏ganów, D∏uganowo

25

– niemiecka nazwa Dolgenow
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
Zespó∏ pofolwarczny, z∏o˝ony z cz´Êci dworsko-parkowej, podwórza gospodarczego i koloni mieszkalnej.
Dwór z koƒca XIX wieku – wyburzony w latach 70-tych XX
wieku; zachowa∏a si´ jedynie dawna parterowa oficyna przylegajàca do rezydencji oraz fragmenty piwnic z kamienia polnego. Nie
istnieje równie˝ zabudowa dziedziƒca dworskiego, usytuowana w
pó∏nocnej cz´Êci zespo∏u. Do dzisiejszych czasów przetrwa∏
jedynie park podworski o cz´Êciowo zatartym uk∏adzie z licznymi
ubytkami w drzewostanie oraz kamiennym ogrodzeniem od
strony drogi.
Podwórze gospodarcze – o czytelnej, historycznej (pocz. XX w.)
kompozycji przestrzennej, w formie regularnego prostokàta.
Budynki kamienno-ceglane wzniesione pod koniec XIX wieku
zaniedbane. Najciekawszym budynkiem jest stary spichlerz.
Kolonia mieszkalna – to ciàg murowanych pi´ciu dwojaków wraz
z budynkami gospodarczymi. Bez wartoÊci zabytkowych, wzniesione na poczàtku XX wieku.
WieÊ Do∏ganów w dokumentach pisanych wymieniona po raz
pierwszy w 1540 roku, w opisie posiad∏oÊci zakonu Joannitów. W
cz´Êci nale˝a∏a równie˝ do rodziny szlacheckiej o nieznanym
nazwisku. W 1621 roku Dolgenow wraz z K∏odzinem oddana
zosta∏a w lenno Lorenzowi von Wachholz. W 1804 roku z ca∏oÊci
majàtku wydzielono folwark Do∏ganów, którego w∏aÊcicielem by∏
Christoph Radüge. Trzy lata póêniej z posiad∏oÊci wydzielono 9
w∏ók ziemi, którà otrzyma∏ pruski oficer z rodziny von
Braunschweig. Pod koniec XIX wieku majàtek Do∏ganów (dawny
folwark) by∏ w∏asnoÊcià Ludwiga Günthena (do majàtku nale˝a∏o
974 ha ziemi). W latach dwudziestych XX wieku majàtek
ponownie zmieni∏ w∏aÊciciela. Zosta∏ nim Ernst Schmeling, który
by∏ wczeÊniej zarzàdcà majàtku w K∏odzinie i wygra∏ go w karty
od Günthena. Nowy w∏aÊciciel unowoczeÊni∏ gospodarstwo –
wybudowa∏ kamienno-ceglane budynki gospodarcze, wodociàg w
oparciu o w∏asne uj´cie wody z 60-metrowej studni wyposa˝onej
w pomp´ motorowà. Majàtek pozosta∏ w r´kach rodziny
Schmeling do koƒca II wojny Êwiatowej. W latach 1946-47 wieÊ
zosta∏a zasiedlona osadnikami w ramach „Akcji Wis∏a” (przymusowe przesiedlenie mieszkaƒców z Bieszczad.

Do∏gie - niemiecka nazwa Dolgan
Gmina Bia∏y Bór, powiat szczecinecki
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Dwór neoklasycystyczny powsta∏ ok. 1800 roku, kiedy w∏aÊcicielem 842-hektarowego majàtku by∏ Borysowski. Jest to budynek
wybudowany na planie prostokàta, parterowy z ryzalitem na osi
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fasady, nakryty dachem naczó∏kowym. Mocno przebudowanà bry∏´
budynku charakteryzuje dekoracyjnie przyozdobiony Êrodkowy
pseudoryzalit zwieƒczony trójkàtnym szczytem i ozdobiony ma∏ym
gankiem z falistym szczytem.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych po 1945 r. zatarciu uleg∏o wiele elementów dekoracyjnych elewacji oraz zlikwidowano wiele sztukaterii oraz oryginalnà stolark´ okiennà i drzwiowà.
Godnym uwagi jest po∏o˝enie dworu nad wysokim brzegiem rynnowego jeziora Do∏gie. Od strony wschodniej do dworu przylega park
krajobrazowy z koƒca XIX w. o pow. 7,5 ha.

Drzonowo- niemiecka nazwa Drenow

27

Gmina Ko∏obrzeg, powiat ko∏obrzeski

Dwór z II po∏. XVIII w., wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany, mieszanina stylów: klasycyzmu, neogotyku i modernizmu. Wybudowany na planie wyd∏u˝onego prostokàta z werandà
i pseudoryzalitem na osi fasady, parterowy z zamieszka∏ym poddaszem. Ca∏oÊç przykryta naczó∏kowym dachem. Dwór wybudowano dla rodziny von Schell w po∏. XIX w., przebudowano wn´trze
budynku. Dwór charakteryzuje si´ skromnym wystrojem elewacji
ograniczonym do listowych opasek okiennych i terakotowego coko∏u, glazurowanych na zielono p∏ytek parapetowych. Prosty
gzyms koronujàcy zachowany jedynie na froncie: przy szczycie
pseudoryzalitu. Dwór usytuowany jest na skraju krajobrazowego
parku i sadu, przy zakolu rzeki B∏otnicy, poprzedzony budynkami
gospodarczymi. Do parku prowadzi ∏adna aleja kasztanowców.
Drzonowo posiada bogatà i d∏ugà histori´. WieÊ ta zosta∏a za∏o˝ona nie póêniej ni˝ w XIV w. Pierwsze zapiski pochodzà z 1315 r.
i okreÊlajà jà jako lenno rodu von Manteuffel. Wielokrotnie zmienia∏a w∏aÊcicieli; najbardziej dynamiczny okres jej rozwoju przypada na prze∏om XIX i XX wieku.
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Ga∏owo – niemiecka nazwa Galow

28

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki
Istniejàce za∏o˝enie dworskie powsta∏o w koƒcu XIX w. z dawnego majàtku domeny paƒstwowej. W 1928 r. w∏aÊcicielem Ga∏owa,
które stanowi∏o tylko cz´Êç majàtku domeny by∏ Syring.
Zachowany do dnia dzisiejszego dwór neoklasycystyczny wybudowany zosta∏ w II po∏. XIX w. Pierwotnie sk∏ada∏ si´ z dwóch skrzyde∏. Obecnie pozosta∏o tylko m∏odsze skrzyd∏o, za∏o˝one na planie
prostokàta, z ryzalitem przy fasadzie, elewacji ogrodowej i elewacji pó∏nocnej. Budynek jest parterowy z poddaszem, przykryty
dwuspadowym dachem. WejÊcie g∏ówne szerokie, poprzedzone
schodami. Cz´Êç budynku wy∏àczona z u˝ytkowania.
Po wschodniej stronie dworu rozciàga si´ 1,5 ha park naturalistyczny.
WieÊ Ga∏owo za∏o˝ona zosta∏a przez arian, uchodêców z Polski.
Ju˝ w okresie Êredniowiecza we wsi funkcjonowa∏ majàtek rycerski, nale˝àcy pierwotnie do rodziny von Kleist; póêniej von Putkammer.

Gawroniec

29

– niemiecka nazwa Görsdorf, Gersdorf
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
Dawny zespó∏ pa∏acowo-parkowy, pozosta∏oÊç po majàtku rycerskim, zapoczàtkowanym przez ród von Borcke w XV w. Obecne
za∏o˝enie dworskie swoje poczàtki wywodzi z XVIII w., kiedy to
powsta∏ pa∏ac; nast´pnie silnie przebudowywany w XIX i XX w.
W wyniku przeprowadzonych remontów uzyska∏ swój obecny wyglàd budowli klasycystycznej. Zosta∏ wzniesiony na planie litery
„L”, jako dwukondygnacyjna bry∏a z u˝ytkowym poddaszem oraz
ryzalitem 3-osiowym w cz´Êci centralnej elewacji frontowej. Cz´Êç
pa∏acu przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym dachówkà.
Cz´Êcià sk∏adowà dawnego zespo∏u ju˝ równie˝ park o pow. 5 ha,
za∏o˝ony w I po∏. XIX w., w stylu krajobrazowym. W pobli˝u na
wzniesieniu klasycystyczny koÊció∏ Êw. Teresy, w kszta∏cie rotundy, wzniesiony w 1828 r. z kamienia ciosanego W podziemiach trumny ze szczàtkami doczesnymi rodziny
von Borcke. Stoi na miejscu koÊcio∏a wczeÊniejszego, wybudowanego z drewna i gliny.
Gawroniec to stara Êredniowieczna wieÊ o
pierwotnej nazwie Jerstorff, wymienionej
ju˝ w 1251 r. Nazwa wsi wywodzi si´ od
imienia Jarosz z typowo kaszubskimi
zmianami. WieÊ, tak jak ca∏e starostwo
drahimskie, od po∏owy XIV w., nale˝a∏a do Rzeczypospolitej
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Gàsków – niemiecka nazwa Ganzkow
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

30

Dawny zespó∏ dworsko-parkowo-folwarczny pochodzàcy z XIX
wieku. Zachowa∏ si´ do dzisiejszych czasów w bardzo ograniczonym zakresie.
Dwór z II po∏. XIX wieku posadowiony w po∏udniowej cz´Êci
dziedziƒca folwarcznego jest w stanie pó∏ruiny – zachowa∏y si´ jedynie Êciany obwodowe, bez stolarki z fragmentem konstrukcji
dachowej. By∏ to budynek bezstylowy, parterowy o raczej skromnym wystroju.
Park dworski – o za∏o˝eniu krajobrazowym i cechach naturalistycznych, z dwoma stawami i ∏àczàcym je strumieniem, jest obecnie zaroÊni´ty. Powierzchnia parku ok. 5,5 ha. Z drobnych form
architektonicznych w parku zachowa∏a si´ szczàtkowo dawna lodownia o kolebkowym sklepieniu.
Cz´Êç gospodarcza zespo∏u sk∏ada∏a si´ z koloni mieszkalnej pracowników folwarcznych (czworaki) oraz zabudowaƒ gospodarczych i inwentarskich. Do dzisiejszych czasów zachowa∏y si´ jedynie: obora, chlewnia oraz stodo∏a. Pozosta∏e wyburzono. Domy
robotników folwarcznych w wi´kszoÊci zachowane. Najciekawszym budynkiem jest dawna szko∏a, którà wybudowano w latach
20-tych XX wieku.
Gàsków to dawna wieÊ rycerska o pierwotnej nazwie Ganzkow,
która wywodzi si´ od s∏owa garnek. Âwiadczy to o s∏owiaƒskim rodowodzie wsi.
WieÊ stanowi∏a lenno rodu von Manteuffel, który posiada∏ od po∏.
XV wieku posiada∏ znacznà cz´Êç wschodnich terenów ziemi Êwidwiƒskiej.
W XVII i do I po∏. XVIII wieku wieÊ nale˝a∏a do rodziny von Zatrow. Na poczàtku XVIII wieku cz´Êç majàtku kupi∏ dr Tobias
Bogislaw Rüdert, a w 1736 roku pozosta∏à cz´Êç naby∏ Friedrich
von Dreger; nast´pnie majàtek nale˝a∏ do Marii von Glasenapp i
jej spadkobierców:Christo Thyma i dr Boguslawa Friedricha. W
po∏owie XVIII wieku wy∏àcznym w∏aÊcicielem majàtku by∏ Danio
Barnwasser. W 1804 roku majàtek kupi∏a za sum´ 15 000 talarów
pani von Borde, z domu von Kleist; w r´kach tej rodziny majàtek
pozostawa∏ do koƒca XIX wieku. Nast´pnie nale˝a∏ do rodziny
von Werder. Powierzchnia wynosi∏a oko∏o 700 ha. Na poczàtku
XX wieku majàtek nale˝a∏ do Elzy von Schumann, a nast´pnie do
Ilse von Schumann – obie z domu Werder. O póêniejszych w∏aÊcicielach brak informacji.
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G∏odowa – niemiecka nazwa Goldbeck

31

Gmina Bobolice, pow. koszaliƒski

G∏odowa to Êredniowieczna wieÊ koÊcielna, o której pierwsze pisane wzmianki pochodzà z 1492 r. Po sekularyzacji dóbr koÊcielnych powsta∏ folwark, a nast´pnie majàtek ziemski, który od XVI
do XVII w. nale˝a∏ do rodu von Zavten, a w XVIII w. do von
Wenden. W 1884 r. w∏aÊcicielem rycerskiego majàtku by∏ Clarsen,. Wówczas to wybudowano dwór, wi´kszoÊç obiektów gospodarczych oraz za∏o˝ono park.
Pozosta∏a cz´Êç obiektów gospodarczych zosta∏a wzniesiona w
1924 r. przez Gustawa Villnow, o czym Êwiadczà inicja∏y „G.V.”
i data 1924 umieszczona na oficynie przydworskiej.
Zachowany do obecnych czasów dwór jest dwukondygnacyjnym
budynkiem przykrytym dachem naczó∏kowym. Pod wzgl´dem architektonicznym jest raczej nieciekawym, gdy˝ wi´kszoÊç elementów pierwotnego wystroju elewacji uleg∏a zatarciu w trakcie przeprowadzonych wspó∏czeÊnie prac remontowych. Ca∏oÊç dodatkowo popsu∏a zamiana ceramicznego pokrycia dachowego na blach´
ocynkowanà. Wyci´to równie˝ wi´kszoÊç drzew rosnàcych w pobli˝u dworu.
Park naturalistyczny o pow. 2,7 ha, rozciàga si´ po pó∏nocno-zachodniej stronie dworu. Zosta∏ za∏o˝ony w II po∏. XIX w. W pewnym oddaleniu od zespo∏u dworsko-parkowego znajduje si´ neoromaƒski, kamienny, jednonawowy koÊció∏ z II po∏. XIX w. W
koÊciele chrzcielnica renesansowa z 1659 r.
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G∏odzino – niemiecka nazwa Glötzin

32

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Dzieje majàtku w G∏odzinie sà zwiàzane z rodem von Podewils, a
materialnym Êwiadectwem tego zwiàzku jest zachowane za∏o˝enie
dworsko-parkowe si´gajàce XVIII wieku. Jest ono po∏o˝one po
pó∏nocnej stronie wiejskiej drogi.
Przy zespole dworsko-parkowym znajduje si´ czworoboczne podwórze folwarczne oraz niewielki cmentarz (po wschodniej stronie
wsi), którego istnienie odnotowano na mapie z 1891 roku.
Najstarszym elementem wsi G∏odzino jest murowany dwór, którego korpus pochodzi z II po∏. XVIII wieku, przebudowany na poczàtku XIX i na poczàtku XX wieku. Dwór reprezentuje typowy
schemat niewielkiej siedziby szlacheckiej wyst´pujàcej na terenie
Pomorza Êrodkowego w ciàgu II po∏. XVIII wieku i I po∏. wieku
XIX.
Budynki gospodarcze po∏o˝one sà wokó∏ podwórza folwarcznego.
Zosta∏y wybudowane na poczàtku XX wieku. Budynki mieszkalne
(tzw. czworaki) robotników folwarcznych datowane sà na 1914
lub 1915 rok i oznaczone inicja∏ami „K.S”, czyli Kurta Scheiblera
– w∏aÊciciela majàtku. We wsi mo˝na spotkaç zagrody ch∏opskie,
rozlokowane przy drogach po zachodniej stronie zespo∏u folwarcznego. Powsta∏y w latach 1910-1930. Sà murowane oraz murowano-drewniane. Godnym uwagi jest budynek dawnej karczmy (posesja nr 1) o konstrukcji murowanej i ryglowej.
Zespó∏ dworsko-parkowy uleg∏ na przestrzeni lat dekompozycji, w
wyniku wyburzeƒ oraz chaotycznej modernizacji. Dwór ulokowano w osi alei lipowej. Jest to parterowy, murowany, dwubry∏owy
obiekt nakryty dachem naczó∏kowym i mansardowym, o zró˝nicowanej architekturze, b´dàcej efektem etapowej rozbudowy, która trwa∏a od II po∏. XVIII wieku do poczàtku XX wieku.
Na po∏aci dachowej dwie szerokie lukarny czteroosiowe zwieƒczone daszkami dwuspadowymi. Elewacja ogrodowa równie˝ z wy-
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stawkami. Po stronie po∏udniowo-zachodniej przylega do pa∏acu
piwnica, na której pierwotnie znajdowa∏a si´ oran˝eria. Po stronie
po∏udniowo-wschodniej do pa∏acu prowadzi aleja lipowa. Widoczna jest równie˝ altana o konstrukcji drewnianej. Przylegajàcy
do pa∏acu park obejmuje teren o kszta∏cie nieregularnym i posiada walory krajobrazowe. W Êrodkowej cz´Êci trzy stawy umieszczone w szeregu i otoczone drzewami. W cz´Êci po∏udniowo-wschodniej widoczne Êlady po dawnym sàdzie i ogrodzie. W kierunku pó∏nocno-wschodnim park przechodzi w kompleks leÊny,
teren staje si´ bardziej urozmaicony. Znajduje si´ tam g∏´boki wàwóz, na zboczu którego zachowa∏y si´ elementy dawnego uj´cia
wody.
Z dawnych zabudowaƒ gospodarczych zachowa∏ si´ budynek spichlerza, magazyn pasz, fragmenty obory. Wi´kszoÊç budynku uleg∏a jednak zniszczeniu.
WieÊ G∏odzino stanowi∏a lenno rodu von Podewils, póêniej by∏a
siedzibà rodów szlacheckich. Pierwszymi w∏aÊcicielami z rodu Podewils, których znamy imiona byli Joachim i Christoph Podewils.
By∏o to w roku 1645. W 1767 roku w∏aÊcicielem majàtku by∏ genera∏ – major Friedrich Wilhelm von Podewils, prawdopodobnie
to on przyczyni∏ si´ do wybudowania dworu, który przetrwa∏ do
dzisiejszych czasów. W 1773 roku przeprowadzono melioracj´ za
pieniàdze pochodzàce z kasy króla pruskiego i dzi´ki temu mo˝liwe by∏o sprowadzenie i osadzenie w 1778 roku pi´tnastu rodzin
pochodzàcych z Saksonii, Bawarii, Francji i Polski. Osadnicy z
Polski nazywali si´ Bernd Strach i Johann Frank.
29 kwietnia 1780 roku Friedrich Wilhelm von Podewils sprzeda∏
majàtek Eleonorze Caroline z domu von Woisky. Dwa dni póêniej majàtek przeszed∏ na w∏asnoÊç genera∏a – majora Carla Erdmanna von Ritzenstein za sum´ 18 245 talarów. W zwiàzku z
tym, ˝e nie przynosi∏ on spodziewanych dochodów, zosta∏ po
Êmierci Carla von Ritzensteina sprzedany niespe∏na po 10 latach
za kwot´ 16 825 z∏otych. Nowym w∏aÊcicielem zosta∏ Friedrich
Gotttlib Anderson. W 1818 roku majàtek kupi∏ Daniel Ziemer,
mieszczanin, przedstawiciel warstwy spo∏ecznej, która zyska∏a
prawo nabywania nieruchomoÊci ziemskich. Po jego Êmierci w
1848 roku, rodzina sprzeda∏a w 1856 roku dobra niejakiemu
Klertnerowi. W XIX wieku do majàtku G∏odzino nale˝a∏y równie˝ wybudowania Cardienenhof oraz cegielnia. W 1867 roku
majàtek liczy∏ 4161 mórg i mieszka∏o w nim 172 osoby w 27 budynkach.
Na prze∏omie XIX i XX wieku majàtek wielokrotnie zmienia∏ w∏aÊcicieli. Jednym z nich by∏ Reinhkolo Utech. W 1914 roku w∏aÊcicielem by∏ Karl Scheibler. Majàtek liczy∏ wówczas 928 ha, w
tym 420 ha lasów. Tu˝ przed wybuchem II wojny Êwiatowej wieÊ
liczy∏a 176 mieszkaƒców, dzia∏a∏a szko∏a, restauracja i warsztat
szewski. Po wojnie utworzono w G∏odzinie spó∏dzielni´ produkcyjnà. Od 1956 roku u˝ytkownikiem pa∏acu by∏ Caritas, póêniej
ponownie spó∏dzielnia. Obecnie w pa∏acu znajdujà si´ mieszkania
by∏ych pracowników spó∏dzielni.
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GoÊcino - niemiecka nazwa Gross Jestin
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Gmina GoÊcino, pow. ko∏obrzeski

Âredniowieczna wieÊ GoÊcino by∏a pierwotnie w∏asnoÊcià Rady
Miejskiej miasta Ko∏obrzegu i zosta∏a nadana miastu przez biskupa Johanna, jeszcze wczeÊniej nale˝a∏a do Nicolausa z Jestina.
WieÊ GoÊcino posiada∏a kilka folwarków, jednym z nich by∏ folwark GoÊcino – dwór (Gross Jestin Gut), le˝àcy obecnie w granicach wsi GoÊcino, przy drodze do MyÊlina. Zachowane do dziÊ za∏o˝enie dworsko-parkowe sk∏ada si´ z klasycystycznego dworu
wzniesionego na planie bardzo wyd∏u˝onego prostokàta. Jest to
obiekt parterowy, zbudowany na kamiennym fundamencie w
konstrukcji ryglowej pierwotnie wype∏nionej glinà i ceg∏à, otynkowany. Przykryty dachem naczó∏kowym. O proporcjach budynku Êwiadczy to, ˝e fasada jest 15-osiowa, a elewacje boczne 3-osiowe. Ju˝ po 2000 r. przeprowadzony zosta∏ kapitalny remont budynku. Zachowano wi´kszoÊç pierwotnych elementów. Wyglàd
psuje zastosowana wspó∏czesna stolarka. Budynki gospodarcze
stojàce wzd∏u˝ dziedziƒca cz´Êciowo zrujnowane.
Na terenie wspó∏czesnego GoÊcina zlokalizowany jest drugi
dwór, zwany GoÊcino ˚alno (Gross Jestin Friedhof), wybudowany na pocz. XX w. na planie prostokàta z pó∏kolistym 3-osiowym
ryzalitem od strony fasady i p∏ytkim 3-osiowym ryzalitem w elewacji ogrodowej. Budynek dwukondygnacyjny, murowany.
Ostatnio starannie odnowiony, przykryty dachem czterospadowym. Ryzalit od strony fasady dachem pó∏kolistym, a od strony
ogrodu zwieƒczony szczytem i przykryty dachem dwuspadowym.
Pierwotne pokrycie dachówkowe zamienione na blachodachówk´. Okna z PCV. Nale˝y stwierdziç, ˝e w wyniku tych prac budynek straci∏ swój dworski, reprezentacyjny charakter
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Gruszewo – niemiecka nazwa Grüssow

34

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Park o charakterze krajobrazowym (naturalistyczny) o powierzchni 15 ha, za∏o˝ony w XIX wieku, prawdopodobnie po wybudowaniu pa∏acu w stylu angielskiego gotyku.
Pa∏ac wkomponowano w uk∏ad istniejàcego lasu bukowego. Wytyczono ciàgi spacerowe i urzàdzono staw. Do pa∏acu wiod∏a od
strony Bia∏ogardu aleja lipowa. Centralnà cz´Êç parku zajmowa∏
pa∏ac (obecnie zwa∏y poroÊni´tego gruzu), jeden z najciekawszych
na terenie dorzecza Pars´ty. By∏ to budynek dwukondygnacyjny z
wielobocznà basztà, parterowym tarasem i tarasem na pi´trze.
Uk∏ad pomieszczeƒ amfiladowy. Pa∏ac mia∏ powierzchni´ u˝ytkowà ok. 600 m2, 30 izb mieszkalnych, 10 innych pomieszczeƒ oraz
22 piwnice. Obok pa∏acu znajdowa∏ si´ grobowiec by∏ych w∏aÊcicieli.
Gruszewo to stare lenno rodziny Hechthausen, nast´pnie od I po∏.
XVIII rodziny Münchow. W 1741 r. Fryderyk Wilhelm I nada∏
wieÊ rodzinie von Kameke, która odsprzeda∏a go Fryderykowi
Wilhelmowi von Grolman. W ciàgu nast´pnych lat majàtek zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli. W zapisach pojawiajà si´ nazwiska:
von Massow od 1804 r., Krüger od 1823 r., Buggenhagen od
1849 r., von Werder od 1884. Od 1910 r. Jako w∏aÊciciel figuruje Frau von Schaumann. Majàtek liczy∏ wówczas 899 ha, z tego
233 ha lasów. Ostatnià w∏aÊcicielkà majàtku rycerskiego by∏a Ilse
von Schaumann z domu von Werder. Po wojnie przez krótki czas
stacjonowali w majàtku Rosjanie. Póêniej utworzono tam PGR.

G

wiazdowo – niemiecka nazwa Sternhof
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
35
Park krajobrazowy z II po∏. XIX w., o pow. 1,8 ha, otaczajàcy
pierwotnie dwór z XIX w. o konstrukcji murowanej (parter) i szachulcowej (pi´tro), rozebrany w latach 80-tych XX w.
Gwiazdowo to dawny majàtek rycerski, b´dàcy w okresie od XVI
do XVII lennem rodziny von Wolde.

Jarkowo - niemiecka nazwa Jarchow
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Gmina Rymaƒ, powiat ko∏obrzeski

Pa∏ac neoklasycystyczny na rzucie prostokàta – korpus oraz dwa
prostopad∏e do niego dwukondygnacyjne skrzyd∏a. Ka˝da cz´Êç
przykryta dwuspadowym dachem.
Pa∏ac charakteryzuje si´ bardzo tradycyjnà bry∏à i uk∏adem
wn´trz, rodzaj dekoracji wskazuje, ˝e móg∏ byç wzniesiony ok.
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1910 r. Z wyposa˝enia architektonicznego zachowa∏y si´: profilowane gzymsy podokienne, nadpro˝a i opaski okienne, festony, obramienia okien (skrzyd∏a boczne) z∏o˝one z girland i muszli.
WieÊ Jarkowo posiada Êredniowiecznà metryk´, w 1208 r. ksià˝´
Bogus∏aw II podarowa∏ wieÊ klasztorowi w Bia∏obokach. W 1467
r., w wyniku zamian w posiadanie wsi wszed∏ Jost Wacholt, przodek pomorskiego rodu von Wacholtz, który to ród by∏ w∏aÊcicielem Jarkowa a˝ po XIX wiek. Do 1945 r. majàtek wielokrotnie
zmienia∏ w∏aÊcicieli. Pa∏ac wzniesiono najprawdopodobniej w
okresie, gdy w∏aÊcicielem majàtku by∏ Julius Megel.

Jezierzyce – niemiecka nazwa Jeseritz

37

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Ca∏oÊç zabudowy wsi tworzy pierwotny zespó∏ folwarczny z∏o˝ony z cz´Êci dworsko-parkowej, podwórza gospodarczego i koloni
mieszkalnej.
Dwór ulokowany jest po pó∏nocnej stronie podwórza. Jest to niewielka rezydencja, wzniesiona na poczàtku XX wieku o neoklasycystycznej formie architektonicznej. Budynek zosta∏ wzniesiony
na planie prostokàta. Widoczne ryzality: pó∏kolisty przy fasadzie i
prostokàtne przy elewacji wschodniej i ogrodowej – pó∏nocnej.
Bry∏a budynku przykryta mansardowym dachem. Wyst´powanie
ryzalitów nawiàzuje do XVIII-wiecznych za∏o˝eƒ klasycystycznych. Natomiast masywne formy obiektu oraz wyposa˝enie
wn´trz w kominki, sklepienia krzy˝owe wskazujà na styl zwany
wtórnym neoklasycyzmem. Nawiàzanie do uk∏adu klasycznego
widaç w kompozycji salonu i klatki schodowej.
Elewacja budynku posiada skromny wystrój ograniczajàcy si´ do
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rytmu okien. We wn´trzu zachowa∏ si´ pierwotny wystrój biblioteki, w tym szafy, boazeria, parkiet i drewniany strop.
Park podworski o charakterze krajobrazowym o powierzchni 12,6
ha. Obiekt pod ochronà konserwatora zabytków (rejestr zabytków
nr 995/1978 rok), po∏o˝ony po pó∏nocnej stronie dworu.
Z podwórza gospodarczego zachowa∏o si´ ogólne rozplanowanie
przestrzenne, wi´kszoÊç budynków gospodarczych uleg∏a wyburzeniu. Jedyne interesujàce obiekty, jakie si´ zachowa∏y, to spichlerz oraz brama wjazdowa z ceglanymi filarami.
Budynki mieszkalne pracowników folwarcznych zachowane
szczàtkowo; sà to murowane czworaki datowane na lata 1909,
1912, 1919. Nad brzegiem jeziora Êlady dawnego cmentarza. Jedyny widoczny zachowany element to zwarta k´pa Êwierków.
Obecna wieÊ Jezierzyce to stara wieÊ z XVI wieku, b´dàca starym lennem rodu von Zozenow. Od po∏owy XVII wieku wieÊ nale˝a∏a do rodziny von Manteuffel, przy czym najcz´Êciej wyst´powa∏o kilku wspó∏w∏aÊcicieli. W 1735 roku wieÊ nale˝a∏a do p∏k.
Caspara Heiricha von Stechow. W 1784 powróci∏a do rodziny
Manteuffel i wówczas sk∏ada∏a si´ z folwarku i jednej ch∏opskiej
zagrody. W latach 1788-1809 wspó∏w∏aÊcicielami Jezierzyc byli
bracia Johan Friedrich Wilhelm i Christian Heinrich von Manteuffel (synowie poprzedniego w∏aÊciciela kpt. Gerarda Ewalda
von Manteuffel. Od 1809 roku majàtek nale˝y ju˝ tylko do Johana Friedricha, a po jego Êmierci w 1837 roku dobra przej´∏a Leontina Ulrika Clotilda von Treskow (z domu Manteuffel).

