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Sensacyjne odkrycie
PÚdzÈc za swoimi sprawami, czÚsto nie dostrzegamy zmian,
które zachodzÈ na naszych oczach. Gubimy teĝ te ukryte.
Czasami jednak, przy okazji konserwatorskiego remontu,
moĝemy trafiÊ na niebywaïe Ăwiadectwa minionych czasów.
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alon Warszawy, ul. Nowy ¥wiat,
odzyskuje naleĝny blask. Budynek przy ul. Nowy ¥wiat 49 jest juĝ
po wykonanym w 2008 r. remoncie fasady oraz dachów. Dom powstaï w latach
1819–1922 wedïug projektu Hilarego
Szpilowskiego dla profesora Feliksa
Bentkowskiego, dziekana Wydziaïu
Nauk i Sztuk PiÚknych Uniwersytetu
Warszawskiego. W okresie ĂwietnoĂci,
na przeïomie XIX i XX w., mieĂciï wiele
eleganckich sklepów: z instrumentami
muzycznymi, biĝuteriÈ, konfekcjÈ.
W czasie II wojny Ăwiatowej mocno
ucierpiaï. Bomba zniszczyïa doszczÚtnie jego lewÈ oĂ. W 1948 r. kamienicÚ
odbudowano (projektujÈc przy okazji
nowe, stylowe wnÚtrza) dla Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, którego
wïasnoĂciÈ dom pozostaje do dziĂ.
W wakacje tego roku rozpoczÚto
remont wnÚtrza (miaïem zresztÈ przy-

S

wania. Paradny westybul wraz z traktem pierwszego piÚtra odzyskaï naleĝyty blask. W trakcie prac renowacyjnych zdjÚto stare powïoki malarskie
i przywrócono Ăcianom naturalny
wyglÈd poprzez poïoĝenie ziarnistych
zapraw, tak aby sugerowaïy historyczne zaprawy wapienne. Udaïo siÚ
uniknÈÊ bïÚdu, który konserwatorzy
zabytkowej architektury uznali niestety za krzyk branĝowej mody ostatnich lat: nadawania gipsowych sztablatur, szczególnie raĝÈcych w budowlach historycznych. DziÚki temu Ăciana o zróĝnicowanej, kontrastowej
fakturze nie wydaje siÚ sztuczna,
martwa. Peïnej konserwacji poddano
kamieñ. Rekonstrukcja sporych fragmentów byïa moĝliwa dziÚki wizycie
w... kamienioïomach w Kielcach. Dyrektor PTE pan Stanisïaw Gliñski nie
szczÚdziï Ărodków na pozyskanie ory-

jemnoĂÊ byÊ jego koordynatorem)
– poczynajÈc od najbardziej reprezentacyjnej czÚĂci. Skomplikowanej pracy
podjÚïa siÚ prowadzona przez Marcina
Dutko i Wiesïawa Groma renomowana
firma ODDO, zasïuĝona m.in. przy rewitalizacji klasztoru Zgromadzenia oo.
Misjonarzy na Krakowskim PrzedmieĂciu oraz budynku mieszkalnego przy ul.
Wilczej 46 (do tego tematu wrócimy
jeszcze przy okazji).
Juĝ po dwóch miesiÈcach pracy
efekt przeszedï najĂmielsze oczeki-

ginalnego marmuru (ze zïóĝ Jaěwica).
Jego konsekwentne dÈĝenie do precyzji w zachowywaniu oryginalnoĂci
kaĝdego detalu oraz ewidentne zamiïowanie do pamiÈtek przeszïoĂci zadajÈ kïam powszechnemu mniemaniu
o nieuchronnej opozycji na linii inwestor–konserwator. Brawo, panie dyrektorze! To dziÚki panu i pana planom na
przyszïoĂÊ dom Bentkowskiego bÚdzie
mógï przez lata sïuĝyÊ przykïadem
wïaĂciwej konserwacji. Niezmiernie
waĝna okazaïa siÚ teĝ fenomenalna,
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ekspercka wiedza dra Michaïa Wardzyñskiego na temat marmurów
w Polsce i w Europie. DziÚki niej poïoĝono na brakujÈcych fragmentach
kamieñ identyczny jak ten, w którym
byïa wykonana posadzka. WïaĂciwego
wyboru dokonano po przerzuceniu ton
marmuru i gruntownej selekcji materiaïu. Konserwacji poddano takĝe stolarkÚ drzwiowÈ. CzÚĂÊ za zgodÈ stoïecznego konserwatora wymieniono.
I tu natrafiliĂmy na rzecz, której nie
mogliĂmy siÚ spodziewaÊ.
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Ze wzglÚdu na stan zachowania przeznaczone do wymiany drzwi wejĂciowe
kryïy niesïychanÈ tajemnicÚ!!! W trakcie utylizacji, w ramiaku skrzydïa drzwi
ukazaïa siÚ skrytka mieszczÈca wstrzÈsajÈcy dokument z czasów powojennego
remontu budynku. Na fragmencie pudeïka po papierosach marki Poznañskie
zamaszystym charakterem pisma zanotowano:
„Dwi robiono / za panowania / Stalina
/ Wielkiego zbrodniarza / wro 1952 / J
Krzykowski” [pisownia oryginalna]

To wyjÈtkowy, brawurowy akt odwagi
ze strony zaangaĝowanego w dzieïo
odbudowy stolarza, protest dajÈcy Ăwiadectwo straszliwych lat 50. i wyraz
odczuÊ szarego obywatela wobec historii dziejÈcej siÚ na jego oczach. Ten
dobrze ukryty kruchy skrawek papieru
rodzi skojarzenie z wmurowaniem
kamienia wÚgielnego, który równieĝ nie
jest widoczny dla postronnego przechodnia, bÚdÈc Ăwiadectwem wydarzeñ.
Niemy krzyk robotnika pokazuje precyzyjnie dramat niemoĝnoĂci wyraĝenia
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sprzeciwu, ale teĝ jego postawa (pamiÚtajmy, ĝe ten czyn w razie wykrycia
naraziïby go na ïatwe do przewidzenia
konsekwencje w roku 1952 – apogeum
terroru) dokumentuje nieugiÚtoĂÊ duĝej
czÚĂci spoïeczeñstwa, jeĂli chodzi
o prawdÚ przekazu dla potomnych.
MinÚïo dokïadnie 60 lat. Czy Autor
tych sïów, J. Krzykowski, jeszcze ĝyje?
Czy ĝyjÈ w Warszawie jego potomkowie?
Moĝe siÚ czegoĂ od Pañstwa, naszych
Czytelników, dowiemy.
KAZIMIERZ SZTARBAO
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