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WYSTAW A W  ARCHIW UM  GŁÓWNYM AKT DAWNYCH W WARSZAWIE

Na przełomie kwietnia i maja 1990 r. 
czynna była wystawa pt. Maszyny, przy
rządy i narzędzia dla konserwacji i  in
troligatorstwa artystycznego. Wydano 
z tej okazji folder ze wstępem Romana 
Tomaszewskiego. Wystawę zaprojekto
wał i zorganizował pracownik Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, 
mgr Wiesław Faber, kierownik Central
nego Laboratorium Konserwacji Archi
waliów. Należy podkreślić, że umiesz
czenie wystawy w reprezentacyjnej, ba
lowej sali na I piętrze d.pałacu Raczyńs
kich przebudowanego w 1786 r. wg 
projektu Jana Christiana Kamzetzera 

—  obecnie siedziby AGAD przy ul. Dłu
giej 7 — w Warszawie nadało jej wspa
niałą oprawę architektoniczną.
Juz w 1985 r, Wiesław Faber zorganizo
wał przeglądową wastawę prac włas
nych pt. Dzieło sztuki w konserwacji. 
Jako konserwator-artysta badał, pielęg
nował i ratował od zagłady zabytki malar
stwa sztalugowego, pastele, grafiki, listy, 
fotografie, dagerotypy, kodeksy, inkuna
buły, globusy oraz różnorodne obiekty 
zabytkowe wykonane z papieru, perga
minu i skóry —  w tym również pieczęcie. 
W.Faber, po uzyskaniu w 1981 r. dyplo
mu w warszawskiej ASP z zakresu kon
serwacji starych druków i grafiki, praco
wał początkowo w AGAD, następnie 
w RFN (1985-1987) na kontrakcie jako 
ekspert i samodzielny konserwator. Po 
zdobyciu bogatych doświadczeń, zwła
szcza w zakresie najnowszych rozwiązań 
technicznych i materiałowych, ponow
nie podejmuje pracę w AGAD.

W.Faber także zaprojektował lub udo
skonalił przyrządy, służące do prac intro
ligatorskich, narzędzia, urządzenia i ma
szyny do prac konserwatorskich archi
waliów. Niektóre z prezentowanych na 
wystawie mają patent: uniwersalna prasa 
introligatorska, wieloczynnościowa, czte- 
rokolumnowa (nr kat. 2), przyrząd do 
szycia książek model В (nr 25), przyrząd 
do wycinania passe-partout prostych (nr 
28) i okrągłych (nr 29), nożyce stołowe 
introligatorskie 900 mm (nr 31 ), zbiornik 
tubowy, kąpielowy do zabiegów konser
watorskich 100 ж 150 cm szczególnie 
przydatny do dużych formatów ze znacz
ną oszczędnością chemikaliów (nr 59).

Do ciekawszych eksponatów należą: 
prasy introligatorskie, hydrauliczne z wkła
dką grzejną, czterokolumnowe (nr 1) 
i dwukolumnowe (nr 3), rewelacyjna 
pod względem przyspieszenia żmudnych 
prac wykonywanych dotąd ręcznie 
— maszyna do uzupełniania ubytków 
w papierze masą papierniczą (nr 7) o wy
miarach części roboczej 55 x 45 cm, 
wyposażona w automatyczne mieszadło 
z możliwością przekazywania płynnej 
masy na sito robocze tej maszyny, urzą
dzenie do ręcznego uzupełniania ubyt
ków masą papierniczą, współpracujące 
z urządzeniem odsycającym (nr 8), w i
szący ekran podświetlony ze światłem 
rozproszonym 100 x 80 cm z czterema 
wariantami: do światła dziennego 1000 
W i 800 W, sztucznego 1000 W oraz 
jarzeniowego 2 x 40 z chłodzeniem 
ekranu (nr 9), uniwersalny stół dublażo- 
wy do obrazów olejnych na płótnie, gra
fik, pasteli i jako prasa o dużych wymia
rach 100 x 70 cm (nr 27), zbiornik 
kąpielowy (nr 57) do prowadzenia za
biegów konserwatorskich z komputero
wym sterowaniem procesów kąpielo
wych, wykonany całkowicie z tworzyw 
sztucznych, mogący pomieścić 12 m2) 
powierzchni roboczej w pozycji piono
wej oraz drugi zbiornik (nr 58) do prac

