Dwór i park dworski
Modrzewiec
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Dwór i park znajdują się w miejscowości
Modrzewiec przy drodze powiatowej ze Świdwina do
Białogardu, w odległości 6 km od Rąbina.
Dwór w Modrzewcu pochodzi z II połowy XIX w.
Został wybudowany na zlecenie rodziny Pretzel.
Dwór przedstawia styl neobarokowy. Dwór
wybudowano z cegły na kamiennym wysokim
fundamencie. Budynek jest podpiwniczony. Dwór
założono na planie prostokąta. Jest to budynek
dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. W
elewacji frontowej znajduje się ryzalit, w którym
umieszczono duży balkon. Dwór zwieńcza dach
mansardowy, pokryty dachówka karpiówką. Okna
budowli w części piętra prostokątne, natomiast w
części poddasza zakończone łukiem. W ryzalicie
znajduje się piękny balkon, na którym znajdują się
jońskie kolumny wspierające dach ryzalitu. Ryzalit
posiada trzy kondygnacje. Dwór jest ładnie utrzymany.
Jednak przeszedł kilka remontów, w wyniku których utracił swój
ozdobny wygląd. Obecnie

dwór użytkowany jest jako
Dom Pomocy Społecznej. W otoczeniu dworu
utworzono na potrzeby DPS-u ogród i sad. Przy
dworze znajduje się park dworski w stylu
krajobrazowym. Powierzchnia parku wynosi 6 ha.
Park jest fragmentem tzw. "połoniny Lipie".
Drzewostan parku jest liczny i różnorodny.
Występują tu: jodła jednobarwna, świerk kłujący,
świerk żywotnik zachodni, buk pospolity, w tym
purpurowy, brzoza brodawkowata,dąb czerwony,
grab
pospolity,
jabłoń,
jesion
wyniosły,
kasztanowiec biały, klon jawor, klon pospolity lipy,
morwy wiąz. Wiek drzew liczy około 250-280 lat.
Najstarsza jest lipa o obwodzie pnia ponad 400 cm,
licząca ponad 270 lat. Po parku można swobodnie
spacerować. Dwór nie jest dostępny, można go
oglądać jedynie z zewnątrz.
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