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Katalog kolekcji szk³a Zamku Królewskiego w Warszawie jest drugim w kolejnoœci (po tomie 
Malarstwo do 1900) opracowaniem zespo³u dzie³ sztuki ze zbiorów zamkowych. Obejmuje on 
zarówno obiekty stanowi¹ce w³asnoœæ Zamku, jak te¿ zespó³ szkie³ nale¿¹cych do Fundacji 
Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim.

Kolekcja szk³a nie jest zwi¹zana historycznie z Zamkiem. Powsta³a po jego odbudowie, 
g³ównie dziêki hojnoœci darczyñców. 

Z uwagi na stosunkowo niewielki liczebnie zbiór omawianych przedmiotów nie wprowa-
dzono, jak w wypadku katalogu malarstwa, cezury czasowej. W kolekcji znajduje siê grupa 
szkie³ zwi¹zanych z dwoma polskimi w³adcami: Augustem II i Augustem III oraz pojedyncze 
obiekty: pucharek z monogramem Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i kielich upamiêtniaj¹-
cy uchwalon¹ w Zamku Konstytucjê 3 maja. NajpóŸniejsze obiekty powsta³y po 1945 r. Przed-
stawiaj¹ jednak wartoœæ historyczn¹, poniewa¿ wykonane zosta³y na zamówienie Rz¹du Rze-
czypospolitej na uchodŸstwie.

W zbiorze szkie³ Zamku znajduj¹ siê jednak przedmioty wysokiej klasy, zw³aszcza w liczeb-
nie niewielkim zespole z polskich hut osiemnastowiecznych. Nale¿y je zaliczyæ do grupy chef 
d’oeuvres w polskich kolekcjach muzealnych. Z uwagi na kruchoœæ materia³u i ich przeznacze-
nie nie jest mo¿liwa ekspozycja we wnêtrzach zamkowych, jak w wypadku ceramiki dekoru-
j¹cej komody i sto³y. Nieliczne szk³a (g³ównie polskie oraz œl¹skie, czeskie i niemieckie) prezen-
towane s¹ jedynie w Galerii Sztuki Zdobniczej Zamku.

Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie





Przede wszystkim s³owa wdziêcznoœci i uznania kierujê pod adresem œp. Ilony Zatorskiej-Antonowicz, 
wieloletniej kustosz zbiorów szk³a Zamku Królewskiego w Warszawie, której opracowanie kart nauko-
wych szklanych zabytków by³o podstaw¹ dalszych badañ.

Pragnê te¿ serdecznie podziêkowaæ za okazan¹ pomoc podczas kwerend porównawczych i cenne 
uwagi merytoryczne i konsultacje paniom: szczególnie mgr Aleksandrze J. Kasprzak – kustosz Muzeum 
Narodowego w Warszawie, oraz mgr Alicji Kilijañskiej – kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, 
mgr Barbarze Bu³dys – kustosz Muzeum Okrêgowego w Tarnowie, mgr El¿biecie Gajewskiej-Prorok – ku-
stosz Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, dr Stefanii ¯elasko – kustosz Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze, mgr Barbarze Szelegejd – kustosz Muzeum Pa³acu w Wilanowie.

