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Drogi czytelniku! 

Publikacja niniejsza to pierwsze wydanie turystycznego mini-przewodnika po sandomierskich dwor-
kach. Artykuły, szkice i różne opracowania na ten temat ukazywały się naturalnie w wielu pismach. Auto-
rzy folderu wykorzystali je na potrzeby tegoż wydania, załączając pełną bibliografię. Autorami publikacji 
są uczniowie gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego i Koła Regio-
nalno-Dziennikarskiego. Oni i ich opiekunka G. Przybylska - Kokoszka są pomysłodawcami i realizato-
rami niniejszego przewodnika.

Instytucjami wspierającymi przedsięwzięcie są:
- Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
- PTTK w Sandomierzu
- Zacni sandomierzanie, bez których pomocy folder też nie mógłby się ukazać to:
• p. Wojciech Majsak
• p. Mirosław Tusznio
• p. Danuta Nadziejko
• p. Barbara Dzierwa
• p. Janusz Sierokosz
• p. Piotr Sobolewski
• oraz pracownicy Biblioteki Miejskiej i Archiwum Państwowego w Sandomierzu
Publikacja, którą Państwo otrzymaliście ukazać się mogła dzięki finansowemu wsparciu (dotacji) Fun-

dacji Rozwoju Systemu Edukacji Program „Młodzież” w Warszawie.

Wszystkim wymienionym Instytucjom i Osobom podziękowania składają
                                                   Autorzy



Wstęp

Są miejsca, które nie wychodzą nam naprzeciw, do których trudniej trafić, 
skarby ukryte głębiej niż inne.

Takie właśnie są sandomierskie dworki. Prezentowany Państwu folder  
jest próbą opisu owych zabytkowych budowli tworzących pewną kulturo-
wą przestrzeń. To rodzaj „,turystycznej ścieżki” biegnącej nieco obok trak-
tu uczęszczanego zazwyczaj przez zwiedzających Sandomierz. Szlak dworków 
sandomierskich to propozycja dla turystów-odkrywców, turystów-miłośników 
przeszłości tej codziennej, zwyczajnej, domowej. Sandomierskie dworki stano-
wią odrębną kartę z księgi przeszłości, kryjąc w sobie nie  tyle architektoniczne 
dowody ludzkich dokonań, ile dzieje mieszkańców, których losy w nich wła-
śnie się rozegrały. 

Trasę można rozpocząć w zasadzie w dowolnym punkcie miasta, bowiem dworków jest kilka. 
Warto jednak skorzystać z propozycji autorów folderu i zacząć wędrówkę od dworku Sobolewskich,  

a zakończyć ją na dworku Gałeckich (Krzesimowskich) w Kobiernikach . 
Dawne posiadłości znajdują się w obrębie miasta. Trasa liczy ok. 3 km i można ją pokonać w ciągu  

2 godzin.
Każdy budynek jest inny, ma odrębny styl i urok i każdy wart jest „ocalenia od zapomnienia”  

właśnie poprzez niniejszy mini-przewodnik i poprzez łaskawą pamięć Państwa - zwiedzających nasze 
miasto.



„Niezwykła historia pewnego dworku.”

Jest w Sandomierzu, obok zabytkowych budowli powszechnie znanych, jak choćby Ratusz, Bra-
ma Opatowska, Kościół św Jakuba, Ucho Igielne, spora ilośc pamiątek przeszłości, o których wiedzą nie-
liczni. Myślimy tu o dworkach sandomierskich, a jest ich w naszym mieście jeszcze kilka.  O niektóre  
z nich zadbano, inne niszczeją  w zapomnieniu i „samotności”. Tak, tak! Domy też mogą być osamotnione  
i opuszczone ... jak ludzie. Przykładem może być dworek Gałeckich w pobliskiej miejscowości Kobierni-
ki, niemalże na obrzeżach Sandomierza. Trafiliśmy (my tzn. członkowie kółka polonistycznego) tam zu-
pełnie przypadkowo, podczas jednej z wypraw regionalnych. Stare, wysokie drzewa, piękna, długa alejka,  
a w gąszczu drzew i liści - stary, zniszczony, odrapany ... autentyczny dworek!!! Odkrycie! Wiedzeni ciekawością 
obeszliśmy go wokół, potem odważyliśmy się na penetrację wewnątrz domu! Aż żal było patrzeć, wszędzie gruz, 
połamane meble i resztki dawnej świetności: typowe, dworkowe kolumny, drewniany ganek, stare, rzeźbione 
schody... To było pierwsze spotkanie...

***
Zdecydowaliśmy, że zajmiemy się tym zabytkiem! Najpierw - metodą: „koniec języka za przewodnika” - usta-

liliśmy co to za budowla, kto był właścicielem.
Informacja I: to dworek państwa Gałeckich, wcześniej znany jako dworek Krzesimowskich.                                                                                 
Informacja II: potomkowie właścicieli mieszkają w Sandomierzu!
Informacja III: pisała o tym dworku p. Wanda Pawlakowa w którymś numerze „Zeszytów Sandomierskich” 

i w „Ziemi”. 
Ustaliliśmy plan działania i przystąpiliśmy do jego realizacji. Najpierw nawiązaliśmy kontakt z Archiwum 



Państwowym w Sandomierzu. Na pierwszym spotkaniu otrzymaliśmy do wglądu stare, opasłe tomiska akt miej-
skich z zeszłego stulecia o nazwie „Taksa domów i powinności” z lat 1818 i dalej. Pod numerem 227 znaleźliśmy 
informacje o istnieniu sporej posiadłości należącej do Karola Krzesimowskiego, a potem do Kazimierza Krze-
simowskiego. Folwark składał się z domu mieszkalnego, spichlerza, stodoły, wozowni, obór i wyceniony został 
wówczas na sporą sumę - 1125 zł. Adres: Kobierniki nr 1 i nr 3.

