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Rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu zabytkowego dworku
modrzewiowego przy ul. Rosoła 19. Budynek jest cennym i rzadkim przykładem drewnianej
architektury w Warszawie - mówi stołeczny konserwator zabyków Michał Krasucki. Historię
dworku opisywaliśmy na Haloursynow.pl pod koniec maja.
Dom został wzniesiony pod koniec XIX wieku jako część folwarku Kabaty. Jego pierwszy właściciel,
Jan Malczyński, był dozorcą pałacu w Wilanowie. Następnie dworek przeszedł na własność rodziny
Karniewskich, w której rękach pozostaje do dziś.
- Budynek zachował niemalże w całości oryginalną formę i znaczny stopień oryginalnej substancji, co
czyni go cennym i rzadkim przykładem drewnianej architektury w Warszawie - mówi Michał
Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dom łączy w sobie elementy konstrukcji zrębowej i
sumikowo-łątkowej. Wejście do niego prowadzi przez ganek z drewnianymi kolumnami, co nawiązuje
do typowej architektury dworkowej.
Legenda głosi, że dworek został zbudowany bez użycia jednego gwoździa i przeniesiony na Natolin z
innego miejsca. Budowla powstała w pierwszej połowie XIX wieku i wiele przeszła. W 1918 roku
doszło do pożaru dworku, podczas którego spłonął ganek.
- W czasie drugiej wojny światowej do środka wpadł granat, który wybuchając narobił dużo szkód,

ale nawet to nie naruszyło dworku. Zniszczoną ścianę odbudowano - opowiada Marek Karniewski,
dzisiejszy właściciel dworku.

Remont od fundamentu po dach
Na renowację zabytkowego dworku Rada Miasta st. Warszawy przyznała w tym roku 195
tys. złotych, co pozwoli na pokrycie niemal połowy kosztu całości prac. Resztę dołoży rodzina
Państwa Karniewskich.
Jak poinformowało Biuro Stołecznego Konsewatora Zabytków właśnie rozpoczęły się prace
przygotowawcze polegające m.in. na demontażu szalunku, co odkryło konstrukcję ścian budynku.
- W ramach tegorocznych prac planuje się wykonanie nowego fundamentu i podmurówki, wymianę
zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych, wzmocnienie stropów i więźby dachowej,
wymianę wtórnego pokrycia dachu z eternitu na gont drewniany i wymianę zniszczonych desek
szalunkowych na elewacji - mówi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.
Efekty remontu zabytkowego dworku będzie można oglądać już jesienią tego roku. - Masę było
przymiarek do remontu. Mam nadzieję, że teraz wreszcie się uda. To gwiazda rodziny, od kilkuset
lat z dziada, pradziada i prapradziada! Trzeba to doprowadzić do porządku - mówił nam w maju
Michał Karniewski, ojciec dzisiejszego właściciela, a przez lata właściciel modrzewiowego dworku.
Więcej o dworku przy Rosoła i rodzinie Karniewskich - najstarszej na Ursynowie - piszemy
w osobnym artykule.
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