Dziêkujê równie¿ panu dr. Jerzemu J. Kunickiemu-Goldfingerowi z Instytutu Chemii i Techniki 
J¹drowej za udostêpnienie wyników badañ fizykochemicznych szkie³ (czêœciowo niepublikowanych). 
Badaniami tymi oraz opracowaniem historyczno-technologicznym szkie³ barokowych zajmowa³ siê 
w Instytucie od 1998 r. zespó³ pod kierunkiem dra J. J. Kunickiego-Goldfingera w sk³adzie: dr Piotr 
Dzier¿anowski, dr Joachim Kierzek, mgr Bo¿ena Ma³o¿ewska-Buæko. Prace finansowa³ czêœciowo 
Komitet Badañ Naukowych w ramach projektów Z problematyki atrybucji dzie³ sztuki na przyk³adzie 
œrodkowoeuropejskich szkie³ artystycznych w XVIII wieku (grant nr HO1E 028 18) oraz Szk³a baroko-
we w polskich zbiorach (weryfikacja pochodzenia) (grant nr 2 HO1E 008 25), zrealizowanych pod 
kierunkiem dra J. J. Kunickiego-Goldfingera w Instytucie Chemii i Techniki J¹drowej we wspó³pra-
cy z wieloma muzeami w Polsce (m.in. Zamkiem Królewskim w Warszawie), odpowiednio w latach 
2000-2001 i 2003-2005. W sk³ad zespo³u badawczego wchodzili m.in.: dr Piotr Dzier¿anowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Aleksandra Kasprzak z Muzeum Narodowego w Warszawie 
oraz dr Joachim Kierzek i mgr Bo¿ena Ma³o¿ewska-Buæko z Instytutu Chemii i Techniki J¹drowej 
w Warszawie.
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Kolekcja szk³a w Zamku Królewskim w Warszawie zwi¹zana jest z jego najnowszymi dziejami 
– powsta³a po jego odbudowie, g³ównie dziêki darczyñcom. Niemal po³owa zbioru pochodzi 
z kolekcji Tadeusza Wierzejskiego – szk³a te sta³y siê w³asnoœci¹ Zamku na mocy jego legatu 
z 1974 r. Jedn¹ czwart¹ stanowi¹ dary, przekazywane g³ównie w latach 1971-1980. Wyodrêb-
niæ tu nale¿y zastawê reprezentacyjn¹ rz¹du polskiego z dwudziestolecia miêdzywojennego, 
licz¹c¹ siedemdziesi¹t szkie³ ró¿nego rodzaju, a przekazan¹ do zbiorów zamkowych przez 
komisjê likwidacyjn¹ rz¹du polskiego na uchodŸstwie w 1992 r.

W przeciwieñstwie do kolekcji obrazów, rzeŸb czy mebli, z których wiêkszoœæ stanowi³a in-
tegraln¹ czêœæ kolekcji Stanis³awa Augusta b¹dŸ wyposa¿enia zamku za jego panowania, zbiór 
szk³a nie jest historycznie zwi¹zany z miejscem dzisiejszego przechowywania. Ten stan rzeczy 
sprawia, ¿e w wiêkszoœci przypadków nie mo¿na odtworzyæ kolei losu tych kruchych przedmio-
tów. Jedynie nieliczne z nich, z najlepszych hut polskich w XVIII w., prezentowane na wystawach 
krajowych organizowanych w 2. po³owie XIX i na pocz¹tku XX stulecia, maj¹ mniej lub bardziej 
udokumentowan¹ historiê. Punktem wyjœcia do jej odtworzenia by³y herby, a niekiedy tak¿e 
inicja³y umieszczone na kielichu, wskazuj¹ce osobê, dla której (lub przez któr¹) zosta³y zamó-
wione. Œledz¹c koligacje rodzinne kolejnych pokoleñ i konfrontuj¹c je z zapisami w³aœcicieli 
w katalogach wystaw, stworzyliœmy obraz ich zawi³ych niejednokrotnie dziejów.

Kolekcja szk³a Zamku Królewskiego w Warszawie obejmuje przedmioty wytworzone miêdzy 
koñcem XVII a po³ow¹ XX w., poza jednym wyrobem z III w. n.e. Jest to przede wszystkim szk³o 
osiemnastowieczne, które nie odzwierciedla historii szklarstwa (m.in. brak s³ynnego szk³a we-
neckiego), a wiêc nie stanowi przegl¹du form i technologii stosowanych w kolejnych stuleciach. 
W zwi¹zku z powy¿szym uk³ad katalogu podporz¹dkowano podzia³owi na kraje, w których szk³a 
powsta³y. W zbiorze zamkowym oko³o jednej trzeciej przedmiotów stanowi szk³o polskie – po-
œwiêcono mu rozdzia³ pierwszy, wyró¿niaj¹c grupy obiektów, które na podstawie cech typowych 
i Ÿróde³ archiwalnych mo¿na przypisaæ okreœlonym, czo³owym manufakturom polskim: bielañ-
skiej, lubaczowskiej i nalibocko-urzeckiej. W kolejnym rozdziale omówiono szk³a œl¹skie: osiem-
nastowieczne pucharki, czarki i kielichy oraz kilka przyk³adów wyró¿niaj¹cej siê wytwórczoœci 
s³ynnego warsztatu Johanna Sigismunda Menzla w Cieplicach. Nastêpnie przedstawiono przed-
mioty powsta³e w hutach czeskich, o zró¿nicowanej technologii i dekoracji. Wyodrêbniono 
rytowane szklanice i kielichy (kon. XVII-XVIII w.), szk³a ze z³oceniem miêdzyœciennym oraz 
przedmioty z 1. po³owy XIX w. – szk³a warstwowe lub powlekane kolorow¹ lazur¹ b¹dŸ lustrem, 
typowe dla tego okresu. Osobn¹ czêœæ stanowi opracowanie nielicznego zespo³u szk³a niemiec-
kiego: saskiego i heskiego, o wysokim poziomie wykonania, zwi¹zanego z osobami dwóch 
Wettinów zasiadaj¹cych na tronie polskim: Augustem II Mocnym i jego synem, Augustem III.