Jednak historia dworku zaczęła się wcześniej. Pierwszym właścicielem  Kobiernik (znanym z zapisów) był 
Józef Nałęcz-Sosnowski, który w roku 1788 sprzedał go p. Krzesimowskiemu. W rękach tej rodziny dwo-

rek pozostał przez ponad 100 lat  
(z niewielkimi przerwami). W roku 
1896 p. Emilia Krzesimowska sprze-
dała Kobierniki swojej krewnej, Emilii   
z Grębowskich Rogowskiej. W 1929 r. ma-
jątek Kobierniki był niewielkim podmiej-
skim gospodarstwem, w tym roku został 
podzielony między trzy córki pani Emilii: 
Jadwigę, Marię, i Wandę.

W tym miejscu przerywamy historię 
dworku bowiem dalszy jej ciąg poznali-
śmy z opowiadań prawnuczki pani Emi-
li Rogowskiej - pani Danuty Nadziejko,  
z którą poznaliśmy się dnia 16 maja 
2004 roku i spędziliśmy interesująco czas  



na kilkugodzinnym spotkaniu - wywiadzie.
Historia rodziny Rogowskich jest równie 

ciekawa jak historia dworku. Dwie córki pani 
Emili wyszły za mąż, trzecia - Wanda Rogow-
ska - poświęciła się sztuce, została artystką. 
Najstarsza Jadwiga nosiła nazwisko Widac-
ka. Młodsza - Maria Gałecka (babcia naszej 
rozmówczyni) przekazała majątek swoim sy-
nom: Stanisławowi i Władysławowi Gałec-
kim (którzy po odkupieniu pozostałej ziemi 
od krewnych stali się właścicielami całości  
w roku 1933). Losy obu braci były niezmier-
nie burzliwe i interesujące: romantyczne spo-
tkanie i rozstania, dramatyczne przeżycia, 
choroby, podróże, zmiany adresów. Historie 
warte odrębnej  opowieści. 

Rodzina Gałeckich gospodaruje na tej zie-
mi już kilkadziesiąt lat. Obecnie dworek nale-
ży do pani Barbary Dzierwy, siostry naszej rozmówczyni. Jeszcze po wojnie dom był zamieszkały.

Niestety, i czas wojny, i lata powojenne przyczyniły się do zniszczenia budynku. Najwięcej ucierpiał  
tuż po wyzwoleniu, po przejściu żołnierzy radzieckich.

Obecnie malowniczy dworek znajduje się w opłakanym stanie: poobijane, zniszczone ściany, zdewastowane 



wnętrza, połamane schody, puste okna. Zieleń krzewów i starych drzew dawnego parku litościwie zakrywa ża-
łosny widok dworku.

***
Równie interesujący jak sam dom okazali się jego mieszkańcy. Syn Kazimierza Krzesimowskiego - Stanislaw, 

walczył w obronie ojczyzny od czasów napoleońskich aż do powstania styczniowego (w oddziale gen. Langie-
wicza). Stryjecznym prawnukiem Kazimierza, a wnukiem jego córki Marianny Kubeszewskiej był Ignacy Ma-
ciejowski „Sewer” - uczestnik powstania styczniowego, a także powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Autor 
powieści „Matka” często spędzał wakacje w Kobiernikach.

W czasie II wojny światowej w dworku państwa Gałeckich mieścil się sztab oddziału AK  z dowódcą A. Żół-
kiewskim „Linem”.

Ciotka naszej rozmówczyni, pani Wanda Rogowska, artystka warszawskich teatrów operetkowych, urocza 
dama, której portrety oglądaliśmy na starych zdjęciach, wróciła do Kobiernik i uczyła dobrych manier swoje 
siostrzenice.

Podobno w pobliżu dworku znajdowało się wejście do podziemi, które wiodły aż do sandomierskiego ryn-
ku. Kiedyś, w odległej przeszłości nieopodal przebiegał, jak głosi miejscowa legenda,  drewniany wodociąg,  
którym dostarczano wodę ze  źródeł w Kobiernikach do zamku. Może warto zbadać kiedyś te informacje?!

Dziś ze świetności starego dworku pozostało niewiele. Jedynie resztki dawnego parku, piękne, rozłożyste 
dęby (mające ok. 300 lat) i aleja grabowa przypominają, o minionej przeszłości. 

A szkoda !!!

   Ta przygoda zachęciła nas do poszukiwań i odkrywania kolejnych historii sandomierskich dworków.



1. Dworek  Sobolewskich.

Przy ulicy A. Mickiewicza, naprzeciw parku miejskiego stoi dworek Sobolewskich, nazywany tak od nazwiska 
ostatnich (i dotychczasowych) właścicieli budynku, którzy zamieszkują go od bez mała 80 lat. 

To jeden z najlepiej zachowanych dworków w Sandomierzu, w niezmienionym niemalże stanie przetrwał już 
ponad sto dwadzieścia kilka lat.

Usytuowany w ogrodzie, nieco powyżej głównej ulicy, prezentuje się bardzo malowniczo. 
Sam dworek - jak pisze Melchior Buliński w swojej Monografii - to okazały dom.
Długa ściana frontowa z czterema oknami zamykanymi na drewniane okiennice, z wysokim oszklonym 

gankiem o szerokich schodach ujawnia harmonię budynku. Wewnątrz duża sień prowadzi do dalszych pomiesz-
czeń.

Na piętrze, pod wysokim dachem mieszczą się dodatkowe pokoje. Ciemne ściany kontrastują z zielenią wy-
sokich, starych świerków.

