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Muzeum Regionalne w Siedlcach zakończyło realizację projektu pn. „Adaptacja zespołu dworsko-par-
kowego w Dąbrowie na cele muzealne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura”.

Całkowita wartość projektu wynosiła 537 989,90 zł. Koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 439 821,06 zł, 
 w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 373 847,90 zł, 
co stanowiła 85% kosztów. Wkład własny wyniósł164 097 zł (sfinansowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego).

Projekt przewidywał realizację drugiego etapu rewaloryzacji oficyny w zespole dworsko-parkowym  
w Dąbrowie. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

l roboty budowlane: wykonano ściany wewnętrzne na parterze i na poddaszu, stolarkę drzwiową 
stylizowaną, wykonano również posadzki i podłogi wraz z niezbędną izolacją pod podłogą, położono tynki 
wewnętrzne, pomalowano pomieszczenia, wykonano elementy ślusarsko-kowalskie, elewacyjne, poma-
lowano elewację i wykonano ciąg pieszo-jezdny z kamieni polnych od oficyny do dworu;

l roboty sanitarne: wykonano instalację kanalizacyjną, wodociągową i c.o., sieci ciepłej wody użyt-
kowej i cyrkulacji oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie stałe;

l roboty elektryczne: założono instalację elektryczną wewnętrznąi zewnętrzną;
l roboty teletechniczne: zamontowano sieć antywłamaniową, przeciwpożarową, telefoniczną,  

telewizyjną i komputerową.
Realizacja projektu przyczyni się do opracowania 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 położonymi w pobliżu 
atrakcyjnymi terenami nadbużańskimi, oferta programowa w zakresie kultury w oficynie będzie stano-
wiła cel wycieczek weekendowych, szczególnie dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej lub dłuższych 
wyjazdów dla mieszkańców pozostałych obszarów Polski. W oficynie znajdują się: pomieszczenia admini-
stracyjno-gospodarcze i sala konferencyjna.

Zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie położony jest w gminie Przesmyki, powiat siedlecki. Zajmuje ob-
szar ok. 6 ha. Dwór i oficyna zostały zbudowane około 1852 r. dla rodziny Dobrzyńskich. Są to klasycystycz-
ne murowane obiekty, stanowiące typowy przykład architektury dworskiej. Budynki otacza zabytkowy 
park. Kolejnymi ich właścicielami byli Bujalscy i Michał Fayett 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 siedleckiego, stały się własnością gminy Przesmyki.

W 2011 roku gmina Przesmyki podarowała zespół dworsko-parkowy Województwu Mazowieckiemu,  
z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Muzeum Regionalnemu w Siedlcach. Od tego czasu 
obiekt jest modernizowany i przygotowywany do nowej funkcji. Sukcesywnie jest wyposażany w ekspo-
naty muzealne, a park i staw odzyskują swoje dawne funkcje.

Oficjalne otwarcie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie planowane jest na 9, 10 października br. 
 W nowo powstałym muzeum zwiedzający zobaczą typowe wnętrza dworu ziemiańskiego  
z przełomu XIX i XX wieku: salon, pokój stołowy, kuchnia, sypialnia, pokój pani domu i kance-
laria.
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