
GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

 

GRODZISK 

1. Nazwa 

 

Dwór w zespole dworsko-parkowym 

2. Czas powstania 

 

pocz. XX wieku 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym w skali 1-25000 

widok od wschodu 
 

 

 
 

4. Adres 

 

Grodzisk 98 

 

dz. ewid. 513/7, 513/4 

 
 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo 

mazowieckie 
 
powiat 

sokołowski 
 

gmina 

Sabnie 

6. Formy ochrony 

 

rejestr zabytków województwa 

mazowieckiego 

385 z dn. 19.05.1986 

 

 

 

 

 

 



8. Historia, opis, wartości 

Wzniesiony w początkach XX wieku przez rodzinę Żółkowskich (w ich 

posiadaniu do 1944 roku). Wraz z parkiem stanowi zespół dworsko-parkowy, 

wpisany do rejestru zabytków. Drewniany (z bala sosnowego), na planie 

prostokąta, w układzie dwutraktowym, od zewnątrz oszalowany, w środku 

otynkowany, na kamiennej podmurówce, od tyłu ziemny taras. Dach 

dwuspadowy, kryty blachą. Od frontu ozdobny, ażurowy ganek w konstrukcji 

słupowej nakryty również dachem dwuspadowym z krawędzią okapu 

ozdobioną ząbkowanymi grzebieniami. Narożniki między słupami a oczepami 

wypełnione ażurowymi „wycinankami”. Oryginalna drewniana stolarka 

okienna i drzwiowa. Okna dwuskrzydłowe, sześciopolowe, w deskowej, 

profilowanej opasce. Nad nimi gzymsy, z ażurowymi grzebieniami. Drzwi 

jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe. Ściany szalowane deskami w układzie 

pionowym i poziomym. W szczycie południowym okno w dekoracyjnej 

ramie. 

W okresie międzywojennym zespół składał się z dworu, parku, sadu, lasu, 

cegielni oraz folwarku (spichlerz, lodownia, obora, chlewnia, rymarnia, 

owczarnia, kuźnia, dwie stodoły, stawy) otoczony murem i parkanem,  

z ozdobną bramą wjazdową. Obecnie zachowana jest lodownia i spichlerz. 

Własność koła łowieckiego „Olszanka” 

Dwór posiada wartość historyczną oraz artystyczną, stanowi przykład 

drewnianego budownictwa dworskiego. 

 

 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt remontowany w latach 80-tych, obecnie potrzeba odnowienia m.in. elewacji. 

Odpowiednie oznakowanie, że jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 

Wszelkie prace inwestycyjne i renowacyjne muszą być uzgadniane przez 

MWKZ, delegatura w Siedlcach w trybie decyzji administracyjnej. 

 

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis) 

Urszula Jedynak 

01.07.2021 

 

 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) 

 

 

 

 


