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Muzeum Regionalne w Siedlcach rozpoczyna realizację projektu pn. „Adaptacja zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne” współfi nansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzy-
stanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 
„Kultura”. 

Projekt zostanie zrealizowany do  30 września 2015 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 082 304,11 zł. Koszty kwalifi kowane stanowią kwotę 

882 352,94 zł, w tym kwota dofi nansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go wynosi 750 000 zł, co stanowi 85% kosztów. Wkład własny to 332 304,11 zł (sfi nansowany 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego). 

Projekt przewiduje realizację drugiego etapu rewaloryzacji ofi cyny w zespole dworsko-
parkowym w Dąbrowie. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: 
• sporządzenie dokumentacji projektowej;
• roboty budowlane: wykonanie ścian wewnętrznych na parterze, wykonanie ścian na pod-

daszu, w tym ścian szkieletowych drewnianych z wypełnieniem, stolarki drzwiowej styli-
zowanej, wykonanie posadzek i podłóg wraz z niezbędną izolacją pod podłogą, wykonanie 
tynków wewnętrznych i oblicowań, malowanie, wykonanie elementów ślusarsko-kowal-
skich, wykonanie elewacyjnych elementów zewnętrznych, malowanie elewacji i wykona-
nie drogi (ciągu pieszo-jezdnego) z kamieni polnych od ofi cyny do dworu;

• roboty sanitarne: wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o., sieci ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji oraz zakup i montaż wyposażenia stałego;

• roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
• roboty teletechniczne: wykonanie sieci antywłamaniowej, przeciwpożarowej, telefonicz-

nej, telewizyjnej i komputerowej.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do kultury oraz powiększenie ofer-

ty turystycznej. Na obszarach wiejskich występuje konieczność działań skierowanych na 
ochronę oraz zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej. Teren powiatu siedleckie-
go należy do najsłabiej rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym w wojewódz-
twie mazowieckim. Niewykorzystany potencjał kulturowy regionu opóźnia szansę na rozwój 
społeczno-gospodarczy terenów wiejskich, wzmacnia zagrożenia ich marginalizacją oraz ob-
niża konkurencyjność względem innych propozycji kulturowych, popularnych jako miejsca 
„wypadów” weekendowych lub wyjazdów urlopowych. 

Realizacja projektu przyczyni się do zmiany powyższej sytuacji, umożliwi ocalenie zespołu 
od całkowitego zniszczenia i zwiększy zasób zabytków materialnych dziedzictwa kulturowe-
go w regionie. Przyczyni się również do budowania pozytywnego wizerunku obszaru, który 
reprezentuje. Przełoży się to na wzrost liczby turystów zainteresowanych ziemią siedlecką. 
Upowszechnianie turystyki kulturowej stwarza szansę na rozwój branż bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z turystyką jak handel czy mała gastronomia. Przyczynia się to do 
wzrostu zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej wśród mieszkańców 
regionu.

Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowej oferty programowej w zakresie kultury.  
Jej głównym odbiorcą  będzie przede wszystkim turysta krajowy, chociaż, przy okazji pobytu 
na tym terenie, będzie mógł skorzystać z niej także turysta zagraniczny. W połączeniu z poło-
żonymi w pobliżu atrakcyjnymi terenami nadbużańskimi oferta programowa w zakresie kul-
tury w ofi cynie będzie stanowiła cel wycieczek weekendowych, szczególnie dla mieszkańców 
aglomeracji warszawskiej lub dłuższych wyjazdów dla mieszkańców pozostałych obszarów 
Polski.  W ofi cynie będą znajdowały się pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i sala 
konferencyjna. W wyniku realizacji projektu przybędzie kolejny obiekt turystyki kulturowej 
na mapie Mazowsza. 

Zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie położony jest w gminie Przesmyki, powiat siedlec-
ki. Zajmuje obszar ok. 6 ha. Dwór i ofi cyna zostały zbudowane około 1852 r. dla rodziny 
Dobrzyńskich. Są to klasycystyczne murowane obiekty, stanowiące typowy przykład archi-
tektury dworskiej. Budynki otacza zabytkowy park. Kolejnymi ich właścicielami byli Bujalscy 
i Michał Faye  , a do 1945 r. - Ignacy Fonberg. Po II wojnie światowej w obiektach mieściły się 
szkoła i przedszkole. Od 1994 r., na podstawie decyzji komunalizacyjnej wojewody siedlec-
kiego, stały się własnością gminy Przesmyki. 

W 2011 roku gmina Przesmyki podarowała zespół dworsko-parkowy Województwu 
Mazowieckiemu, z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Muzeum Regional-
nemu w Siedlcach. Od tego czasu obiekt jest modernizowany i przygotowywany do no-
wej funkcji. Sukcesywnie jest wyposażany w eksponaty muzealne, a park i staw odzyskują 
swoje dawne funkcje. Po zakończeniu rewaloryzacji cały kompleks zostanie udostępnio-
ny zwiedzającym. Powstanie w nim muzeum zabytkowych wnętrz ziemiańskich przełomu 
XIX i XX wieku pn. Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Stan ofi cyny sprzed modernizacji
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Stan surowy  poddasza ofi cyny

Obecny stan ofi cyny (stan surowy zamknięty)
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