Dworek pochodzi z 2 poł. XIX wieku. M. Buliński zapisał w swoim dziele: „...za bramą Opatowską, przy 
drodze do Opatowa wiodącej - Feliks Brześciański, nadzorca więzienny w roku 1876 zbudował dom drewniany, 
ale mocny i okazały.” Wcześniej właścicielami posesji była m.in. rodzina Stróżyńskich (w latach 1830-1862).  
Feliks Brześciański, nabywszy tę posesję, zbudował nowy dom z modrzewiowego drzewa sprowadzonego z Gór 
Świętokrzyskich. Nowi właściciele zasadzili sad i ogrodzili całość drewnianymi sztachetami.

Sześć lat później, w 1882 r. F. Brześciański sprzedaje nieruchomość Karolinie z Tracewiczów Jasieńskiej, 
a następnie kolejnymi nabywcami zostają w 1901 roku Helena i Leon Patkowscy z pobliskiego Ożarowa.  
L. Patkowski otrzymał w Sandomierzu stanowisko lekarza powiatowego. Zamieszkiwał tu wraz z żoną i trojgiem 
dzieci: córkami Haliną i Zofią oraz synem Aleksandrem tylko 3 lata - do swojej tragicznej śmierci. Pani Helena 



Patkowska po zawarciu drugiego małżeń-
stwa ze Stefanem Przyłęckim, sandomier-
skim rejentem, sprzedaje dom i przenosi się 
do dworku męża przy pobliskiej ul. Gołę-
bickiej (ul. Żeromskiego, patrz dworek Ry-
kowskich).

Nowymi właścicielami nieruchomości 
zostaje rodzina Ksawerego Brochwicza-Ma-
ciejewicza, który przybył do Sandomierza  
z Rosji. Po jego śmierci posesję przejmuje 
syn Józef, inżynier chemik, dyrektor cu-
krowni w odległym Przeworsku. Poprzedni 
właściciele pozostają w przyjażni z młodym 
inżynierem, dochodzi nawet do zaręczyn 
Józefa z Haliną Patkowską, które później 
zostają zerwane, a J. Maciejewicz sprzedaje 
dworek w 1909 r. ziemianinowi spod Opa-

towa - Antoniemu Grot-Chobrzyńskiemu, który zamieszkuje go przez  czternaście lat. W roku 1923 sprzedaje 
go Janowi Libickiemu z Warszawy, a już w 1926 r. kolejnym nabywcą został doktor Wincenty Sobolewski. Hi-
storia tej rodziny - niezwykle ciekawa i burzliwa - warta jest odrębnej opowieści. Obecnie właścicielem dworku 
jest dr Piotr Sobolewski, (syn Kazimierza, a wnuk Wincentego), który pieczołowicie podtrzymuje lekarskie 
tradycje w rodzinie.



2. Dworek Zofii Rykowskiej (nieistniejący).

Znajdował się przy ul. Żeromskiego. O powstaniu dworku niewiele wiadomo, z pewnością ok. 1876 r.  
już istniał, a jego właścicielem był budowniczy obwodowy Jan Lassota. Dopiero z 1927 r. pochodzi dokładny 
opis dworku zawarty w księdze wieczystej nowych właścicieli - rodziny Rykowskich.

Dworek zbudowany był na planie wy-
dłużonego prostokąta podzielony dwoma 
gankami od strony północnej, które wy-
znaczały dwa oddzielne skrzydła miesz-
kalne. W ścianie frontowej znajdowa-
ło się sześć okien z okiennicami. Długi, 
dwuspadowy dach kryty był gontem, od 
południa budynek zdobiła weranda. Na 
początku XX wieku, w 1901 r. dworek za-
kupił rejent sandomierski Stefan Przyłęcki,  
który przybył tu z Milejowic, majątku  
w Górach Świętokrzyskich. Po zawarciu 
małżaństwa z Heleną Patkowską mieszkał tu  
wraz z przybraną rodziną przez dwadzieścia 
trzy lata. To ukochane miejsce dzieciństwa 
Aleksandra Patkowskiego. Tu przyjeżdżał 



Stefan Żeromski, odwiedzając swojego szkolnego kolegę - Stefana Przyłęckiego. Stąd prawdopodobnie wy-
wodzi się pomysł dramatu Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”, którego główny bohater nosił nazwisko  
(jakże podobne) Przełęcki, a jego prototypem był Patkowski.

Po śmierci S. Przyłęckiego wdowa po nim sprzedaje dworek Janowi Libickiemu z Warszawy, a ten z kolei - 
Aleksandrowi i Władysławowi Tomczykom. W 1927 r. nową właścicielką zostaje Zofia z Moszczyńskich Rykow-
ska, żona ziemianina z Witowic oraz Wanda z Moszczyńskich Niwińska z Niedrzewicy gmina Koprzywnica.

Lokatorami dworku było kilka interesują-
cych osób m. inn. Eugeniusz Grzędzielski, pro-
fesor historii Seminarium Nauczycielskiego, 
mieszkający tu w okresie międzywojennym. 
W latach 1930 - 1933 mieszkańcem budynku 
był major 2 Pułku Piechoty Legionów stacjo-
nującego w Sandomierzu - Jan Rzepecki, któ-
ry w kilka lat później, w czasie okupacji pełnił 
funkcję szefa Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Głównej AK. 

Po śmierci Zofii Rykowskiej jej córki - 
Róża i Mira Małkiewiczowe sprzedały dworek. 
Nowy właściciel na posesji wybudował willę, 
która zasłoniła zabytkowy budynek, a następ-
nie stary dwór rozebrał.