Juchowo – Juchower See

38

Gmina Borne-Sulinowo, powiat szczecinecki

Du˝e za∏o˝enie podworskie, z∏o˝one z pa∏acu, parku oraz zabudowaƒ gospodarczych. Pa∏ac rozpocz´to budowaç w XVIII w., a
przebudowano w XIX w. W XVII w. majàtek rycerski nale˝a∏ do
rodu von Kleist, tej jego cz´Êci, która wywodzi∏a si´ z pobliskiego
Radacza. Majàtek pozostawa∏ we w∏adaniu rodu von Kleist od czasów Êredniowiecza a˝ po XVIII w. Od 1928 r. po koniec II wojny
Êwiatowej w∏aÊcicielem by∏ doktor Georg Dennig. Do naszych
czasów zachowa∏ si´ ogromny, ceglany, XVIII-wieczny pa∏ac w
formie ruiny. KiedyÊ by∏a to budowla sk∏adajàca si´ z trzech skrzyde∏. Najstarsza partià w ca∏ym zespole jest pochodzàca z XVIII w.
pó∏nocno-wschodnia cz´Êç pa∏acu. W XIX w. dawny pa∏ac zburzono, a na jego miejscu wzniesiono nowe skrzyd∏a g∏ówne i skrzyd∏o
boczne po stronie zachodniej. W koƒcu XIX wieku przebudowano drugie skrzyd∏a boczne – po stronie wschodniej. W ten sposób
powsta∏o pot´˝ne za∏o˝enie pa∏acowe w kszta∏cie litery „E”. Praktycznie ca∏y pa∏ac, poza cz´Êcià wschodnià, posiada elewacje z lico-

36

wanej czerwonej ceg∏y. Niszczejàcy pa∏ac znajduje si´ w otoczeniu
8,2 ha parku za∏o˝onego w XVIII w. i przekszta∏conego w po∏.
XIX w. Park jest zaroÊni´ty, zaÊmiecony, ale za to pe∏en ciekawych
okazów starego drzewostanu. Równie interesujace sà zabudowania
gospodarcze. Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje, pochodzàcy z
XIX w., kamienny budynek dawnej gorzelni.
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Kamasowo - niemiecka nazwa Kamissow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
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Park krajobrazowy z II po∏. XIX wieku, obj´ty ochronà konserwatorskà. Ma kszta∏t nieregularnego czworoboku, który od zachodu
ogranicza aleja kasztanowców, a od wschodu aleja grabowa. Od
po∏udnia park przechodzi w las, a granic´ wyznaczajà fragmenty
murowanego ogrodzenia. W pó∏nocnej cz´Êci parku znajdowa∏ si´
dwór, a wokó∏ niego trawiasta polana. W cz´Êci centralnej parku
zaroÊni´ty staw.
Nieistniejàcy ju˝ od 30 lat (sp∏onà∏) neogotycki pa∏ac wybudowano w XIX. Z istniejàcej pierwotnie zabudowy zachowa∏a si´ willa
z 1894 roku – dom zarzàdcy oraz dawny browar z XIX wieku,
obecnie u˝ytkowany jako gorzelnia oraz wielofunkcyjny budynek
gospodarczy.
Kamasowo to dawny majàtek rycerski, który w 1628 roku podzielony zosta∏ na dwie cz´Êci, jedna nale˝a∏a dla Clausa Wopersnow,
druga zaÊ dla rodziny Tessmar, którà póêniej przej´∏a rodzin´ Oppermann. Od 1734 r. obie cz´Êci majàtku nale˝a∏y do rodu Wopersnow, który to w 1773 r. sprzeda∏ go kapitanowi Antonowi
von Kleist. Do 1945 r. jedynymi w∏aÊcicielami majàtku byli von
Kleist

K

amica - niemiecka nazwa Kärmitz
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski
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Pa∏ac neoklasycystyczny z po∏. XIX w., wzniesiony na planie prostokàta z widocznym ryzalitem w fasadzie i elewacji ogrodowej
oraz przybudówkà od strony pó∏nocnej.
Budynek zbudowany jest na kamiennej podmurówce z ceg∏y,
otynkowany w kolorze bia∏ym i popielatym, boniowany. Ca∏oÊç
przykryta sp∏aszczonym dachem czterospadowym. Widoczne liczne elementy dekoracyjne w elewacji budynku: opaski wokó∏ otworów okiennych, frontoniki, gzymsy coko∏owe i wieƒczàce, ornament zàbkowy. Pa∏ac jest w dobrym stanie i pe∏ni obecnie rol´ budynku mieszkalnego. Cz´Êcià sk∏adowà za∏o˝enia sà zabudowania
gospodarcze zbudowane z ceg∏y i kamienia, obecnie adaptowane
w sposób bardzo ciekawy na rezydencj´ o charakterze rustykalnym. Do pa∏acu przylega park krajobrazowy o pow. 2 ha.
Kamica jest by∏à leÊniczówkà miasta Ko∏obrzeg, a poczàwszy od
lat 70-tych XIX w. nale˝a∏a jako posiad∏oÊç ziemska do Fryderyka
Schröcka. W 1914 r. zosta∏a sprzedana dla Hugo Wege.
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Kamionka – niemiecka nazwa Steinburg
Gmina Grzmiàca, powiat szczecinecki

41

Z dawnego XIX-wiecznego za∏o˝enia dworsko-parkowego do dzisiejszych czasów zachowa∏ si´ zniszczony park krajobrazowy z rodzimym drzewostanem, na który sk∏adajà si´ buki i d´by. Osada,
która teraz praktycznie nie istnieje (wi´kszoÊç domów zosta∏a wyburzona), nale˝a∏a pierwotnie do rodziny Glassenapp.

Karkowo - niemiecka nazwa Karkow

42

Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski

Bardzo ∏adnie zadbany pa∏ac z 1901 r., murowany, na planie litery „H”, ∏àczàcy w sobie cechy stylowe rezydencji barokowej oraz
pa∏acyku myÊliwskiego. Do bry∏y budynku przylegajà dwa ryzality naro˝ne, zarówno w elewacji frontowej jak i ogrodowej. Widoczna wie˝a naro˝na oraz wie˝yczka. WejÊcie g∏ówne do budynku prowadzi poprzez ganek. Ca∏oÊç podpiwniczona, wymurowana
z ceg∏y na kamiennej podmurówce, otynkowana z opaskami
okiennymi i boniowanymi naro˝nikami ryzalitów. Dachy mansardowe, nad wie˝à szeÊciopo∏aciowy. Pa∏ac wybudowany zosta∏ dla
Franza Henke. Obecnie stanowi prywatnà w∏asnoÊç i zosta∏ przystosowany do zamieszkania. Wokó∏ pa∏acu park krajobrazowy o
pow. 1,6 ha.
Karkowo to dawna wieÊ koÊcielna b´dàca w∏asnoÊcià kapitu∏y katedralnej w Ko∏obrzegu. Zapiski te pochodzà z 1276 r. W poczàtku XV w. stanowi∏a w∏asnoÊç rodziny von Karkow, nast´pnie stanowi∏a lenno rodu von Blanckenburg. W II po∏. XIX w. przesz∏a
we w∏adanie rodziny mieszczaƒskiej Brüstlein z Berlina. Ostatnim
w∏aÊcicielem przed 1945 r. by∏ Franz Henke.
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Karlino – niemiecka nazwa Körlin

43

Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki

Przyziemia zamku biskupów kamieƒskich zbudowanego w stylu
gotyckim w koƒcu XIII w. By∏a to budowla wzniesiona na planie
czworoboku o wymiarach 11 x 35 m. Zachowane fragmenty dawnego zamku sk∏adajà si´ z czterech pomieszczeƒ, ciàgnàcych si´
amfiladà o uk∏adzie jednotraktowym. Dwa pomieszczenia posiadajà zachowane sklepienia gwieêdzisto-˝ebrowe, dwu- i jednoprz´s∏owe, dwa pozosta∏e o sklepieniach odcinkowych. Âciany
dzia∏owe posiadajà zachowane otwory drzwiowe. W ocala∏ej Êcianie mi´dzy du˝ymi salami zachowa∏o si´ przejÊcie z fazowanym
obramieniem i dwustronny kominek gotycki, jeden z najstarszych
na Pomorzu Zachodnim. W elewacji pn.-wsch. znajdujà si´ Êlady
otworów okiennych oraz dwóch portali. W czasie wykopalisk odkryto równie˝ Êlady murów obwodowych.
W XVI w. zamek zosta∏ przebudowany przez ksià˝àt pomorskich,
posiada∏ wówczas trzy skrzyd∏a. Wyglàd ówczesnego zamku mo˝na zobaczyç na mapie Lubinusa. By∏a to budowla renesansowa,
której boczne skrzyd∏a zwieƒczone by∏y szczytami W wyniku wojny siedmioletniej zamek popad∏ w ruin´, uleg∏ spaleniu. Ruiny
zamku a˝ do przyziemia zosta∏y rozebrane, a nad nimi wzniesiono
królewski browar. Obecnie obiekt popad∏ w ruin´ i czeka na nabywc´. Niewàtpliwà jego zaletà jest jego po∏o˝enie, w wid∏ach
dwóch rzek: Pars´ty i Radwi.
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KarÊcino - niemiecka nazwa Kerstin

44

Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki

KarÊcino – dawna posiad∏oÊç, wieÊ koÊcielna kapitu∏y kolegiackiej
w Ko∏obrzegu oraz majàtek rycerski rodu von Manteuffel. Od
1748 r. przesz∏a na w∏asnoÊç rodu von der Goltz, którego pierwszy przedstawiciel by∏ zi´ciem Georga von Manteuffel. Rodzina
von der Goltz w 1764 r. sprzeda∏a majàtek rodzinie von Gaudecker pochodzàcej z Prus Wschodnich. W r´kach tej rodziny majàtek pozostawa∏ do koƒca II wojny Êwiatowej.
We wsi do czasów wspó∏czesnych zachowa∏y si´ ruiny pa∏acu klasycystycznego z I po∏. XIX w., z zachowanym kartuszem herbowym w tympanonie. Wokó∏ pa∏acu park krajobrazowy z elementami romantycznymi, za∏o˝ony w XVIII w., zmodyfikowany w I
po∏. XIX w., o pow. 5,2 ha.
W pewnym oddaleniu od zespo∏u pa∏acowo-parkowego koÊció∏ z
XVIII w., murowany.

K´psko - niemiecka nazwa Mühlenkamp

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

45

Dwór neoklasycystyczny z II po∏. XIX w., przebudowany w 1975
r. i 2005 r. Za∏o˝ony na planie prostokàta ze zryzalitowanà cz´Êcià
centralnà przy fasadzie i elewacji ogrodowej. Od wschodu taras.
Budynek podpiwniczony, parterowy, z niskim pi´terkiem i pi´trowymi ryzalitami. Dach mansardowy, pokryty blachà dachówkopodobnà.
Dom powsta∏ na miejscu wczeÊniejszej siedziby rodziny von Lettow, o której wspomina niemiecki historyk Pomorza Brüggemann
w XVIII w. Do rodu von Lettow K´psko nale˝a∏o jeszcze w 1857
r., a póêniej przesz∏o w r´ce rodziny Moek., w której posiadaniu
znajdowa∏ si´ w 1945 r.
Od strony pó∏nocnej do dworu przylega park krajobrazowy, przechodzàcy w leÊny. Datowany jest na II po∏. XIX w.
Obecnie trwa remont budynku prowadzony przez w∏aÊciciela –
osob´ prywatnà, z przeznaczeniem na budynek mieszkalny.
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Kikowo – niemiecka nazwa Kieckow

46

Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki

Dawny zespó∏ dworsko-parkowy z po∏. XIX w., sk∏adajàcy si´ z
dworu wzniesionego na planie prostokàta, z gankiem usytuowanym przed Êcianà frontowà. Jest to budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem, przykryty dachem mansardowym. Na wschód i
pó∏noc od dworu park krajobrazowy z I po∏. XIX w., o pow. 3 ha.
Aleja lipowa ∏àczàca dwór poprzez dziedziniec gospodarczy /budynki gospodarcze, ciekawy spichlerz z pocz. XXw./ z wiejskà drogà. Ca∏oÊç ∏adnie utrzymana, trwajà prace renowacyjne na terenie
ca∏ego zespo∏u.
Majàtek rycerski Kieckow to stare lenno rodu von Kleist, pozostajàce we w∏adaniu rodu a˝ po koniec II wojny Êwiatowej. Ostatnim
w∏aÊcicielem majàtku by∏ Hans Jurgen von Kleist-Retzow, antynazista, protektor pastora Ditricha Bonhoffera.
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K∏anino – niemiecka nazwa Clanin

47

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Zachowany w stanie dobry dwór w stylu neobarokowym, wybudowany zosta∏ na pocz. XX w. Jest to budynek parterowy z pi´trowymi ryzalitami od frontu i przy elewacji ogrodowej. Przykryty
dachem mansardowym, z licznymi wystawkami. Dwór wzniesiony na potrzeby ówczesnych w∏aÊcicieli von Hellermann, który to
ród by∏ w∏aÊcicielem majàtku rycerskiego w K∏aninie. G∏ówna siedziba rodu znajdowa∏a si´ w Karsinie. Majatek w K∏aninie by∏o od
XIX wieku dziedziczony przez najstarszych potomków m´skich
rodziny a˝ do 1945 r.
WczeÊniej istnia∏ tam majàtek, który by∏ starym lennem rodu von
Ristow, a nast´pnie von Bonin i von Münchow.
W wn´trzu dworu zachowa∏ si´ murowany z ceg∏y kominek, ob∏o˝ony fajansowymi p∏ytkami z malowanymi scenkami z ˝ycia
Chrystusa, które to p∏ytki nawiàzujà do p∏ytek z Delft. Stanowià
one niezwykle rzadki i bardzo interesujàcy przyk∏ad nawiàzywania
do XVII-wiecznej tradycji zdobienia kominków na terenie Pomorza.
Dwór po∏o˝ony jest na niewielkim wzniesieniu terenu, przed fasadà gazon i dwa kasztanowce. Wokó∏ za∏o˝enia park krajobrazowy
o pow. 2,9 ha z pi´knym widokiem na pejza˝ pól i lasów.
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K∏odzino– niemiecka nazwa Klotzen

48

Gmina Barwice, powiat szczecinecki

Pa∏ac murowany z II po∏. XIX w., na rzucie prostokàta z ryzalitem
(dwukondygnacyjny) w naro˝niku fasady zwieƒczony trójkàtnym
szczytem. Pow. pa∏acu wynosi 1150 m2. Elewacja zdobiona uszakowatymi obramowaniami okien, pasami gzymsów obiegajàcych
ca∏y budynek. Obecnie budynek mieszkalny.
WejÊcie do pa∏acu prowadzi przez drewniany ganek. Wokó∏ park
krajobrazowy o pow. 2,6 ha.
K∏odzino swój rodowód wywodzi ze Êredniowiecza. Od XV do
XVIII w. by∏o lennem rodu von Glassenapp. Innym ciekawszym
zachowanym obiektem jest koÊció∏ neogotycki w formie oÊmiobocznej kaplicy z 1848 r., zbudowany na miejscu XVI-wiecznego
koÊcio∏a o konstrukcji szachulcowej.

K∏odzino

49

– niemiecka nazwa Klötzin, Klötzen
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
Dwór z koƒca XIX wieku wzniesiony na planie kwadratu o prostej i zwartej bryle. Przykryty dachem czterospadowym. Uk∏ad
wn´trz dwutraktowy z hallem i klatkà schodowà w stylu neobarokowym. Wybudowany zosta∏ dla ówczesnych w∏aÊcicieli majàtku
– rodziny Ponath. Po II wojnie s∏u˝y∏ za mieszkanie dla pracowników PGR- u.
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Obiekt posiada skromny wystrój architektoniczny ograniczajàcy si´ do profilowanych opasek
okiennych z uszakami i prostymi p∏ycinami pomi´dzy otworami okiennymi. W po∏aci dachu
nad fasadà widnieje Êwietlik w kszta∏cie wolego oka.
Dwór usytuowany jest w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci wsi w obr´bie zabudowaƒ wchodzàcych
w sk∏ad za∏o˝enia podworskiego. Fasadà zwrócony jest w kierunku zachodnim w stron´ dziedziƒca gospodarczego. Od strony pó∏nocno-wschodniej otoczony jest parkiem, który za∏o˝ono
na pocz. XX wieku w stylu krajobrazowym (naturalistycznym. Do czasów wspó∏czesnych zachowa∏ si´ fragment muru ceglanego. Wzd∏u˝ drogi brukowanej kamieniem polnym, obsadzonej
kasztanowcami prowadzàcej do dworu, po∏o˝one sà przedwojenne budynki inwentarskie i gospodarcze; stajnia koni wyjazdowych i roboczych, obora, chlewnia. Budynki o Êcianach murowanych z kamienia polnego licowanego. Poddasza z ceg∏y.
Nieistniejàce ju˝ od lat 70-tych XX wieku stodo∏y wybudowane by∏y jako obiekty o konstrukcji szkieletowo-drewnianej, oszalowane deskami.
Tu˝ obok podwórza gospodarczego zachowa∏ si´ cmentarz ewangelicki, pierwotnie wygrodzony p∏otem z kutych ˝elaznych elementów na podmurówce z kamienia polnego. Do czasów
wspó∏czesnych zachowa∏y si´ w cz´Êci krzy˝e ˝eliwne oraz groby w obstawach z ˝eliwnych p∏otów. Widoczny jest kamieƒ nagrobny starosty powiatu bia∏ogardzko-Êwidwiƒskiego dr Waltera Brauna (lata 30-te XX wieku). W pó∏nocnym naro˝niku cmentarza znajdowa∏ si´ koÊció∏, pochodzàcy z 1588 roku. Do obecnych czasów zachowa∏y si´ jedynie fundamenty kamienne wie˝y.
Kolonia mieszkalna pracowników folwarcznych sk∏ada si´ z kilkunastu murowanych budynków
(dwojaki). Pochodzà one z 1922 roku. Architektonicznie nieciekawe, w dobrym stanie technicznym. Obecnie zamieszkane przez by∏ych pracowników nieistniejàcego ju˝ PGR-u.
WieÊ K∏odzino za∏o˝ona zosta∏a w Êredniowieczu na prawie niemieckim. Pierwsze wzmianki pisane pochodzà z 1370 roku i dotyczà zapisu o przekazaniu wsi przez Markgrafa Otto ma∏˝once Johana von Wedel ze Âwidwina.
W 1479 roku wieÊ zosta∏a zniszczona w trakcie wojny mi´dzy Brandenburgià a Pomorzem. Od
1540 roku K∏odzino znalaz∏o si´ w posiadaniu zakonu Joannitów ze Âwidwina, którzy wydzier˝awili wieÊ Henningowi Reich (1602 r.), a póêniej Lorenzowi von Wachhol (1621 r.). WieÊ od
koƒca XVII wieku do po∏owy XIX wieku le˝a∏a na szlaku poczty konnej ze Âwidwina do Ko∏obrzegu przez Karlino.
W I po∏. XIX wieku w K∏odzinie funkcjonowa∏y dwa majàtki ziemskie: K∏odzino A – w∏asnoÊç
rodziny Weylandt i K∏odzino B – w∏asnoÊç rodziny von Braunschweig. Ponowne po∏àczenie
dwóch majàtków nastàpi∏o w 1884 roku, a w∏aÊcicielem zosta∏ Oskar Kremman. Wówczas to
wybudowano dwór, za∏o˝ono park oraz cz´Êç zabudowaƒ gospodarczych. W po∏. XIX wieku
wieÊ liczy∏a 205 mieszkaƒców, w tym 5 ch∏opów - samodzielnych gospodarzy. BezpoÊrednio po
I wojnie Êwiatowej majàtek K∏odzino zajmowa∏ 812 ha u˝ytków rolnych.
W 1928 rok majàtek przeszed∏ na w∏asnoÊç Maxa Ponatha, póêniej
rodziny Dingerdissen.
W bezpoÊredniej bliskoÊci wsi K∏odzino – na pó∏noc w odleg∏oÊci ok.
1200 m, w lesie przy drodze znajduje si´ pomnik przyrody – g∏az
narzutowy (granitognejs) o obwodzie 1,8 m i d∏ugoÊci 6 m
oraz szerokoÊci 3,7 m. Na g∏azie wyryto napis „GBI – AKL
3.VI.1934”.
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K∏optowo – niemiecka nazwa Klaptow

50

Gmina Dygowo, powiat ko∏obrzeski

Pa∏ac z 1911 r., eklektyczny, murowany, wie˝a 6-boczna, 4-kondygnacyjna. He∏m baniasty, kryty ∏upkiem. Bry∏a budynku rozcz∏onkowana. Dachy wysokie, dwuspadowe, kryte dachówkà. W
Êcianie frontowej wykusz. Cz´Êcià sk∏adowà za∏o˝enia jest park naturalistyczny z koƒca XIX w., zajmujàcy powierzchni´ 6 ha.
Droga do cz´Êci reprezentacyjnej za∏o˝enia wiedzie przez dziedziniec gospodarczy zabudowany ciekawymi budynkami, do których
zaliczyç nale˝y neogotyckà owczarni´ z 1865 r. ze szczytami
schodkowymi z krenela˝em. Na terenie wsi po∏o˝ony jest koÊció∏
z XIII w., gotycko-romaƒski, wielokrotnie przebudowywany, murowany z kamienia. Na dziedziƒcu przykoÊcielnym liczne drzewa
pomnikowe.
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Ko∏acz – niemiecka nazwa Kollatz

51

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat szczecinecki

Ko∏acz, jak wiele wsi na terenie nie tylko gminy Po∏czyn Zdrój,
powstanie swoje wià˝e z nazwiskiem znanego rodu pomorskiego
von Manteuffel. Jest to bowiem stare lenno rodu, a wspó∏czesna
wieÊ wywodzi swojà przesz∏oÊç od funkcjonujàcego ju˝ od XVII w.
folwarku. Majàtek Ko∏acz nie zmienia∏ w∏aÊcicieli a˝ do marca
1945 r. Pozosta∏oÊcià po w∏aÊcicielach jest zespó∏ pa∏acowo-parkowy z pa∏acem wzniesionym na prze∏omie XVII i XVIII w. i przebudowanym w II po∏. XIX w. W jej wyniku powsta∏ obiekt bezstylowy z elementami neogotyckimi. Cz´Êç g∏ówna – wieloosiowy
korpus zosta∏ wzniesiony na prze∏omie XVII i XVIII w. Z tego
okresu zachowa∏a si´ sieƒ oraz Êciany obwodowe. W trakcie XIX
w. do korpusu g∏ównego dostawiono przybudówk´ oraz jedno
skrzyd∏o, ponadto przy fasadzie korpusu g∏ównego dobudowano
ryzalit wieloboczny na osi wejÊcia. Zmieniono te˝ wystrój elewacji budynku g∏ównego.
Pa∏ac usytuowany jest w kompleksie zabudowaƒ gospodarczych
(cz´Êciowo zachowanych); dojazd do pa∏acu wiedzie wzd∏u˝ alei lipowej. Za pa∏acem, po jego pó∏nocnej stronie XIX-wieczny park
naturalistyczny o pow. 2 ha.

Kot∏owo – niemiecka nazwa Kotlow

52

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Dwór z koƒca XVIII lub pocz. XIX w., wzniesiony w kilku fazach,
o bryle nieregularnej, z∏o˝onej z parterowego korpusu g∏ównego
na planie prostokàta i pi´trowego aneksu na planie kwadratu.
Korpus g∏ówny z pi´trowym ryzalitem z trójkàtnym zwieƒczeniem, cz´Êciowo podpiwniczony, kryty wysokim dachem naczó∏kowy. Aneks dachem czterospadowym. Najstarszà cz´Êcià dworu
jest korpus g∏ówny. Stolarka cz´Êciowo XIX-wieczna. W oknach
werandy cz´Êciowo zachowane resztki szybek z wstawionà dekoracjà. Przed dworem cz´Êciowo zachowane budynki gospodarcze.
Na po∏udnie od zabudowaƒ XVIII-wieczny park krajobrazowy o
pow. 2 ha.
Kot∏owo to stare lenno rodziny von Kameke, w r´kach których
przetrwa∏ do pocz. XIX w., kiedy to przesz∏o na w∏asnoÊç rodziny
von Vilnnow. Ostatnim w∏aÊcicielem by∏ H. Haling.
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Kozia Góra - niemiecka nazwa Cosesec

53

Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki

Kozia Góra to stary, Êredniowieczny majàtek rycerski nadany
przez ksi´cia pomorskiego rodzinie von Podewils. Oddanie majàtku w lenno nastàpi∏o nie póêniej ni˝ w XIV w. W r´kach rodziny
von Podewils lub cz∏onków z nià spokrewnionych przebywa∏ do
koƒca II wojny Êwiatowej.
Twórcà zachowanego za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego z prze∏omu
XVIII i XIX w. by∏ Heinrich Friederich von Podewils.
Cz´Êcià centralnà za∏o˝enia jest pa∏ac zbudowany w stylu barokowym, wzniesiony na planie wyd∏u˝onego prostokàta. Pod koniec
XIX w. zosta∏ przebudowany w tak modnym w tym czasie stylu
neogotyckim. Pojawi∏y si´ ozdobne kru˝ganki, wie˝e i balkony.
Najbogatsza jest elewacja po∏udniowa, tam te˝ znajdujà si´ rzeêby
rycerzy oraz kartusze herbowe. O wielkoÊci pa∏acu Êwiadczy jego
kubatura ponad 7800 m3. Pa∏ac obecnie w stanie remontu, który
ma doprowadziç do powstania ekskluzywnego hotelu.
Przed pa∏acem rozleg∏e podwórze gospodarcze zabudowane XIXi XX-wiecznymi budynkami w stanie ogólnie dobrym. Najciekawszym obiektem gospodarczym jest spichlerz murowano-szachulcowy pochodzàcy z XVIII w.
Z ty∏u, za pa∏acem park krajobrazowy, za∏o˝ony w XVIII w. Rozciàga si´ po obu stronach rzeki M∏ynówki.
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KraÊnik Koszaliƒski

54

– niemiecka nazwa Kratzig
Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski
Pa∏ac z po∏. XIX w., przebudowany w XX w., neoklasycystyczny,
wybudowany na planie prostokàta, dwukondygnacyjny z pseudoryzalitem na osi elewacji, zwieƒczony trójkàtnym zakoƒczeniem.
Dach czterospadowy, elewacja bogato ozdobiona. We wn´trzu pa∏acu zachowa∏ si´ plafon stiukowy, piece kaflowe i majolikowe.
Od strony elewacji ogrodowej park krajobrazowy z XVIII/XIX w.
o pow. 3 ha.
Zachowany zespó∏ pa∏acowo-parkowy wybudowany zosta∏ dla rodziny von Kameke, do której wieÊ, stanowiàca jej lenno, nale˝a∏a
nieprzerwanie od po∏. XVI w. a˝ po lata 40-te XX w.

Kràg∏e – niemiecka nazwa Bernardorf
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Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Za∏o˝enie dworsko-parkowe z prze∏omu XIX i XX w., z zachowanym do dzisiaj dworem bez wyraênych cech stylowych. Jest to budowla na planie prostokàta, z pó∏kolistym portykiem na osi fasady. Podpiwniczona, parterowa z cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem, przykryta dachem naczó∏kowym. W po∏aci dachu wystawki,
zarówno od strony fasady jak i strony ogrodowej. Dwór jest zaniedbany, uszkodzony dach, wn´trza cz´Êciowo zniszczone. Z dawnego za∏o˝enia gospodarczego zachowa∏y si´ dwa ceglane budynki
gospodarcze z pocz. XX w.

Kr´pa - niemiecka nazwa Krampe

56

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Zachowane do dnia dzisiejszego za∏o˝enie dworsko-pa∏acowe usytuowane jest w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci wsi i z∏o˝one jest z
parku i kilku budynków gospodarczych. Zbudowane zosta∏o w II
po∏. XIX w., rozbudowane na pocz. XX w. przez rodzin´ von Versen, która by∏a w∏aÊcicielami majàtku od XVIII w a˝ do 1945 r.
Pierwotnie w sk∏ad za∏o˝enia wchodzi∏ i stanowi∏ jego centralnà
cz´Êç dwór neogotycki, rozebrany w latach 1970-1971. W dobrym stanie zachowa∏a si´ murowana z ceg∏y, neogotycka kaplica
grobowa, usytuowana w g∏´bi bukowego lasu. Pierwotnie za∏o˝enie ogrodzone by∏o kamienno-ceglanym murem, z którego zachowa∏a si´ brama wjazdowa oraz baszta. Ca∏oÊç nawiàzywa∏a do Êre50

dniowiecznych rozwiàzaƒ obronnych. W najlepszym stanie zachowa∏a si´ wozownia z prze∏omu XIX i XX w., murowana z ceg∏y w
konstrukcji ryglowej, zwieƒczona oÊmiobocznà wie˝à; obecnie
bardzo ∏adnie odrestaurowana i zaadaptowana na potrzeby mieszkaniowe.
Z innych budynków gospodarczych zachowa∏a si´ gorzelnia oraz
obora, cz´Êciowo o konstrukcji szachulcowej. Ca∏oÊç otoczona
6,6-hektarowym parkiem, obecnie zniszczonym. Pierwotnie w
parku nad stawem istnia∏a romantyczna grota z koƒca XIX w.
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Krzecko - niemiecka nazwa Kreitzig

57

Gmina S∏awoborze, powiat Êwidwiƒski

Neobarokowy pa∏ac, bardzo ∏adnie odrestaurowany w latach 90tych XX w., u˝ytkowany na potrzeby Domu Pomocy Spo∏ecznej.
Wybudowany zosta∏ w II po∏. XIX w. Z∏o˝ony jest z korpusu i
bocznych skrzyde∏.
Korpus prostokàtny, od frontu taras poprzedzony schodami, od
ty∏u – p∏ytki prostokàtny ryzalit mieszczàcy klatk´ schodowà.
Skrzyd∏a od frontu lekko zryzalitowane, wysuni´te w elewacji tylnej. Pa∏ac jest ca∏kowicie podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem.
Wszystkie cz´Êci budowli przykryte wysokimi dachami mansardowymi.
Cechy stylistyczne – rozcz∏onkowana bry∏a przykryta mansardowymi dachami, nawiàzuje do tradycji barokowej; uproszczony
p∏aski detal architektoniczny – wskazuje na lata dwudzieste XX
wieku.
Fundatorem budowli by∏ baron Rüdiger von Goltz – Êwiadczà o
tym m.in. inicja∏y „R.G.” umieszczone na balustradzie balkonu na
fasadzie.
Pa∏ac otoczony jest rozleg∏ym parkiem krajobrazowym z elementami romantycznymi. Za∏o˝ony zosta∏ w I po∏. XIX w. na powierzchni 6 ha.
WieÊ Krzecko ma Êredniowieczny rodowód, pierwszy raz wymieniona zosta∏a w êród∏ach pisanych w 1337 r., w 1602 r. we wsi
wybudowano szachulcowy koÊció∏ – obecnie nie istnieje. W czasie
wojny siedmioletniej Krzecko zosta∏o zniszczone przez wojska rosyjskie. W 1830 r. w∏aÊcicielem majàtku rycerskiego Krzecko –
Kreitzig (najstarsza nazwa Cretzig zanotowana w 1413 r. wskazuje na po∏o˝enie na skraju wielkich lasów) zosta∏ kawaler von der
Goltz, starosta powiatu Êwidwiƒskiego.