Kolejny rozdzia³ poœwiêcono szk³om rosyjskim, a nastêpnie oddzielnie omówiono pojedyn-
czy egzemplarz o proweniencji angielskiej. Wyodrêbniono tak¿e grupê szkie³ masoñskich ze 
wzglêdu na ich specyficzny program ikonograficzny, wyj¹tkowo pomijaj¹c kwestiê prowenien-
cji. Obszerny rozdzia³ zajmuje opracowanie szkie³ o bli¿ej niezidentyfikowanym miejscu po-
wstania, z krajów œrodkowoeuropejskich.

Odrêbn¹ grupê stanowi¹ szk³a imituj¹ce b¹dŸ naœladuj¹ce osiemnastowieczne orygina³y: 
historyzuj¹ce, g³ównie polskie; naœladuj¹ce szk³a œl¹skie i czeskie, o doskona³ej jakoœci masy 
i dekoracji rytowanej, oraz imitacje szkie³ niemieckich, przede wszystkim zwi¹zanych z Au-
gustem II i III (z herbami Polski, Litwy i Saksonii).

Ostatni¹ czêœæ poœwiêcono zwierciad³om.

Wprowadzenie





Pocz¹tki rzemios³a szklarskiego siêgaj¹ prze³omu V i IV tysi¹clecia p.n.e. Najwczeœniej zna-
ne by³o w Mezopotamii, a nastêpnie w Egipcie, co poœwiadczaj¹ zabytki archeologiczne. 
W ci¹gu tysi¹cleci technika wyrobu szk³a siê udoskonala³a i rozprzestrzeni³a na terytorium 
Grecji i Imperium Rzymskiego.

W czasach nowo¿ytnych najprê¿niejszym europejskim oœrodkiem szklarskim sta³a siê We-
necja, w której hutnicy osiedlali siê ju¿ od X w. W 1292 r. wszystkie huty przeniesiono na 
wyspê Murano. Szklarze weneccy produkowali nie tylko szk³o u¿ytkowe. Obok licznych rodzai 
naczyñ o ró¿norodnych kszta³tach huty w Murano od XV w. wytwarza³y równie¿ szk³o luksu-
sowe, o wykwintnych lekkich formach i szczególnie bogatej dekoracji. By³y to swoiste dzie³a 
sztuki, niejednokrotnie umieszczane, na równi z innymi cennymi przedmiotami, w „skarbcach” 
kolekcjonerów. 

Wenecjanie podnieœli wiêc szk³o do rangi zabytkowego, dekoracyjnego obiektu, którego 
u¿ytecznoœæ zesz³a na plan dalszy. Mo¿liwe to by³o dziêki cristallo – bardzo czystemu, jak na 
owe czasy, szk³u sodowemu, z którego ³atwo formowano cienkoœcienne naczynia o wyrafino-
wanych zdobieniach, z wyró¿niaj¹cymi siê kielichami o trzonach skrzyde³kowych. 

Szk³a weneckie, eksportowane od XIII w., zdobywa³y coraz szersze rynki zbytu. Poza We-
necj¹, na pó³noc od Alp, wytwarzano szk³o zarówno w miastach, jak i w hutach leœnych, 
których doœæ proste wyroby, o zielonkawym zabarwieniu, znacznie ustêpowa³y wyrobom 
z Murano. 

