
Zamek Drahim Pałac SiemczynoKościół pw. Świętej Trójcy Droga  Marchionów

Wpisz w GPS:
53.600986, 16.195899

Wpisz w GPS:
53.560094, 16.232991

Wpisz w GPS:
53.556153, 16.133071

Wpisz w GPS:
53.518736, 16.339394

Potężne mury czternastowiecznego 
Zamku Drahim to kolejne miejsce 
związane z templariuszami. Aby je 
obejrzeć, należy udać się do Starego 
Drawska (6 km w stronę Kołobrzegu). 
Opowieści o początkach warowni, która 
przez setki lat była strażnicą polskości, 
można wysłuchać poprzez:

W  centrum  miasteczka,   na   widocznym
z rynku wzgórzu widnieje sylwetka najstar-
szego zabytku, przez mieszkańców nazywa-
nego małym kościółkiem. Jego historia sięga 
XIII wieku, czyli czasów, gdy w tym miejscu 
ulokowano  komandorię  templariuszy  wraz 
z pierwszą chrześcijańską kaplicą. 

Dzisiejszy kościół o metrowej grubości 
kamiennych murach zachwyca barokowym, 
osiemnastowiecznym wystrojem, baldachi-
mowym ołtarzem i symbolicznymi malowi-
dłami ściennymi oraz znakomicie brzmiący-
mi organami Sauera. Jego podziemia zaś kryją 
wciąż kilka tajemnic…

Zaintrygowany?... Posłuchaj:

Po kasacie Zakonu Templariuszy je-
den z mieszkających w czaplineckiej ko-
mandorii rycerzy postanowił zostać na tej 
pięknej ziemi. Kupił więc oddaloną o 6 km 
wieś i nazwał ją swoim imieniem
– Heinrichsdorf.

Dziś, znajdujący się we wsi Siemczy-
no pałac to imponujący obiekt, zbudowa-
ny w osiemnastym wieku na średnio-
wiecznych fundamentach przez magnacki 
ród von Goltz. Warto zwiedzić w nim 
Interaktywne Muzeum Baroku, Uniwersa-
lium Rzemiosł Różnych, a także poznać 
uroki pałacowego parku z malowniczą 
aleją grabową.

Biegnąca obok cmentarza w Miłkowie 
droga o kierunku równoleżnikowym - to 
fragment północnej odnogi dawnej "Via 
Marchionis" (Drogi Margrabskiej). 
Droga ta wymieniona została w akcie 
nadania ziemi czaplineckiej - przyszłej 
komandorii tempelburskiej - templariu-
szom przez księcia wielkopolskiego 
Przemysła II z 1286 roku (recte 1290). 
Droga Margrabska łączyła Nową Marchię 
z Pomorzem Gdańskim.

Północna odnoga "Via Marchionis" 
biegła trasą od Pławna przez Broczyno, 
następnie    przecinała   rzekę   Dobrzycę, 
a  w   rejonie   Czochrynia   rzekę   Piławę 
i   prowadziła  dalej  w  kierunku  Okonka 
i Lędyczka.

Kanał youtube:
Czaplinek
Przystań na dłużej,
Legenda z Czaplinka
„Uliczka Zaginionego
Templariusza”

Wstęp wolny

Zwiedzanie z przewodnikiem:
Centrum Informacji

Turystycznej w Czaplinku
ul. Rynek 1

tel. 94 375 47 90
e-mail: promocja@czaplinek.pl

Kanał youtube:
Czaplinek
Przystań na dłużej,
Legenda z Czaplinka
i Drahimia
„Marzenie starego
komandora”

Czynne codziennie
9:00 - 18:00

tel. 504 150 817

e-mail: drahim@drahim.pl
www.drahim.pl

Zwiedzanie
z przewodnikiem:

wtorek - niedziela
11:00 - 17:00

tel. 506 857 511

e-mail:
hss@palacsiemczyno.pl
www.palacsiemczyno.pl

Centrum Informacji
Turystycznej w Czaplinku

ul. Rynek 1

tel. 94 375 47 90
e-mail: promocja@czaplinek.pl



Szlak templariuszy 

Urząd Miejski w Czaplinku
ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek
tel. 94 372 62 00

e-mail: czaplinek@czaplinek.pl
www.czaplinek.pl
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My, Przemysł II, z Bożej Łaski książę Wielkopolski i Krakowa, wiadomym czynimy, że nadajemy 
i przekazujemy braciom Zakonu Rycerskiego Templariuszów puszczę należącą do naszego władztwa,
nad rzeką Drawą i wokół jeziora zwanego Drawsko, z którego rzeka ta wypływa.[…]

Dano we wtorek przed dniem św. Katarzyny Dziewicy roku Pańskiego tysięcznego 
dwóchsetnego osiemdziesiątego szóstego.

- Czy nie uważasz, bracie
Gotfrydzie, że to doskonałe
miejsce na założenie
komandorii?
- Tak myślisz, bracie Hu-
gonie?
- Nie powinniśmy mieć
wątpliwości. Od wschodu
i zachodu chronią nas
dwa jeziora, między nimi
rozlewiska i mokradła,
jest i niewielka rzeczka je
łącząca. Nie ma się też co
martwić o żywność – lasy
wokół pełne zwierzyny,
owoców i wszelkiego do-
bra.
Gdzież lepsza ochrona
i dostatek?

- A jak nazwiemy to miejsce?
- Niech zwie się Tempelborch, na pamiątkę naszego Zakonu Templariuszy.

Przedstawiciele słynnego z gospodarności i ogromnej wiedzy Bractwa Ubogich Ryce-
rzy Chrystusa i Świątyni Salomona osiedlili się w rybackiej osadzie Czaplinek z woli księ-
cia wielkopolskiego Przemysła II w 1286 r. Wiedzieli, że są tu, by chronić tę malowniczą 
krainę przed Krzyżakami z jednej, a Brandenburczykami z drugiej strony. I jeszcze przed 
zaborczymi książętami pomorskimi. 

Na wzgórzu miedzy jeziorami wybudowali swoją komandorię z pierwszą chrześcijań-
ską kaplicą, za ich rządów utworzono parafię pod wezwaniem Trójcy Świętej. Pracowici 
rycerze-mnisi wytyczyli istniejący do dziś rynek wraz z otaczającymi go ulicami i zaczęli 
gospodarować w powierzonej ich opiece krainie, przez siedemset lat zwanej naprzemiennie 
Czaplinkiem i Tempelburgiem.

Trzydzieści sześć lat później, w roku 1312, zapadła decyzja o kasacie ich zakonu i ko-
nieczności przekazania wszelkich dóbr Zakonowi Joannitów. Jednak w komandorii 
Tempelborch aż do roku 1345 rządy sprawował rycerz von Wartenberg.
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