52

Kusowo – niemiecka nazwa Kussow

58

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Zespó∏ dworsko-parkowy za∏o˝ony w XVIII w., kiedy to majàtek
rycerski Kusowo podzielony by∏ mi´dzy dwa rody: von Kleist i
von Glasenapp. W XIX w. w∏aÊcicielem ca∏ego majàtku by∏a rodzina von Blankenburg. W 1928 r. funkcjonowa∏a resztówka majàtku stanowiàca w∏asnoÊç Willego Witmanna.
Zachowany do dzisiejszych czasów dwór, sk∏ada∏ si´ z pierwotnie
z dwóch skrzyde∏. Starsze, pochodzàce z XVIII w., z ryzalitem na
osi fasady, jest obecnie w stanie kompletnej ruiny. Drugie skrzyd∏o, m∏odsze, za∏o˝one na planie prostokàta, podpiwniczony, parterowe, przykryte dachem dwuspadowym – w konstrukcji ryglowej. Zachowane skrzyd∏o zosta∏o dobudowane w XIX w. Budynek
w z∏ym stanie technicznym z zachowanà w du˝ym stopniu stolarkà otworowà.
Od drogi wiejskiej do dworu prowadzi aleja lipowa ob∏o˝ona wielkimi g∏azami narzutowymi, tworzàcymi oryginalne ogrodzenie.
Po stronie zachodniej dworu pozosta∏oÊci parku, a po stronie po∏udniowo-wschodniej resztki ceglanej obory z XIX w.
WieÊ Kusowo zosta∏a za∏o˝ona w XVI w., jako folwark szlachecki,
wchodzàcy w sk∏ad dóbr rodziny von Glasenapp

Laski – niemiecka nazwa Latzig

59

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Park dworski z po∏. XIX wieku, krajobrazowy o powierzchni 2 ha,
za∏o˝ony na rzucie nieregularnego czworoboku. Wokó∏ dworu
(obecnie na jego fundamentach stoi budynek mieszkalny z 1965
r., z wbudowanymi elementami po by∏ym dworze) polana,
cz´Êciowo zaroÊni´ta. Dawny dwór cz´Êciowo zniszczony zosta∏ w
1945 r. By∏ to obiekt parterowy z symetrycznie umieszczonym
ryzalitem i wystawkà od frontu, za∏o˝ony na rzucie prostokàta,
przykryty dachem dwuspadowym. Okna w ryzalicie zamkni´te
by∏y pe∏nymi ∏ukami.
Dawny uk∏ad komunikacyjny zatarty. Dawne trzy stawy
po∏àczone strumieniem zaroÊni´te. Zabudowania gospodarcze i
inwentarskie w znacznym stopniu zniszczone.
Laski to dawny majàtek rycerski (z 1523 r.) rodu von Knuthe
póêniej (od 1575 r.) rodu von Podewils. W XVIII wieku istnia∏y
dwa majàtki: jeden b´dàcy w∏asnoÊcià Andreasa Joachima von
Kleist, odsprzedany w 1730 r. Carlowi Christianowi von
Brockhausen, a póêniej niejakiemu Graskrügerowi. Drugi
majàtek nale˝a∏ do kapitana von Podewils, póêniej J. von Kameke,
a od 1739 r. Friedricha on Dreger, nast´pnie do rodziny
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Messerschmidt. Rodzina Messerschmidt w 1758 r. przej´∏a oba
majàtki na w∏asnoÊç. W latach 1773-1779 ca∏y majàtek znalaz∏ si´
w r´kach Otto Christopha von Schurffa. Póêniej wÊród kolejnych
w∏aÊcicieli pojawia∏y si´ nazwiska: Schröder, Schmieden.
W XIX wieku majàtek Laski zajmowa∏ si´ powierzchni´ 805 ha, w
tym 105 ha lasów, a w 1928 r. – 849 ha i lasów 250 ha.
Ostatnià w∏aÊcicielkà majàtku by∏a Katharina Russel, córka Paula
Schmiedena, która zmar∏a 3 marca 1945 r., kiedy do majàtku
wesz∏a Armia Czerwona.

Laski Koszaliƒskie

60

– niemiecka nazwa Leatzig
Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski
Zespó∏ dworsko-parkowy, w którym tylko park obj´ty jest ochronà konserwatorskà. Dwukondygnacyjny budynek dworu pochodzi z koƒca XVIII w. Jest murowany z ceg∏y, otynkowany, dach
kryty blachà ocynkowanà. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci korpusu oraz
skrzyd∏a. Pow. u˝ytkowa 1000 m2.
Zabytkowy park krajobrazowy o pow. 7,2 ha, otaczajàcy dwór, za∏o˝ono na prze∏omie XVIII i XIX w. Do dworu przez dziedziniec
gospodarczy prowadzi aleja, przy której rosnà lipy drobnolistne.
Laski to wieÊ o starej metryce, by∏a od dawien dawna lennem rodziny von Münchow i pozostawa∏a w ich w∏adaniu do lat 40-tych
XX wieku.

Lepino - niemiecka nazwa Leppin

61

Gmina S∏awoborze, powiat Êwidwiƒski
Ruiny pa∏acu barokowego z koƒca XVIII w., niegdyÊ budynek
dwukondygnacyjny na rzucie prostokàta z p∏ytkim ryzalitem w osi
fasady, z ma∏à przybudówkà. Przykryty dachem mansardowym.
Pa∏ac powsta∏ dla rodziny Blankenburg.
Za∏o˝enie pa∏acowe znajduje si´ w cz´Êci zachodniej wsi, prowadzi
do niego aleja kasztanowców, przechodzàca nast´pnie w drog´
przez Êrodek podwórza i zakoƒczona podjazdem przed fasadà pa∏acu. Za pa∏acem rozciàga si´ park krajobrazowy z koƒca XVIII w.
o pow. 3 ha.
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Lipie – niemiecka nazwa Arnhausen

62

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Zamek biskupi znajdowa∏ si´ w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci wioski na wynios∏ym cyplu, który powsta∏ w wyniku rozci´ciu przez
wody rzeki Mogilicy p∏askowy˝u wysoczyzny morenowej. Miejsce
to ma szczególne walory obronne, poniewa˝ po∏o˝one jest prawie
25 m ponad dno rzeki. Ju˝ wczeÊniej w tym miejscu istnia∏ gród
wczesnoÊredniowieczny datowany na IX-XII wiek, otoczony wa∏em kamienno-ziemnym o wysokoÊci 2,5 m. Opisywany zamek
za∏o˝ony zosta∏ przez biskupa kamieƒskiego Hermana von Gleichen w miejscu zwanym Tharnhus. Mo˝liwe to by∏o dzi´ki porozumieniu jakie zosta∏o zawarte w 1277 roku mi´dzy ksi´ciem pomorskim Barnimem I a biskupem o sprzeda˝y cz´Êci kasztelani
ko∏obrzeskiej wraz z Lipiem i okolicà. Zamek powsta∏ w latach
1276-1280. By∏ to prawdopodobnie dom mieszkalny zbli˝ony w
proporcjach do obronnej wie˝y mieszkalnej. Zbudowany by∏ z kamienia i ceg∏y na rzucie prostokàta o wymiarach 9,3 m na 17, 5
m. Zamek mia∏ za zadanie broniç ziemi biskupów kamieƒskich
przed najazdami Brandenburgii, poniewa˝ granica mi´dzy Nowà
Marchià a dobrami koÊcielnymi przebiega∏a wówczas wzd∏u˝ Mogilicy. W bezpoÊredniej bliskoÊci od zamku istnia∏a osada, która w
1287 roku uzyska∏a prawa miejskie i zosta∏a lokowana na prawie
lubeckim. Zamek na przestrzeni wieków, od XIV do XVI wieku
podlega∏ rozbudowie.
Do wie˝y mieszkalnej, otoczonej prawdopodobnie murem, dobudowano mur obwodowy, który otacza∏ dziedziniec o wymiarach
13,8 na 19,5 metra. Do dzisiejszych czasów na powierzchni ziemi
nie zachowa∏y si´ po nim ˝adne Êlady. Zamek uleg∏ rozbudowie w
1733 roku.
Dzieje zamku i po∏o˝onego obok miasta by∏y na przestrzeni wieków bardzo burzliwe. W 1387 roku biskup kamieƒski na mocy
porozumienia odda∏ zamek i miasto w posiadanie ksià˝àt pomorskich. Pozosta∏ w ich r´kach do roku 1436. Po∏o˝enie nad grani-
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cà powodowa∏o, ˝e zamek i miasto Lipie by∏y wielokrotnie rabowane i niszczone. W I po∏. XV wieku znalaz∏y si´ w r´kach rodziny von Leckow. W niszczeniu miasta i zamku mieli równie˝ swój
udzia∏ Krzy˝acy ze Âwidwina, którzy w 1444 roku z∏upili obie osady.
W 1461 roku w∏aÊcicielem zamku i miasta zosta∏ Eggard von
Manteuffel z Po∏czyna, który w 1479 roku otrzyma∏ od ksi´cia pomorskiego Bogus∏awa X Lipie, jako dziedzictwo lenne z prawem
wykonywania najwy˝szego sàdownictwa. Przez okres 1521-1544
Lipie by∏o rezydencjà biskupa Erazma Manteuffla i prze˝ywa∏o
wtedy najlepsze lata swojego rozwoju. Nie ominà∏ go jednak najazd Borków, w wyniku którego zamek ponownie zniszczono. W
1572 roku Lipie straci∏o prawa miejskie. Sta∏o si´ tak na skutek
konfliktu, jaki powsta∏ pomi´dzy mieszczanami Lipia a bratankiem biskupa Kerstenem von Manteuffel. Utrata praw miejskich,
kolejne wojny, w tym szczególnie 30-letnia, spowodowa∏y upadek
miasta i zamku. LudnoÊç przenios∏a si´ do Po∏czyna. Na prze∏omie XVII i XVIII wieku w∏aÊcicielami tych ziem zosta∏a rodzina
von Zastrow. Cz´Êç majàtku pozosta∏a jednak w r´kach rodu von
Manteuffel. Przez pewien krótki okres niewielka cz´Êç dóbr nale˝a∏a do rodziny von Klitzing. Od 1786 roku ca∏y majàtek nale˝a∏
ju˝ tylko do Jürgena Heinricha von Zastrow. W 1802 roku jego
syn Ernst Georg sprzeda∏ majàtek w Lipiu za kwot´ 52 350 talarów Otto Bogislawowi von Kleist. Nast´pnie w majàtku wielokrotnie i na krótko zmieniali si´ w∏aÊciciele. W 1847 roku dobra
lipieƒskie naby∏ Helmuth Friedrich Müller, który w 1862 roku
odsprzeda∏ cz´Êç dóbr (folwark Parz´cin). W po∏. XIX wieku Lipie, wed∏ug Berghausa („Landbuch des Herzogtums Kascnubien”) sk∏ada∏o si´ z alodialnego majàtku rycerskiego, wsi z koÊcio∏em parafialnym i szko∏y. Majàtek sk∏ada∏ si´ z trzech folwarków i m∏yna – ∏àcznie liczy∏ 5421 mórg ziemi i mieszka∏o w nim
732 mieszkaƒców. W 1892 roku w∏aÊcicielem majàtku by∏ Guse,
obszar wynosi∏ 1038 ha. W 1905 roku nale˝a∏ do Adolfa von
Wulfkrona, póêniej do jego ˝ony. W 1920 roku majàtek, a najprawdopodobniej jego cz´Êç naby∏ Friedrich Pretzella, a po jego
Êmierci Martma Pretzell. W 1939 roku wieÊ Lipie liczy∏a 736
mieszkaƒców, którzy mieszkali w 173 domach.
Z pierwotnego zespo∏u folwarcznego, który w XIX wieku sk∏ada∏
si´ z podwórza gospodarczego wraz z budynkami inwentarskimi i
gospodarczymi oraz dworu wraz z parkiem, do dzisiejszych czasów
dotrwa∏: dwór – obecnie plebania, budynek bezstylowy z koƒca
XIX wieku, 7-osiowy, z ryzalitami, nieciekawy; park – o powierzchni 6 ha, za∏o˝ony w II po∏. XIX wieku o kompozycji krajobrazowej (naturalistycznej).
Najciekawszym obiektem we wsi pod wzgl´dem architektonicznym jest gotycki koÊció∏ pw. Matki Boskiej Cz´stochowskiej z XV
wieku. Murowany z kamienia, oszkarpowany. Obj´ty ochronà
konserwatorskà. Zachowane pierwotne wyposa˝enie koÊcio∏a.
Godne uwagi sà niektóre domy mieszkalne, z koƒca XIX i pocz.
XX wieku, szczególnie te o konstrukcji szachulcowej.
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Lubiechowo

63

- niemiecka nazwa Lübchow
Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki
Lubiechowo – dawny majàtek rycerski, stare lenno rodu von Ramel. Âwiadczy o tym m.in. koÊció∏ z kryptà grzebalnà ufundowany przez ród von Ramel.
Okaza∏y zespó∏ pa∏acowo-parkowy wzniós∏ mieszczanin Rudolf
Schröder. Tytu∏ szlachecki uzyska∏ w 1861 r.
Pa∏ac neoklasycystyczny powsta∏ w 1835 r., usytuowany jest pomi´dzy parkiem a dziedziƒcem gospodarczym. Wzniesiony zosta∏
na planie kwadratu z oÊmiobocznymi wie˝ami w naro˝nikach. Jest
to budowa dwukondygnacyjna, z centralnym jednokondygnacyjnym belwederem w partii dachu. Wie˝e trójkondygnacyjne. WejÊcie do budynku prowadzi∏o przez paradne kamienne schody. Od
strony parku znajdujà si´ pozosta∏oÊci parterowego ryzalitu zwieƒczonego trójkàtnym naczó∏kiem. Pa∏ac jest opuszczony, popada w
ruin´; stanowi w∏asnoÊç osoby prywatnej.
Tu˝ za pa∏acem rozpoÊciera si´ 11-hektarowy park z po∏. XIX w.
Wzorem dla za∏o˝ycieli parku by∏ styl angielski.

Lubkowice

64

- niemiecka nazwa Johannisberg
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski
Dwór bez cech stylowych, wybudowany w II po∏. XIX w., silnie
przebudowany po 1945 r., zatraci∏ w znacznym stopniu swój pierwotny wyglàd. Brak parku.
Lubkowice to dawny XVIII-wieczny folwark b´dàcy w∏asnoÊcià
Rady Miejskiej w Ko∏obrzegu. Od lat 70-tych XIX wieku nale˝a∏
do rodziny Hindenberg, która to wybudowa∏a obecny dwór, oni
te˝ byli w∏aÊcicielami majàtku do koƒca II wojny Êwiatowej.

Lubogoszcz

65

– niemiecka nazwa Läbgust
Gmina Grzmiàca, powiat szczecinecki
Pierwotnie istniejàcy eklektyczny pa∏ac z II po∏. XIX wieku, zosta∏
rozebrany. Zachowa∏y si´ jedynie pozosta∏oÊci cz´Êci Êciany frontowej. Otaczajàcy park ma charakter naturalistyczny, zajmuje powierzchni´ 5,5 ha.
Lubogoszcz od XVIII w. wchodzi∏a w sk∏ad lenna rodu von Glassenapp i pozostawa∏a w jego r´kach (lub ludzi z nim skoligaconych) do 1945 r. W pobli˝u za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego znajduje si´ neogotycki koÊció∏ z II po∏. XIX w. oraz aleja bukowa wiodàca w stron´ pa∏acu, z∏o˝ona z 15 drzew o obw. 300-325 cm.
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Luboradza

66

– niemiecka nazwa Lübrassen
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
Osada malowniczo po∏o˝ona nad jeziorem Koprzywno, wÊród bukowych lasów porastajàcych zbocza porozcinanej wàwozami doliny. Za∏o˝ona zosta∏a w XIX w., z tym, ˝e istniejàce za∏o˝enie
dworskie powsta∏o na pocz. XX w., gdy w∏aÊcicielem majàtku by∏
major von Ditfurth–Lübrassen. Obecny dwór pozbawiony jest
okreÊlonych cech stylowych. Jest to budowla parterowa z mieszkalnym poddaszem, przykryta dachem mansardowym. Elewacja
frontowa z pseudoryzalitem w cz´Êci centralnej, poprzedzona jest
tarasem. Pow. u˝ytkowa dworu (obecnie oÊrodek wczasowy) 821
m2. Wokó∏ pa∏acu park krajobrazowy o pow. 2 ha.

¸egi – niemiecka nazwa Langen

67

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

Zespó∏ dworsko-parkowy z II po∏. XIX w., pozosta∏oÊç po dawnym majàtku rycerskim, w sk∏ad którego pierwotnie wchodzi∏y
cztery folwarki. Pierwotnie posiada∏ trzech w∏aÊcicieli. Jedna cz´Êç
majàtku stanowi∏a wspó∏w∏asnoÊç rodów von Krockow i von Podewils, a druga by∏a starym lennem rodziny von Manteuffel, która w 1770 r. sprzeda∏a majàtek rodzinie von Podewils. W II po∏.
XIX w. w∏aÊcicielem majàtku zosta∏ Stank, a w 1928 r. Gerhard
von Hagen. W r´kach rodziny von Hagen. W r´kach rodziny von
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Hagen majàtek dotrwa∏ do marca 1945 r. Istniejàcy dwór powsta∏
najprawdopodobniej mi´dzy 1825 a 1850 r., z inicjatywy rodziny
von Podewils w miejscu XVII-wiecznego dworu. Jest to budynek
wzniesiony na planie prostokàta z ryzalitem i werandà. Charakteryzuje si´ z∏o˝onoÊcià form stylowych. Elementem klasycystycznym jest ganek kolumnowy, profilowane opaski okien i mansardowy dach. Natomiast okna w elewacjach bocznych w stylu
„Rundbogenstil”, charakterystycznym dla po∏. XIX w, Obecnie
budynek stanowi w∏asnoÊç potomków ostatnich w∏aÊcicieli, paƒstwa von Hagen. Prowadzone sà prace remontowe, majàce na celu wierne odtworzenie dworu z okresu jego powstania. W dworze
mo˝na przenocowaç, prowadzony jest pensjonat. Po wschodniej i
po∏udniowej stronie dworu rozciàga si´ park krajobrazowy z mocno przetrzebionym drzewostanem.
W parku znajduje si´ kaplica neogotycka, murowana z kamienia,
obecnie w ruinie.

¸´knica – niemiecka nazwa Lucknitz

68

Gmina Barwice, pow.szczecinecki

W pó∏nocno-zachodniej cz´Êci wsi, przy drodze do Tychowa
ulokowane jest rozleg∏e za∏o˝enie podworskie sk∏adajàce si´ z
dworu, parku i zabudowaƒ gospodarczych oraz inwentarskich,
stojàce przy wyd∏u˝onym dziedziƒcu.
Dwór pochodzi z II po∏. XIX w., rozbudowany i przebudowywany
w XX w. Obecnie styl dworu mo˝na okreÊliç jako eklektyzm z
motywami neorenesansu. Wzniesiony zosta∏ na planie prostokàta,
podpiwniczony, parterowy z cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem,
przykryty dwuspadowym dachem. Na osi fasady pseudoryzalit
zakoƒczony trójkàtnym tympanonem. G∏ówne wejÊcie wiedzie
poprzez niewielki ryzalit, którego naro˝niki oraz samo wejÊcie
ujmujà pilastry. Elewacja podzielona wàskimi gzymsami oraz
pó∏koliÊcie zamkni´tymi oknami. Okna w piwnicach zamkni´te
∏ukami odcinkowymi. Pow. u˝ytkowa 1240 m2. Dwór wybudowano z ceg∏y na kamiennym fundamencie. Przykrycie dachu
wykonano z dachówki zak∏adkowej.
We wn´trzu dworu z pierwotnego
wyposa˝enia zachowa∏ si´ kominek.
Po stronie pó∏nocnej dworu rozciàga si´ 2,3-hektarowy park naturalistyczny.
Zabudowania gospodarcze,
które si´ zachowa∏y to: spichlerz z 1889 r., stodo∏a, obora,
owczarnia; wszystkie zbudowane z ceg∏y i kamienia.
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Marcelin – niemiecka nazwa Horngut

69

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Zespó∏ dworsko-parkowy Horngut powsta∏ w XIX w.; w∏aÊcicielem majàtku w koƒcu XIX stulecia by∏ Weidemann, który najprawdopodobniej wybudowa∏, zachowany do dzisiaj, dwór i zabudowania gospodarcze. Dwór zosta∏ wzniesiony na pocz. XX w. Jest
to budynek bezstylowy, za∏o˝ony na planie prostokàta, podpiwniczony, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Na osi fasady szerokie wejÊcie g∏ówne, zamkni´te ∏ukiem odcinkowym oraz
ozdobione motywami ludowymi. Dwór wzniesiony dla ówczesnych w∏aÊcicieli majàtku – rodziny von Knuth.
Po stronie po∏udniowej dworu rozciàga si´ park krajobrazowy, a
w∏aÊciwie jego pozosta∏oÊci.

Mierzyn - niemiecka nazwa Alt Marin

70

Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki

Dawny zespó∏ pa∏acowo-parkowy z II po∏. XIX w., za∏o˝ony przez
ówczesnego w∏aÊciciela majàtku rycerskiego Friedricha Scheünemanna. Do naszych czasów dotrwa∏ park pa∏acowy, naturalistyczny, o pow. 4 ha. Istniejàcy pa∏ac zosta∏ rozebrany w 1970 r.
Z dawnego zespo∏u pozosta∏y w cz´Êci budynku gospodarcze. Najlepiej zachowany, bez zmian w pierwotnym wyglàdzie jest dom
zarzàdcy wybudowany z kamienia i ceg∏y.

Mierzynek

71

- niemiecka nazwa Neu Marin
Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki
Mierzynek pierwotnie wchodzi∏ w sk∏ad majàtku rycerskiego w
Mierzynie, którego w∏aÊcicielem by∏ Friedrich Scheünemann. W
1822 r. podzieli∏ majàtek mi´dzy dwóch synów, z których jeden
pobudowa∏ w Mierzynku dwór na swoje potrzeby. Jest to budowa
w stylu eklektycznym, sk∏adajàca si´ z trzech cz´Êci. Najstarsza jest
parterowy budynek o konstrukcji ryglowej. Do niego dobudowano w II po∏. XIX w. dwukondygnacyjnà bry∏´ przykrytà dwuspadowym dachem. Trzecia cz´Êç dobudowana zosta∏a na pocz. XX
w. do drugiej Êciany szczytowej budynku ryglowego. Trójkondygnacyjna dobudówka swojà wielkoÊcià przyt∏acza ca∏oÊç wczeÊniejszego rozwiàzania.
Tradycyjnie dwór otoczony jest roÊlinnoÊcià, tworzàcà park o
pow. 4,3 ha w stylu eklektycznym o regularnym uk∏adzie.
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Mi´kowo

72

– niemiecka nazwa Mänchowahof
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki
Zespó∏ dworsko-parkowy z koƒca XIX w., za∏o˝ony przez Willy
Knutha. Bezstylowy dwór za∏o˝ony na rzucie prostokàta z przybudówkà i drewnianà werandà, podpiwniczony, parterowy, przykryty dachem mansardowym.
Po stronie po∏udniowej rozciàga si´ park naturalistyczny z XIX w.

Mi∏obàdê - niemiecka nazwa Karlshof

73

Gmina Bia∏y Bór, powiat szczecinecki

Dwór neoklasycystyczny, wybudowany na pocz. XX w., murowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem (sypialnie). Bry∏a dworu
przykryta dachem dwuspadowym z wypi´trzonà facjatà poÊrodku
fasady i tylnej elewacji. Facjata stanowi przed∏u˝enie pseudoryzalitu, przez który wiedzie g∏ówne wejÊcie do dworu. W wyniku
przeprowadzonego remontu po 1945 r. zmieniono uk∏ad okien,
zlikwidowano gzymsy mi´dzykondygnacyjne oraz rozebrano ganek. Zmieniono nakrycie dachu. ¸upek bàdê te˝ dachówk´ zamieniono na eternit. Ca∏oÊç nieciekawa, klasyczny przyk∏ad jak mo˝na zepsuç wyglàd dworu poprzez przeprowadzenie nieprzemyÊlanego remontu. Z pierwotnego za∏o˝enia zachowa∏ si´ budynek
murowany owczarni przy bramie wjazdowej oraz niewielki park z
zamulonym i zaroÊni´tym stawem poÊrodku. W drzewostanie
przewa˝ajà okazy liÊciaste, sporadycznie iglaste.
Mi∏obàdê to dawny folwark wydzielony w II po∏. XIX w. z majàtku Âwierszczewo. W 1922 r. majàtek liczy∏ 256 ha, a w∏aÊcicielem
by∏ Frietz Rübenhagen.
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Modrzewiec

74

– niemiecka nazwa Heyde, Heide
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
Pa∏ac neobarokowy, wzniesiony najprawdopodobniej w II po∏.
XIX wieku dla rodziny Pretzel. Za∏o˝ony na planie prostokàta, widoczny prostokàtny ryzalit od strony fasady. Budynek dwukondygnacyjny plus mieszkalne poddasze, murowany, z otynkowanej ceg∏y, na kamiennej podmurówce. Z neobarokowego wystroju zachowa∏ si´ wystrój partii dachowej i pi´tra ryzalitu przy fasadzie.
Wystrój elewacji przyziemia uleg∏ likwidacji. Wn´trza reprezentujà uk∏ad typowy dla XVIII-wiecznych rozwiàzaƒ pomorskich siedzib szlacheckich. Dach budynku mansardowy, przykryty dachówkà – karpiówkà. Dwór by∏ kilkakrotnie remontowany, w latach 70-tych przeprowadzono generalny remont. Niestety likwidacji uleg∏ pierwotny wystrój elewacji. Zachowa∏ si´ jedynie
kszta∏t i obramowanie okien na mansardzie oraz wystrój górnej
kondygnacji ryzalitu przy fasadzie. Na wystrój ten sk∏adajà si´ joƒskie kolumny wspierajàce belkowanie zwieƒczone gzymsem podokapowym. Wspó∏czesne zmiany dokonane w wystroju elewacji
bardzo zubo˝y∏y architektur´ pa∏acu. Budynek obecnie u˝ytkowany jest jako Dom Pomocy Spo∏ecznej.
Do pa∏acu od strony zachodniej przylega park krajobrazowy o powierzchni 6 ha, wtopiony w pejza˝, stanowiàcy fragment tzw. „po∏oniny Lipie”.
Pierwotny uk∏ad komunikacyjny zmieniony. Wybudowano szereg
nowych obiektów (gara˝e), cz´sto w miejscach po starej inwentarskiej bàdê gospodarczej zabudowie. Za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe
obj´te jest ochronà konserwatorskà.
Obecna wieÊ Modrzewiec to dawna cz´Êç majàtku Lipie, stàd te˝
jej losy zwiàzane by∏y z historià miasta, wsi i zamku Lipie. Przez
kilka wieków by∏a w∏asnoÊcià rodu von Manteuffel, póêniej rodu
von Zastrow. Modrzewiec swoje poczàtki zawdzi´cza hodowli
owiec. Swojà niemieckà nazw´ „Heide” wywodzi od wolnej zagrody ch∏opskiej, która funkcjonowa∏a obok majàtku Modrzewiec.
Na prze∏omie XVIII i XIX wieku Modrzewiec sta∏ si´ posiad∏oÊcià
samodzielnà, a z uwagi na wielkoÊç nadano mu status dóbr rycerskich. WÊród w∏aÊcicieli spotkaç mo˝na majora von Wallentin i jego syna (gospodarzy∏ do 1852 r.), niejakiego Zeitza, który po 3 latach sprzeda∏ majàtek Hugonowi Pretzell. Rodzina Pretzell posiada∏a majàtek do 1939 r. WielkoÊç majàtku – 425 ha i przez
wszystkie lata nie ulega∏a wi´kszym zmianom.
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Mo∏otowo

75

- niemiecka nazwa Moltow
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski
Pa∏ac neoklasycystyczny wybudowany na poczàtku XX w., na planie prostokàta, z p∏ytkimi ryzalitami w cz´Êci Êrodkowej wszystkich elewacji, dwukondygnacyjny, otynkowany, przykryty dachem p∏askim z kopu∏à i Êwietlikami nad klatkà schodowà. WejÊcie g∏ówne wraz z reprezentacyjnymi schodami ozdobione portykiem wspartym na czterech kolumnach w porzàdku doryckim.
Ca∏a bry∏a budynku zwieƒczona p∏askà attykà, dekorowanà pilastrami, liczne gzymsy i pilastry dekorujàce ryzality w elewacjach
bocznych. Obiekt w dobrym stanie technicznym, przekszta∏cony
na budynek mieszkalny. Przed pa∏acem wzd∏u˝ prostokàtnego
dziedziƒca zabudowania gospodarcze, w tym XIX-wieczny spichlerz.
Na po∏udnie od pa∏acu rozciàga si´ 6 ha park krajobrazowy za∏o˝ony w XIX w.
Mo∏towo pierwotnie wchodzi∏o w uposa˝enie kapitu∏y katedry w
Ko∏obrzegu, nast´pnie a˝ do XVIII w. stanowi∏o lenno rodu von
Blanckenburg. Przez okres 24 lat nale˝a∏o do rodu von Bonn. Od
1798 r. a˝ po koniec II wojny Êwiatowej wraz z majàtkiem w pobliskim Pob∏ociu Ma∏ym nale˝a∏o i sta∏o si´ siedzibà rodu von
Braunschweig wywodzàcego si´ z Ko∏obrzegu.