3. Dworek Kapelana.

Znajduje się na dziedzińcu przed kościołem św. Michała, po prawej stronie w obrębie Seminarium 
Duchownego. Kiedyś należał do kapelana zakonnic dawnego klasztoru Benedyktynek (który w 1613 r.  
fundowała Zofia Sieniawska, siostra Hieronima Gostomskiego fundatora kolegium dla jezuitów w Sando-
mierzu). Dworek pochodzi z lat 1769-1771, projektodawcą i budowniczym był ks. Józef Karśnicki, san-
domierski architekt. Budynek w typie osiemnastowiecznego dworku opisany został  w Katalogu Zabytków 
w taki sposób: „domek parterowy, murowany, 
otynkowany, na rzucie wydłużonego prostoką-
ta, dwutraktowy. Wzdłuż elewacji wschodniej 
podcień o drewnianych słupach, przerwany 
ganeczkiem murowanym, otwartym arkadowo 
na trzy strony. Ściany o podziałach ramowo-
-lizenowych. Dach dwuspadowy z szerokim 
okapem nad podcieniem; przy styku domku 
z dzwonnicą, od wschodu, wystawka z późno-
barokowym, wolutowym szczytem ze sterczyn-
ką”.

Niedawno budynek przeszedł konserwację.
Od XIX w. była tu drukarnia diecezjalna,  

a obecnie mieści Sąd biskupi.



4. Dworek Strużyńskich.

Znajduje się przy ulicy Zawichojskiej, poniżej Bramy Opatowskiej. To jeden z okazalszych dworków  w San-
domierzu, pochodzi z II poł. XIX w. Budynek usytuowany jest frontalnie do ulicy, eksponując przechodniom 
imitację ganku w postaci ryzalitu zdobionego parą pilastrów. 

W „Katalogu Zabytków” odnajdujemy taki opis: „ Dom wzniesiony w 1861 r. W typie dworku, murowany 
z późniejszymi drewnianymi częściami bocznymi. Budynek parterowy z opilastrowanym ryzelitem od frontu”. 

Dworek – przeznaczony dla licznej rodzi-
ny był funkcjonalny i obszerny. Amfiladowo 
połączone pokoje oświetlały po dwa okna. 
Wejście główne w postaci ganku wspartego 
na drewnianych słupach mieściło  się od stro-
ny południowej, od podwórza. Obok znajdo-
wała się oficyna drewniana, ale otynkowana, 
parterowa, dwutraktowa z gankiem, kryta 
czterspadowym dachem gontowym. 

W ubiegłym wieku w skład posesji wcho-
dziły jeszcze zabudowania gospodarcze: sto-
doła, stajnia, obora, chlew, drwalnia, szopa 
oraz własna studnia. Pierwszym właścicie-
lem dworku był Cyprian Strużyński, któ-
ry zamiszkiwał go przez niemalże 40 lat,  



wraz z żoną Matyldą z Nestorowiczów i ośmiorgiem dzieci. Cyprian Strużyński był znaną osobistością w Sando-
mierzu i pełnił w mieście wiele ważnych funkcji. 

Po śmierci Matyldy Strużyńskiej w 1920 roku, posiadłośc dziedziczą spadkobiercy, którzy w wyniku umów 
i aktów prawnych, przekazują zarządzanie nieruchomością jednej z córek – Emilii Brodowicz. Ta z kolei sprze-
daje część posesji bratankowi Witoldowi Strużyńskiemu, który w 1946 r. otrzymuje tytuł własności 3/7 części 
posiadości.  Po jego śmierci w 1952 r. w dworku mieszka syn Witolda i Ireny z Karpińskich Strużyńskiej.  
W ten sposób obie rodziny – znane w ówczesnym sandomierskim społeczeństwie – zostają spokrewnione.  
W latach późniejszych dworek i oficynę zamieszkiwali potomkowie Struźyńskich oraz liczni lokatorzy. 

Warto wspomnieć, żę syn Cypriana – Tadeusz  Strużyński ożenił się z p. Wandą Gałecką, siostrą Andrzeja 
Struga ( właściwe nazwisko Tadeusz Gałecki )- znanego pisarza okresu międzywojennego, który był częstym go-
ściem w sandomierskim dworku Strużyńskich. Na pamiątkę licznych pobytów twórcy nazwano jego imieniem 
niewielką uliczkę biegnącą nieopodal. 

W późniejszych latach, dworek niszczał i popadał w ruinę z powodu nieregulowanych spraw majątkowych. 
W 2001 r. właścicielem dworku został p. Mirosław Tusznio, który po opracowaniu stosownej dokumenta-
cji, rozpoczął rekonstrukcję dworku. Prace remontowe aktualnie są prowadzone ściśle z zaleceniami konser-
watora zabytków, by  uratować autentyczną substancję zabytku. Obok dworku stoi równie zabytkowa latarnia  
(tzw. „latarnia chocimska”) pochodząca z II poł. XVII w., która niegdyś oświetlała wjazd do dworku i miasta. 

Plany obecnych właścicieli budynku przewidują w tym miejscu centrum hotelowo-kongresowe na bazie 
obecnego zabytkowego zespołu dworskiego. Projektowana rewolaryzacja i adaptacja dworku oraz rozbudowa 
kompleksu hotelowego wpisze się zapewnie w architektoniczną panoramę miasta i  z czasem stanie się prawdzi-
wą ozdobą północnej części Sandomierza



5. Dworek Karpińskich.

Przy wylocie ulicy Browarnej, tuż u podnóża sandomierskiej skarpy stoi najokazalszy z miejscowych dwor-
ków - dworek Karpińskich.

Wzniesiony został na przełomie XVIII/XIX w., a przekształcony w 1840 r. przez kolejnych użytkowni-
ków. „Budynek zbudowany był na planie wydłużonego prostokąta, konstrukcji zrębowej, oszalowany, po-
sadowiony na wysokiej podmurówce,  
w której znajdowało się mieszkalne przyzie-
mie. Od strony wschodniej front budynku 
zdobił oszklony, wsparty na czterech drew-
nianych kolumnach ganek. Wnętrze dwu-
traktowe. Ściany opięte drewnianymi pi-
lasterkami, gzyms wieńczący profilowany. 
Dach czterospadowy z wystawkami. Okna  
w obramowaniach”. Taki opis dworku podaje 
„Katalog zabytków sztuki w Polsce”.

