WNĘTRZA INSPIRUJĄCE·w XVIII-wiecznym dworze

Historyczny dwór w Dawidach, dwukondygnacyjny,
o harmonijnych proporcjach, pokryty dachem mansardowym,
znajduje się na terenie dawnych Prus Górnych. Ze wzgórza,
na którym stoi, rozciąga się malowniczy widok na Wysoczyznę Elbląską
i rezerwat przyrody Lenki. Goście spragnieni ciszy, lubiący wnętrza
z przeszłością oraz... regionalną kuchnię, znajdą w nim prawdziwe
ukojenie.

Holenderski barok
na Warmii

zdjęcia
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MICHAŁ SKORUPSKI

stylizacja

AGNIESZKA WRODARCZYK

tekst

EWA KEMPIŃSKA

ZAPRASZAMY NA SALONY
Pierwsze piętro było i jest jasne i reprezentacyjne. Wysokość kondygnacji
wynosi aż 3,6 metra! Udało się nawet zachować oryginalny podział pokojów.
Na zdjęciu salon z balkonikiem od strony południowej. Kryształowe
francuskie żyrandole, stylizowane meble, dodatki z epoki pasują
do naturalnych podłóg i ścian. Girlandy – z gipsówki
dobre wnętrze
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Jadalnię zdobi

podłoga z rozbiórkowego
piaskowca. Projekt karniszy
powstał według
prowansalskich wzorów.
Krzesła są obite lnianą
tkaniną. Smaku aranżacji
dodają przemyślane detale,
jak choćby dębowa kula
na parapecie
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PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI
Barokowy parter, na którym obecnie mieści się również jadalnia, był niski,
typowo gospodarczy. Znajdowały się tam dwie kuchnie, pion wędzarni, duża
sień i pokój z kominkiem. Dwór w Dawidach został wzniesiony w latach
1730-31 przez Johanna Caspara Hindersina, architekta rodu Dohnów
– jednego z najznamienitszych rodów pruskich, który od XVII wieku był
w posiadaniu tych dóbr. Obszerne pomieszczenia kuchenne i wędzarnie
na parterze dworu ułatwiały właściwe zagospodarowanie upolowanej
zwierzyny! Dwór pełnił bowiem funkcję pałacyku myśliwskiego

dobre wnętrze
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ZAPROSZENIE DO LEKTURY
W chłodne jesienne wieczory można zasiąść z książką (na gości czeka
biblioteka z bogatym księgozbiorem)... przy jednym z kilku kominków.
Na zdjęciu salon kominkowy na pierwszym piętrze. Stolik pomysłu właścicieli
wykonano z piaskowca. Na ścianie wisi kilim wileński. Zasłony są lniane

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DWORU POKAZAŁ
MI ZNAJOMY POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI. Gdy
w końcu przyjechałem obejrzeć posiadłość, okazało się,
że jest już... sprzedana – mówi Jan Kozłowski,
jej obecny właściciel. – Położenie dworu – na pagórku
z widokiem na okolicę, wśród wiekowych dębów i buków,
w sąsiedztwie rezerwatu przyrody z głębokimi jarami,
na których dnie płynie mały strumyk – oczarowało
mnie do tego stopnia, że postanowiłem negocjować
z właścicielami. Determinacja się opłaciła. Ostatecznie udało
mi się odwrócić sytuację i nabyć dwór. Na początku zupełnie
nie miałem wizji dotyczącej jego przeznaczenia. Wszystko
zmieniło się w trakcie remontu – opowiada. Dwór
w Dawidach został zbudowany jako dwór myśliwski,
20

dobre wnętrze

miejsce spotkań towarzyskich, potem częściowo zmienił
swoje przeznaczenie i do końca wojny funkcjonował jako
centrum folwarku. Po wojnie, oddany na cele mieszkalne,
został niestety doprowadzony do ruiny. W latach 70. nowi
właściciele dworu przeprowadzili remont, co uratowało
budynek, jednak konstrukcja stropów i więźba dachowa
były w złym stanie. – Po zakupie przeze mnie posiadłości
w 2005 roku konieczna była ich wymiana – wspomina
właściciel. – W sumie remont trwał pięć lat. Już w latach
70. było mało oryginalnych elementów, np. stolarki, kominów,
pieców, zachowała się jedynie autentyczna barokowa
klatka schodowa. Większość elementów odtworzyliśmy
w nawiązaniu do pierwotnych wzorów – dodaje.
Gospodarze włożyli dużo pracy zarówno w renowację,