W XVI w. – okresie apogeum rozwoju weneckiego szklarstwa, mimo ostrych restrykcji oraz 
strze¿enia tajemnicy wyrobu cristallo, millefiori i innych rodzai szk³a, hutnicy z Murano migro-
wali poza Wenecjê, najpierw do innych miast w³oskich, a nastêpnie do Austrii, Niderlandów, 
Francji, Anglii i Hiszpanii. Zak³adane przez nich huty specjalizowa³y siê w szkle à la façon de 
Venise, wzorowanym na orygina³ach weneckich. Poziom technologiczny tego szk³a by³ tak 
wysoki, ¿e czêsto trudno dziœ rozró¿niæ szk³a powsta³e w Wenecji i poza ni¹, g³ównie w Nider-
landach, gdzie wytwarzano najlepsze przyk³ady tego szk³a. Sytuacja ekonomiczna i polityczna 
Wenecji w XVII w. oraz eksperymenty szklarskie na pó³nocy Europy spowodowa³y, ¿e wenec-
ki oœrodek szklarski powoli traci³ na znaczeniu. W du¿ej mierze wp³ynê³o na to wynalezienie 
szk³a kryszta³owego potasowo-wapniowego w Czechach i szk³a o³owiowego w Anglii.

Kryszta³ czeski odznacza³ siê znacznie wiêksz¹ przejrzystoœci¹ oraz wysokim wspó³czynnikiem 
za³amania œwiat³a. Cechy te uwypukla³a jeszcze bardziej dekoracja, przede wszystkim szlifowa-
na i rytowana – szk³o graj¹ce œwiat³em i cieniem pasowa³o do estetyki baroku. W XVIII stule-
ciu najlepsze szk³o kryszta³owe wytwarzano w hutach saskich, czeskich i œl¹skich; w po³owie 
wieku wysok¹ jakoœæ osi¹ga³y szk³a angielskie. Dorównywa³y im wyroby dwóch polskich hut: 
lubaczowskiej i nalibocko-urzeckiej. 

Kszta³ty zmienia³y siê wraz ze zwyczajami biesiadnymi, co dobrze odzwierciedla zamko-
wa kolekcja. Szklanice i kufle, o prostych, konicznych i cylindrycznych formach, o wysokoœci 
30 – 60 cm i pojemnoœci do 4 litrów, w XVIII stuleciu ust¹pi³y miejsca wielkim kielichom toa-
stowym. Nimi to spe³niali toasty kolejno wszyscy uczestnicy uczty. Kielichy toastowe, nierzadko 
z nakrywami, by³y charakterystyczne zw³aszcza dla kultury polskiej doby saskiej. Wiele z tych 
szkie³, wyró¿niaj¹cych siê nie tylko rozmiarem, ale i dekoracj¹, u¿ywanych by³o przy wyj¹tko-
wych okazjach, a przede wszystkim stanowi³o pami¹tkê i s³u¿y³o do ozdoby kredensu, œwiadcz¹c 
jednoczeœnie o zamo¿noœci w³aœciciela. Wraz ze zmian¹ obyczaju biesiadnego zanik³a forma 
kielicha toastowego, ale nieprzerwanie wystêpowa³ kielich-flet o wysmuk³ej czaszy, przezna-
czony do szampana. Oko³o po³owy XVIII stulecia wprowadzono zwyczaj otrzymywania przez 
ka¿dego z biesiadników „osobistego” zestawu – karafinki albo flaszy (na wino lub wodê) 
i niewielkich rozmiarów kieliszka oraz szklanki. By³y one ustawiane przy ka¿dym nakryciu, 
zamawiano wiêc ca³e zestawy szkie³ serwisowych. Wczeœniej, od XVII w., do repertuaru form 





szklanych w³¹czono te¿ naczynia ¿artobliwe – o rozmaitych kszta³tach (postaci kobiecej, niedŸ-
wiadka i innych zwierz¹t, pistoletu, tr¹bki, buta, beczu³ki itp.), dziurkowanych œciankach i tym 
podobnych rozwi¹zaniach maj¹cych na celu utrudnienie wypicia trunku. ¯artobliwe kielichy 
najczêœciej nie mia³y stopy, co zmusza³o do szybkiego ich opró¿nienia i da³o im nazwê kulaw-
ki. Wspomnieæ nale¿y tak¿e o podró¿nych zestawach szkie³ „puzdrowych”, umieszczanych 
w skrzynce – puzdrze ze specjalnie dopasowanymi przegródkami. Warunkowa³y one równie¿ 
kszta³t flasz – mniej lub bardziej sp³aszczonych prostopad³oœcianów.