Historia dworku jest niezwykle interesu-
jąca. Istniejący już wcześniej budynek nabył  
w roku 1840 kapitan Michał Krajewski, 
przebudował go, a po dokupieniu gruntów 
po rodzinie Łazarczyków założył ogród i sad. 



W 1861 r. owdowiała Konstancja z Trzcińskich Krajewska, sprzedała posiadłość Konstantemu Konarskiemu, 
dziedzicowi dóbr w Wilczycach. Pięć lat później dworek został własnością emerytowanego rektora szkół wło-
cławskich - Ignacego Karpińskiego i pozostawał w rodzinie Karpińskich przez 100 lat. 

Państwo Karpińscy pieczołowicie dbali o dom, a jego wygląd i otoczenie świadczyły o zamożności gospoda-
rzy. Owalny gazon i liczne kwietniki zdobiły front domostwa, dwa stawy wykorzystywano do przejażdżek łódka-
mi. Bezdzietni Ignacowie Karpińscy przekazali dworek bratankowi Demetriuszowi Karpińskiemu, zamożnemu 
kupcowi z Łodzi. W 1904 r. majątek przeszedł w ręce jego licznych spadkobierców: dwóch córek i czterech 
synów, by w 1930 r. stać się własnością najmłodszego syna Adama, kierownika przędzalni w Łodzi. Dworek  
i przyległą oficynę zamieszkiwali w tym okresie różni lokatorzy. Kolejny właściciel to Bronisław Karpiński, łódz-
ki przemysłowiec, który dopiero po II wojnie światowej w 1947 r. będąc już emerytem osiadł w Sandomierzu 
i zamieszkiwał w dworku z żoną Martą przez dziewięć lat (do roku 1956). Gdy w latach 60-tych sandomierska 
skarpa zaczęła się osuwać, miasto wykupiło ten teren z rąk prywatnych właścicieli, w tym również dworek Kar-
pińskich, by później przez kilka lat skutecznie ratować skarpę. Ocalał dzięki temu również dwór. Przez kilka lat 
remontowany był przez Państwową Pracownię Konserwacji Zabytków, jednakże z wielu przyczyn (finansowych, 
politycznych) remont nie został zakończony. Planowany tu Dom Pracy Twórczej nigdy nie powstał. 

W 1995 r. budynek wraz z otaczającym terenem został własnością prywatną (p.p. Majsaków). Po przygo-
towaniu dokumentacji projektowej w 1997 r. przystąpiono do rewaloryzacji dworku i ogrodu. Obecnie prace 
remontowe bliskie są ukończenia, budynek swoją okazałą fasadą i pomysłowo zagospodarowaną przestrzenią 
wokół domu znów stał się ozdobą dzielnicy Rybitwy. 

W planach właścicieli dworku jest przeznaczenie budynku i terenu wokół niego na cele hotelowe i rekreacyj-
ne, co zapewne będzie dodatkowym atutem dla turystycznego rozwoju miasta Sandomierza.



6. Dworek Reklewskich (nieistniejący).

Przy ul. Mariackiej 2 (vis a vis pałacu biskupów sandomierskich), na łagodnym wzniesieniu stał dwo-
rek nazywany przez sandomierzan dworkiem Reklewskich. W „Katalogu Zabytków” opisany jest następu-
jaco: „Dom parterowy, murowany budynek frontowy poprzedzony ogródkiem, przekształcony w XIX w., 
kryty dwuspadowym dachem. Z tyłu 
dwie oficynki z XVII/XIX wieku, drew-
niane, otynkowane, parterowe (...). Ofi-
cynka południowa z szeroką wnęką ujętą  
w profilowane belki, w niej portal drew-
niany w profilowanym obramieniu”. Dwo-
rek wybudowany został ok. 1786 roku 
prawdopodobnie przez rodzinę Reklew-
skich. Mieszkańcem dworku w tym czasie  
był Wincenty Reklewski, poeta, przyja-
ciel Kazimierza Brodzińskiego, a także 
żołnierz uczestniczący w bitwie pod Ra-
szynem, walczył w obronie Sandomierza  
w 1809 r., a także uczestniczył w kam-
panii napoleońskiej na Moskwę, podczas 
której umarł. 



W roku 1804 dworek nabyli Leon 
i Marianna z Mościckich Kochanow-
scy. W 1826 r. właścicielami dworku 
zostają Wincenty i Maria Przylib-
scy, którzy mieszkają tu przez ponad 
dwadzieścia lat. Kolejnym nabywcą 
był Michał Jastrzębski, nauczyciel 
szkoły powiatowej w Sandomie-
rzu. Jastrzębscy zajmowali dworek  
do 1916 roku, w którym to odsprze-
dali go Romanowi i Marii z Urlichów 
Fijałkowskim, właścicielom sklepu 
masarskiego na sandomierskim ryn-
ku. Przez długi czas budynek pełnił 
rolę stancji dla uczniów sandomier-
skiego gimnazjum. Prowadziła ją długoletnia mieszkanka dworku pani Barbara Pfadt, córka Wincentego 
Pfadta, nauczyciela j. francuskiego w progimnazjum sadomierskim. Po jej śmierci dworkiem zajmowali 
się nadal Fijałkowscy, a następnie ich córka Maria Bocheńska-Żołnowska. W późniejszych latach wynaj-
mowano go różnym lokatorom

W 1971 r. dworek z oficynami wykupiła Miejska Rada Narodowa. Dworek popadał w ruinę i został 
rozebrany. Użytkowana jest nadal jedna z oficynek.



