
Opis pomieszczeń Dworku - piętro 

 

Pom.11 hall Pełni funkcję komunikacji do wszystkich pomieszczeń na piętrze oraz 
wejścia po dodatkowych wysuwanych schodach na poddasze. Podłoga 
drewniana, oświetlenie górne. 

Pom.12 Salonik z 
kominkiem 

Funkcja reprezentacyjna z wyjściem drzwiami dwuskrzydłowymi z 
wewnętrznymi okiennicami na niezadaszony balkon. To pomieszczenie 
ma pełnić funkcję saloniku na wyjątkowe i specjalne spotkania VIP w 
małym gronie. Pokój nie będzie udostępniony do zwiedzania dla gości 
muzeum.W pokoju znajdują się oprócz dodatkowego okna również dwa 
charakterystyczne owalne okienka w narożnikach pokoju. Podłoga - 
parkiet drewniany olejowany. 
Oświetlenie górne oraz oświetlenie lampami stojącymi. Meble z epoki - 
stół na min. 4-6 osób wraz z krzesłami, komoda, kanapa, fotel, stolik 
niski. 
W saloniku znajduje się piec kaflowy w ścianie sąsiadującej z pokojem nr 
13. Piec jest dwustronny. Do saloniku prowadzą dwuskrzydłowe drzwi 
zamykane na klucz. 
Pokój powinien mieć monitoring. 

Pom 13 Pokój z 
lukarnami 

Funkcja reprezentacyjna. Pokój ten wraz z salonikiem tworzą zespół 
pomieszczeń reprezentacyjnych , które będą udostępniane na specjalne 
spotkania VIP. Pokój doświetlony jest dwoma lukarnami z oknami z 
lufcikami. W pokoju znajduje się piec kaflowy w ścianie sąsiadującej z 
pokojem nr 12. Piec jest dwustronny.  Podłoga - parkiet drewniany 
olejowany. 
Do pokoju prowadzą dwuskrzydłowe drzwi zamykane na klucz. Pokój nie 
będzie udostępniony do zwiedzania dla gości muzeum. W pokoju znajdą 
się regały biblioteczne na książki oraz komoda i fotele. 
Pokój powinien mieć monitoring. 

Pom 14  schowek Pomieszczenie pomocnicze, które będzie pełniło funkcję 
garderoby/szatni dla osób zaproszonych na spotkania. W pomieszczeniu 
znajduje się okno z lufcikiem. Podłoga z desek olejowanych. Pokój 
zostanie wyposażony w wolnostojący wieszak na płaszcze, okrycia głowy, 
parasole. Pokój ma być zamykany na klucz. 
 

Pom.15  pokój Pokój będzie pokojem biurowym dla pracownika/kustosza dworku. 
Wyposażenie pokoju to biurko, krzesło i szafka na dokumenty. Meble z 
epoki. 
Pokój ma jedno okno dwuskrzydłowe z lufcikiem oraz charakterystyczne 
owalne okienko w narożu pokoju. 
W pokoju powinien być podłączony domofon i podłączenie do telefonu 
stacjonarnego. Pokój zamykany na klucz. 

Pom. 16  Pokój  Pokój z jednym oknem dwuskrzydłowym będzie pełnił rolę pokoju 
pomocniczego tzw kredensu. W pokoju tym rozdysponowywane będą 
przekąski catering oraz będą przygotowywane napoje zimne i gorące. W 
pokoju tym znajdą się zabudowa kredensu na zastawę stołową, wysoka 
lodówka do zabudowy, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, blat 
roboczy. W pomieszczeniu powinno być przewidziane miejsce na kosze 
do segregacji śmieci.  Podłoga z desek olejowanych. W pokoju znajduje 
się piec kaflowy w ścianie sąsiadującej z pokojem nr 15. Piec jest 



dwustronny. Pokój ma jedno okno dwuskrzydłowe z lufcikiem oraz 
charakterystyczne owalne okienko w narożu pokoju. 
W pokoju tym znajduje się również domofon i podłączenie do telefonu 
stacjonarnego. 
Pokój zamykany na klucz. 

Pom. 17 Pokój Pomieszczenie to ze względu na bliskość instalacji wodn.-kan. będzie 
pełniło rolę pomieszczenia pomocniczego przy obsłudze spotkań. W 
pomieszczeniu tym znajdzie się zlew kuchenny, zmywarka o szer. 45 cm, 
oraz płyta elektryczna 1 palnikowa, blat roboczy i niskie szafki kuchenne 
z szufladami. W pomieszczeniu powinno być przewidziane miejsce na 
kosze do segregacji śmieci. Podłoga z desek olejowanych. Pokój ma 
jedno okno  owalne umieszczone na wysokości ok. 70-80cm. W 
pomieszczeniu tym obecnie nie ma ogrzewania. Należy przewidzieć 
sposób ogrzewania oraz dostępu do ciepłej wody. Obecnie woda 
podgrzewana jest przez  elektryczny ogrzewacz przepływowy.Pokój 
zamykany na klucz. 
 

Pom 18 toaleta Pomieszczenie toalety zostało wygospodarowane z pomieszczenia nr 17. 
Toaleta ma być wyposażona w muszlę klozetową i umywalkę. Należy 
przewidzieć możliwość dostarczania wody ciepłej do pomieszczenia. 
Podłoga - terakota, ściany wyłożone glazurą. Z toalety jest dostęp 
drzwiami o niepełnej wysokości do niedocieplonego schowka pod 
skosem dachowym. Należy docieplić schowek dachowy i przewidzieć 
sposób ogrzewania pomieszczenia toalety. Zarówno toaleta i schowek 
mają być zamykane na klucz. 

Pom 19 Schowek Schowek dachowy dostępny jest z hallu na piętrze drzwiami o niepełnej 
wysokości. Należy przewidzieć docieplenie schowka, zapewnić 
oświetlenie. Schowek ma być zamykany na klucz. 

 