63

MyÊlino - niemiecka nazwa Moltow

76

Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski

Pa∏ac w stylu neoklasycystycznym wybudowany w II po∏. XIX w.,
na potrzeby rodziny von Gelsdorff wywodzàcej si´ z centralnych
Niemiec. Jest to budynek wybudowany na planie prostokàta,
dwukondygnacyjny, zwieƒczony dachem czteropo∏aciowym kryty
dachówkà karpiówkà. Zbudowany z ceg∏y, otynkowany. Cz´Êç
Êrodkowa fasady i elewacji ogrodowej zaakcentowana portykiem
wspartym na filarach, od ogrodu zwieƒczona frontonem. Ponad
portykiem fasady balustrada balkonu. Pa∏ac obecnie jest nieu˝ytkowany, niszczeje. We wn´trzu zachowa∏a si´ boazeria w cz´Êci
pomieszczeƒ parteru oraz kominek.
Na po∏udnie od pa∏acu rozpoÊciera si´ 1 ha park krajobrazowy, zaroÊni´ty.
Historia wsi liczy sobie ponad 680 lat, zosta∏a wymieniona w dokumencie z 1323 r. okreÊlajàcym uposa˝enie koÊcio∏a w GoÊcinie.
Przez nast´pne cztery wieki by∏a lennem rodu von Blanckenburg.
W 1768 r. w∏aÊciciel dóbr myÊliƒskich zosta∏ Franciszek Wolf ze
Szczecina. Od 1859 r. MyÊlino przesz∏o we w∏adanie rodziny von
Gelsdorff i by∏o w jej posiadaniu do koƒca II wojny Êwiatowej.

Nasutowo – niemiecka nazwa Natztow

77

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Park romantyczny z II po∏. XIX wieku, o powierzchni 1,2 ha, w
tym 0,5 ha wody (staw ze sztucznà wysepkà). Park ma form´
dwóch fos otoczonych nasypami. Fosa zewn´trzna ma kszta∏t litery „U”, a fosa wewn´trzna posiada kszta∏t ko∏a otaczajàcego wysokà wysp´. Nad zewn´trznà fosà po∏o˝ony jest dwór majàcy charakter willi pochodzàcej z lat 30-tych XX wieku.
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Nasutowo – to stare lenno rodu Wopersnow, odsprzedane wraz z
Kamasowem rodzinie von Kleist. W 1910 r. jako w∏aÊciciel figuruje Joachim von Kleist. Majàtek liczy∏ wówczas 561 ha, w tym
139 ha lasów. Nasutowo pozosta∏o w r´kach rodu von Kleist do
koƒca II wojny Êwiatowej.

Nawino – niemiecka nazwa Nassin

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

78

Dwór wzniesiony w 1848 roku, prawdopodobnie dla rodziny von
Lühe. W 1908 r. przebudowano go nadajàc mu dzisiejszy wyglàd.
Obie daty wyryte sà na kamieniach podmurówki w jednym z naro˝ników domu. W trakcie rozbudowy wzniesiono ryzalit oraz
nieistniejàcà obecnie werand´ ogrodowà, przebudowano poddasze, prze∏o˝ono dach. Budynek zbudowany jest na rzucie prostokàta z gankiem na osi elewacji frontowej i p∏ytkim ryzalitem w elewacji wschodniej. Korpus jednokondygnacyjny z mieszkalnym
poddaszem. W Êrodkowej cz´Êci budynku. Ryzalit dwukondygnacyjny. Przed gankiem schody i pó∏kolista rampa. Powierzchnia
u˝ytkowa ok. 900 m2.
Do dworu przylega bezpoÊrednio park naturalistyczny z pocz. XX
wieku, za∏o˝ony przez rodzin´ Wilde.
Nawino – to dawny majàtek rycerski, stanowiàcy pierwotne dobra
rodu Hechthausen. W XVIII wieku majàtek staje si´ w∏asnoÊcià
rodu von Münchow, a póêniej von Ùckermann. Od 1817 roku
w∏aÊcicielami zosta∏a rodzina von Lühe i von Sydow. W XX wieku, pod koniec II wojny Êwiatowej majàtek znalaz∏ si´ we w∏adaniu rodziny Wilde.
Powierzchnia majàtku wynosi∏a 1910 r. (w∏aÊciciel leutnant Konrad Wilde) 454 ha, w tym 76 ha lasów. Po wojnie d∏ugi czas majàtek zajmowa∏a Armia Czerwona. Póêniej zosta∏ przej´ty przez
nieistniejàcy obecnie PGR Czarnow´sy.
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Nielep – niemiecka nazwa Nielep

79

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Z pierwotnego za∏o˝enia dworsko-parkowego zachowa∏ si´ tylko
park z XIX wieku. Obiekt obj´ty ochronà konserwatorskà, o regularnym (trapezoidalnym) rozplanowaniu i naturalistycznej
formie. Widoczna aleja z kasztanowcami, prowadzàca pierwotnie
do dworu. Powierzchnia parku – 2 ha.
O nieistniejàcym dworze niewiele wiadomo. Zosta∏ wzniesiony
tak jak cz´Êç zabudowaƒ gospodarczych w latach 90-tych XIX
wieku. W okresie, gdy w∏aÊcicielami majàtku by∏ E. Seyer tu˝
obok dworu istnia∏a oficyna, która tak jak dwór przesta∏a istnieç
po 1945 r.
Z innych obiektów z tego okresu zachowa∏ si´ koÊció∏ neoromaƒski z ciosanego kamienia polnego oraz domy mieszkalne z
koƒca XIX wieku, cz´sto konstrukcji szachulcowej.
Nielep to jedna z najstarszych wsi na ziemi Êwidwiƒskiej. Swojà
nazw´ wywodzi od s∏owiaƒskiego „nie – leba”, czyli „blisko
rzeki”, tj. Regi. W 1349 r. margrabia Ludwig odda∏ wieÊ Nielep
rycerzowi Hasso von Wedel w lenno. W 1389 r. w∏aÊcicielami
majàtku zostali bracia Wopersnow, którzy to, jak odnotowano w
kronice, sprzedali 7 w∏ók ziemi Bractwu „Bo˝ego Cia∏a” ze Âwidwina. Od 1349 r. druga cz´Êç wsi znalaz∏a si´ w posiadaniu wójta
krzy˝ackiego ze Âwidwina, póêniej prawa do niej naby∏ zakon
Joannitów, który by∏ w∏aÊcicielem do 1808 r. do czasu sekularyzacji. Po tym czasie majàtek zosta∏ przej´ty przez pruski skarb
paƒstwa. Od 1402 r. wieÊ Nielep znalaz∏a si´ w granicach paƒstwa
krzy˝ackiego, a w roku 1444 odnotowany zosta∏ najazd za∏ogi polskiej z zamku w Starym Drawsku. W 1545 r. urzàd so∏tysa z
w∏adzà sàdowniczà i 4 w∏ókami ziemi objà∏ Augustin Ponad
(Ponath), który zapoczàtkowa∏ d∏ugoletnie tej rodziny. Trwajàca
w XVII wieku wojna trzydziestoletnia, doprowadzi∏a do wyludnienia wsi. W 1736 r. wieÊ Nielep w 1/3 nale˝a∏a do miasta Âwidwin, a w 2/3 do klasztoru Joannitów. We wsi by∏ so∏tys, 10
ch∏opów i jeden wolny, który naby∏ ziemi´ od miasta. Ziemia ta
pos∏u˝y∏a do za∏o˝enia folwarku, którego w∏aÊcicielami byli kolejno: Krieger od 1823 r., Schrohl od 1844 r., Kuss od 1853 r., a
nast´pnie rodzina Seyer, która w∏ada∏a majàtkiem do koƒca II
wojny Êwiatowej. W 1825 r. wieÊ liczy∏a 282 mieszkaƒców, a w
1939 r. – 544 i 135 gospodarstw domowych.
Najbardziej intensywny rozwój majàtku nastàpi∏ pod koniec XIX
wieku. Powsta∏ wtedy zespó∏ dworsko-parkowy wraz z zabudowaniami inwentarskimi i gospodarczymi (w tym gorzelnia i cegielnia). W 1892 r. wed∏ug danych statystycznych majàtek liczy∏ 857
ha ziemi i nale˝a∏ do przeci´tnych pod wzgl´dem wielkoÊci na
Pomorzu. Ostatnim niemieckim w∏aÊcicielem majàtku by∏ Paul
Seyer. We wsi funkcjonowa∏o równie˝ 160 ha gospodarstwo
Heinza Kettnera oraz 22 zak∏ady przemys∏owe i rzemieÊlnicze.
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Nosibàdy - niemiecka nazwa Naseband

80

Gmina Grzmiàca, powiat szczecinecki

Klasycystyczny pa∏ac z prze∏omu XVIII i XIX w. zosta∏ zbudowany na planie prostokàta – korpus g∏ówny, do którego przylega oficyna. Obecnie w stanie ruiny, pozosta∏y ruiny zewn´trzne z fragmentami niegdyÊ bogato zdobionej elewacji. Wn´trza pa∏acu by∏y
bogato zdobione, wyst´powa∏y dekoracje malarskie Êcian i sufitów.
Pa∏ac opuszczony, na podstawie jego rozmiarów i zachowanych
fragmentów mo˝na oceniç, ˝e nale˝a∏ do jednych z ciekawszych
obiektów na terenie Pomorza Ârodkowego. W lepszym stanie zachowa∏ si´ ponad 5,5 ha park naturalistyczny.
W pobli˝u za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego zlokalizowany jest koÊció∏ z I po∏. XVI w., przebudowany w 1775 r. i XIX wieku. Murowany z kamienia i ceg∏y z wie˝à o konstrukcji szachulcowej, wyposa˝enie barokowe. Jeden z ∏adniejszych koÊcio∏ów z tego okresu
w dorzeczu Pars´ty.
Nosibàdy do 1687 r. nale˝a∏y do rodziny von Glassenapp, potem
przesz∏y w posiadanie Joachima von Kleist i jego nast´pców. W
1735 r. majàtek sta∏ si´ w∏asnoÊcià rodu von Bonin. Ostatnim
w∏aÊcicielem przed 1945 r. by∏ Hans von Zastrow.
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Nosowo - niemiecka nazwa Nassow

81

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Pa∏ac z 1850 r., neorenesansowy, za∏o˝ony na planie prostokàta z
trzema pseudoryzalitami oraz 2 kwadratowymi wie˝ami mieszkalnymi i oÊmiobocznà wie˝à, mieszczàcà klatk´ schodowà. Nad wejÊciem balkon. Partia g∏ówna budynku kryta dachem dwuspadowym z wystawkami i lukarnami. Ryzality boczne kryte dachem
czterospadowym z attykà pe∏nà. Ryzalit Êrodkowy dachem czterospadowym Êci´tym, z tarasem, wie˝e mieszkalne dachami namiotowymi. Wszystkie dachy kryte blachà. Budynek pa∏acu o bogatej
dekoracji architektonicznej. Bogactwo gzymsów, lizeny, fryzy,
kartusze; wszystkie te detale nadajà pa∏acowi szczególny wyglàd i
czynià go jednym z ∏adniejszych obiektów pa∏acowych w ca∏ym
dorzeczu Pars´ty.
Pa∏ac po∏o˝ony jest w otoczeniu 22-hektarowego, krajobrazowego
parku angielskiego z koƒca XVIII w. Pi´knie utrzymany park, dobry stan techniczny pa∏acu, czyni z zespo∏u ciekawy obiekt turystyczny o wymiarze ponadregionalnym.
Najstarsze pisane wzmianki o Nosowie si´gajà XIV w. i wspominajà, ˝e pierwszymi w∏aÊcicielami Nosowa by∏a patrycjuszowska
rodzina Holkenów z Ko∏obrzegu, w Nosowie mieÊci∏a si´ g∏ówna
siedziba rodu. Po jego wygaÊni´ciu majàtek przeszed∏ na w∏asnoÊç
rodziny von Münchow i pozostawa∏ w ich w∏adaniu do 2 po∏. XIX
w.
W okresie od 2 po∏. XVIII do 1 po∏. XIX w. prawa do cz´Êci Nosowa posiada∏ ród von Heydebreck. Pa∏ac zosta∏ wzniesiony prawdopodobnie w okresie w∏adania barona von Sprenger. Do 1945 r.
w∏aÊcicielami Nosowa by∏y rodziny von Heydebreck i von Sprenger.
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Nowe Bielice

82

- niemiecka nazwa Neu Belz
Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski
Pa∏ac z XVIII w., przebudowany w 1863 r., rozbudowany w XIX
i XX w. w stylu klasycystycznym. Budynek rozmieszczony na planie prostokàta z ryzalitami bocznymi, z portykiem od frontu
(obecnie zabudowanym) i pó∏kolistym gankiem kolumnowym w
elewacji ogrodowej (równie˝ zabudowany). Podpiwniczony, dwukondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym. Ryzality pokryte
zaÊ dachem trójspadowym z wolimi oczami. Pa∏ac zosta∏ wzniesiony dla ówczesnych w∏aÊcicieli – rodziny von Schmeling, wielokrotnie przebudowywany. W latach 1958-1960 pa∏ac odrestaurowano, adaptujàc na potrzeby Domu Opieki Spo∏ecznej. Pa∏ac otacza 3-hektarowy park krajobrazowy za∏o˝ony na prze∏omie XVIII
i XIX w.
Nowe Bielice o bardzo starej metryce, si´gajàcej XIII w. By∏o to
prawdopodobnie lenno rodziny von Beranhufen lub Bevernhufen.
Nast´pnie w II po∏. XV w. wieÊ przesz∏a w r´ce rodziny von Scheling, których uwa˝a si´ za twórców za∏o˝enia. Do 1945 r. majàtek
wielokrotnie, wzorem innych, zmienia∏ w∏aÊcicieli, by w latach
30-tych XX w. zostaç rozparcelowanym.

Nowe Ludzicko

83

– niemiecka nazwa Neu Lutzig
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
Za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe Nowe Ludzicko jest pozosta∏oÊcià
po dawnym majàtku rycerskim, który powsta∏ w XIX w. po wydzieleniu go z majàtku Stare Ludzicka. Pierwszym w∏aÊcicielami
Starego Ludzicka by∏y rodziny von Wachholz oraz von Zastrow.
Pa∏ac z II po∏. XIX w., wybudowany w stylu neobarokowym przez
Brunsa, którego w∏asnoÊcià pozostawa∏ do koƒca XIX w. Jest to
budowla dwukondygnacyjna z czterokondygnacyjnà wie˝à przyleg∏à do bry∏y budynku od strony pó∏nocnej. Widoczne trójosiowe
ryzality na osi d∏u˝szych elewacji. Dach dwuspadowy, naczó∏kowy.
Pa∏ac po∏o˝ony jest na wysokiej skarpie w otoczeniu parku krajobrazowego (2,7 ha).
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Ogartowo – niemiecka nazwa Jagertow

84

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

Pierwotna nazwa wsi brzmia∏a Gawerow i istnia∏ na jej terenie
majàtek rycerski. Potwierdzajà to dokumenty pisane z prze∏omu
XV i XVI w. Pierwszym znanym w∏aÊcicielem majàtku by∏a rodzina von Manteuffel, WieÊ stanowi∏a wówczas (tj. w XVI w.) lenno
rodu. W 1925 r. pojawi∏o si´ nowe nazwisko – Karol Birkenfeld,
jako ówczesnego w∏aÊciciela majàtku Jagertow – nast´pna nazwa
obecnej wsi Ogartowo.
Pozosta∏oÊcià po dawnym majàtku rycerskim jest zespó∏ dworsko-parkowy z I po∏. XIX w. Dwór po∏o˝ony na skraju parku krajobrazowego, w stylu klasycystycznym, na rzucie prostokàta, jako
masywna, parterowa budowla, przykryta dachem naczó∏kowym.
Widoczny na osi fasady ryzalit zwieƒczony trójkàtnym tympanonem. Zachowa∏y si´ Êlady bogatej dekoracji na Êcianach elewacji.
Budynek w chwili obecnej w stanie post´pujàcej ruiny, a szkoda,
bo mo˝na zaliczyç dwór w Ogartowie do potencjalnie jednych z
naj∏adniejszych w dorzeczu Pars´ty. Równie˝ otaczajàcy dwór
park jest zaniedbany.

Okole – niemiecka nazwa Wuckel

85

Gmina Borne-Sulinowo, powiat szczecinecki

Za∏o˝enie podworskie z∏o˝one z dworu, parku i zabudowaƒ gospodarczych istnia∏o ju˝ w XVIII w., kiedy to w∏aÊcicielami majàtku by∏ ród von Münchow. W XIX w. majàtek przeszed∏ w inne r´ce. W 1928 r. jako w∏aÊciciela odnotowana Carla Stangen. Obecnie zachowany dwór zosta∏ uratowany przed zniszczeniem przez
nowych, prywatnych w∏aÊcicieli. Wybudowany zosta∏ w 1892 r.
dla rodziny von Franecis. o czy Êwiadczy data na choràgiewce
umieszczonej na dachu budynku. Jest to budowla w stylu neoklasycystycznym wzniesiona na planie prostokàta ze zryzalitowanymi
partiami szczytowymi, podpiwniczona, parterowa w cz´Êci centralnej i pi´trowa w cz´Êciach bocznych. Ka˝da z trzech cz´Êci
dworu przykryta osobnym dachem dwuspadowym. Elewacje dworu majà skromnà ale dobrze opracowanà dekoracj´. We wn´trzach
zachowa∏y si´ sztukaterie.
Po stronie wschodniej i po∏udniowej dworu zachowa∏ si´ XIX-wieczny park krajobrazowy.
Budynki gospodarcze w wi´kszoÊci uleg∏y rozbiórce.
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Omulna – niemiecka nazwa Neuhof

86

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

W XIX w. w Omulnej powsta∏a domena paƒstwowa, czyli majàtek ziemski, którego w∏aÊcicielem by∏o Paƒstwo Pruskie. Równolegle zosta∏y wybudowane zabudowania folwarczne wraz z dworem, który by∏ siedzibà administratora majàtku.
Ceglany, niszczejàcy dwór zosta∏ wybudowany w II po∏. XIX w.
Budynek bez wyraênych cech stylowych, na planie prostokàta z ryzalitem na osi fasady i osi ogrodowej. Podpiwniczony, parterowy,
przykryty dachem dwuspadowym. Przed pa∏acem rozleg∏y dziedziniec gospodarczy zabudowany budynkami inwentarskimi z kamienia i ceg∏y. Po stronie po∏udniowej dworu rozciàga si´ park
krajobrazowy z II po∏. XIX w., o pow. 1,2 ha.

Osiczyn – niemiecka nazwa Neuhof

87

Gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki

Neoklasycystyczny dwór z 1921 r., wzniesiony na planie prostokàta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty dachem
dwuspadowym z naczó∏kami. Nad wejÊciem wystawka zakoƒczona trójkàtnie. Otwory okienne bogato zdobione (uszaki i klucze w
zwieƒczeniu). Drzwi wejÊciowe obramowane zdobieniami o motywach roÊlinnych. Budynek w cz´Êci odrestaurowany (przez jednego z dwóch prywatnych w∏aÊcicieli) z poszanowaniem dawnego
wyglàdu. Z pierwotnie istniejàcego parku zachowa∏o si´ kilka egzemplarzy m∏odszego drzewostanu.

Ostre Bardo – niemiecka nazwa Wusterbarth
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

88

Pozosta∏oÊci Êredniowiecznego zamku /w postaci wie˝y mieszkalnej/ zaznaczone w Êrodku wsi w postaci wynios∏ego nasypu usytuowanego na podmok∏ym terenie. Zamek mia∏ zostaç zbudowany
na potrzeby rodu von Wolde, który w wyniku nadaƒ przyby∏ na
Pomorze z Rugii.Mia∏o to miejsce oko∏o 1332 r.
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O

strowàsy – niemiecka nazwa Wusterhanse
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
89
Z du˝ego za∏o˝enia dworskiego do dzisiejszych czasów zachowa∏
si´ park krajobrazowy pochodzàcy z prze∏omu XVIII i XIX w., zajmujàcy powierzchni´ 10 ha..
Dwór pochodzàcy z XVIII w., barokowy, o konstrukcji szachulcowej – rozebrany. Zachowa∏y si´ dwie obory oraz spichlerz z II po∏.
XIX w., zaadaptowany na potrzeby biurowo- mieszkaniowe obecnego w∏aÊciciela majàtku. W pobli˝u koÊció∏ szachulcowy, ∏adnie
utrzymany, pochodzàcy z XVI/XVII w. z wyposa˝eniem barokowym.
Ostrowàsy – wieÊ lenna rodu von Zastrow, we w∏adaniu których
pozostawa∏a od czasów Êredniowiecza a˝ po II po∏. XIX w., oni te˝
byli twórcami za∏o˝enia parkowo-dworskiego, które dotrwa∏o do
dzisiejszych czasów. Swój wp∏yw na rozwój Ostrowàsów mieli
ostatni niemieccy w∏aÊciciele, rodzina von Heydebreck. To za ich
czasów powsta∏o wi´kszoÊç budynków inwentarskich i gospodarczych.
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Parchlino – niemiecka nazwa Parchlin

90

Gmina Barwice, powiat szczecinecki

Zespó∏ dworsko-parkowy z koƒca XIX w., dobrze zachowany.
Dwór z pocz. XX w., modernistyczny, murowany, parterowy z
mieszkalnym poddaszem, przykryty mansardowym dachem. Liczne ryzality w elewacji budynku, ganek, wykusz i pi´trowa weranda; budynek zachowany w bardzo dobrym stanie. Szczególnego
uroku dodaje 4-kolumnowy portyk z wn´kà, przez którà wiedzie
g∏ówne wejÊcie do dworu.
Z pierwotnego parku naturalistycznego o pow. 2 ha zachowa∏y si´
k´py starszego drzewostanu.. Obiekt niedost´pny, teren prywatny.
Parchlino to dawny folwark rodziny von Glassenapp, we w∏adaniu
której pozostawa∏ od XVIII w, a˝ po XIX w. Ostatnim w∏aÊcicielem by∏a rodzina von Heydebreck, która nie tylko, jak w przypadku Parchlina, sta∏a si´ w XIX w. w∏aÊcicielami znacznej cz´Êci dóbr
rodziny von Glassenapp.
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Parnowo – niemiecka nazwa Parnow

91

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Dwór z II po∏. XIX w., klasycystyczny, wybudowany na rzucie wyd∏u˝onego prostokàta, z wie˝à na rzucie kwadratu. Bry∏a nieregularna, co wskazuje na etapowà rozbudow´ obiektu. Elewacja frontowa z pseudoryzalitem i tarasem na osi poprzecznej. Ryzalit
zwieƒczony trójkàtnym naczó∏kiem. Korpus dworu dwukondygnacyjny, wie˝a czterokondygnacyjna. Elewacja pierwotnie dekorowana by∏a, wykonanym w tynku, boniowaniem oraz malowana
na bia∏o. Obecnie otynkowana jest szarym tynkiem cementowym.
Dwór wybudowano dla rodziny von Heidebreck, we w∏adaniu
której Parnowo znajdowa∏o si´ od 1419 r. przez pozosta∏e 500 lat.
Ostatnim w∏aÊcicielem niemieckim by∏ Albrecht von Kameke. O
Êredniowiecznym rodowodzie Parnowa Êwiadczy równie˝ koÊció∏
gotycki, jednonawowy, zbudowany w XV w., przebudowany w
XIX w. z barokowym wyposa˝eniem. Dwór otoczony jest XIX-wiecznym parkiem krajobrazowym o pow. 8 ha.

Pars´cko - niemiecka nazwa Persanzig

92

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Za∏o˝enie dworsko-pa∏acowe po∏o˝one na zachód od drogi wiejskiej Pars´cko – RadomyÊl, do którego prowadzi droga wy∏o˝ona
kamiennym brukiem. Majàtek ziemski w Pars´cku powsta∏ w
XVIII w., pod koniec XIX w. uleg∏ rozdrobnieniu na trzy osobno
funkcjonujàce gospodarstwa; ka˝de z osobna zabudowà.
Zachowany do dzisiaj dwór jest w stanie ruiny. Pierwotnie by∏ to
budynek w stylu neoklasycystycznym, na planie prostokàta ze zryzalitowanymi, bocznymi osiami przy fasadzie. Dwór jest parterowy, z pi´trowymi ryzalitami z poddaszem. Przykryty dachem
dwuspadowym.
Po pó∏nocno-zachodniej cz´Êci dworu park krajobrazowy z drzewostanem rodzimym.
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Parsowo – niemiecka nazwa Parsow
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Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Pa∏ac za∏o˝ony pierwotnie na planie prostokàta (korpus g∏ówny –
rok budowy 1782), z dobudowanymi od po∏udnia na rzucie prostokàta aneksami (1910 r.), a od strony pó∏nocnej na rzucie zbli˝onym do kwadratu, z pó∏kolistym ryzalitem na osi fasady i prostokàtnym w elewacji ogrodowej (1860 r.) oraz prostokàtnà przybudówkà w elewacji po∏udniowej. Pa∏ac zosta∏ wzniesiony dla rodziny von Gerlach i powstawa∏ w trzech etapach. Budow´ zainicjowa∏ Ludwig August von Gerlach. Znani sà równie˝ budowniczowie ostatniego, trzeciego etapu: miejscowi architekci Heidenveich i Michel.
We w∏adaniu rodziny von Gerlach pa∏ac pozostawa∏ do koƒca II
wojny Êwiatowej. Po 1945 r. przechodzi∏ burzliwe dzieje - pobyt
wojsk sowieckich, biura PGR-u i dewastacja. Pod koniec lat 70tych XX w. sta∏ si´ w∏asnoÊcià PRiTV. Obecnie mieÊci si´ w nim
Dom Opieki Spo∏ecznej. O wielkoÊci pa∏acu Êwiadczy jego kubatura – 12 939 m3.
Elewacja budynku z licznymi zdobieniami: boniowane Êciany,
gzymsy wieƒczàce profilowane, kartusze herbowe z herbem rodziny von Gerlach, profilowane oÊcie˝a otworów drzwiowych. Ca∏oÊç
dobrze utrzymana, widoczna troska o wierne odtworzenie stanu
budynku z okresu jego powstania. We wn´trzach pa∏acu zachowane elementy pierwotnego wyposa˝enia: boazerie (hol i sala ogrodowa), sztukaterie o ró˝nych motywach: stylizowanego s∏oƒca, liÊci akantu, muszli (hol, sale na parterze). W sali koncertowej pseudokasetonowy strop, w sali ogrodowej i sali na pi´trze kominki.
Od zachodu i pó∏nocy do pa∏acu przylega 13-hektarowy park kra-
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jobrazowy za∏o˝ony na prze∏omie XVIII i XIX w., przechodzàcy w
las mieszany.
Park w Parsowie nale˝y do jednych z najbardziej godnych odwiedzenia, tym bardziej i˝, jest w∏aÊciwie utrzymany i piel´gnowany.
Dysponuje te˝ stosownà infrastrukturà (∏awki). Na terenie parku,
w bezpoÊrednim otoczeniu parku neogotycki koÊció∏, jednonawowy, wybudowany w latach 1880-1881, kryty ∏upkiem, z wyposa˝eniem gotyckim i barokowym. Ca∏oÊç za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego oddzielona murem ceglanym od zabudowaƒ gospodarczych.
WieÊ Parsowo stanowi∏a w XII w. nadanie klasztorne, a nast´pnie
przesz∏o w posiadanie rodu rycerskiego von Parsow. W XIV w. by∏a g∏ównà, obok Âwiemina i Warmina posiad∏oÊcià rodu von Parsow. Po jego wygaÊni´ciu ca∏y majàtek przeszed∏ w r´ce rodziny
von Heidebreck z Parnowa. W 1772 r. ca∏y majàtek z∏o˝ony ze wsi
Parsowo, Warnino, Âwiemino sta∏ si´ w∏asnoÊcià rodziny von
Gerlach, którzy to wybudowali zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Parsowie. Wsie Parsowo i Âwiemino pozostawa∏y we w∏adaniu rodziny von Gerlach a˝ po ich kres, czyli do marca 1945 r.