7. Dworek przy ul. Mariackiej - dawna kanonia (nieistniejący).

Dworek ten, niegdysiejsza kanonia, stał w pobliżu dawnego kina „Wisła” (dziś Dom Katolicki) przy ulicy 
Najśw. Panny Marii (obecnie ul. Mariacka). Niezbyt okazały, parterowy, niski budynek z pięknym drewnianym 
gankiem stał ukryty wśród drzew i krzewów ogrodu. Niegdyś dom kanonicki kolegiaty sandomierskiej, później 
dzierżawiony osobom świeckim.

Losy dworku były nierozerwalnie 
związane z historią rodzin, które go za-
mieszkiwały.

Jednym z mieszkańców był Au-
gustyn Słomiński wysiedlony w la-
tach okupacji leśniczy z okolic Pucka  
na Pomorzu. Mieszkał tu Jan Strojwąs, 
długoletni kierowca biskupa sando-
mierskiego Jana Lorka. Przez wiele lat 
żyła w nim rodzina Marii Gajek – pie-
lęgniarki z sandomierskiego szpitala. 
Budynek nie remontowany, niszczał  
i popadał w ruinę. Został zburzony  
w latach 90-tych.



8. Dworek Ulrychów (Ulrichów).

Wędrując uliczką Zamkową od Rynku w kierunku zamku, po lewej stronie, zobaczymy niewielki, przesło-
nięty drzewami dom w dworkowym stylu – to  właśnie dworek Ulrychów.

Nie tak dawno jeszcze stał obok podobny budynek dawnej ochronki.
Dworek Ulrychów od frontu ma oszklony ganek będący jednocześnie werandą, 4 okna obramowane ozdob-

nymi opaskami i dwa wejścia od strony podwórza do dwóch mieszkań.
Oba dworki wzniesione zostały w 1864 roku przez Cypriana Strużyńskiego – urzędnika powiatowego, znane-

go ongiś ze swych budowniczych zainteresowań.
W monografii miasta Sandomierza Ks. Bu-

lińskiego czytamy: „Na wzgórzu pomiędzy 
klasztorem Marii Magdaleny (dziś Urząd Mia-
sta) a dawną bramą Krakowską (nie istnieją-
cą) Cyprian Strużyński w 1864 roku wzniósł  
2 domy parterowe drewniane, a w roku 1876 dom 
murowany piętrowy mieszczący w sobie zarząd ko-
mory celnej”.  Oba dworki wkrótce zostały wydzier-
żawione lokatorom (w celu spłacenia zaciągniętej  
z kasy miejskiej pożyczki).

Opisywany tu dworek Ulrychów przechodził”  
z rąk do rąk”. Pierwszym właścicielem był Józef Ol-
szewski i zamieszkiwał go do 1910 roku. Następnie 



nieruchomość nabył sędzia pokoju  
w Sandomierzu Matwiej Ostromecki, 
Rosjanin. Jego brat Borys Ostromec-
ki był oficerem tulskiego pułku wal-
czącego w 1914 roku w Sandomierzu  
z Austriakami. Po obu stronach wal-
czyli Polacy. Mogiła 142 Polaków słu-
żących w owym pułku, a poległych  
w tej bitwie znajduje się na sando-
mierskim cmentarzu katedralnym. 
Natomiast mogiła żołnierzy austriac-
kich poległych w bitwie o Sandomierz 
znajduje się  przy ulicy Leszka Czarne-
go nieopodal kościoła św. Pawła.

Po uzyskaniu niepodległości przez 
Polskę rodzina Ostromeckich pozo-

stała w Sandomierzu, spolonizowała się i mieszkała w dworku do 1922 roku, kiedy to zostaje sprzedany przyby-
łemu ze Stanów Zjednoczonych małżeństwu Janowi i Stanisławie Ulrychom.

Po ich śmierci w roku 1968 jedyną spadkobierczynią została ich krewniaczka Janina Ulrych później Fijał-
kowska.

Obecnie dworek zamieszkuje rodzina Fijałkowskich-Linart. 
140-letni dworek jest stale zamieszkały, zadbany, a w oficynie można wynająć tanie pokoje noclegowe. 



9. Dworek  Skorupskich.

Jeden z najstarszych dworków sandomierskich, który przetrwał w nienaruszonym niemal stanie do dziś. Od-
naleźć go można po prawej stronie ulicy Staromiejskiej wiodącej od Zamku do kościoła św.  Jakuba. Ukryty jest 
pośród drzew, po prawej stronie, wiedzie do niego wąska kasztanowa alejka. Budynek jest już mocno zniszczony, 
nadwerężony przez czas. Mimo to zachował urok z czasów świetności. 

Zbudowany jest z drzewa modrzewiowego w typie dworku o późno klasycystycznym charakterze.
Niezbyt duży, parterowy, prostokątny. Ganek na wschodniej ścianie wsparty na czterech drewnianych ko-

lumnach z trójkątnym przyczółkiem. Wnętrze dwu-
traktowe, dostępne  dwoma wejściami, głównym 
i bocznym od strony północnej. Ściany dworku są 
oszalowane z boniowaniem na narożach. Pokryty jest 
dwuspadowym dachem z naczółkiem. Obok znajdują 
się przybudówki z II połowy XIX w. To stan dzisiej-
szy.

Dawny wygląd dworku możemy sobie wyobrazić 
dzięki drobiazgowemu opisowi w aktach księgi wie-
czystej:

„Dom pod numerem 20 na przedmieściu Krakow-
skim położony, na podmurowaniu wysokim, szabro-
wany, z dachem olejno malowanym i gankiem ozdo-
biony, z pokojów siedmiu na dole, ósmego na górze 



składający się, z których 2 pokoje obiciem wybite a reszta malowane, tudzież obok 
nowo wystawione oddzielne oficyny, stajnie, wozownie i chlewy drewniane”.