Z uwagi na
charakter
posiadłości

(dwór myśliwski)
i jej historię sięgającą
XVIII wieku nasuwał
się pomysł na surowe
zaaranżowanie
przestrzeni.
Inspiracją były
proste wnętrza
saharyjskiego
Maroka oraz styl
południowej Francji,
prowansalskich
château

WYKWINTNE JADŁO
Stół jadalniany na parterze (na zdjęciu u góry) zdobią stylizowana
zastawa i kwiaty ogrodowe. Tu się je najlepsze potrawy
z dziczyzny, ryb i produktów regionalnych. Zaprawione kieliszkiem
wyśmienitego wina. Aż nie chce się wstawać od stołu!

jak i samą koncepcję wystroju wnętrz. Postawili
na stylizowane meble i dodatki, kolory ziemi, naturalne
materiały, np. łazienki na piętrze wykończone
są stiukiem marokańskim (tadelaktem), a w wielu
pomieszczeniach znajdują się ręcznie robione, szkliwione
płytki marokańskie – zellige. Właściciel sporo podróżował,
głównie do ukochanej Afryki, skąd zaczerpnął niektóre
pomysły. Fascynowały go np. riady w Marakeszu, zapierające
dech w piersiach domy o charakterystycznej organizacji
przestrzeni, których wnętrze zaaranżowane jest wokół
centralnego patio. W powstałym dworze przeplata się dziś
wiele aranżacyjnych wątków. Kameralna posiadłość otoczona
czterohektarowym parkiem służy pięknie właścicielom,
przyciągając licznych gości historią, duszą i klimatem.
dobre wnętrze
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Z NUTKĄ ORIENTU
Biurko w pokoju – miejsce pracy, ale nie tylko. To tu nachodzą
nas wspomnienia. Można przysiąść, udać się w sentymentalną
podróż, a nawet... napisać list. Lampa na biurku została
wykonana ze stiuku marokańskiego, zawieszka przy leżącym
na blacie kluczu to chwost marokański

FRANCUSKIE SNY
Ściany pokoju sypialnianego na pierwszym piętrze, we wschodniej części dworu,
pokrywa tynk wapienny. Ma on specjalną strukturę kolorystyczną, wymyśloną
przez znajomego plastyka. Drzwi z lat 70. zostały postarzone poprzez piaskowanie
i pomalowane matową farbą wodną. Ozdobne zwieńczenie framugi drzwi i okien
jest charakterystyczne dla francuskich château. Na taki zabieg właściciele mogli
sobie pozwolić ze względu na wysokość pomieszczenia
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DŹWIĘKI CISZY
Odtworzone według
historycznych wzorów
karnisze, stylizowane meble
i opadające luźno zasłony
budują ciepłą, kameralną
atmosferę. Fragment
pakownego kufra i porzucony
na podłodze helikon to cień
nostalgii za czasem, który
minął, a o którym można
pomarzyć

dobre wnętrze
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MARIAŻ KULTUR

W pokoju kąpielowym na pierwszym piętrze znalazło się przepiękne lustro – to marokańskie
rękodzieło. Uwagę zwraca konstrukcja sufitu, postarzana przez piaskowanie i ługowanie.
Wanna żeliwna pochodzi... ze złomu. Została specjalnie pomalowana lakierem samochodowym
i zaopatrzona w nóżki. Żeliwne są również grzejniki, ale te już wykonane nowocześnie.
Pod prysznicem (zdjęcie na stronie obok) widzimy tadelakt. Ten tradycyjny marokański tynk
wapienny, całkowicie naturalny, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, jest wyjątkowo
wytrzymały i odporny na wodę. Podłogi pochodzą z drewna rozbiórkowego, są ługowane
i olejowane. Wisienką na torcie staje się żyrandol francuski w stylu „Maria Teresa”