Pasz´cin– niemiecka nazwa Passentin
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Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Dwór z koƒca XIX wieku wzniesiony na planie zbli˝onym do litery „H”. Budynek sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: g∏ównej, centralnej
jednokondygnacyjnej i dwóch skrzyde∏ ryzalitami. Skrzyd∏a dwukondygnacyjne. Elewacja budowli bez wystroju. Uk∏ad wn´trz
dwutraktowy. Do elewacji po∏udniowej przylega niewielka przybudówka z tarasem. Zró˝nicowana bry∏a budynku nawiàzuje do
powszechnie stosowanych w XVIII-wiecznych rozwiàzaƒ. Przeprowadzony w 1975 r. generalny remont doprowadzi∏ do zeszpecenia budynku. Zlikwidowane zosta∏y wszystkie elementy dekoracyjne elewacji. Z elementów ma∏ej architektury zachowa∏ si´ cz´Êciowo masywny mur kamienny z krenela˝em.
Park krajobrazowy o powierzchni 1,7 ha rozciàga si´ na zachód od
dworu, ma kszta∏t litery „L”, pod opiekà konserwatorskà. W parku znajdowa∏a si´ szklarnia oraz basen wodny. Oba obiekty uleg∏y
zniszczeniu.
Zabudowania inwentarskie i gospodarcze oraz domy robotników
folwarcznych cz´Êciowo ju˝ nie istniejà, bàdê uleg∏y przeobra˝eniom.
Historia obecnej wsi Pasz´cin jest krótka i zaczyna si´ w 1862 r.,
gdy to z cz´Êci swojego majàtku Lipie Helmuth Friedrich Müller
wy∏àczy∏ cz´Êç ziem i sprzeda∏. Nabywcà by∏ radca dworu Nicolai.
W rodzinie Nicolai Pasz´cin pozosta∏ do koƒca II wojny Êwiatowej. Majàtek liczy∏ w 1892 r. 405 ha powierzchni. Uprawiano
zbo˝a i roÊliny pastewne. Po wojnie funkcjonowa∏ w ramach PGR
Ràbino. Obecnie ziemia w r´kach prywatnych. Dwór zamieniono
na mieszkania.
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Piotrowice - niemiecka nazwa Peterfitz
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Gmina Dygowo, powiat ko∏obrzeski

Dwór z II po∏. XIX w., mocno zmieniony w trakcie prac remontowych przeprowadzonych po 1945 r. Jest to budynek wzniesiony
na planie prostokàta, podpiwniczony, przykryty niskim dwuspadowym dachem. Przy Êcianie szczytowej ganek o konstrukcji szachulcowej, powsta∏y na miejscu ryzalitu. Wyposa˝enie architektoniczne; gzymsy podokienne i kordonowe. Dwór otoczony parkiem krajobrazowym, za∏o˝onym w II po∏. XIX w.
Piotrowice to Êredniowieczna wieÊ wzmiankowana po raz pierwszy w 1319 r. Wówczas to Hibertus Glasenapp sprzeda∏ wieÊ dla
dziekana ko∏obrzeskiej kapitu∏y kolegiackiej Ludwika de Wida. W
póêniejszych latach majàtek Piotrowice mia∏ wspólnych w∏aÊcicieli razem z K∏opotowem. Ostatnim niemieckim w∏aÊcicielem by∏
Fritz von Sydow.

P∏aw´cino
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- niemiecka nazwa Planenthin
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski
Na zachód od zabudowaƒ wiejskich po∏o˝ony jest dwór wybudowany na pocz. XX w. Jest to budynek bezstylowy, za∏o˝ony na planie dwóch prostokàtów przecinajàcych si´ pod kàtem prostym.
Murowany z ceg∏y, jednokondygnacyjny, otynkowany, przykryty
dachem dwuspadowym. Obiekt raczej nieciekawy, wiele elementów dekoracyjnych elewacji uleg∏o zatarciu. Zmiana funkcji doprowadzi∏a do zmiany pierwotnych podzia∏ów wn´trz. Na po∏udnie od dworu park krajobrazowy o pow. 1,5 ha.
Pierwsze wzmianki o P∏aw´cinie pochodzà z 1323 r. i zawierajà
informacje o uposa˝eniu koÊcio∏a w GoÊcinie. W sk∏ad tego uposa˝enia wchodzi∏a równie˝ i wieÊ P∏awecino. Nast´pnie nale˝a∏a
do rodu von Blankenburg i stan ten trwa∏ do pocz. XVIII w. Przez
pewien okres nale˝a∏a do rodu von Bonin i von Kameke.
W II po∏. XIX w. sta∏a si´ w∏asnoÊcià zmieniajàcych si´ kolejno rodów mieszczaƒskich. Taki stan rzeczy by∏ charakterystyczny w
owym czasie dla wielu majàtków ziemskich, gdy˝ popadajàca w
problemy finansowe szlachta zacz´∏a wyzbywaç si´ ziemi.
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Pob∏ocie Wielkie

97

- niemiecka nazwa Publut, Groß Pobloth
Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki
Pob∏ocie Wielki – Poblut, stare lenno rodu Damitz, wymienione
po raz pierwszy ju˝ w XVI w., od XVII w. w posiadaniu rodziny
von Blankenburg. Przez ca∏y XIX i XX w. majàtek wielokrotnie
zmienia∏ w∏aÊcicieli, ostatnim by∏ Fritz Weske.
Po dawnych w∏aÊcicielach pozosta∏ dwór z I po∏ XIX w., przebudowany w XX w. w stylu neoklasycystycznym. Jest to budynek
parterowy z pi´trowym ryzalitem, przykryty dachem dwuspadowym. W elewacjach dworu brak detalu stylowego z wyjàtkiem
trójkàtnych tympanonów nad ryzalitami i p∏askich pilastrów na
tympanonie frontowym. Tu˝ za dworem park w stylu krajobrazowym o pow. 2,7 ha.

Poczernino - niemiecka nazwa Putzernin
Gmina Karlino, powiat bia∏ogardzki
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Zespó∏ dworsko-parkowy z∏o˝ony z dworu zbudowanego w 1909
r. w stylu neoklasycystycznym oraz parku krajobrazowego. Dwór
za∏o˝ony na planie prostokàta z ryzalitem wejÊciowym. Dwukondygnacyjny, na wysokim kamiennym fundamencie. Elementy dekoracyjne elewacji to g∏ównie profilowane gzymsy kordonowe.
Otwory okienne i drzwiowe otoczone opaskami profilowanymi.
Park przylegajàcy do dworu zosta∏ za∏o˝ony w stylu krajobrazowym na pow. 3,5 ha. Bardzo ∏adna aleja lipowa ∏àczàca dwór z
drogà wojewódzkà Ko∏obrzeg – Pi∏a.
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Podwilcze – niemiecka nazwa Podewils
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Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Pa∏ac negotycki z 1895 r., wybudowany na miejscu dworu, z∏o˝ony jest z korpusu i skrzyd∏a od pó∏nocy. Fasada zwrócona na
wschód. Korpus na rzucie prostokàta, z ryzalitem na osi elewacji
frontowej i z ma∏à wie˝yczkà w naro˝niku po∏udniowo-wschodnim oraz parterowà werandà od po∏udnia. Budynek dwukondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem. Skrzyd∏o na rzucie
prostokàta, cz´Êciowo wtopione w korpus, z pó∏okràg∏à wicià od
pó∏nocy, dwukondygnacyjne z cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem, przykryte osobnym dwuspadowym dachem. Ryzalit frontowy korpusu dwukondygnacyjny, poprzedzony schodami z otwartym balkonem na pi´trze. Wie˝a trójkondygnacyjna, zwieƒczona
szeÊciopo∏aciowym dachem ostros∏upowym. Elewacja frontowa
11-osiowa. Otwory prostokàtne i zamkni´te ostros∏upowo, w dachu ma∏e, trójkàtne okienka. Uk∏ad pomieszczeƒ w korpusie dwutraktowy. W skrzydle uk∏ad wn´trz nieregularny, z klatkà schodowà w wie˝y. Wed∏ug tradycji korpus pa∏acu mia∏ zostaç pobudowany na Êredniowiecznych fundamentach i pochodziç z XVIII
wieku. Obecny kszta∏t budowli (dobudowa skrzyd∏a, wie˝y i opracowanie wszystkich elewacji pa∏acu) pochodzi z 1895 r., Êwiadczy
o tym choràgiewka na maszcie wie˝y. Autorzy projektu i budowniczowie nieznani. Pa∏ac obecnie zaniedbany, w r´kach prywatnych.
Wokó∏ pa∏acu roztacza si´ park krajobrazowy o cechach romantycznych (stawy, wzgórza widokowe, alejka grabowa). Najstarsza
cz´Êç parku pochodzi z II po∏. XIX wieku, otacza∏ on nieistniejàcy
obecnie dwór (w miejscu obecnego pa∏acu). Przy granicy zachodniej lasu bukowego istnia∏ cmentarz rodowy, a w pobli˝u drogi
wiejskiej obok bramy wjazdowej (bardzo ciekawa) Êlady lodowni.
Tu˝ obok zespo∏u pa∏acowo-parkowego znajduje si´ koÊció∏ z XV
wieku, przebudowany na poczàtku XX wieku. Wyposa˝enie koÊcio∏a z prze∏omu XIX i XX wieku.
WieÊ Podwilcze to stara osada rycerska i koÊcielna, na planie
owalnicy, za∏o˝ona w Êredniowieczu. Stare lenno rodu von
Podewils. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z
1362 r. Do XVIII wieku wieÊ nale˝a∏a do rodu von Podewils. W 1890 r. w∏aÊcicielem Podwilcza zosta∏ Max von Hevald, za∏o˝yciel parku i twórca
pa∏acu w wersji obecnej. Po
jego Êmierci (15.06.1908
r.) majàtek zosta∏ sprzedany, naby∏ go Gustaw von
Holtzendorff. W r´kach tej
rodziny majàtek znajdowa∏
si´ do koƒca II wojny Êwiatowej.
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Po∏czyn Zdrój

– niemiecka nazwa Bad Polzin
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
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Zamek pierwotnie ksià˝´cy wybudowany na polecenie ksi´cia pomorskiego Bogus∏awa IV w koƒcu XIII w. Za zadanie mia∏ broniç
ziem ksià˝´cych przed najazdem brandenburskich Askaƒczyków.
Na poczàtku XIV w. ksià˝´ Warcis∏aw IV oddaje Po∏czyn w lenno
rycerzowi Hasso von Wedel, taki stan trwa do koƒca wieku. Najprawdopodobniej w 1389 r. dobra po∏czyƒskie wraz z zamkiem
otrzymuje w lenno rodzina von Manteuffel. Od XV w. do XVII w.
Po∏czyn wraz z zamkiem jest prywatnà w∏asnoÊcià rodów: Manteuffel, Glasenapp i Zezenow. W 1515 r. Kurt Manteuffel buduje skrzyd∏o po∏udniowe zamku na fundamentach i w obr´bie wie˝y stra˝niczej. W 1654 r. Asmus von Manteuffe sprzedaje swojà
cz´Êç miasta na rzecz Jakuba von Krockow. Z inicjatywy Genera∏a Antoniego von Krockow dokonana zosta∏a w latach 1770-1772,
przebudowa i rozbudowa zamku. W XIX w. mieszczanie po∏czyƒscy odkupujà zamek z ràk prywatnych i umieszczajà w nim urzàd
pocztowy. Przez ca∏y XIX w., a˝ po 1971 r., zamek pe∏ni∏ rol´ budynku mieszkalnego. W latach 1975-1983 przeprowadzono generalny remont zamku z przeznaczeniem na potrzeby Biblioteki Publicznej. Liczne po˝ary, remonty, zmiany funkcji doprowadzi∏y, ˝e
zatarciu uleg∏ pierwotny wyglàd. Najstarsze zachowane elementy
dzisiejszego zamku pochodzà z XV w. /kamienne mury w piwni-
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cach zachodniego skrzyd∏a/, kiedy to zamek
mia∏ charakter murowanej wie˝y stra˝niczej.
Druga faza budowy zamku przypada na XVI
w., powstaje po∏udniowe skrzyd∏o na fundamentach wie˝y, dobudowane zostaje skrzyd∏o
pó∏nocne, wzniesione zostajà mury obwodowe.
W latach 1770-1772 dokonano generalnej
przebudowy zamku, podwy˝szeniu uleg∏y budowle zamkowe. Zamek zatraci∏ swà pierwotnà
funkcj´ obronnà. Sta∏ si´ rezydencjà barokowà,
kszta∏tem zbli˝onà do litery L o dwóch kondygnacjach, przykrytych dachem ceramicznym-dwuspadowym, z bramà wjazdowà od strony
miasta. Kolejne przebudowy doprowadzi∏y do
zatarcia pozosta∏oÊci zamkowo-pa∏acowych.
Dopiero generalny remont w XX w. doprowadzi∏ do przywrócenia chocia˝ tylko w cz´Êci i w
uproszczonej formie barokowego XVIII-wiecznego wystroju.
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Popielewko – niemiecka nazwa Klein Poplow

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
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Stary folwark za∏o˝ony w XVIII w., wchodzàcy pierwotnie w sk∏ad
majàtku rycerskiego w Ogartowie, nale˝àcego do rodziny von
Manteuffel. W 1884 r., jako w∏aÊciciel wymienia si´ rodzin´ Woeller, która najprawdopodobniej wybudowa∏a obecnie istniejàcy
dwór. Jest to budynek bezstylowy. Sk∏ada si´ ze skrzyd∏a g∏ównego, parterowego z pó∏pi´trem (sypialnie), przykrytego dachem
p∏askim, dwuspadowym oraz dwóch zryzalitowanych skrzyde∏
bocznych – pi´trowych skrzyde∏ bocznych – pi´trowych zwieƒczonych trójkàtnymi tympanonami. Elewacja praktycznie bez zdobieƒ. Dwór w Popielewku w za∏o˝eniu swoim mia∏ nawiàzywaç
do XVIII-wiecznych przyk∏adów siedzib szlacheckich z terenu Pomorza.
Dwór znajduje si´ na terenie 4-hektarowego parku krajobrazowego z II po∏. XIX w. Prowadzi do niego aleja starych kasztanowców. Przez park przep∏ywa w g∏´bokim parowie strumyk.
W granicach parku znajdujà si´ równie˝ pozosta∏oÊci cmentarz rodowego (za pa∏acem i strumieniem).
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Przybkowo

102

– niemiecka nazwa Neu Priebkow
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
Z dawnego XIX-wiecznego za∏o˝enia dworsko-parkowego zachowa∏ si´ park dworski o pow. 1 ha, mocno zniszczony.
Rodowód osady si´ga XVIII w., kiedy to funkcjonowa∏ w niej folwark rodziny von Glassenapp.

Przydargiƒ
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Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski
Dwór zbudowany na pocz. XX w. przez ówczesnego w∏aÊciciela
majàtku – Goede, do którego nale˝a∏ równie˝ majàtek w Ró˝anach. Przebudowany w latach 70-tych XX w.., kiedy to zmieniono uk∏ad okien oraz uk∏ad wn´trz. W 1991 r. wymieniono pokrycie dachu z dachówki na blach´ cynkowà. Oba remonty pozbawi∏y budynek pierwotnego wystroju. O jego funkcji jako dworu
Êwiadczy dziÊ tylko jego usytuowanie i bry∏a. Cz´Êcià integralnà
za∏o˝enia dworsko-parkowego jest park krajobrazowy z koƒca XIX
w. o pow. 12 ha.

Pustary – niemiecka nazwa Pustar
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Gmina Dygowo pow. ko∏obrzeski

Dawny zespó∏ dworsko-parkowy z prze∏omu XIX i XX w., sk∏adajàcy si´ z dworu neoklasycystycznego wybudowanego na planie
wyd∏u˝onego prostokàta z ryzalitem dwukondygnacyjnym w cz´Êci Êrodkowej elewacji frontowej. Dach dwuspadowy pokrywa jednokondygnacyjnà bry∏´ budynku. Wokó∏ dworu mocno przetrzebiony park krajobrazowy z koƒca XIX w. o pow. 2 ha. Cz´Êcià
sk∏adowà parku jest aleja kasztanowców ∏àczàca dwór z drogà publicznà i przebiegajàca przez dziedziniec gospodarczy.
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Radacz– niemiecka nazwa Raddatz
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Gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki

Radacz to gniazdo rodowe jeden z linii rodu von Kleist. W ich
w∏adaniu wieÊ i majàtek rycerski znajdowa∏y si´ od Êredniowiecza
a˝ po wiek XIX. Istniejàcy zespó∏ pa∏acowo-parkowy zosta∏ wzniesiony w XIX w., na miejscu wczeÊniejszego – powsta∏ego z inicjatywy rodu von Kleist. Oni te˝ byli fundatorami, pochodzàcego z
1746 r., koÊcio∏a szachulcowego, po∏o˝onego w pobli˝u pa∏acu.
Pa∏ac (dzisiaj ju˝ tylko ruiny), wzniesiony zosta∏ w II po∏. XIX w.
na rzucie prostokàta z naro˝nym ryzalitem przy fasadzie i wieloboczna basztà oraz werandà. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty dachem pulpitowym Obiekt by∏ bardzo bogato zdobiony licznymi gzymsami i pilastrami. Otwory okienne
uj´te profilowanymi opaskami. Pomimo z∏ego stanu budynku, zachowane fragmenty pozwalajà doceniç kunszt jego wykonania
oraz wielkoÊç za∏o˝enia.
W lepszym stanie zachowa∏ si´ park krajobrazowy z koƒca XIX w.
o pow. 3 ha.

Rarwino – niemiecka nazwa Rarfin
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Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Dwór z II po∏. XIX wieku, pierwotnie sk∏adajàcy si´ z korpusu i
dwóch bocznych oficyn, które pe∏ni∏y najprawdopodobniej rol´
zabudowaƒ gospodarczych. Taki uk∏ad zosta∏ zaznaczony na mapie z 1889 r. Niestety, w wyniku przebudowy jaka mia∏a miejsce
w latach 60-tych XX wieku, pierwotny wyglàd uleg∏ zatarciu.
Obecnie jest to budynek bezstylowy, nieciekawy.
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Park krajobrazowy z koƒca XIX wieku, o powierzchni 4 ha, znajduje si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie dworu, bardzo zniszczony.
Zabudowania gospodarcze i inwentarskie zniszczone, po m∏ynie
wodnym zachowa∏o si´ jedynie Êlady fundamentów.
Rarwino to wieÊ o metryce Êredniowiecznej, na planie owalnicy.
Pierwsze wzmianki pochodzà z 1380 r. Nazwa wsi wywodzi si´ od
nazwiska rycerza Gustlavusa de Rarvyn. Jest to najstarsza posiad∏oÊç rodu von Flemming. W 1419 r. nale˝a∏a do rodziny von Podewils. W 1729 r. Grzegorz Henryk von Podewils sprzeda∏ majàtek genera∏owi Janowi Fryderykowi von Platen. W I po∏. XIX wieku majàtek przeszed∏ w r´ce rodziny Guse, która zachowa∏a nad
nim w∏asnoÊç do koƒca II wojny Êwiatowej.

Ràbinko – niemiecka nazwa Klein Rambin
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

107

Dwór bàdê te˝ pa∏ac (brak danych) istnia∏ ju˝ przed 1891 rokiem,
tu˝ za nieistniejàcà gorzelnià. Ustawiony szczytami na linii pó∏noc-po∏udnie. Na poczàtku XX wieku, w miejscu rozebranego
dworu/pa∏acu wybudowano nowy. Uleg∏ on jednak pod koniec II
wojny Êwiatowej spaleniu, a ostatni w∏aÊciciele pope∏nili samobójstwo. Wyglàd dworu nieznany. Z by∏ego zespo∏u dworsko-parkowego do dzisiejszych czasów dotrwa∏ mocno zniszczony park krajobrazowy (naturalistyczny) z XIX i XX wieku.
Zabudowania inwentarskie, gospodarcze i kolonia mieszkalna
pracowników folwarcznych - bez wartoÊci kulturowych. Jedynie
cha∏upa nr 12, z uwagi na swojà konstrukcj´ szachulcowà, jest
godna uwagi. Planuje si´ obj´cie jej opiekà konserwatorskà (tak
jak wczeÊniej parku), g∏ównie z uwagi na zanik takich cha∏up w
krajobrazie gminy i powiatu.
Losy rycerskiej (z uwagi na form´ w∏asnoÊci) wsi Ràbinko si´gajà
1412 r., kiedy to wymieniona zosta∏a jako wieÊ lenna rodu von
Podewils. W tym samym roku zosta∏a zniszczona przez najazd rycerzy z ziemi wa∏eckiej. W 1783 r. ostatni z w∏aÊcicieli z rodu von
Podewils, Ludwig Christian, sprzeda∏ wieÊ Carlowi Ernstowi von
der Groben. Przez pewien czas majàtek nale˝a∏ do wdowy po majorze von Sydow.
Przez ca∏y XIX wiek, majàtek wielokrotnie zmienia∏ w∏aÊcicieli.
Od 1803 r. – von Pauly, potem Johann Georg von Leper, od 1855
r. – Lonis Ferdinand von Falkenstein, a od 1861 r. Kapitan Neste. W latach 90-tych XIX wieku majàtek naby∏a rodzina Seydlitz
– Kurzbach. Majàtek liczy∏ wtedy 768 ha. W 1912 r. Ràbinko kupi∏ Albert Hoffmann i w r´kach jego rodziny pozosta∏ do koƒca II
wojny Êwiatowej. Po wojnie przez dwa lata stacjonowali Rosjanie.
Póêniej utworzono tam PGR.
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Ràbino – niemiecka nazwa Gross Rambin
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
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Pa∏ac – okres budowy szacowany na poczàtek XX w. Za∏o˝ony na
rzucie nieregularnego wieloboku. Wzniesiony na zlecenie rodziny
Tiede. Sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: zasadniczej, do której wejÊcie poprzedzone jest portykiem z nadbudowanà wielobocznà wie˝yczkà,
ze zryzalitowanego skrzyd∏a bocznego ustawionego prostopadle
do budynku g∏ównego oraz niskiej, parterowej oficyny przylegajàcej do skrzyd∏a bocznego. Zewn´trzny wystrój skromny. Z elementów dekoracyjnych wyst´pujà faliste linie zwieƒczenia tympanonów, pó∏kolumny przy ryzalicie oraz balustrady wieƒczàce wie˝´ przy elewacji wschodniej. We wn´trzu budynku obecnie zajmowanego na potrzeby szko∏y, zachowa∏o si´ wiele elementów
ozdobnych. Witra˝e w trzech oknach z pocz. XX w., a w sali balowej, póêniej gimnastycznej bogata sztukateria sufitowa. Sà to fasety ozdobione muszlami podtrzymywanymi przez putta, wokó∏
których wije si´ ornament roÊlinny.
W pobli˝u pa∏acu znajduje si´ dwór z II po∏. XIX w., starszy w stosunku do pa∏acu jako obiektu reprezentacyjnego. Budynek zbudowano na planie wyd∏u˝onego prostokàta. Od zachodu przylega
oficyna. Dwór reprezentuje rozpowszechniony w tym okresie typ
siedziby szlacheckiej o bardzo skromnym wystroju architektonicznym. Na osi fasady budynku zlokalizowany jest ryzalit zwieƒczony wystawkà w partii dachu. Okna w wystawce zwieƒczone trójkàtnym tympanonem. Na osi fasady ogrodowej podobna wystawka, a w przyziemiu drewniany ganek. Rozplanowanie pomieszczeƒ, korytarz biegnàcy przez ca∏à d∏ugoÊç budynku nawiàzuje do
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uk∏adów klasycystycznych. Dach dwuspadowy przykryty dachówkà. W wystroju elewacji widoczne profilowane gzymsy z zàbkowym gzymsem podokapowym, boniowania oraz profilowane obramowania okien. Z obiektów towarzyszàcych zachowa∏y si´: zabudowania gospodarcze oraz niegdyÊ pa∏acowy gara˝ z mieszkaniem na poddaszu.
Na wschód od pa∏acu po∏o˝ony jest park o kompozycji krajobrazowej, za∏o˝ony w po∏. XIX w., zajmujàcy powierzchni´ 4 ha. W
cz´Êci zachodniej wygrodzony murem kamienno- ceglanym.
W granicach wsi Ràbino po∏o˝ony jest drugi park – wiejski, nieurzàdzony, rozciàgajàcy si´ wzd∏u˝ rzeki Mogilicy. Wpisany do rejestru zabytków, o pow. 5 ha.
Ràbino – obecnie wieÊ gminna, swoim rodowodem si´ga XVIII
w., kiedy wchodzi∏a w sk∏ad tzw. ziemi Onnenbroch i stanowi∏a
lenno rodu von Manteufell. Od 1665 r. sta∏o si´ lennem rodu von
Podewils, kiedy to ksià˝´ Fryderyk Wilhelm przekaza∏ wieÊ Ewaldowi von Podewils. W 1739 r. od rodziny Podewils majàtek przej´li wierzyciele, którzy nast´pnie w 1752 r. sprzedali Felixowi Heinrichowi von Braunschweig. Jednak ju˝ w 1756 r. dobra ponownie wróci∏y do von Podewils (bracia Joachim Ernst i Christoph
Bogislaw), by nast´pnie w 1801 r. zmieniç ponownie w∏aÊciciela
na barona von Tschammer, który ju˝ w 1830 r. sprzeda∏ Ràbino
niejakiemu Guse. W ciàgu 25 lat posiadania nowy w∏aÊciciel dokona∏ znacznej rozbudowy majàtku. W 1855 r. majàtek pozostawa∏ a˝ do 1945 r. W 1892 r. majàtek obejmowa∏ 736 ha ziemi (w
tym 525 ha gruntów ornych), istnia∏a ju˝ gorzelnia i mleczarnia
oraz hodowano znaczne iloÊci owiec z uwagi na bardzo du˝e zapotrzebowanie na we∏n´.
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Robuƒ - niemiecka nazwa Rabuhn

109

Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski

Dwór z koƒca XIX w., bezstylowy, wzniesiony na planie prostokàta, podpiwniczony, parterowy z dwukondygnacyjnymi ryzalitami w naro˝nikach, przykryty dachem dwuspadowym. Budynek
ozdobiony dekoracyjnymi opaskami na elewacji, p∏ycinami Êcian
szczytowych ryzalitów, opaskami otworów okiennych zwieƒczonych frontonikami zamkni´tymi odcinkami ko∏a. Dwór ze swojà
powierzchnià u˝ytkowà ok. 300 m2 nale˝y do jednych z mniejszych. W bezpoÊrednim otoczeniu dworu park naturalistyczny o
pow. 2 ha.
Jak wi´kszoÊç wsi na tym terenie równie˝ i Robuƒ ma Êredniowiecznà metryk´ si´gajàca 1276 r. WieÊ by∏a lennem rodziny von
Damitz; odkupiona w 1725 r. przez Johanna von Westorp. Wiek
XVII i XIX to stulecia kiedy majàtek zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli. Stabilizacja gospodarcza, poprawa finansów w rolnictwie,
dzi´ki wzrostowi zapotrzebowania na ˝ywnoÊç w miastach (rewolucja przemys∏owa); wszystko to spowodowa∏o, ˝e tak jak gdzie indziej, równie˝ w Robuniu wzniesiono dwór, pewnie w miejscu
wczeÊniej ju˝ istniejàcego. Dzia∏o si´ to wszystko w okresie gdy
w∏aÊcicielem majàtku by∏y rodziny von Gerlach i von Gaubecker.
WielkoÊç dworu wskazuje, ˝e s∏u˝y∏ za mieszkanie bardziej dla zarzàdcy dóbr ni˝ dla w∏aÊcicieli.

Ró˝any – niemiecka nazwa Rosenhof

110

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Dwór z koƒca XIX w., przebudowany w latach 70-tych XX w.
Parterowy, zwieƒczony dachem dwuspadowym. Nieciekawy.
Za∏o˝enie folwarczne Rosenhof istnia∏o ju˝ w XVIII w. i nale˝a∏o
do majàtku ziemskiego w G∏odowej.
Dwór wybudowano w okresie, gdy w∏aÊcicielem by∏ Goede. Od
1928 r. do koƒca wojny, w∏aÊcicielem by∏a rodzina von Hagen.
Do dworu przylega park naturalistyczny o pow. 2,4 ha., za∏o˝ony
w II po∏. XIX w., otoczony ˝ywop∏otem grabowym. Z budynków
gospodarczych zachowa∏ si´ spichlerz murowany z 1924 r.
Dwór w Ró˝anym ze swoim pierwotnym wyglàdem, w otoczeniu
utrzymanego niegdyÊ parku by∏ typowym w XIX w. rozwiàzaniem
dworskim dla majàtków ziemskich Êredniej wielkoÊci, po∏o˝onych
na terenie Pomorza.

R

ychowo – niemiecka nazwa Groß Reichow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
111
Na niewielkim wzgórzu o powierzchni 0,5 ha, poroÊni´tym drzewostanem liÊciastym, znajdujà si´ pojedyncze egzemplarze starodrzewu. Zachowa∏y si´ równie˝ dwie aleje: grabowa i bukowa, a
oprócz tego ruiny koÊcio∏a oraz fragmenty krzy˝y i p∏yt nagrob88

nych na cmentarzu.
Rychówko to kolejna wieÊ, która nale˝a∏a do rodu von Podewils i stanowiàca jego lenno od Êredniowiecza, a˝ po XVIII wiek. Od 1803 roku do koƒca II wojny Êwiatowej wieÊ nale˝a∏a do rodziny Ziemer.