1 Niektóre firmy i osoby prywatne wytwarzające urzą
dzenia i sprzęt do prac introligatorskich i konserwatora 
kich: warsztaty szkolne Zasadniczej Szkoły M echan i
czno-Elektrycznej im. J Kilińskiego w  W arszawie, ul 
Felińskiego 13 (stoły m ontażow e z oświetleniem  
w  trzech wielkościach, klejarka stołowa typ KW 2, linie 

m etalowe płaskie profilowane i w iele  innych usług wg  

zam ówienia); „Metalsprzęt" ul. Boya Żeleńskiego 2, 
3 5 -3 5 9  Rzeszów, (kom ody na papiery, regały a rch iw i
zacyjne wym . 139 0  x 9 80  x 9 8 0  mm, regały na pismo 

zecerskie w ym  8 4 6  x 6 50  x 9 5 0  m m ),Przedsiębiorst
w o Obrotu Tow arow ego Przemysłu W łókienniczego  
„Surtex", Dział Handlow y HH  1, Plac Zw ycięstw a 2, 
9 9 -9 5 0  Łódź, (p łótno introligatorskie, nici lniane, filc, 
sznurek); Zakłady Tw orzyw  Sztucznych Spółdzielnia 
Inw alidów  „Razem ", ul Świerczewskiego 145  A, 
1 8 -4 0 0  Łomża (zbiorniki kąpielowe wszelkiego rodza
ju w g zam ówienia, sita kąpielowe); Instytut W łók ien 
nictwa ul. Brzezińska nr 1 /3 , 9 2 -1 0 3  Łódź (tkaniny  
bawełniane i inne m in. do naklejania map); Stołeczne  
Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenow ego „ R e 

dom ". Zakład Stolarsxi, Rem bertów, ul. Kacpury 
1 (szafy narzędziowe, praski drewniane-szyw adla. de

konserwatorskich w pozycji poziomej, 
sprężarka (nr 60) do precyzyjnego na
trysku — linia natrysku o przekroju od 
1 mm do 4 cm z wysokości roboczej 2 cm, 
urządzenie elektryczne (nr 84) do kon
serwacji pieczęci z dziewięciu kształtka
mi do modelowania wosku.
Według zapewnień organizatorów 
— „każdy z wystawionych eksponatów 
może być dostarczony lub wykonany".. 
Tak więc oprócz celów dydaktycznych 
wystawa spełniła również cel informa
cyjny1 .
Słowa uznania należą się organizatorom 
wystawy, która pokazała nie tylko bogaty 
i wartościowy dorobek Wiesława Fabera, 
lecz także — być może — zachęciła 
artystów-konserwatorów do podejmo
wania trudów konserwatorskich w tej 
dziedzinie. Pochwała należy się także 
Fundacji „Pro Libris” w organizacji. Na
leży życzyć, aby uzyskała jak najszybciej 
formalny status i rozwinęła działalność, 
„podejmując społeczną opiekę nad ist
niejącymi zasobami dokumentów i ksiąg 
w archiwach, bibliotekach, zbiornicach, 
muzeach, ośrodkach naukowych, dydak
tycznych. zgromadzeniach społecznych 
i  wyznaniowych, w znaczących kolekc
jach ksiąg u osób fizycznych i  prawnych 
w kraju.

Marian Paździor
ski dociskowe i w iele  nnych w g zam ów ień); „Kari- 
mex" Przedsiębiorstwo Zagraniczne Al Kościuszki 
182, 9 0 -4 4 6  Łódź (papiery i kartony czerpane); „Poii- 
nsekt", ul. Jo lio t-C urie  11 m 19 ,0 0 -6 4 5  Warszawa  

(dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja); Lech Aleksy 
Charewicz, artysta-fotografik, W arsawa tel. 31 -9 7  21 
(dokum entacja fotograficzna —  pozytywy, negatywy, 
diapozytyw y); Zespół Szkół M echaniczno-E lektrycz
nych, Warsztaty Szkolne w  Tarnowie, 3 3 -1 0 0  Tarnów  

ul H Sawickiej (nożyce do cięcia papieru i tektury, 
prasy introligatorskie); Usługi stolarskie. W łodzim ierz 

Sztyk, Warszawa tel. 2 5 -0 5 -1 8  (w g. zam ówień klocki 
drzeworytnicze, deski dociskowe, krosna, deski do 
opraw  książkowych i inne); Zakład Urządzeń aparatury 
medycznej. 0 9 -5 0 2  Warszawa, ul Korkowa (urządze
nia z m ateriałów kwasoodpornych i nierdzewnych, 
kuwety, zbiorniki wodne, komory ciśnieniowe i inne); 
Centralne Laboratorium Konserwacji A rchiw aliów  przy 

Archiwum  G łównym  Akt Dawnych, ul Długa 7, 
0 0 -2 6 3  Warszawa, tel 31 -5 4 -91  w  39. 55  udziela 

bezpłatnego poradnictwa zaw odow ego w  zakresie 
wyposażenia, kształcenia kadr konserwatorskich i ba
dań chem iczno-m ikrobiologicznych
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