DWÓR RODZINY WYBICKICH W
SIKORZYNIE
Dwór Rodziny Wybickich w Sikorzynie, dawniej gniazdo rodowe
Sikorskich - herbu Cietrzew, później rodu Wybickich ? herbu Rogala. Od
roku 1638 ziemie okolic Sikorzyna są we władaniu rodu Wybickich. W
roku 1747 Piotr Wybicki wraz z małżonką Konstancją i siedmioma córami
opuszczają Sikorzyno i przenoszą się do zakupionego majątku w
Sikorzyno 39A
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Będominie. Tu na świat przychodzi Józef Wybicki, najsłynniejszy z rodu
twórca słów Mazurka Dąbrowskiego. Od roku 1834 Sikorzyno ma nowego
pruskiego właściciela. Na dawnym planie z 1857 zobaczyć można jeszcze
średniowieczny dwór Sikorskich oraz dobudowane w drugiej poł. XVIII w.
za czasów Wybickich dodatkowe skrzydło. W związku z zadłużeniem od
roku 1887 Sikorzyno staje się własnością Bank Mannigeńskiego a w
pierwszej dekadzie XX w. przechodzi na własność Skarbu Państwa
Pruskiego by w roku 1921 stać się własnością Skarbu Państwa Polskiego.
Dwór podupada, jest od roku 1926 dzierżawiony przez kaszubskiego
rolnika, aż do roku 1965 kiedy odsprzedany zostaje rodzinie Kukowskich.
W roku 1992 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie odkupuje zniszczony dwór,
w którym nie dokonuje żadnych inwestycji. Dopiero od roku 1998
zniszczony dwór zaczyna odzyskiwać utraconą świetność za sprawą Pana
Leszka Zakrzewskiego, gdańskiego konserwatora zabytków.
Z wielką starannością nowy właściciel odrestaurował podupadający
dworek tworząc w nim miejsce pełne klimatów i tradycji. Utworzono w
jego wnętrzu muzeum wnętrza, w którym zobaczyć można meble i
sprzęt z końca XIX i pocz. XX wieku czy oryginalne piece kaflowe. Goście
odwiedzający muzeum mogą spędzić czas w urokliwej herbaciarni
rozkoszując się smakiem wyśmienitej herbaty w enklawie ciszy i spokoju.
Odnowiony park z częściowo zachowanym historycznym drzewostanem,
aleją lipową i altaną jest doskonałym miejscem do spacerów i
odpoczynku. Wyjątkową atrakcją obejścia jest pielęgnowany przez
właściciela roślinny labirynt. Na piętrze dworku znajdują się pokoje
gościnne. Noc w takim obiekcie to nie lada gratka dla miłośnika
historycznych wnętrz, a może romantyczny weekend we dwoje? Obiekt
udostępniony do zwiedzania wyłącznie z przewodnikiem otwarty jest od
wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00.