Historia dworku jest niemniej interesująca. Jej początki sięgają roku 1828 r., 
kiedy to Antoni Podlewski wznosi na stoku wzgórza świętojakubskiego nowy 
dom. W 1848 r. Dionizy Skorupski, członek urzędu municypalnego zakupiwszy  
nieruchomość od Antoniego Podlewskiego  przekazał ją synowi Julianowi, który 
powiększył dom, założył ogród owocowy i doprowadził wode na wzgórze. Julian 
Skorupski, był naczelnikiem Komisji Skarbu.

Mieszkał tu wraz z żoną Marią z Ostrowskich Skorupską przez 30 lat.
Prowadzona przez nich winnica była znana w całej okolicy. Pani Maria była 

osobą niezwykle aktywną i wielce zasłużoną dla miasta.
Z postacią jej ojca, Wojciecha Ostrowskiego, emerytowanego generała armii 

rosyjskiej łączy się odrębna historia - prawdopodobnie to on stał się prototypem 
bohatera noweli S. Żeromskiego „Echa Leśne” - gen. Rozłuckiego.

Dworek przechodzi różne koleje losu. Do 1928 roku pozostaje w rodzinie Skorupskich.
Następnie przechodzi w ręce Hipolita i Michaliny Malinowskich z Częstochowy, by w roku 1938 stać się wła-

snością Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Rzymsko-Katolickich Kapłanów Diecezji Sandomierskiej.W okresie 
międzywojennym dworek zamieszkiwało wielu lokatorów między innymi: Stanisław Lipiński, dyrektor banku 
w Sandomierzu, podpułkownik Ludwik Czyżewski zastępca dowódcy 2 Pułku Piechoty Legionów i rodzina  
inż. Zagórskiego - współpracownika Wojciecha Korfantego.

Czas jakiś po II wojnie światowej dworek zajmowali pracownicy Domu Dziecka. Obecnie jego mieszkańcami 
są dwaj księża.



10. Dworek  Sokołowskich „Sokołówka”.

U wylotu wąwozu Królowej Jadwigi, na Przedmieściu Krakowskim stoi dworek sióstr zakonnych, od nazwi-
ska długoletnich jego właścicieli - Sokołowskich, zwany „Sokołówką”.

Dworek liczy ponad 200 
lat. Pochodzi z XVIII wie-
ku.

W katalogu zabytków 
umieszczono następujący 
opis budynku: „Dworek 
drewniany, z pierwszej po-
łowy XIX wieku, konstruk-
cji summikowo - łątowej, 
na podmurowaniu, otyn-
kowany, ściany wzmocnio-
ne lisicami” (faktycznie jest 
konstrukcji zrębowej, tyn-
kowany).

Pierwotną właściciel-
ką dworku była Marianna 
Stanisławska (z domu Na-
rbutowicz), żona Gaspara 



Stanisławskiego. Mieszkała tu z córką Katarzyną (przyszłą żoną Łazarczyka) i synem Józefem, który zarządzał 
majątkiem i był jego współwłaścicielem.

Po jego śmierci właścicielami majątku zostało troje dzieci: 
Wincenty, Karol i Wanda Stanisławowscy. Po zmarłej Kata-
rzynie Łazarczykowej pozostała córka Florentyna, która po-
ślubiła Ludwika Rajszela. Ich dzieci zmarły w niemowlęctwie. 
Po śmierci żony L. Rajszel zgłosił swoje pretensje do spadku.

Rodzeństwo Stanisławowscy (Wincenty, Karol i Wanda) 
spłacili męża Florentyny dając mu 2200 rubli srebrem, a tym 
samym uzyskali pełne prawo do majątku (obejmującego zie-
mię na Przedmieściu Krakowskim i kamienicę w Rynku).

Po śmierci Wandy Stanisławowskiej dworek w 1870 roku 
kupiła rodzina Sokołowskich z Opoczyńskiego, spokrewnio-
na z Dutreppimi, właścicielami winiarni w Sandomierzu.

Tu urodziła się córka Sokołowskich - Zofia, tu też się wy-
chowała i do 1928 roku była właścicielką dworku.  Zofia - So-
kołowska była w Sandomierzu  znaną działaczką społeczną.

W starszym już wieku, samotna, przekazuje dworek  
na własność siostrom zakonnym Zgromadzenia Sióstr Służek 
NMP i osiada w ich zgromadzeniu w Mariówce w Opoczyń-
skim.

Obecnie dworek poddawany jest gruntownej konserwacji.



11. Dawna plebania (nieistniejący).

W pobliżu kościoła św. Pawła na ulicy Staromiejskiej, nieopodal zejścia do wąwozu Królowej Jadwigi znajdo-
wał się piękny parterowy dom o wyraźnym typie staropolskiego dworku. Budynek o okazałej sylwetce, wznie-
siony na wysokiej podmurówce, drew-
niany.

Od strony wschodniej wejście  
w postaci stylowego ganku wspartego na 
dwóch białych kolumnach, nad nim kry-
ty balkon. Duże, sześcioszybowe okna  
i ściany wzmocnione pilastrami tworzyły 
harmonijną całość. Dach kryty gontem 
z niewielkimi okienkami.

Czas powstania dworku jest trudny 
do ustalenia, prawdopodobnie pochodzi 
z II połowy XVII w. Wzmianka w księ-
dze parafialnej podaje, że już w 1672 r. 
budynek plebani był w ruinie. 

W roku 1888, kolator kościoła  
św. Pawła, ks. Rafał Rosicki otoczył 
opieką kościół i plebanię, być może roz-
budował (bądź wybudował nowy) dwo-



rek. W 1809 r. w czasie wojny  
z Austrią wszystkie budynki spło-
nęły podczas rozgrywanych walk  
(to o nich pisze Żeromski w po-
wieści „Popioły”).

