Biel w połączeniu z ciemnym brązem stwarza wrażenie
czystości, harmonii i dyskretnej elegancji.

BIEL I BARWIONY DĄB
Trzy pierwsze poszerzone stopnie
zapraszają do wejścia na piętro.

Gdyby przeprowadzić ankietę na temat najbardziej
klasycznych zestawień kolorystycznych, z pewnością
zwyciężyłoby w niej połączenie ciemnego brązu i bieli.
Brązowe dębowe stopnie, białe podstopnice z płyty MDF
i białe listwy ścienne pociągnięte przez wszystkie pomieszczenia dodają wnętrzom klasycznej elegancji. Dla
państwa Domanowskich z Wasilkowa w województwie
podlaskim takie schody były od zawsze uosobieniem stylu
i dobrego smaku. Dlatego gdy w 2011 r. wykańczali dom,
wybór nasunął się sam.
– Nasz dom trudno uznać za klasyczny, to raczej połączenie kilku stylów. W salonie stoją krzesła – „ludwiki”,
a obok, w kuchni, powiesiliśmy nowoczesny okap i zorganizowaliśmy tzw. wyspę – wylicza Sebastian Domanowski. – Staraliśmy się też, aby nie było to przypadkowe
zbiorowisko mebli. Wszystkie elementy łączy jednorodna,
stonowana kolorystyka: brązy, grafity, granat i biel.
Utrzymane w tej konwencji schody powstały na bazie
gotowego projektu, ale różnią się nieco od pierwowzoru.
Rodzina Domanowskich zdecydowała się bowiem poszerzyć nieco klatkę schodową oraz uzupełnić ją o kutą,
specjalnie dla nich zaprojektowaną balustradę. Całość
uzupełniają trzy szersze dolne stopnie, zapraszające do
wejścia na piętro oraz gięta drewniana poręcz w tym
samym, ciemnobrązowym kolorze.

WYKONAWCA
Mazer Schody – Paweł i Jolanta Olszewscy
ul. Zacisze 7, 15-138 Białystok
tel. 601 929 538, e-mail: biuro@mazer.pl
strona internetowa: www.mazer.pl

TRALKI, FREZY I KANTY
Gdy Leszek Zakrzewski, konserwator zabytków z Gdańska,
w 1998 r. kupił stary dworek Wybickich w Sikorzynie na
Kaszubach, budynek był w opłakanym stanie. Dziś, po 16
latach, działa tu muzeum i herbaciarnia, a pięknie utrzymany park z labiryntem i szpalerami starych drzew zachęca do długich spacerów. Dzięki talentowi, wytrwałości
i niemałym nakładom finansowym, panu Leszkowi udało
się odrestaurować i zabezpieczyć wnętrze dworu. Niestety,
stare schody nie miały tyle szczęścia.
– Drewno było spróchniałe, zarobaczone i nie nadawało się
do konserwacji – wyjaśnia Leszek Zakrzewski. – Jedyne, co
mogłem zrobić, to rozebrać stare schody, a na ich miejscu
postawić nowe, wykonane według pierwotnego wzorca.
Schody były gotowe na przełomie 2004 i 2005 r. Ich prosta, kanciasta konstrukcja i tralkowe frezowane balustrady
sprawiają, że klatka schodowa do złudzenia przypomina
te z XIX w. Pan Leszek zadbał, aby również technologia
zastosowana przy ich budowie nie odbiegała znacząco od
metod używanych w tamtych czasach, a wykonanie prac
powierzył zaprzyjaźnionemu lokalnemu rzemieślnikowi.
Wszystko po to, by schody, pomalowane teraz na kolor
morski, stanowiły jeśli nie replikę, to choćby wyobrażenie
tego, co niegdyś znajdowało się na ich miejscu.
– Jedyna większa zmiana, jaką wprowadziłem, polegała
na obudowaniu schodów. Dzięki temu wnętrze szybciej
się nagrzewa i dłużej utrzymuje ciepło – tłumaczy konserwator.

KONTAKT
Dworek Wybickich, Sikorzyno 39 A, 83-316 Gołubie
tel. 506 233 553, 602 256 953, e-mail: dwor-wybickich@wp.pl
Godziny otwarcia: wtorek–niedziela 1000 –1700

Proste frezowane tralki nawiązują formą
do pierwotnej konstrukcji.

Choć wąskie i niepozorne,
schody w Sikorzynie mają
do udźwignięcia nie lada
ciężar – długie i niekiedy
pogmatwane dzieje
szlacheckiego dworku.
■ Tekst: A. Domińska, zdjęcia: M. Adamczewska (4),
Mazer Schody (3), M. Zagórska (6)
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