Zespół pałacowo-parkowy w Siemczynie gm.
Czaplinek
Siemczyno
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Pałac i park znajdują się w centralnej części
miejscowości. Z powodu zabudowy jadąc główną
drogą (DK 20) można je przeoczyć. Wjazd na teren
pałacu znajduje się w rejonie zjazdu na drogę do
Głęboczka i jest dosyć dobrze oznakowany.
PAŁAC. Jeden z najciekawszych w okolicy zabytków
został wzniesiony w latach 1722-1726. Został on
wybudowany w stylu barokowym na planie podkowy
z tarasem pośrodku. Autorem koncepcji była
Henning Berndt. W wyniku późniejszych przebudów
pałac zyskał dwa skrzydła: lewe piętrowe i prawe w
postaci
niższej
przybudówki.
Środkowa,
dwupiętrowa i zarazem najstarsza część pałacu
nakryta została mansardowym dachem, opartym na
dobrze zachowanej więźbie krokwiowej. W
trójkątnym tympanonie nad głównym wejściem
figurował dawniej kartusz z herbem właścicieli –
rodziny Goltzów. W wyniku wielu lat braku opieki z
oryginalnego wyposażenia wnętrz do naszych
czasów pozostały elementy dwóch kominków, pieca
z holenderskich kafli oraz część gipsowych
sztukaterii w jednej z sal na piętrze. Jeżeli nadarzy
się okazja warto zobaczyć krzyżowo sklepione
piwnice. Mimo ogólnie nienajlepszego stanu
wizualnego pałac wraz z otaczającym go parkiem są
zdecydowanie godne polecenia do zwiedzenia.
Obecnie pałac stoi niezagospodarowany, lecz
obecny właściciel udostępnia go do zwiedzania. W
sezonie można go obejrzeć z przewodnikiem.
PARK. Założony jeszcze w XVII wieku park
pałacowy ma obecnie powietrznię ponad 3
hektarów. Rozciąga się on na południe od
zabudowań pałacu. Park jak i pałac pierwotnie
powstał w stylu barokowym. Zmiany panujących
trendów
spowodowały
przekształcenie
jego
charakteru w naturalistyczny. Chlubą założenia jest
aleja
grabowa
z
punktem
widokowym
umieszczonym na sztucznie usypanym wzgórzu,
zwanym Górką Kwietną. W parku nasadzono: dęby,
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lipy, klony, świerki, buki oraz wysokie na 2-3 metry
grabowe żywopłoty. Te ostatnie zaniedbane
przybrały formę drzewiastą. Malowniczości i uroku
dodają parkowi stawy, połączone kanałem
melioracyjnym z pobliskim jeziorem Wilczkowo.
Teren pałacu i parku jest w rękach prywatnych, ale
jest dostępny do zwiedzania. Dawna część
folwarczna została zaadoptowana na cele
restauracyjno-hotelowe.
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