Dopiero w 1848 r. ks. pro-
boszcz Antoni Misiorski, pro-
fesor sandomierskiego semina-
rium duchownego „dom miesz-
kalny plebański odnowił i cmen-
tarz grzebalny obwiódł murem 
dokoła” - podaje M. Buliński  
w swojej „Monografii miasta 
Sandomierza”. Budynek, mimo 
tych wysiłków w następnych la-
tach popadł w ruinę i w latach 
80-tych XX w. został rozebra-
ny. W jego miejsce wzniesiono 
nowy, mający formą nawiązy-
wać do pierwotnego, który pełni 
obecnie rolę bursy dla uczniów Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Sandomierzu. Pokoiki chętnie wynajmo-
wane są młodzieży. Dzięki ofiarności księży służył niedawno naszym młodym rodakom z dalekiego Irkucka.



12. Dworek Gałeckich (Krzesimowskich). 

To najbardziej oddalony od centrum dworek na naszym szlaku. Znajduje się w Kobiernikach. Niegdyś  
był to spory majątek, dziś wieś o tej nazwie, a właściwie to już dzielnica Sandomierza. 

Wędrując od osiedla Rokitek stromym wąwozem w dół w kierunku zachodnim (po lewej stronie widać bloki 
mieszkalne, po prawej - Centrum Medyczne „Rokitek”) dotrzeć można po kilkunastu minutach do dna otwar-
tej ku południowi doliny, W prawo, na łagodnym wzniesieniu, stoi dwór, a prowadzi do niego wspaniała aleja 
grabowa.

Dworek jest murowany, posadowiony bez podmurówki, wyrasta niemal z ziemi. Usytuowany frontem  
na południe, z czterema oknami rozdzielonymi solidnym gankiem wspartym na sześciu okrągłych, ceglanych 
kolumnach (pobielonych niegdyś na biało). Nad nimi wznosi się drewniana, przeszklona weranda, pełniąca 
rolę dodatkowego pokoju. Na parterze znajdowało się kilka po-
mieszczeń: salon, jadalnia, pokój gościnny, kuchnia i komórka.  
Na piętrze mieściły się niewielkie pokoje mieszkańców dworu. 
Prowadziły doń wewnętrzne, drewniane schody oraz zewnętrzne 
żelazne, z pięknie kutą balustradą (od zachodniej strony). Dach 
ścięty na szczytach, kryty był gontem, niedawno zastąpiono go da-
chówką.

Niestety, czas wojny i lata powojenne przyczyniły się do poważ-
nego zniszczenia  budynku. 

Obecnie malowniczy dworek znajduje się w opłakanym stanie: 
niszczejące ściany, zdewastowane wnętrza, puste okna.



Niezwykle interesująca jest historia zabytku, której początek datuje się na 2 poł. XVIII wieku. Pierwszym 
właścicielem folwarku Kobierniki był Józef  Nałęcz-Sosnowski. W 1788 r. sprzedaje go Kazimierzowi Krzesi-
mowskiemu i w tej rodzinie nieruchomość pozostaje przez blisko 100 lat (z niewielkimi przerwami). Kto wy-
budował dworek - nie wiadomo.W aktach grodzkich z zeszłego stulecia (lata 1818 i dalej ), przechowywanych   
w Archiwum Państwowym w Sandomierzu zamieszczona jest notatka o istnieniu posiadłości K. Krzesimow-
skiego, składającej się z domu mieszkalnego, spichlerza, stodoły, wozowni, obór i szopy. Kolejni Krzesimowscy 
gospodarowali w majątku, przekazując go krewnym w obrębie rodziny. Najdłużej, bo aż 42 lata zarządzali nim 
Jan i Emilia Krzesimowscy (bezdzietni), którzy sprzedali go swojej krewnej - Emilii z Grabowskich Rogowskiej. 
Po jej śmierci w 1929 r. spadkobierczyniami zostały trzy córki: Jadwiga, Wanda i Maria). Folwark, poważnie 
okrojony na skutek podziałów i sprzedaży, jest wówczas niewielkim gospodarstwem.

W 1933 r. dwaj synowie Marii: Stanisław i Władysław Gałeccy stają się właścicielami całego majątku.  
Od siedemdziesięciu lat posiadłość pozostaje w rękach rodziny Gałecckich. 

Obecną właścicielką jest  p. Barbara Dzierwa.
W dworku mieszkało na przestrzeni lat wiele interesujących osób, m.in. Stanisław Krzesimowski - oficer 

napoleoński, uczestnik powstania listopadowego i styczniowego. 
Stryjecznym prawnukiem tegoż był Ignacy Maciejowski, pseudonim „Sewer” - pisarz i również uczestnik 

powstania  w 1863, który urodził się w Sandomierzu i często przebywał u krewnych w Kobiernikach. Tu miał 
kwaterę w okresie powstania 1863 r. gen. Hauke-Bosak, naczelnik oddziałów zbrojnych województwa krakow-
skiego i sandomierskiego.

W czasie II wojny światowej we dworze inżyniera Stanisława Gałeckiego miał swą siedzibę sztab sandomier-
skiego Inspektoratu AK z dowódcą Antonim Żółkiewskim „Linem”.

Obecni właściciele dworku czynią starania, by budynek nie uległ całkowitemu zniszczeniu.
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1. Dworek Sobolewskich
2. Dworek Zofii Rykowskiej
3. Dworek Kapelana
4. Dworek Stróżyńskich

5. Dworek Karpińskich
6. Dworek Reklewskich
7. Dawna kanonia
8. Dworek Urlychów

9. Dworek Skorupskich
10. Dworek Sokołowskich
11. Dawna plebania
12. Dworek Gałeckich
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Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej 
w ramach Programu „MŁODZIEŻ”.

Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, 
czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


