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8. Historia, opis, wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Dwór (i zapewne folwark) wzmiankowany był już w XVII wieku, jako
własność Radziwiłłów. Był wówczas drewniany, podpiwniczony, kryty
gontem, obity deskami, otoczony drewnianym płotem. W XVIII wieku
przechodzi na własność Szydłowskich. Obecny został wybudowany
w połowie XIX wieku w stylu eklektycznym przez Edwarda Szydłowskiego,
później właścicielami był Antonii Szydłowski, Jadwiga i Adolf Zambrzycki,
Jadwiga i Adam Winnicki, od 1946 w rękach Skarbu Państwa, obecnie
w rękach prywatnych.
Dwór jest murowany z cegły, podpiwniczony, usytuowany na wzniesieniu
nad rzeką Cetynią, frontem w kierunku wschodnim, w parku zachowana
brama wjazdowa od strony wschodniej, obecnie wjazd jest od północy.
Dwór wybudowany jest na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitami po
bokach i na osi. Ryzalit środkowy (piętrowy) jest trzykrotnie szerszy od
pozostałych (parterowych). Budynek posiada dach dwuspadowy, kryty
blachą, wzbogacony naczółkami ryzalitów bocznych. Ryzalit środkowy
również kryty dachem dwuspadowym, poprzecznym. Dobudówkę kryje dach
pulpitowy. Od frontu znajduje się podcień wsparta na dwóch słupach. Przy
elewacji zachodniej znajduje się niewielka prostokątna dobudówka. Bryła
budynku jest rozbudowana, w większej części parterowa. Okna trójdziałowe
lub jednoskrzydłowe, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe. Balkony
z żeliwnymi balustradami i żeliwnymi wspornikami. Elewacja na cokołach,
zwieńczone belkowaniem z profilowanym gzymsem. Otwory okienne
i drzwiowe prostokątne lub półkoliście zamknięte. W części frontowej nad
oknami znajdują się gzymsy przełamane po bokach. Otwory ryzalitów
półkoliście zwieńczone i oprofilowane. Nad podcieniem balkon z ażurową
balustradą ryzalitu środkowego. Na piętrze dwa okna po bokach, na środku
płycina. Otwory zwieńczone półkoliście z profilowanymi opaskami.
W szczycie znajdują się dwa wąskie okienka i okulus. Elewacje szczytowe
trójosiowe z oknami, nad którymi znajdują się gzymsy. w szczycie balony i
otwory drzwiowe zwieńczone trójkątnie.
Dwór posiada przede wszystkim wartości historyczne, jako miejsce osadnicze
od XVII wieku, a także artystyczne i naukowe z racji interesujących cech
budowlanych dworu.

Częściowo wymienione okna, nowy dach, od strony północnej zachowany
w stanie gorszym, rosnące drzewka na tarasie, brak okien, teren wokół
wykoszony

Konieczne dokończenie remontu oraz innych prac zabezpieczających,
oznakowanie zabytku wpisu do rejestru zabytków, uzgadnianie i opiniowanie
wszelkich prac przy zabytku z WKZ, Delegatura w Siedlcach.

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Urszula Jedynak
01.07.2021

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)