Rychówko – niemiecka nazwa Klein Reichow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

112

Pa∏ac z koƒca XIX wieku, w stylu eklektycznym z elementami
neorenesansowymi. Za∏o˝ony na planie prostokàta, z ryzalitem
od frontu i dwoma pi´ciobocznymi wie˝yczkami przy tylnej Êcianie. Do szczytu budynku od strony po∏udniowo-zachodniej przylega murowana weranda, poprzedzona schodami. Pa∏ac jest zwrócony fasadà na pó∏nocny zachód. Jest to budynek dwukondygnacyjny z cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem. Przykryty dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Elewacja frontowa 11-osiowa.
Otwory prostokàtne zamkni´te ∏ukiem pe∏nym. Powierzchnia
u˝ytkowa 800 m2. Stolarka w wi´kszoÊci pierwotna. Cokó∏ budynku oddzielony profilowanym gzymsem. Elewacja z wyjàtkiem
ryzalitu boniowana. Elewacja rozcz∏onkowana poziomo profilowanymi gzymsami parapetowymi. W ryzalicie frontowym otwory przyziemia i pi´tra uj´te w potrójne arkady o g∏adkich pilastrach. Âciany poni˝ej okna i wn´k przyziemia w ryzalicie rozcz∏onkowano kwadratowymi p∏ycinami. Wie˝yczki elewacji ogrodowej bogato zdobione.
Cz´Êç pomieszczeƒ we wschodniej cz´Êci traktu frontowego zdobiona stiukowymi rozetami.
Na po∏udniowy zachód od pa∏acu rozciàga si´ na powierzchni
8,32 ha park krajobrazowy za∏o˝ony w II po∏. XIX wieku.
Przed frontem pa∏acu zaniedbane budynki gospodarcze i inwentarskie. Za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe powsta∏o na zlecenie rodziny von Hotzendorf.
WieÊ Rychowo to stare lenno rodziny von Podewils, do której nale˝a∏o do po∏. XIX wieku z krótkà przerwà w XVIII wieku, kiedy
znalaz∏a si´ w posiadaniu rodziny Manteuffel, póêniej Wendladów. W 1884 r. majàtek by∏ w∏asnoÊcià Marii von Hotzendorf.
Do niej równie˝ nale˝a∏ w tym czasie inny by∏y majàtek rodziny
von Podewils – Podwilcze. Rychowo pozostawa∏o w r´kach rodu
von Hotzendorf do koƒca II wojny Êwiatowej.
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Po∏czyn Zdrój

– niemiecka nazwa Bad Polzin
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski

100

Zamek pierwotnie ksià˝´cy wybudowany na polecenie ksi´cia pomorskiego Bogus∏awa IV w koƒcu XIII w. Za zadanie mia∏ broniç
ziem ksià˝´cych przed najazdem brandenburskich Askaƒczyków.
Na poczàtku XIV w. ksià˝´ Warcis∏aw IV oddaje Po∏czyn w lenno
rycerzowi Hasso von Wedel, taki stan trwa do koƒca wieku. Najprawdopodobniej w 1389 r. dobra po∏czyƒskie wraz z zamkiem
otrzymuje w lenno rodzina von Manteuffel. Od XV w. do XVII w.
Po∏czyn wraz z zamkiem jest prywatnà w∏asnoÊcià rodów: Manteuffel, Glasenapp i Zezenow. W 1515 r. Kurt Manteuffel buduje skrzyd∏o po∏udniowe zamku na fundamentach i w obr´bie wie˝y stra˝niczej. W 1654 r. Asmus von Manteuffe sprzedaje swojà
cz´Êç miasta na rzecz Jakuba von Krockow. Z inicjatywy Genera∏a Antoniego von Krockow dokonana zosta∏a w latach 1770-1772,
przebudowa i rozbudowa zamku. W XIX w. mieszczanie po∏czyƒscy odkupujà zamek z ràk prywatnych i umieszczajà w nim urzàd
pocztowy. Przez ca∏y XIX w., a˝ po 1971 r., zamek pe∏ni∏ rol´ budynku mieszkalnego. W latach 1975-1983 przeprowadzono generalny remont zamku z przeznaczeniem na potrzeby Biblioteki Publicznej. Liczne po˝ary, remonty, zmiany funkcji doprowadzi∏y, ˝e
zatarciu uleg∏ pierwotny wyglàd. Najstarsze zachowane elementy
dzisiejszego zamku pochodzà z XV w. /kamienne mury w piwni-
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cach zachodniego skrzyd∏a/, kiedy to zamek
mia∏ charakter murowanej wie˝y stra˝niczej.
Druga faza budowy zamku przypada na XVI
w., powstaje po∏udniowe skrzyd∏o na fundamentach wie˝y, dobudowane zostaje skrzyd∏o
pó∏nocne, wzniesione zostajà mury obwodowe.
W latach 1770-1772 dokonano generalnej
przebudowy zamku, podwy˝szeniu uleg∏y budowle zamkowe. Zamek zatraci∏ swà pierwotnà
funkcj´ obronnà. Sta∏ si´ rezydencjà barokowà,
kszta∏tem zbli˝onà do litery L o dwóch kondygnacjach, przykrytych dachem ceramicznym-dwuspadowym, z bramà wjazdowà od strony
miasta. Kolejne przebudowy doprowadzi∏y do
zatarcia pozosta∏oÊci zamkowo-pa∏acowych.
Dopiero generalny remont w XX w. doprowadzi∏ do przywrócenia chocia˝ tylko w cz´Êci i w
uproszczonej formie barokowego XVIII-wiecznego wystroju.
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Popielewko – niemiecka nazwa Klein Poplow

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
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Stary folwark za∏o˝ony w XVIII w., wchodzàcy pierwotnie w sk∏ad
majàtku rycerskiego w Ogartowie, nale˝àcego do rodziny von
Manteuffel. W 1884 r., jako w∏aÊciciel wymienia si´ rodzin´ Woeller, która najprawdopodobniej wybudowa∏a obecnie istniejàcy
dwór. Jest to budynek bezstylowy. Sk∏ada si´ ze skrzyd∏a g∏ównego, parterowego z pó∏pi´trem (sypialnie), przykrytego dachem
p∏askim, dwuspadowym oraz dwóch zryzalitowanych skrzyde∏
bocznych – pi´trowych skrzyde∏ bocznych – pi´trowych zwieƒczonych trójkàtnymi tympanonami. Elewacja praktycznie bez zdobieƒ. Dwór w Popielewku w za∏o˝eniu swoim mia∏ nawiàzywaç
do XVIII-wiecznych przyk∏adów siedzib szlacheckich z terenu Pomorza.
Dwór znajduje si´ na terenie 4-hektarowego parku krajobrazowego z II po∏. XIX w. Prowadzi do niego aleja starych kasztanowców. Przez park przep∏ywa w g∏´bokim parowie strumyk.
W granicach parku znajdujà si´ równie˝ pozosta∏oÊci cmentarz rodowego (za pa∏acem i strumieniem).
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Przybkowo

102

– niemiecka nazwa Neu Priebkow
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
Z dawnego XIX-wiecznego za∏o˝enia dworsko-parkowego zachowa∏ si´ park dworski o pow. 1 ha, mocno zniszczony.
Rodowód osady si´ga XVIII w., kiedy to funkcjonowa∏ w niej folwark rodziny von Glassenapp.

Przydargiƒ

103

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski
Dwór zbudowany na pocz. XX w. przez ówczesnego w∏aÊciciela
majàtku – Goede, do którego nale˝a∏ równie˝ majàtek w Ró˝anach. Przebudowany w latach 70-tych XX w.., kiedy to zmieniono uk∏ad okien oraz uk∏ad wn´trz. W 1991 r. wymieniono pokrycie dachu z dachówki na blach´ cynkowà. Oba remonty pozbawi∏y budynek pierwotnego wystroju. O jego funkcji jako dworu
Êwiadczy dziÊ tylko jego usytuowanie i bry∏a. Cz´Êcià integralnà
za∏o˝enia dworsko-parkowego jest park krajobrazowy z koƒca XIX
w. o pow. 12 ha.

Pustary – niemiecka nazwa Pustar

104

Gmina Dygowo pow. ko∏obrzeski

Dawny zespó∏ dworsko-parkowy z prze∏omu XIX i XX w., sk∏adajàcy si´ z dworu neoklasycystycznego wybudowanego na planie
wyd∏u˝onego prostokàta z ryzalitem dwukondygnacyjnym w cz´Êci Êrodkowej elewacji frontowej. Dach dwuspadowy pokrywa jednokondygnacyjnà bry∏´ budynku. Wokó∏ dworu mocno przetrzebiony park krajobrazowy z koƒca XIX w. o pow. 2 ha. Cz´Êcià
sk∏adowà parku jest aleja kasztanowców ∏àczàca dwór z drogà publicznà i przebiegajàca przez dziedziniec gospodarczy.
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Radacz– niemiecka nazwa Raddatz

105

Gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki

Radacz to gniazdo rodowe jeden z linii rodu von Kleist. W ich
w∏adaniu wieÊ i majàtek rycerski znajdowa∏y si´ od Êredniowiecza
a˝ po wiek XIX. Istniejàcy zespó∏ pa∏acowo-parkowy zosta∏ wzniesiony w XIX w., na miejscu wczeÊniejszego – powsta∏ego z inicjatywy rodu von Kleist. Oni te˝ byli fundatorami, pochodzàcego z
1746 r., koÊcio∏a szachulcowego, po∏o˝onego w pobli˝u pa∏acu.
Pa∏ac (dzisiaj ju˝ tylko ruiny), wzniesiony zosta∏ w II po∏. XIX w.
na rzucie prostokàta z naro˝nym ryzalitem przy fasadzie i wieloboczna basztà oraz werandà. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty dachem pulpitowym Obiekt by∏ bardzo bogato zdobiony licznymi gzymsami i pilastrami. Otwory okienne
uj´te profilowanymi opaskami. Pomimo z∏ego stanu budynku, zachowane fragmenty pozwalajà doceniç kunszt jego wykonania
oraz wielkoÊç za∏o˝enia.
W lepszym stanie zachowa∏ si´ park krajobrazowy z koƒca XIX w.
o pow. 3 ha.

Rarwino – niemiecka nazwa Rarfin

106

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Dwór z II po∏. XIX wieku, pierwotnie sk∏adajàcy si´ z korpusu i
dwóch bocznych oficyn, które pe∏ni∏y najprawdopodobniej rol´
zabudowaƒ gospodarczych. Taki uk∏ad zosta∏ zaznaczony na mapie z 1889 r. Niestety, w wyniku przebudowy jaka mia∏a miejsce
w latach 60-tych XX wieku, pierwotny wyglàd uleg∏ zatarciu.
Obecnie jest to budynek bezstylowy, nieciekawy.

84

Park krajobrazowy z koƒca XIX wieku, o powierzchni 4 ha, znajduje si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie dworu, bardzo zniszczony.
Zabudowania gospodarcze i inwentarskie zniszczone, po m∏ynie
wodnym zachowa∏o si´ jedynie Êlady fundamentów.
Rarwino to wieÊ o metryce Êredniowiecznej, na planie owalnicy.
Pierwsze wzmianki pochodzà z 1380 r. Nazwa wsi wywodzi si´ od
nazwiska rycerza Gustlavusa de Rarvyn. Jest to najstarsza posiad∏oÊç rodu von Flemming. W 1419 r. nale˝a∏a do rodziny von Podewils. W 1729 r. Grzegorz Henryk von Podewils sprzeda∏ majàtek genera∏owi Janowi Fryderykowi von Platen. W I po∏. XIX wieku majàtek przeszed∏ w r´ce rodziny Guse, która zachowa∏a nad
nim w∏asnoÊç do koƒca II wojny Êwiatowej.

Ràbinko – niemiecka nazwa Klein Rambin
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
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Dwór bàdê te˝ pa∏ac (brak danych) istnia∏ ju˝ przed 1891 rokiem,
tu˝ za nieistniejàcà gorzelnià. Ustawiony szczytami na linii pó∏noc-po∏udnie. Na poczàtku XX wieku, w miejscu rozebranego
dworu/pa∏acu wybudowano nowy. Uleg∏ on jednak pod koniec II
wojny Êwiatowej spaleniu, a ostatni w∏aÊciciele pope∏nili samobójstwo. Wyglàd dworu nieznany. Z by∏ego zespo∏u dworsko-parkowego do dzisiejszych czasów dotrwa∏ mocno zniszczony park krajobrazowy (naturalistyczny) z XIX i XX wieku.
Zabudowania inwentarskie, gospodarcze i kolonia mieszkalna
pracowników folwarcznych - bez wartoÊci kulturowych. Jedynie
cha∏upa nr 12, z uwagi na swojà konstrukcj´ szachulcowà, jest
godna uwagi. Planuje si´ obj´cie jej opiekà konserwatorskà (tak
jak wczeÊniej parku), g∏ównie z uwagi na zanik takich cha∏up w
krajobrazie gminy i powiatu.
Losy rycerskiej (z uwagi na form´ w∏asnoÊci) wsi Ràbinko si´gajà
1412 r., kiedy to wymieniona zosta∏a jako wieÊ lenna rodu von
Podewils. W tym samym roku zosta∏a zniszczona przez najazd rycerzy z ziemi wa∏eckiej. W 1783 r. ostatni z w∏aÊcicieli z rodu von
Podewils, Ludwig Christian, sprzeda∏ wieÊ Carlowi Ernstowi von
der Groben. Przez pewien czas majàtek nale˝a∏ do wdowy po majorze von Sydow.
Przez ca∏y XIX wiek, majàtek wielokrotnie zmienia∏ w∏aÊcicieli.
Od 1803 r. – von Pauly, potem Johann Georg von Leper, od 1855
r. – Lonis Ferdinand von Falkenstein, a od 1861 r. Kapitan Neste. W latach 90-tych XIX wieku majàtek naby∏a rodzina Seydlitz
– Kurzbach. Majàtek liczy∏ wtedy 768 ha. W 1912 r. Ràbinko kupi∏ Albert Hoffmann i w r´kach jego rodziny pozosta∏ do koƒca II
wojny Êwiatowej. Po wojnie przez dwa lata stacjonowali Rosjanie.
Póêniej utworzono tam PGR.
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Ràbino – niemiecka nazwa Gross Rambin
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
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Pa∏ac – okres budowy szacowany na poczàtek XX w. Za∏o˝ony na
rzucie nieregularnego wieloboku. Wzniesiony na zlecenie rodziny
Tiede. Sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: zasadniczej, do której wejÊcie poprzedzone jest portykiem z nadbudowanà wielobocznà wie˝yczkà,
ze zryzalitowanego skrzyd∏a bocznego ustawionego prostopadle
do budynku g∏ównego oraz niskiej, parterowej oficyny przylegajàcej do skrzyd∏a bocznego. Zewn´trzny wystrój skromny. Z elementów dekoracyjnych wyst´pujà faliste linie zwieƒczenia tympanonów, pó∏kolumny przy ryzalicie oraz balustrady wieƒczàce wie˝´ przy elewacji wschodniej. We wn´trzu budynku obecnie zajmowanego na potrzeby szko∏y, zachowa∏o si´ wiele elementów
ozdobnych. Witra˝e w trzech oknach z pocz. XX w., a w sali balowej, póêniej gimnastycznej bogata sztukateria sufitowa. Sà to fasety ozdobione muszlami podtrzymywanymi przez putta, wokó∏
których wije si´ ornament roÊlinny.
W pobli˝u pa∏acu znajduje si´ dwór z II po∏. XIX w., starszy w stosunku do pa∏acu jako obiektu reprezentacyjnego. Budynek zbudowano na planie wyd∏u˝onego prostokàta. Od zachodu przylega
oficyna. Dwór reprezentuje rozpowszechniony w tym okresie typ
siedziby szlacheckiej o bardzo skromnym wystroju architektonicznym. Na osi fasady budynku zlokalizowany jest ryzalit zwieƒczony wystawkà w partii dachu. Okna w wystawce zwieƒczone trójkàtnym tympanonem. Na osi fasady ogrodowej podobna wystawka, a w przyziemiu drewniany ganek. Rozplanowanie pomieszczeƒ, korytarz biegnàcy przez ca∏à d∏ugoÊç budynku nawiàzuje do
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uk∏adów klasycystycznych. Dach dwuspadowy przykryty dachówkà. W wystroju elewacji widoczne profilowane gzymsy z zàbkowym gzymsem podokapowym, boniowania oraz profilowane obramowania okien. Z obiektów towarzyszàcych zachowa∏y si´: zabudowania gospodarcze oraz niegdyÊ pa∏acowy gara˝ z mieszkaniem na poddaszu.
Na wschód od pa∏acu po∏o˝ony jest park o kompozycji krajobrazowej, za∏o˝ony w po∏. XIX w., zajmujàcy powierzchni´ 4 ha. W
cz´Êci zachodniej wygrodzony murem kamienno- ceglanym.
W granicach wsi Ràbino po∏o˝ony jest drugi park – wiejski, nieurzàdzony, rozciàgajàcy si´ wzd∏u˝ rzeki Mogilicy. Wpisany do rejestru zabytków, o pow. 5 ha.
Ràbino – obecnie wieÊ gminna, swoim rodowodem si´ga XVIII
w., kiedy wchodzi∏a w sk∏ad tzw. ziemi Onnenbroch i stanowi∏a
lenno rodu von Manteufell. Od 1665 r. sta∏o si´ lennem rodu von
Podewils, kiedy to ksià˝´ Fryderyk Wilhelm przekaza∏ wieÊ Ewaldowi von Podewils. W 1739 r. od rodziny Podewils majàtek przej´li wierzyciele, którzy nast´pnie w 1752 r. sprzedali Felixowi Heinrichowi von Braunschweig. Jednak ju˝ w 1756 r. dobra ponownie wróci∏y do von Podewils (bracia Joachim Ernst i Christoph
Bogislaw), by nast´pnie w 1801 r. zmieniç ponownie w∏aÊciciela
na barona von Tschammer, który ju˝ w 1830 r. sprzeda∏ Ràbino
niejakiemu Guse. W ciàgu 25 lat posiadania nowy w∏aÊciciel dokona∏ znacznej rozbudowy majàtku. W 1855 r. majàtek pozostawa∏ a˝ do 1945 r. W 1892 r. majàtek obejmowa∏ 736 ha ziemi (w
tym 525 ha gruntów ornych), istnia∏a ju˝ gorzelnia i mleczarnia
oraz hodowano znaczne iloÊci owiec z uwagi na bardzo du˝e zapotrzebowanie na we∏n´.

87

Robuƒ - niemiecka nazwa Rabuhn

109

Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski

Dwór z koƒca XIX w., bezstylowy, wzniesiony na planie prostokàta, podpiwniczony, parterowy z dwukondygnacyjnymi ryzalitami w naro˝nikach, przykryty dachem dwuspadowym. Budynek
ozdobiony dekoracyjnymi opaskami na elewacji, p∏ycinami Êcian
szczytowych ryzalitów, opaskami otworów okiennych zwieƒczonych frontonikami zamkni´tymi odcinkami ko∏a. Dwór ze swojà
powierzchnià u˝ytkowà ok. 300 m2 nale˝y do jednych z mniejszych. W bezpoÊrednim otoczeniu dworu park naturalistyczny o
pow. 2 ha.
Jak wi´kszoÊç wsi na tym terenie równie˝ i Robuƒ ma Êredniowiecznà metryk´ si´gajàca 1276 r. WieÊ by∏a lennem rodziny von
Damitz; odkupiona w 1725 r. przez Johanna von Westorp. Wiek
XVII i XIX to stulecia kiedy majàtek zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli. Stabilizacja gospodarcza, poprawa finansów w rolnictwie,
dzi´ki wzrostowi zapotrzebowania na ˝ywnoÊç w miastach (rewolucja przemys∏owa); wszystko to spowodowa∏o, ˝e tak jak gdzie indziej, równie˝ w Robuniu wzniesiono dwór, pewnie w miejscu
wczeÊniej ju˝ istniejàcego. Dzia∏o si´ to wszystko w okresie gdy
w∏aÊcicielem majàtku by∏y rodziny von Gerlach i von Gaubecker.
WielkoÊç dworu wskazuje, ˝e s∏u˝y∏ za mieszkanie bardziej dla zarzàdcy dóbr ni˝ dla w∏aÊcicieli.

Ró˝any – niemiecka nazwa Rosenhof

110

Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

Dwór z koƒca XIX w., przebudowany w latach 70-tych XX w.
Parterowy, zwieƒczony dachem dwuspadowym. Nieciekawy.
Za∏o˝enie folwarczne Rosenhof istnia∏o ju˝ w XVIII w. i nale˝a∏o
do majàtku ziemskiego w G∏odowej.
Dwór wybudowano w okresie, gdy w∏aÊcicielem by∏ Goede. Od
1928 r. do koƒca wojny, w∏aÊcicielem by∏a rodzina von Hagen.
Do dworu przylega park naturalistyczny o pow. 2,4 ha., za∏o˝ony
w II po∏. XIX w., otoczony ˝ywop∏otem grabowym. Z budynków
gospodarczych zachowa∏ si´ spichlerz murowany z 1924 r.
Dwór w Ró˝anym ze swoim pierwotnym wyglàdem, w otoczeniu
utrzymanego niegdyÊ parku by∏ typowym w XIX w. rozwiàzaniem
dworskim dla majàtków ziemskich Êredniej wielkoÊci, po∏o˝onych
na terenie Pomorza.

R

ychowo – niemiecka nazwa Groß Reichow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
111
Na niewielkim wzgórzu o powierzchni 0,5 ha, poroÊni´tym drzewostanem liÊciastym, znajdujà si´ pojedyncze egzemplarze starodrzewu. Zachowa∏y si´ równie˝ dwie aleje: grabowa i bukowa, a
oprócz tego ruiny koÊcio∏a oraz fragmenty krzy˝y i p∏yt nagrob88

nych na cmentarzu.
Rychówko to kolejna wieÊ, która nale˝a∏a do rodu von Podewils i stanowiàca jego lenno od Êredniowiecza, a˝ po XVIII wiek. Od 1803 roku do koƒca II wojny Êwiatowej wieÊ nale˝a∏a do rodziny Ziemer.

Rychówko – niemiecka nazwa Klein Reichow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
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Pa∏ac z koƒca XIX wieku, w stylu eklektycznym z elementami
neorenesansowymi. Za∏o˝ony na planie prostokàta, z ryzalitem
od frontu i dwoma pi´ciobocznymi wie˝yczkami przy tylnej Êcianie. Do szczytu budynku od strony po∏udniowo-zachodniej przylega murowana weranda, poprzedzona schodami. Pa∏ac jest zwrócony fasadà na pó∏nocny zachód. Jest to budynek dwukondygnacyjny z cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem. Przykryty dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Elewacja frontowa 11-osiowa.
Otwory prostokàtne zamkni´te ∏ukiem pe∏nym. Powierzchnia
u˝ytkowa 800 m2. Stolarka w wi´kszoÊci pierwotna. Cokó∏ budynku oddzielony profilowanym gzymsem. Elewacja z wyjàtkiem
ryzalitu boniowana. Elewacja rozcz∏onkowana poziomo profilowanymi gzymsami parapetowymi. W ryzalicie frontowym otwory przyziemia i pi´tra uj´te w potrójne arkady o g∏adkich pilastrach. Âciany poni˝ej okna i wn´k przyziemia w ryzalicie rozcz∏onkowano kwadratowymi p∏ycinami. Wie˝yczki elewacji ogrodowej bogato zdobione.
Cz´Êç pomieszczeƒ we wschodniej cz´Êci traktu frontowego zdobiona stiukowymi rozetami.
Na po∏udniowy zachód od pa∏acu rozciàga si´ na powierzchni
8,32 ha park krajobrazowy za∏o˝ony w II po∏. XIX wieku.
Przed frontem pa∏acu zaniedbane budynki gospodarcze i inwentarskie. Za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe powsta∏o na zlecenie rodziny von Hotzendorf.
WieÊ Rychowo to stare lenno rodziny von Podewils, do której nale˝a∏o do po∏. XIX wieku z krótkà przerwà w XVIII wieku, kiedy
znalaz∏a si´ w posiadaniu rodziny Manteuffel, póêniej Wendladów. W 1884 r. majàtek by∏ w∏asnoÊcià Marii von Hotzendorf.
Do niej równie˝ nale˝a∏ w tym czasie inny by∏y majàtek rodziny
von Podewils – Podwilcze. Rychowo pozostawa∏o w r´kach rodu
von Hotzendorf do koƒca II wojny Êwiatowej.
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Rymaƒ - niemiecka nazwa Roman

113

Gmina Rymaƒ, powiat ko∏obrzeski

Dwór póênobarokowy na rzucie prostokàta parterowy, w ryzalicie
trzy-, w przybudówce dwukondygnacyjny. Korpus budynku nakryty dachem mansardowym, ryzalit i przybudówka osobnymi dachami dwuspadowymi. Ryzalit zwieƒczony jest trójkàtnym naczó∏kiem. Na umieszczonej nad wejÊciem p∏ycinie z herbem zachowa∏a si´ data budowy 1751 r. Herb przedstawiony jest w formie lwa wspinajàcego si´ trzem gniazdom i nale˝y do rodziny von
Wriechen, drugi z herbów nale˝y do rodziny von Denitz (trzy puchary). Wn´trza zachowa∏y si´ w znacznym stopniu swój pierwotny wyglàd: kominek, boazeria, klatka schodowa, piec kaflowy.
Obecnie trwa generalny remont, nale˝y sàdziç, ˝e nie nastàpi
zniszczenie pierwotnego wyglàdu dworu.
Pomi´dzy budynkiem dworu a drogà mi´dzywojewódzkà Szczecin-Gdaƒsk po∏o˝one sà zabudowania gospodarcze i inwentarskie,
szczególnie interesujàcym budynkiem jest wie˝a ciÊnieƒ z II po∏.
XIX w.
Za dworem, od strony zachodniej rozciàga si´ park krajobrazowy
za∏o˝ony przypuszczalnie w II po∏. XVIII w., pow. parku 5 ha.
Rymaƒ to stare lenno rodu Manteuffel. W 1743 r. majàtek zosta∏
zlicytowany za d∏ugi, kupi∏ go radca Ludwig Julius Seld, który ju˝
po 3 latach go odsprzeda∏. Ostatnim w∏aÊcicielem majàtku Rymaƒ
by∏a pani von Denitz. Wed∏ug ró˝nych êróde∏ jeszcze w XIX w.
by∏y w Rymaniu pozosta∏oÊci Êredniowiecznego zamku rodu Manteuffel.
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Rzesznikowo - niemiecka nazwa Reselkow

Gmina Rymaƒ, powiat ko∏obrzeski
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Wi´ksza cz´Êç wsi Rzesznikowo ju˝ w XIII w. by∏a lennem rodu
von Osten, pozosta∏a nale˝a∏a do rodu von Manteuffel. Ród von
Osten by∏ wspó∏w∏aÊcicielem wsi przez ponad 500 lat. Póêniej
wieÊ przesz∏a w r´ce rodu von Hagen ze Stargardu, wielokrotnie
zmieniajàc w∏aÊcicieli, najcz´Êciej na bardzo krótko, przesz∏a na
w∏asnoÊç rodziny Rostock (1905 r.), stan taki trwa∏ a˝ do 1945 r.
Zespó∏ podworski po∏o˝ony jest na wschodnim skraju wsi. Sk∏ada
si´ z dworu (obecnie w trakcie kapitalnego remontu). Pierwotnie
by∏a to budowla neoklasycystyczna z elementami „stylu arkadowego” wybudowana na planie prostokàta, parterowa, w cz´Êci ryzalitowej trzykondygnacyjna nakryta dachem dwuspadowym. Dwór
zosta∏ wzniesiony w 50-tych lub 60-tych latach XIX w. Na elewacjach liczne elementy dekoracyjne: boniowanie, opaski i nadro˝a
okienne, profilowane gzymsy, herb rodu von Borck (w∏aÊcicieli
Rzesznikowa), dwa wilki – nad drugà kondygnacyjnà wie˝à i nad
wejÊciem od strony podwórza. Za dworem po∏o˝ony jest park w
stylu krajobrazowym o pow. 4 ha.
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Rz´cino – niemiecka nazwa Retzin

115

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

Park dworski z prze∏omu XIX i XX wieku, krajobrazowy o powierzchni 2 ha, rozciàgajàcy si´ przed frontem nieistniejàcego
obecnie dworu. Park wygrodzony ceglanym murem filarowym. W
jego cz´Êci wschodniej do 1945 r. istnia∏ dwór, po którym zosta∏y
Êlady fundamentów.
Zachowane zabudowania: spichlerz, obory, chlew i rzàdówka pochodzà z lat 20- tych XX w., murowane z ceg∏y, raczej nieciekawe.
Rz´cino swoim rodowodem si´ga XVII w. i mia∏o charakter majàtku rycerskiego. Pierwotnie nale˝a∏o do rodziny Manteuffel. Istnia∏y 3 folwarki i owczarnia. Na pocz. XVIII w. wieÊ w cz´Êci nale˝a∏a do Glasenappów, nast´pnie do rodu von Wedel (od 1717
r.), póêniej von Sydow. Od 1731 r. w∏aÊcicielem majàtku zosta∏a
rodzina von Kameke, a od 1743 r. Martin Tropp, a nast´pnie
Henning Christian von München. Druga cz´Êç wsi by∏a lennem
Woldenów i równie˝ ulega∏a wielokrotnym sprzeda˝om. W∏aÊcicielami byli kolejno: Caspar Erdmann von Sydow, póêniej Lorenz
Georg von Wolde, nast´pnie Johann Conrad Schiebel. Od 1737
r. – Johann Georg Hacke, od 1751 r. – Carl Rudolph Schwarz,
nast´pnie Joachim Christoph von Kamel, od 1767 r. Henning
Christian von Müchen. Tym samym nastàpi∏o po∏àczenie dwóch
majàtków w ramach rodziny von Müchen. W 1792 r. majàtek
przejà∏ Christoph Radüge, po nim w 1855 r. w∏aÊcicielem Rz´cina zosta∏ Carl Julius Volgt, nast´pnie Wilhelm Friedrich Camp.
Pod koniec XIX w. majàtek nale˝a∏ do niejakiego Albrechta i zajmowa∏ powierzchni´ 508 ha z du˝à hodowlà owiec i byd∏a. W
okresie do 1945 r. w∏aÊcicielami majàtku byli kolejno: Wilhelm
Greisbach, a nast´pnie Hugo Malve (osiad∏y w Biernowice), który dokona∏ modernizacji majàtku i jego rozbudowy (zabudowania
folwarczne). W 1939 r. ca∏a wieÊ liczy∏a 452 mieszkaƒców i 106
gospodarstw domowych.

Siƒce– niemiecka nazwa Schinz
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Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
Dwór zbudowany pod koniec XIX wieku bez wyraênych cech stylowych. Jednokondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony z
ryzalitem na osi poprzecznej od frontu i od ogrodu, gdzie ryzalit
poprzedza zabudowany taras. Budynek przykryty jest dachem
dwuspadowym pokrytym eternitem (pierwotnie dachówkà).
Od frontu pó∏kolista rampa – podjazd. Elewacja frontowa 11osiowa, otwory prostokàtne obramowane opaskami. Elewacja
wykonana jest w surowej czerwonej cegle i rozcz∏onkowana pro-
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filowanymi ciàg∏ymi gzymsami: coko∏owym i parapetowym oraz
zwieƒczona profilowanym gzymsem koronujàcym. Opaski okien
parteru profilowane. Widoczne p∏yciny podokienne tynkowane,
ozdobione motywami geometrycznymi. Drzwi frontowe i flankujàce je po bokach okna pi´tra w ryzalitach ozdobione dodatkowo
trójkàtnymi naczó∏kami. Ryzality zwieƒczone sà trójkàtnymi
oprofilowanymi tympanonami z akroterionem na szczycie. W
polu frontowego tympanonu – tarcza herbowa trzymana przez
dwa lwy. W holu dworu zabytkowy piec.
Z budynków gospodarczych zachowa∏ si´ budynek gospodarczomieszkalny z dachem naczó∏kowym oraz czterokondygnacyjny
spichlerz z 1934 r.
Park w Siƒcach przylega od wschodu i po∏udnia do zachowanego
XIX-wiecznego dworu. Jest nieco starszy od dworu, gdy˝ zosta∏
za∏o˝ony w I po∏. XIX wieku.
Siƒce – lenno rodu von Podewils, utracone przez nich w I po∏.
XVIII wieku, kiedy to przeszed∏ we w∏adanie Franciszka Hoyer.
W nast´pnych latach majàtek zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli.
Kolejno byli nimi: rodzina von Dregen (1743 r.), burmistrz
Bia∏ogardu Daniel Wilhelm Filins (1777 r.), rodzina Andersson
(1804 r.), von Dassel (1842 r.), Weske (1928 r.).
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Skoczów – niemiecka nazwa Schötzow

117

Gmina Dygowo, powiat ko∏obrzeski

Pa∏ac w stylu klasycystycznym z 1830 r., przebudowany na pocz.
XX w., murowany, na planie podkowy; od frontu naro˝ne 3-kondygnacyjne wie˝e na planie kwadratu, he∏my piramidalne, w tympanonie kartusz herbowy rodziny von Blankenburg (g∏owa koz∏a).
BezpoÊrednio do pa∏acu przylega 4-hektarowy park krajobrazowy
z elementami romantycznymi (staw, êróde∏ko).
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S

kotniki – niemiecka nazwa Brandschäferei
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki
118
Zespó∏ dworsko-parkowy, pozosta∏oÊç po domenie paƒstwowej
(majàtku ziemskim, którego w∏aÊcicielem by∏o paƒstwo pruskie)
za∏o˝onej w XIX w. i funkcjonujàcej do 1939 r. Pierwotnie dwór
z koƒca XIX w. by∏ siedzibà administratora majàtku. Jest to budynek w stylu neoklasycystycznym, na planie prostokàta z ryzalitem
prostokàtnym na osi fasady, ze werandà, z po∏owà wielobocznego
ryzalitu na osi elewacji ogrodowej. Budowla podpiwniczona, parterowa z pi´trowym ryzalitem, przykryta dachem dwuspadowym.
Ryzalit zwieƒczony trójkàtnym tympanonem. Po stronie wschodniej aleja lipowa prowadzàca do drogi g∏ównej. Na pó∏noc od
dworu rozciàga si´ park krajobrazowy z drzewostanem rodzimym.

S∏owianki - niemiecka nazwa Rosenhöhe
Gmina Po∏czyn, powiat Êwidwiƒski
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S∏owianki to dawny folwark XIX-wieczny, na gruntach majàtku
rycerskiego Chlebowo, który nale˝a∏ do rodu von Knebel Doeberitz. Zosta∏ za∏o˝ony na pó∏nocnym, wysokim brzegu jeziora Siecino. Do dnia dzisiejszego przetrwa∏ ∏adnie po∏o˝ony pa∏ac, wybudowany w latach 20-tych XX w. przez Gertrud´ von Knebel - Doebritz. Jest to budynek na rzucie w kszta∏cie litery „L”, dwukondygnacyjny z pi´ciobocznà, 3,5-kondygnacyjnà wie˝à w naro˝niku. Nale˝y domniemaç, ˝e ten neoklasycystyczny pa∏ac jest efektem przebudowy starszego za∏o˝enia z po∏. XIX w. Wokó∏ pa∏acu
rozpoÊciera si´ park krajobrazowo-leÊny z drzewostanem g∏ównie
rodzimym. Pa∏ac u˝ytkowany jest obecnie na potrzeby ruchu turystycznego; stanowi w∏asnoÊç prywatnà.
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Sm´cino – niemiecka nazwa Schmenzin
Gmina Tychowo, pow. bia∏ogardzki

120

Dawny majàtek rycerski, stare Êredniowieczne lenno rodu von
Kleist pozostajàce we w∏adaniu rodu do marca 1945 r. By∏ to jeden z najwi´kszych majàtków ziemskich na terenie ówczesnego
powiatu bia∏ogardzkiego. Obok majàtku w Wicewie i Tychowie,
które równie˝ nale˝a∏y do rodu von Kleist. Z dawnego za∏o˝enia
dworsko-parkowego, powsta∏ego w po∏owie XIX w., do czasów
wspó∏czesnych przetrwa∏, neogotycki dwór,. parterowy z ryzalitem 3-kondygnacyjnym w osi elewacji frontowej, mieszczàcym reprezentacyjne wejÊcie oraz klatk´ schodowà zapewniajàcà komunikacj´ z mieszkalnym poddaszem (sypialnie domowników). W
piwnicach dworu mieÊci∏y si´ pomieszczenia gospodarcze. Parter
budynku przeznaczony by∏ na cele reprezentacyjne. Do elewacji
ogrodowej przylega weranda, zapewniajàca ∏àcznoÊç z cz´Êcià rekreacyjnà za∏o˝enia. Funkcj´ tà spe∏nia∏ 2,5-hektarowy park krajobrazowy za∏o˝ony w okresie budowy dworu. Ca∏oÊç zaniedbana,
pa∏ac opuszczony popada w ruin´. Z majàtkiem rycerskim
Schmenzin zwiàzana jest postaç ostatniego jego w∏aÊciciela Ewalda von Kleist-Schmenzin, aktywnego przeciwnika Hitlera.

Stanomino – niemiecka nazwa Standemin
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

121

Pa∏ac z II çwierci XIX wieku, a w∏aÊciwie jego korpus, gdy˝ pozosta∏e cz∏ony dobudowane zosta∏y w ciàgu XIX i XX wieku. Ca∏e
za∏o˝enie parkowe wybudowane zosta∏o na rzucie nieregularnym i
sk∏ada si´ z prostokàtnego korpusu, prostokàtnej szerszej cz´Êci zachodniej, pierwotnie z werandà oraz okràg∏ej wie˝y w naro˝niku i
prostokàtnej przybudówki. Pomi´dzy przybudówkami, wzd∏u˝
elewacji wschodniej korpusu biegnie taras. Korpus pa∏acu z p∏ytkim ryzalitem od frontu, mieszczàcym wejÊcie. Fasada zwrócona
na pó∏noc. Bry∏a rozcz∏onkowana, dwukondygnacyjna, skrzyd∏o
zachodnie dwukondygnacyjne z ryzalitem obudowany parterowà
dobudówkà.
Wie˝a trójkondygnacyjna, przybudówka – jednokondygnacyjna.
W skrzydle zachodnim wystawki dachowe od wschodu i zachodu.
Otwory prostokàtne zamkni´te ∏ukami pe∏nymi. Uk∏ad wn´trz
dwutraktowy, z korytarzem rozdzielajàcym trakty. Powierzchnia
u˝ytkowa – 2900 m2. Pa∏ac obecnie zaj´ty jest na potrzeby Zak∏adu Leczenia Odwykowego.
Park pa∏acowy za∏o˝ony w II po∏. XIX wieku, w stylu krajobrazowym (naturalistycznym). BezpoÊrednio za pa∏acem rozciàga si´
polana i dwa stawy.
Wspó∏czesna wieÊ Stanomino – to stare lenno rodziny von Wo96

persnow, wzmiankowane ju˝ w 1523 r. Od po∏owy XVIII wieku
majàtek cz´sto zmienia∏ w∏aÊcicieli. W trzeciej çwierci XIX wieku
w∏aÊcicielem zostaje rodzina von Braunschweig, która mieszka w
nim do koƒca II wojny Êwiatowej. Obiektem godnym zobaczenia
jest koÊció∏, jeden z najstarszych na terenie powiatu bia∏ogardzkiego. Wie˝a koÊcio∏a pochodzi z 1572 r., a nawa g∏ówna z 1750 r.
W koÊciele znajduje si´ renesansowa p∏yta nagrobna, przedstawiajàca rycerza Wopersnow, jednego z w∏aÊcicieli Stanomina.
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Stare D´bno– niemiecka nazwa Damen
Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki

122

Stare lenno rodziny von Kleist, wzmiankowane w dokumentach
ju˝ w 1523 r. W XVIII w., cz´Êç majàtku przesz∏a w posiadanie innych rodów (von Rowen, von Köppern i von Bohlrn). Od 1790 r.
ponownie ca∏y majàtek znalaz∏ si´ w posiadaniu rodziny von Kleist. W spisie majàtków ziemskich z 1884 r. Stare D´bno figuruje
jako wspó∏w∏asnoÊç von Kleistow ze Sm´cina oraz von Kleistów z
Tychowa. Ród von Kleist, wg jednych historyków wywodzàcy si´
Niemiec i przyby∏y w XIII w. na teren Pomorza, wg drugich stary pomorski ród o pierwotnym nazwisku Kleszczowie, najwi´ksze
nadania ziemskie otrzyma∏ od ksi´cia pomorskiego Warcis∏awa
IV. Dobra ziemskie zlokalizowane by∏y nad Pars´tà i w okolicy jeziora Radacz (Reztow). Cz´Êç rodziny osiad∏a w rejonie Motarzyna i Starego D´bna. Z tego okresu pochodzà Êlady dawnego zamku obronnego (prawdopodobnie z XV w.) posadowionego w pobli˝u póêniejszego za∏o˝enia pa∏acowo-parkowego. Do czasów
wspó∏czesnych zachowa∏o si´ wzniesienie ziemne wÊród podmok∏ego otoczenia, Êlady dawnej fosy i wa∏u ziemnego. Zamek
obronny mia∏ postaç kamienno-ceglanej wie˝y mieszkalnej o wymiarach 11 x 15 m w rzucie poziomym. Zniszczony zosta∏ w okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). We wsi Stare D´bno zachowa∏y si´ pozosta∏oÊci po XIX w. za∏o˝eniu pa∏acowo-parkowym. Widoczne sà w otoczeniu dawnego parku, Êlady (fundamenty) pa∏acu. Park krajobrazowy zajmuje powierzchni´ 1,5 ha i poroÊni´ty g∏ównie drzewostanem rodzimym przechodzàcym w las.
O wielkoÊci dawnego majàtku Êwiadczà pozosta∏oÊci po zabudowaniach gospodarczych, rozleg∏e zabudowania inwentarskie, dom
zarzàdcy, dawna wozownia. W centrum wsi w dobrym stanie (po
remoncie) zachowa∏ si´ koÊció∏ szachulcowy XVIII pw. Êw. Szczepana po∏o˝ony na wzniesieniu, otoczony kamiennym murkiem.

S

tare Ludzicko – niemiecka nazwa Lutzig
Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski
123
Ruiny pa∏acu bezstylowego z pocz. XX wieku za∏o˝onego na planie zbli˝onym do odwróconej litery „L”. Pa∏ac sk∏ada∏ si´ z dwóch
budynków na planie prostokàta. Budynek g∏ówny z fasadà rozwiàzanà symetrycznie z pseudoryzalitem zakoƒczonym pó∏kolistym
tympanonem. W swoich rozwiàzaniach nawiàzywa∏ do stylu klasycystycznego. Remont, jaki przeprowadzono w 1958 r., doprowadzi∏ do zatarcia wi´kszoÊci elementów wystroju fasady. Pozosta∏y g∏ównie profilowane gzymsy mi´dzykondygnacyjne i wieƒczàce, opaski i pó∏kolisty tympanon przy fasadzie. Ca∏oÊç przykryta by∏a dachem: czterospadowym – budynek g∏ówny i trójspadowym – skrzyd∏o. Do pokrycia u˝yto dachówki karpiówki. Obec98

nie pa∏ac, a raczej dwór (Êwiadczy o tym skromny wystrój elewacji i uk∏ad pomieszczeƒ) jest w stanie ruiny.
Z pierwotnego zespo∏u parkowo-pa∏acowego do naszych czasów
przetrwa∏ równie˝ 3-hektarowy park krajobrazowy z II po∏. XIX
wieku, bardzo zaniedbany.
Do cz´Êci rezydencjonalnej (park i pa∏ac) przylega cz´Êç gospodarcza, bardzo zniszczona. Ogranicza si´ ona obecnie tylko do budynku dawnej stajni i spichlerza oraz pozosta∏oÊci kamiennych murów
po oborze po∏àczonej ze stodo∏à. Równie˝ do dzisiejszych czasów
nie zachowa∏a si´ szachulcowa kaplica. Na jej miejscu wybudowano w 1976 r. bezstylowy koÊció∏. W najwi´kszej iloÊci i w najlepszym stanie zachowa∏y si´ domy mieszkalne robotników folwarcznych pochodzàce z koƒca XIX bàdê poczàtków XX wieku. Najciekawszym budynkiem jest dawna szko∏a, obecnie dom mieszkalny
pochodzàcy z koƒca XIX wieku i wykonana z drewna.
Stare Ludzicko – dawniej Lutzke (XVII w.), a do 1945 Lutzig, to
dawna wieÊ szlachecka z poczàtków XVII wieku, wymieniana
wówczas jako cz´Êciowa w∏asnoÊç rodu Manteuffel i rodu Glasenapp. Ka˝dy z rodów posiada∏ po 8 w∏ók ziemi. Na prze∏omie
XVII/XVIII w. dobra ludzickie nale˝a∏y ju˝ do czterech rodzin:
von Krockow, von Brocke, von Wachholz i von Manteuffel. W
1749 r. majàtek posiada∏ jednego w∏aÊciciela i by∏ nim Otto von
Zastrow. W r´kach rodziny von Zastrow majàtek pozostawa∏ do
pocz. XIX wieku. Na poczàtku XIX w., tak jak wi´kszoÊç majàtków na Pomorzu, podlega∏ wielokrotnym, bo a˝ 7-krotnym zmianom w∏aÊcicieli. W 1820 r. zosta∏ allodyfikowany i sprzedany na
rzec mieszczanina Alberta Baueka. W 1836 r. majàtek mia∏ ju˝ nowego w∏aÊciciela, deputowanego powiatu Karl Bruns. Jego spadkobiercy w∏adali majàtkiem a˝ do koƒca II wojny Êwiatowej. W
okresie rzàdów rodziny Bruns za∏o˝ony zosta∏ park i wybudowany
pa∏ac wraz z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi.
W latach 60-tych XIX wieku majàtek Stare Ludzicko liczy∏ sobie
ok. 790 ha ziemi, 24 budynki gospodarcze i 14 mieszkalnych. Na
poczàtku XX wieku z majàtku Stare Ludzicko wy∏àczono folwark
Nowe Ludzicko (New Lutzig) i wówczas majàtek liczy∏ 599 ha powierzchni, w tym 522 ha gruntów ornych. Ca∏oÊç prac wykonywana by∏a przy pomocy 40 koni.
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Stare Resko– niemiecka nazwa Ritzig

124

Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
Pochodzàca ze Êredniowiecza posiad∏oÊç rodu von Wedel, stanowiàca cz´Êci uposa˝enie zakonu kartuzów ze Âwidwina; po jego sekularyzacji w 1602 r. wesz∏a w sk∏ad domeny paƒstwowej w Âwidwinie. Nast´pnie zosta∏a sprzedana przez ksi´cia brandenburskiego. Kupi∏a jà rodzina von Wacholtz. W XVIII w. wzniesiono koÊció∏ szachulcowy, nast´pnie dwór wraz z parkiem oraz zabudowania gospodarcze.
Dwór jest bardzo ∏adnie po∏o˝ony na pó∏wyspie wcinajàcym si´
g∏´boko w jezioro Resko. Zosta∏ zbudowany na planie wyd∏u˝onego prostokàta, podpiwniczony, z werandà przylegajàcà do szczytu
budynku. Jednokondygnacyjny budynek z mieszkalnym poddaszem, przykryty jest dachem mansardowym z naczó∏kami, pokryty dachówkà. Stolarka okienna i drzwiowa z XIX w. Ca∏oÊç bardzo dobrze utrzymana; pe∏ni obecnie funkcj´ pensjonatu. Budynki gospodarcze z XIX w., z kamienia i ceg∏y, przystosowano na potrzeby pensjonatu (stajnie, uje˝d˝alnia, itp.). Wokó∏ dworu bardzo dobrze utrzymany park leÊny z du˝a iloÊcià starych, cz´sto o
charakterze pomnikowym, drzew. Dominujà g∏ównie d´by i buki.
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Stary Chwalim – niemiecka nazwa Alt Valm
Gmina Barwice, powiat szczecinecki

125

Za∏o˝enie dworsko-parkowe pochodzàce z koƒca XIX w., sk∏adajàce si´ z dworu parterowego z mieszkalnym poddaszem. Obecnie,
w wyniku remontu, zatraci∏ swój pierwotny wyglàd. Obiekt nieciekawy. Do dawnego dworu przylega park o pow. 1 ha, za∏o˝ony
w stylu naturalistycznym. W pobli˝u za∏o˝enia koÊció∏ z XVIII w.,
szachulcowy z polami wype∏nionymi czerwonà ceg∏à.
We wsi liczne budynki mieszkalne z prze∏omu XIX i XX wieku, o
konstrukcji murowano-szachulcowej.
Stary Chwalim, obok Nowego Chwalimia oraz Chwalimka nale˝a∏ od XVI do XVIII w. do rodu von Glassenapp oraz von Wedig.
Po XVIII w. przeszed∏ ju˝ jako samodzielny majàtek we w∏adaniu
innego znanego rodu pomorskiego von Zastrow.

Sucha - niemiecka nazwa Zuch

126

Gmina Grzmiàca, powiat szczecinecki
Ruiny pa∏acu neoklasycystycznego pochodzàcego z 1879 r. O jego
wielkoÊci Êwiadczy kubatura wynoszàca 8000 m2. By∏ to budynek
dwu i pó∏ kondygnacyjny z bogato zdobionà elewacjà. Z pierwotnego za∏o˝enia zachowa∏ si´ park naturalistyczny o pow. 4 ha.
Majàtek Sucha nale˝a∏ – jak wi´kszoÊç w tej okolicy do rodziny
von Glassenapp. Ostatnià w∏aÊcicielkà by∏a Dorota von Gaudecker.

Âwiàtki - niemiecka nazwa Marienthron
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

127

Zespó∏ dworsko-pa∏acowy sk∏adajàcy si´ z dworu, parku, zabudowaƒ gospodarczych; pozosta∏oÊç po dawnej domenie paƒstwowej,
b´dàcej kontynuacjà domeny ksià˝´cej, która powsta∏a po sekularyzacji dóbr zakonu augustianów-eremitów. Zakon ten osadzi∏
ksià˝´ Warcis∏aw w po∏. XIV w., a potwierdzenie nadania klasztorowi wsi Âwiàtki nastàpi∏o w Dar∏owie w 1362 r. Zabudowania
poklasztorne zosta∏y rozebrane w XVII w.
Obecny dwór, siedziba administratora domeny paƒstwowej, powsta∏ w II po∏. XIX w. Jest to budynek bezstylowy, za∏o˝ony na
planie wyd∏u˝onego prostokàta, parterowy, przykryty dachem
mansardowym nad przybudówkà i dachem naczó∏kowym nad pozosta∏à cz´Êcià dworu.
Dwór w 2000 r. zosta∏ zmodernizowany, zatarciu uleg∏y dekoracyjne elementy elewacji.
Po pó∏nocnej i wschodniej stronie dworu park przechodzàcy w las.
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Âwidwin– niemiecka nazwa Schivelbein 128
Gmina Âwidwin, powiat Êwidwiƒski

Zamek rycerski nad Regà, po∏o˝ony pierwotnie na wyspie. Zbudowany przez ród Wedlów na poczàtku XIV w. na planie nieregularnym z dziedziƒcem. W latach 1384-1445 we w∏adaniu Zakonu
Krzy˝ackiego, który dokona∏ rozbudowy zamku. Jest to budowla
z charakterystycznà wysokà cylindrycznà wie˝à o podstawie kwadratu, otoczona murem obwodowym i fosà, a w∏aÊciwie Êladami
po niej. Po bitwie pod Grunwaldem na krótko w r´kach ksi´cia
Bogus∏awa VIII. W 1445 r. zamek przeszed∏ w r´ce Brandenburgii. Od 1540 r. do 1808 r zamek stanowi w∏asnoÊç zakonu Joannitów. Po sekularyzacji zakonu przechodzi na w∏asnoÊç paƒstwa
pruskiego. Wielokrotnie przebudowywany, ostatnio po II wojnie
Êwiatowej kiedy uleg∏ spaleniu. Zachowa∏y si´: gotyckie skrzyd∏o
pó∏nocne i wie˝a oraz barokowe skrzyd∏a po∏udniowe i wschodnie, z du˝ymi oknami i ró˝norodnymi zdobieniami. Obecnie w
zamku mieÊci si´ Dom Kultury.

Âwiemino - niemiecka nazwa Schwemmin
Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

129

Za∏o˝enie podworskie sk∏adajàce si´ z dworu, który zosta∏ dobudowany do dwóch przylegajàcych do siebie domów wiejskich.
Dwór jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty wyso-
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kim dachem dwuspadowym. Zosta∏ wybudowany najprawdopodobniej ok. 1879 r. Obecnie mieÊci si´ w nim prywatne mieszkanie. W znacznym stopniu zachowa∏a si´ oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, drzwi p∏ycinowe. Dach pokryty dachówkà – karpiówkà. Elewacja zdobiona gzymsami, opaski wokó∏ okien. We
wn´trzach zachowane rozety stiukowe oraz piec kaflowy z XIX w.
w holu. Przed dworem podwórze zabudowane obiektami gospodarczymi i inwentarskimi o rodowodzie wczeÊniejszym ni˝ sam
dwór (1869 r. - chlewnia). Tu˝ za dworem rozciàga si´ 6 hektarowy park krajobrazowy z pocz. XIX w.
Âwiemnino stanowi∏ lenno rodziny von Parsow, a póêniej von Heidebreck (po wymarciu rodu von Parsow), by w po∏. XVIII w.
przejÊç w posiadanie rodziny von Gerlach, we w∏adaniu której pozosta∏o do 1945 r.

Âwierszczewo - niemiecka nazwa Schönwalde
Gmina Bia∏y Bór, powiat szczecinecki

130

Dwór z I po∏. XIX w., przebudowany na pocz. XX w., murowany,
parterowy z mieszkalnym poddaszem, nakryty dachem naczó∏kowym z lukarnami. Od strony wschodniej i cz´Êciowo po∏udniowej
do dworu przylega park krajobrazowy z II po∏. XIX w. o pow. 2,5
ha.
Âwierszczewo to XVIII-wieczny folwark widoczny na mapach z
koƒca XIX w. w formie prostokàta obrazujàcego dwór wpisany w
park, ca∏oÊç poprzedzona dziedziƒcem gospodarczym z zabudowaniami. Majàtek liczy∏ w 1922 r. 386 ha, funkcjonowa∏a gorzelnia,
mleczarnia oraz gr´plarnia.
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Âwierznica – niemiecka nazwa Zwirnitz

Gmina Ràbino, powiat Êwidwiƒski

131

Dawny zespó∏ dworsko-parkowo-folwarczny uleg∏ znacznym
przeobra˝eniom, g∏ównie z powodu podzia∏ów w∏asnoÊciowych,
jakie si´ dokona∏y po II wojnie Êwiatowej. DoÊç wyraênie zaznacza
si´ zarys pierwotnego za∏o˝enia z ceglanym ogrodzeniem i
szpalerem kasztanowców od frontu oraz brukowanym wjazdem w
kierunku dawnego dworu, który do dzisiejszych czasów zachowa∏
si´ we fragmencie i stanowi obecnie budynek mieszkalny nr 18.
Dwór wybudowany zosta∏ w II çw. XIX wieku, w stylu neoklasycystycznym. Sk∏ada∏ si´ z budynku g∏ównego (obecnie nie istnieje)
oraz skrzyd∏a po∏udniowego, które si´ zachowa∏o. Zosta∏o ono
wzniesione na rzucie prostokàta. Do prostej bry∏y obiektu od
strony fasady przylega ganek oraz przybudówka przy elewacji
wschodniej. Jest to budynek jednokondygnacyjny z cz´Êciowo
zamieszka∏ym poddaszem. Stolarka pierwotna w z∏ym stanie.
Dach p∏aski, przykryty papà.
Dwór posiada skromny, ale ciekawy wystrój architektoniczny.
Widoczne sà gzymsy: mi´dzykondygnacyjny i wieƒczàcy, opaski
okien wraz z gzymsami nadokiennymi. W partii poddasza
pó∏kolista forma okienek. Boniowane naro˝niki ganku przy
fasadzie.
We wn´trzu dworu, w hallu zachowa∏y si´ kaflowy piec z koƒca
XIX wieku oraz resztki sztukaterii sufitowej w postaci rozety. Na
ganku widoczna tarcza herbowa. Dwór wzniesiono dla rodziny
Hammerstaedt.
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W najbli˝szym sàsiedztwie dworu zachowa∏y si´ ceglana obora i
stodo∏a, oba budynki pochodzà z prze∏omu XIX i XX wiek, chocia˝ bardziej prawdopodobne jest to, ˝e powsta∏y przed 1891 r.
Na zachód od dworu rozciàga si´ park krajobrazowy z II po∏. XIX
wieku, powsta∏y mniej wi´cej w tym samym czasie co pozosta∏e
elementy zespo∏u. Mocno zniszczony park zajmuje powierzchni´
1,5 ha.
WieÊ Ânierznica by∏a w XVI wieku lennem dwóch rodzin:
Hechthansen z Zarnefanz (Czarnow´sy – gmina Bia∏ogard) i
Zozenow z Ballenberg (Bia∏a Góra – gmina Ràbino). Po
wygaÊni´ciu linii m´skiej rodu Hechthansen lenno zosta∏o
przekazane przez króla pruskiego Fryderyka I radcy dworu
Ernstowi Christianowi von Münchow. Mia∏o to miejsce w 1716
r. W 1722 r. za sum´ 500 guldenów majàtek zosta∏ Max von der
Wolden. Cz´Êç lenna nale˝àca do rodu Zozenow zosta∏a pierwotnie wydzier˝awiona, a potem zbyta na rzecz drugiego cz∏onka
rodu von der Wolden – kapitana Lorenza Georga. Obie cz´Êci
podzielonej wsi znalaz∏y si´ w 1740 r. w r´kach rodziny von
Stechow. Nie na d∏ugo, bo ju˝ 5 maja 1751 r. Âwierznic´ nabywa
komendant twierdzy ko∏obrzeskiej genera∏-major Primislaw
Ulrich von Kleist. W 1774 r. nowy w∏aÊciciel, jest nim Joachim
Rüdiger von Kleist. Na prze∏omie wieków XVIII i XIX majàtek
zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli, których nazwiska nie zachowa∏y
si´. Pierwszym znanym z nazwiska w∏aÊcicielem by∏ Gottlieb
Radoll, który wszed∏ w posiadanie majàtku w 1855 r. Majàtek
liczy∏ wówczas 2372 morgi, tj. oko∏o 600 ha. W posiadaniu
rodziny Radoll majàtek pozosta∏ do lat 30-tych XX wieku, do
czasu, gdy w wyniku ustaw norymberskich zostali wyw∏aszczeni z
powodu swojego ˝ydowskiego pochodzenia. Ostatnim w∏aÊcicielem przed 1945 r. by∏ Paul Weber. Po wojnie majàtek zosta∏
rozparcelowany wÊród osadników polskich, póêniej utworzono
spó∏dzielnie rolnicze. Obecnie w r´kach prywatnych.

T

arnina – niemiecka nazwa Dornhof
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

132

Zespó∏ dworsko-parkowy z prze∏omu XIX i XX w., sk∏adajàcy si´
z dworu z elementami klasycystycznymi oraz resztkami parku krajobrazowego. Dwór pochodzi, tak jak ca∏y zespó∏, z prze∏omu wieków. Jest budowlà na rzucie prostokàta, z pseudoryzalitem na osi
fasady. Podpiwniczony, parterowy z wysokim poddaszem, pi´trowym ryzalitem i cz´Êciowo mieszkalnym poddaszem. Dach dwuspadowy, przykryty ∏upkiem. Elewacje ceglane, z wyjàtkiem ryzalitu przy fasadzie. Dwór wybudowano najprawdopodobniej na
zlecenie rodziny Gehrke. Przed fasadà trzy budynku gospodarcze
z pocz. XX w., wybudowane z ceg∏y silikatowej.
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Trzciana

133

Gmina S∏awoborze, powiat Êwidwiƒski
Dwór z koƒca XIX w., przebudowany po 1950 r., w∏asnoÊç prywatna, budynek parterowy. Wokó∏ dworu park krajobrazowy z
koƒca XIX w., o pow. 2,5 ha.

Trzcinno – niemiecka nazwa Schützenhof
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

134

Dawna XIX-wieczna domena paƒstwowa, zarzàdzana przez administratora mieszkajàcego w dworze wybudowanym w II po∏. XIX
w. Jest to budynek bezstylowy, wzniesiony na planie prostokàta ze
zryzalitowanym skrzyd∏em w cz´Êci pó∏nocnej. Parterowy w cz´Êci
g∏ównej i pi´trowy w ryzalicie. Obie cz´Êci przykryte osobnymi
dachami dwuspadowymi. Przy wejÊciu g∏ównym w fasadzie – ganek pierwotnie drewniany, obecnie murowany. Elewacja ceglana.
Po stronie po∏udniowo-zachodniej dworu rozciàga si´ park krajobrazowy z XIX w.

Trzebiechowo

– niemiecka nazwa Buchwalde
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

135

Du˝e za∏o˝enie podworskie z pa∏acem, parkiem i kompleksem budynków gospodarczych ∏àcznie z domem administratora majàtku.
W pobli˝u koÊció∏ neogotycki z II po∏. XIX w. Ca∏oÊç za∏o˝enia
usytuowana w bezpoÊredniej bliskoÊci jeziora Trzebiechowo, w
tym pa∏ac neogotycki nad samà wodà. Na po∏udnie i zachód od
niego park naturalistyczny przechodzàcy w las liÊciasty. W II po∏.
XIX w. w∏aÊcicielami majàtku rycerskiego Buchwalde by∏a rodzina von Knause – twórcy tego za∏o˝enia.
Pa∏ac – budowla w stylu eklektycznym z przewagà elementów
neorenesansowych, wzniesiona na planie nieregularnego prostokàta. Bry∏a pa∏acu pot´˝na i urozmaicona przez liczne ryzality i tarasy. Jest to budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Ze
Êrodka bry∏y wyrasta czworoboczna wie˝a. Ka˝dy z ryzalitów
zwieƒczony schodkowym szczytem. Przy wie˝y i szczytach sterczyny uwypuklajàce bry∏´ pa∏acu. O wielkoÊci budynku Êwiadczy jego kubatura wynoszàca 14 000 m3, czy te˝ powierzchnia u˝ytkowa 3500 m2.
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Trzebiec – niemiecka nazwa Neuhof

136

Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki

Dawny, XIX-wieczny folwark wchodzàcy w sk∏ad majàtku rycerskiego w Wicewie. W okresie powstania dworu w∏aÊcicielem folwarku by∏ Buchholtz. Zachowany budynek dworu ma charakter
eklektycznej siedziby zarzàdcy majàtku. Wybudowany na planie
prostokàta, dwukondygnacyjny, o konstrukcji mieszanej; szkieletowej i murowanej. Widoczny ryzalit w osi elewacji frontowej. Do
dworu przylega park krajobrazowy o pow. 2 ha.

Trzebieƒ – niemiecka nazwa Trebin Skathen
Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski

137

Dwór zbudowany na pocz. XX w. dla Franza Klatta, wraz z folwarkiem i za∏o˝eniem parkowym. W latach 1960-1992 pe∏ni∏
funkcj´ zak∏ady karnego. Obecnie gruntownie przebudowywany
przez nowego w∏aÊciciela z przeznaczeniem na rezydencje. Bry∏a
budynku za∏o˝ona zosta∏a na planie prostokàta z ryzalitem na osi
fasady i pó∏kolistà basztà przy naro˝niku pó∏nocnym. Podpiwniczony, parterowy z mieszkalnym poddaszem, przykrytym dachem
mansardowym. Zbudowany z kamienia ciosanego i ceg∏y. Dach
obecnie przykryty blachà dachówkopodobnà. Wokó∏ dworu zachowa∏ si´ park krajobrazowy o pow. 2 ha z drzewostanem, g∏ównie rodzimym.

Trzynik– niemiecka nazwa Trienke

138

Gmina SiemyÊl, powiat ko∏obrzeski

Trzynik to stary folwark majàtku Drozdowo, który nale˝a∏ do rodu Manteuffel. W 1572 r. nastàpi∏o usamodzielnienie si´ folwarku, który sta∏ si´ samodzielnym majàtkiem. W 1685 r. dobra
ziemskie Trzynik i Drozdowo podzielone zosta∏y pomi´dzy rody:
von Briesen i von Joashof. Prawie 300 lat póêniej, w 1928 r. nastàpi∏o ponowne po∏àczenie majàtków w ramach dóbr Karla von
Gerlach, ordynata z Parsowa.
Istniejàcy we wsi budynek dawnego dworu jest zlepkiem dwóch
budynków postawionych z ceg∏y nieotynkowanej. Przypuszczalnie
dwór zosta∏ wzniesiony w drugiej po∏owie XIX w., a w pocz. XX
w. zosta∏a przebudowana cz´Êç Êrodkowa budynku – podwy˝szono jà o kondygnacj´ poddasza oraz dostawiono dobudówk´ od
strony ogrodu.
Elewacja dworu zdobiona fryzem uskokowym z wysuni´tych cegie∏ w szczytach wy˝szej cz´Êci budynku. W pobli˝u dworu dobrze
zachowany budynek stajni dworskiej o konstrukcji szachulcowej.
Dwór po∏o˝ony jest na terenie parku naturalistycznego o pow. 2
ha.
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Turowo – niemiecka nazwa Thurow

139

Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

Dwór z koƒca XIX w., neogotycki z elementami neorenesansowymi; za∏o˝ony na planie prostokàta z ryzalitem na osi fasady. Podpiwniczony, parterowy z wysokim poddaszem i pi´trowym ryzalitem wystajàcym ponad dach w postaci czworoboku. Dach korpusu czterospadowy, ryzalit kryty dachem dwuspadowym. Pa∏ac wybudowano w 1879 r., a ju˝ w 1893 r. przebudowany – g∏ównie
wn´trza; wielokrotnie remontowany po 1945 r.
Z budynków gospodarczych zachowa∏a si´ tylko kamienna budowla z koƒca XIX w.
Park uleg∏ ca∏kowitemu zniszczeniu.

T

ychowo – niemiecka nazwa Gross Tychow
Gmina Tychowo, powiat bia∏ogardzki
140
Pierwotnie stare lenno rodu von Kleist wzmiankowane ju˝ w
1477 r., cz´Êciowe i przez pewien okres nale˝àce do rodu von Versen. Na poczàtku XIX w., sta∏o si´ w∏asnoÊcià przedstawicieli innej linii rodu von Kleist, noszàcej przydomek Retzow, którzy pozostali w∏aÊcicielami majàtku do marca 1945 r.
W XIX w., wybudowane zosta∏o rozleg∏e za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe, z którego do dzisiejszych czasów zachowa∏ si´ park krajobrazowy, bardzo rozleg∏y, zajmujàcy powierzchni´ 13,7 ha. Cz´Êciowo zachowa∏y si´ zabudowania gospodarcze zgromadzone
wzd∏u˝ dawnego dziedziƒca., ostatecznie rozebrano Budynek pa∏acu cz´Êciowo zniszczony zosta∏ w trakcie dzia∏aƒ wojennych,
ostatecznie rozebrano w latach 70-tych ubieg∏ego wieku.
Najwi´kszà ciekawostkà Tychowa jest g∏az narzutowy, najwi´kszy
w Polsce. Obwód jego wynosi 50 m, wysokoÊç nad ziemià 3,8 m.
Mas´ jego okreÊla si´ na ponad 200 ton.
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Tychówko

141

– niemiecka nazwa Woldisch Tychow
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
WieÊ dworsko-ch∏opska o rodowodzie si´gajàcym Êredniowiecza.
Stare lenno rodu von Bonin, sprzedane w 1685 r. dla Petera von
Kleist. W r´kach rodziny von Kleist, majàcej g∏ównà siedzib´ w
pobliskim Wicewie, Tychówko pozostawa∏o do XIX w. W 1739 r.
ród von Kleist ufundowa∏ koÊció∏ szachulcowy.
W XIX w. rozbudowano zespó∏ folwarczny, w sk∏ad którego
wchodzi∏ pa∏ac, park i zabudowania gospodarcze. Pa∏ac zosta∏
gruntownie przebudowany na pocz. XX w. Styl pa∏acu mo˝na
okreÊliç jako wczesny modernizm z elementami historyzmu. Jest
to budynek zniesiony na planie prostokàta z dwoma ryzalitami
przy fasadzie. Ryzalit centralny zwieƒczony tympanonem, wie˝yczka w po∏udniowej cz´Êci dachu, przykryta he∏mem cebulastym. Druga, wi´ksza wie˝yczka stanowi zwieƒczenie ryzalitu po
pó∏nocnej stronie fasady. WejÊcie do budynku poprzedza kolumnowy ganek. Budynek g∏ówny dwukondygnacyjny. Przykryty dachem mansardowym, który pokryto dachówkà karpiówkà.
Tu˝ za pa∏acem rozciàga si´ 6-hektarowy park krajobrazowy z
drzewostanem rodzimym. Pa∏ac obecnie stanowi w∏asnoÊç osoby
prywatnej. Trwajà prace remontowo-zabezpieczajàce.
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Uniemino

142

– niemiecko nazwa Nemmin
Gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki
Za∏o˝enie dworsko-parkowe, pozosta∏oÊç po dawnym majàtku rycerskim, nale˝àcym pierwotnie do rodziny von Münchow i von
Vangerow. Powsta∏o w XIX w. na miejscu wczeÊniejszego dworu.
Obecny obiekt jest pozbawiony wyraênych cech stylowych. Powsta∏ w II po∏. XIX w. na planie prostokàta z ryzalitem na osi fasady. Parterowy, z dachem dwuspadowym z naczó∏kami. Elewacja
g∏adko otynkowana, bez zdobieƒ architektonicznych, co jest efektem remontu przeprowadzonego w latach 70-tych XX wieku. Budynki gospodarcze, bàdê to rozebrano lub zatraci∏y swój pierwotny wyglàd. Od strony po∏udniowej i wschodniej dworu znajduje
si´ park z drzewostanem rodzimym.

Uradz – niemiecka nazwa Okden

143

Gmina Barwice, powiat szczecinecki
Zespó∏ dworsko-parkowy z koƒca XIX w., po∏o˝ony na wysokim,
wschodnim zboczu doliny rzeki D´bnicy. Dwór eklektyczny, murowany, parterowy, z mieszkalnym poddaszem w mansardzie.
Bry∏a budynku wzbogacona przez przeszklony ganek, nad którym
w dachu znajduje si´ wystawka zamkni´ta pó∏kolistym tympanonem. Jeden z naro˝ników fasady uj´ty pó∏kolistym wykuszem. W
elewacji ogrodowej widoczny arkadowy podcieƒ wsparty na
dwóch kamiennych s∏upach. Ca∏oÊç w dobrym stanie, bez wspó∏czesnych przeróbek.
Do dworu z trzech stron przylega park krajobrazowy o pow. 2 ha,
który przechodzi od strony pó∏nocnej w las bukowy porastajàcy
zbocza rzeki D´bnicy, charakteryzujàcy si´ w tym miejscu znacznym spadkiem. Przy drodze prowadzàcej do Gwiazdowa ruiny
urzàdzeƒ spi´trzajàcych XIX-wiecznego m∏yna wodnego.
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Wardyƒ Dolny

144

- niemiecka nazwa Hohenwardi
Gmina Po∏czyn Zdrój, powiat Êwidwiƒski
WieÊ ch∏opsko-dworska, za∏o˝ona w Êredniowieczu. Pierwsze êród∏a pisane pochodzà z 1337 r. Jest to stare lenno jednego z najwi´kszych rodów ziemiaƒskich ziemi Êwidwiƒskiej i szczecineckiej
- von Glasenappów. W trakcie swojej historii majàtek rycerski,
stanowiàcy znacznà cz´Êç wsi zmienia∏ wielokrotnie w∏aÊcicieli.
WÊród nich by∏y rody o znanych nazwiskach: von Kleist, von Podewils, jednym z nich by∏ nawet major polskiego wojska- Ludwig
von Kleist. W XIX w. w∏aÊcicielem majàtku zosta∏ nast´pny wielki ród ziemiaƒski – von Manteuffel, którego siedziba g∏ówna mieÊci∏a si´ w niedalekim Popielewie.
Pozosta∏oÊcià tego okresu jest zespó∏ dworsko-parkowy z prze∏omu XIX i XX wieku, sk∏adajàcy si´ z XX-wiecznego dworu, wybudowanego na planie prostokàta z ryzalitem na osi fasady i ze zryzalitowanym skrzyd∏em przy elewacji zachodniej. Budynek g∏ówny pokryty jest dachem dwuspadowym z naczó∏kami. Skrzyd∏a
sk∏adajàce si´ z trzech cz´Êci przykryte sà odr´bnymi dachami
dwuspadowymi z naczó∏kami. Cz´Êç centralna pokryta dachem
pulpitowym. Budynek wzniesiono w okresie, gdy majàtek nale˝a∏
do rodziny Manteuffel, na potrzeby zarzàdcy majàtku. Park otaczajàcy dwór pochodzi z 2 po∏. XIX w., krajobrazowy, o pow.
2,5 ha.
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Warnino – niemiecka nazwa Warnin

145

Gmina Biesiekierz, powiat koszaliƒski

Dwór z koƒca XVIII w. lub pocz. XIX w., przebudowany w XX
w., za∏o˝ony na planie prostokàta z pi´trowym gankiem od frontu – mieszczàcym sieƒ oraz trójbocznym ryzalitem i pi´ciobocznym tarasem elewacji ogrodowej. Budynek parterowy, przykryty
naczó∏kowym dachem, ryzality osobnymi dachami wielospadowymi. W latach 70-tych XX w. budynek zosta∏ zaadaptowany na potrzeby zak∏adu wychowawczego. Obecnie elewacja skromna, widoczne jedynie pilastry na ryzalitach oraz cz´Êciowo zachowane
profilowane gzymsy podokiennne i gzymsy wieƒczàce. We wn´trzu zachowa∏a si´ boazeria w sieni oraz reprezentacyjna klatka
schodowa wraz z kominkiem.
Dwór znajduje si´ w otoczeniu 4,5-hektarowego parku krajobrazowego, za∏o˝onego na prze∏omie XVIII i XIX w.
Dwór wraz z parkiem ogrodzony murem oddzielajàcy za∏o˝enie
od zabudowaƒ gospodarczych (gorzelnia, stodo∏a szachulcowa).
Do 1945 r. Warnino zwiàzane by∏o ze znanymi rodami pomorskimi: von Parsow do po∏. XVIII w., von Heidebreck. Do 1721 r.,
von Kameke przez nast´pne dwieÊcie lat. W mi´dzyczasie, drogà
ma∏˝eƒstw i spadków, wielokrotnie przechodzi∏ z ràk do ràk mi´dzy Heidebreckami i Kamekami.
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Wartkowo - niemiecka nazwa Wartekow
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski

146

Dawny zespó∏ pa∏acowo-parkowy za∏o˝ony w II po∏. XIX w., najprawdopodobniej przez Ernesta Helinga. Sk∏ada∏ si´ z dworu neoklasycystycznego, który w wyniku remontów utraci∏ wi´kszoÊç zewn´trznego wystroju. Tradycyjnie wzniesiony na planie prostokàta z ryzalitem w fasadzie oraz prostokàtnym skrzyd∏em. Do budowy wykorzystano naturalne surowce: g∏azy polodowcowe na fundament i podmurówk´ oraz glin´ na wypalenie ceg∏y, których u˝yto do wzniesienia murów dwóch kondygnacji. Dach dwuspadowy
pokryty pierwotnie dachówkà, obecnie eternitem. Stolarka mieszana: od oryginalnej a˝ po z PCV. Ogólnie budynek jest nie∏adny. Klasyczny przyk∏ad, jak przez nieumiej´tny remont mo˝na
odebraç budynkowi jego prawdziwe oblicze. O wiele ciekawszy
jest park okalajàcy bezstylowy dwór. Za∏o˝ony zosta∏ w XIX w., w
stylu krajobrazowym, na pow. 2 ha.
Historia wsi typowa; na poczàtku nale˝a∏a do katedry ko∏obrzeskiej jako wieÊ koÊcielna. Póêniej sta∏a si´ lennem znanej na Pomorzu szlacheckiej rodziny von Blankenburg. Taki stan trwa∏ a˝
do 1758 r., kiedy majàtek zmieni∏ po kilkuset latach w∏aÊcicieli –
rodzina von Borck. Wiek XIX to kilkakrotne zmiany w∏aÊcicieli.
Prze∏om wieków XIX i XX to najlepsze lata w rozwoju majàtku.
Ostatnim, w∏aÊcicielem przed zmianà przynale˝noÊci paƒstwowej
by∏ Otto Selle.

Wierzbka Dolna – Gross Verbeck,
wczeÊniejsze nazwy Virbecka, Vyrbeka
Gmina GoÊcino, powiat ko∏obrzeski
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WieÊ malowniczo po∏o˝ona na zboczu wschodnim polodowcowego jeziora. Kamienica. ˚yzne gleby sprzyja∏y rozwojowi rolnictwa.
Ju˝ w XIII w. pojawiajà si´ pierwsze wzmianki pisane, wieÊ nale˝y do majàtku Pob∏ocie Wielkie, którego w∏aÊcicielami a˝ po
XVIII w. by∏a rodzina von Blanckenburg. Na przestrzeni nast´pnych stuleci czterech w∏aÊcicieli. Obecny dwór powsta∏ na pocz.
XX w. dla Willego Brüggemanna. W wyniku remontów, szczególnie tych przeprowadzonych po 1945 roku, utraci∏ wi´kszoÊç elementów dekoracyjnych i innych charakterystycznych dla secesyjnego stylu. Budynek na rzucie prostokàta z ryzalitem w fasadzie
od strony pó∏nocno-zachodniej i ma∏ym ryzalitem w elewacji po∏udniowej. Dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym. Budynek
nie przedstawia w tym stanie wi´kszej wartoÊci pod wzgl´dem architektonicznym. Przynale˝ny do dworu park ma charakter krajobrazowy i przechodzi harmonijnie w las liÊciasty. Pow. parku 2,5
ha.
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Wilcze Laski – niemiecka nazwa Karlshorst
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki

148

Dwór eklektyczny z II po∏. XIX w. z elementami neorenesansowymi, wybudowany na planie prostokàta, ze zryzalitowanà centralnà
cz´Êcià fasady, dwoma pi´ciobocznymi wykuszami i p∏ytkim ryzalitem. Budowla podpiwniczona, parterowa z wysoka partià strychowà, zamkni´tà dachem dwuspadowym. Na osi fasady ryzalit –
wie˝a wystajàca ponad dach w formie czworoboku zakoƒczonego
balustradà.
Po stronie pó∏nocnej i wschodniej rozciàga si´ 1,3-hektarowy
park naturalistyczny z drzewostanem mieszanym.

W

ilczogóra – niemiecka nazwa Wielschberg
Gmina Bobolice, powiat koszaliƒski
149
Dwór z koƒca XIX w., na podmurówce kamiennej, murowany z
ceg∏y za∏o˝ony na planie prostokàta. Pierwotnie parterowy z wysokim poddaszem oraz pi´trowym ryzalitem na osi fasady. W latach 70-tych XX w. gruntownie przebudowany. Podwy˝szono go
do uk∏adu pi´trowego, poszerzono otwory okienne, zatarciu uleg∏y elementy dekoracyjne elewacji. Za∏o˝ono nowy dach, kryty
eternitem. Ca∏oÊç raczej nieciekawa. Po dawnym za∏o˝eniu pozosta∏o ogólne rozplanowanie i du˝e fragmenty parku krajobrazowego o pierwotnej pow. 3 ha. Z pierwotnego uk∏adu przestrzennego
zachowa∏a si´ aleja grabowa.

W∏oÊcibórz - niemiecka nazwa Lustbuhr
Gmina Dygowo, powiat ko∏obrzeski

150

Pa∏ac z koƒca XIX w., neogotycki, rozbudowany w 1969 r. i zaadaptowany na potrzeby Domu Kombatanta. Otoczony pi´knym
parkiem z po∏owy XIX w., naturalistycznym o powierzchni 10,8
ha.
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W

oj´cino – niemiecka nazwa Wojenthin
Gmina Bobolice, pow. Koszaliƒski
151
Dawne rozleg∏e za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe z monumentalnymi
budynkami gospodarczymi powsta∏o w okresie, gdy w∏aÊcicielami
by∏a rodzina von Holtz z Manowa. Czas ich w∏asnoÊci przypada
na lata 1855-1945. Wówczas to wzniesiono neogotycki dwór oraz
wi´kszoÊç budynków gospodarczych: gorzelni´, m∏yn, obory.
Wi´kszoÊç za∏o˝enia uleg∏a zniszczeniu, do czasów dzisiejszych zachowa∏a si´ kaplica grobowa, po∏o˝ona na wyspie nieistniejàcego
ju˝ ÊródleÊnego jeziora, do której wiod∏a droga przez neogotycki
most. Po za∏o˝eniu dworsko-pa∏acowym, majàcym charakter monumentalnej, neogotyckiej rezydencji, pozosta∏a romantyczna
sztuczna grota, „stalaktytowa” oraz zaniedbany park krajobrazowy
z XIX w., o pow. 6 ha, poroÊni´ty drzewostanem g∏ównie rodzimym.
Woj´cino wywodzi swój rodowód ze Êredniowiecza (od XVI w.).
By∏ wówczas w∏asnoÊcià i siedzibà rycerskà rodu von Bonin. Boninowie byli fundatorami nieistniejàcej ju˝ kaplicy.

W

szemierzyce – niemiecka nazwa Marienhof
Gmina SiemyÊl, powiat ko∏obrzeski
152
Dwór z pocz. XX w., zbudowany z ceg∏y na kamienno-ceglanej
podmurówce. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci po∏àczonych pod kàtem
prostym. Bry∏a zwieƒczona dachem naczó∏kowym, do którego
pod kàtem prostym do∏àczony jest dach mansardowy pokrywajàcy poddasze ze Êcianà szczytowà. Od po∏udnia do bry∏y g∏ównej
przylega ryzalit. W elewacji ogrodowej dwa dwukondygnacyjne
ryzality.
Dwór zosta∏ wzniesiony dla rodziny Roberta Mangela. Po 1945 r.
przeprowadzono dwukrotnie remont budynku, doprowadzajàc
ka˝dorazowo do zmiany wyglàdu budynku. Budynek jest bardzo
dobrze utrzymany i mieÊci si´ w nim oÊrodek MONAR-u. Wokó∏
dworu rozleg∏y park krajobrazowy przechodzàcy w las liÊciasty. Z
dawnego uk∏adu przestrzennego parku zachowa∏ si´ staw oraz ma∏e jeziorko.
Wszemierzyce do po∏. XIX w. by∏y cz´Êcià majàtku Unieradz. W
koƒcu lat 70-tych XIX w. majàtek nale˝a∏ do Lentze von Podewils, a na pocz. XX w. naby∏ go Robert Meugela, który zbudowa∏
obecny budynek dworu.
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Zagórze– niemiecka nazwa Sager

153

Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki

Dwór murowano-szachulcowy z II po∏. XIX wieku sk∏adajàcy si´
z dwóch cz´Êci; budynku g∏ównego i skrzyd∏a od pó∏nocy (pierwotnie istnia∏y zapewne dwa skrzyd∏a). W wyniku remontu przeprowadzonego w latach 70-tych XX wieku utraci∏ wi´kszoÊç detali architektonicznych.
Park z II po∏. XIX wieku przylegajàcy od wschodu do dworu za∏o˝ony na osnowie istniejàcego wczeÊniej lasu mieszanego, pow. 2
ha. W zachodniej cz´Êci parku dwa owalne stawy po∏àczone strumykiem, obecnie zaroÊni´te.
Zagórze to lenno rodu von Podewils funkcjonujàce ju˝ od XVII
wieku, a dzier˝awione przez rodzin´ von Platen. W 1844 r. majàtek nale˝a∏ do Jana Ferdynanda Ramthum. W 1884 r. nale˝y do
rodziny von Gaudecker, a w 1928 r., obok majàtku w Podwilczu
i Rychowie nale˝a∏ do Marii von Holtzendorff. Po II wojnie wi´kszoÊç majàtków przej´∏o paƒstwo polskie.
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˚d˝ar – niemiecka nazwa Schwurk

154

Gmina Barwice, powiat szczecinecki

Zespó∏ dworsko-parkowy z koƒca XIX w. z przebudowanym dworem w latach 50-tych oraz obecnie poddawany pracom remontowym majàcych za cel przywrócenie jego pierwotnego wyglàdu. Z
dawnego wystroju zachowa∏y si´ Êlady po pseudoboniowaniu i
prostokàtne opaski otworów okiennych, co wskazywa∏oby na neoklasycystyczny styl dworu. Ca∏oÊç niestety psuje wspó∏czesna stolarka okienna z PCV. Przylegajàcy park krajobrazowy o pow. 2 ha
zosta∏ poddany zabiegom piel´gnacyjnym.
Dwór wraz z parkiem reprezentuje typowy przyk∏ad skromnej siedziby szlacheckiej wyst´pujàcej w XIX w. na terenie Pomorza.
Obiekt obecnie we w∏adaniu osoby prywatnej.

˚ytelkowo

155

– niemiecka nazwa Siedkow
Gmina Bia∏ogard, powiat bia∏ogardzki
Za∏o˝enie pa∏acowo-parkowe z I po∏. XIX wieku, sk∏adajàce si´ z
bezstylowego, ale o pokaênych rozmiarach pa∏acu, zbudowanego z
ceg∏y na kamiennej podmurówce. Dwukondygnacyjny z dachem
mansardowym i zamieszka∏ym poddaszem. W bezpoÊredniej bliskoÊci pa∏acu znajdowa∏y si´ budynki gospodarcze i inwentarskie,
znaczna ich cz´Êç obecnie nie istnieje. Zniszczeniu uleg∏a wi´kszoÊç budynków mieszkalnych z by∏ej kolonii pracowników folwarcznych. Pa∏ac wraz z cz´Êcià gospodarczà otoczony od zachodu
i po∏udnia parkiem o powierzchni 5,35 ha, za∏o˝onym w I po∏.
XIX wieku.
˚ytelkowo to wieÊ o Êredniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka pojawia si´ w dokumentach ksi´cia pomorskiego Bogus∏awa X,
pochodzàcych z 1489 r., a mówiàcych o przekazaniu wsi w lenno
rodzinie von Wolde. W I po∏. XVI wieku w ˚ytelkowie wyst´pujà dwa majàtki: jeden nale˝àcy dalej do rodziny von Wolde, drugi
do rodziny von Versen.
W I çwierçwieczu XVIII wieku w∏aÊcicielami obu majàtków zostaje rodzina von Kleist. Taki stan trwa do koƒca XIX wieku. W
1899 r. dokonano parcelacji majàtku. Pozosta∏oÊcià po by∏ym majàtku rycerskim w∏ada∏ do 1945 r. Gustaw Drews, zastrzelony w
marcu 1945 r. przez rosyjskich ˝o∏nierzy. W okresie swojego najwi´kszego rozwoju ˚ytelkowo zamieszkiwa∏o 263 mieszkaƒców.
We wsi znajdowa∏y si´ ponownie dwa folwarki, owczarnia, m∏yn
wodny. Najstarszym budynkiem jaki przetrwa∏ w ˚ytelkowie do
dzisiejszych czasów jest koÊció∏ z XVIII wieku w stylu eklektycznym, zbudowany w miejscu gdzie wczeÊniej ju˝ istnia∏ koÊció∏,
który pochodzi∏ wed∏ug Berghausa z okresu drugiej wyprawy
chrystianizacyjnej biskupa Êw. Otto z Bambergu.
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Gminy w internecie
- Miasto Bia∏ogard: www.bialogard.info
- Miasto Ko∏obrzeg: www.kolobrzeg.pl
- Miasto Szczecinek: www.szczecinek.pl
- Miasto Âwidwin: www.swidwin.pl
- Miasto i Gmina Barwice: www.barwice.pl
- Miasto i Gmina Bia∏y Bór: www.bialybor.netbiz.pl
- Miasto i Gmina Bobolice: www.bobolice.pl
- Miasto i Gmina Borne Sulinowo:
www.bornesulinowo.pl
- Miasto i Gmina Karlino: www.karlino.home.pl
- Miasto i Gmina Po∏czyn Zdrój:
www.polczyn-zdroj.pl
- Gmina Bia∏ogard: www.gmina-bialogard.pl
- Gmina Grzmiàca: www.grzmiaca.org.pl
- Gmina Ko∏obrzeg: www.gminakolobrzeg.com.pl
- Gmina Rymaƒ: www.ryman.pl
- Gmina SiemyÊl: www.siemysl.pl
- Gmina S∏awoborze: www.slawoborze.pl
- Gmina Szczecinek: www.szczecinekgmina.pl
- Gmina Tychowo: www.tychowo.pl
- Gmina Ustronie Morskie: www.ustronie-morskie.pl
- Powiat Bia∏ogardzki: www.powiat-bialogard.pl
- Powiat Ko∏obrzeski: www.powiat.kolobrzeg.pl
- Powiat Koszaliƒski: www.powiat.koszalin.pl
- Powiat Szczecinecki: www.powiat.szczecinek.pl
- Powiat Âwidwiƒski: www.powiatswidwinski.pl
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