Ró¿norodnoœæ form, zmieniaj¹cych siê w kolejnych epokach, dorównywa³a szerokiemu 
repertuarowi dekoracji, pocz¹wszy od malatury farbami emaliowymi, grawerunku i szlifu, 
elementów plastycznych hutniczo formowanych, a skoñczywszy na filigranach, barwieniu szk³a 
w masie b¹dŸ nak³adaniu na nie kolorowych warstw i lustrów, wreszcie z³oceñ. Kolejny dyna-
miczny rozwój technologii szklarskich przypad³ na wiek XIX. Wówczas opracowano wiele 
nowych receptur masy szklanej, jak równie¿ nowych metod zdobienia (np. szk³o prasowane), 
a zupe³nie nowatorskie rozwi¹zania zastosowano na prze³omie tego i XX stulecia, przeprowa-
dzaj¹c liczne eksperymenty, zw³aszcza w Czechach i Francji. 

Szk³a o ró¿norodnych kszta³tach najczêœciej zdobiono, szlifuj¹c i pokrywaj¹c ich powierzch-
niê rytem. Grawerunek umieszczano na œciankach czaszy, na stopie i nakrywach. W kolekcji 
Zamku Królewskiego w Warszawie najwiêksz¹ grupê przedmiotów grawerowanych stanowi¹ 
szk³a heraldyczne, do których mo¿na do³¹czyæ obiekty z inicja³ami. Wyró¿nia siê ponadto zespó³ 
szkie³ z grawerowanymi napisami toastowymi, wykonanymi w hutach polskich i œl¹skich. Od-
dzielnie nale¿y potraktowaæ szk³a œl¹skie o bogatej rytowanej ornamentyce, ³¹cz¹cej motywy 
czysto dekoracyjne, charakterystyczne dla rokoka, z miniaturowymi scenkami pejza¿owymi 
i rodzajowymi. W kolekcji reprezentowane s¹ skromnie tak¿e szk³a z rytowanymi symbolami 
masoñskimi. 

Szlifem zdobiono przede wszystkim trzony i nasady czasz kielichów oraz szyje i ramiona 
karafinek i flasz. Niekiedy szlif by³ jedyn¹ dekoracj¹ szk³a i wówczas ca³a powierzchnia czaszy 
by³a opracowana w tej technice. Od tego schematu nie odbiegaj¹ szk³a ze zbiorów zamko-
wych. 

Technikê malowania farbami emaliowymi ilustruje jedynie kilka szklanic saskich i ich imi-
tacji. Szk³a barwione w masie s¹ jedynie trzy: fioletowa flasza z huty nalibockiej oraz zielony 
zestaw karafinki i kieliszka z huty lubaczowskiej z XVIII w. Typowe dla 1. po³owy XIX w. szk³a 
bezbarwne, powlekane warstw¹ szk³a kolorowego b¹dŸ lustrem, reprezentuje piêæ czerwonych 
szkie³ deserowych i jeden wazonik oraz szlifowana i malowana szklanka w tonacji fioletowo-
-bia³ej.

W zbiorach nie ma szkie³ weneckich o skomplikowanych technikach filigranu i millefiori, 
ale w dwóch kieliszkach z 2. po³owy XVIII w.: z polskiej manufaktury w Nalibokach i angielskiej 
wytwórni, zastosowano w trzonach spiralny bia³y filigran powietrzny, zaœ paterkê z huty Józe-
fina w Szklarskiej Porêbie, z 2. po³owy XIX w., wykonano ze szk³a z wtopionymi nitkami nie-
bieskiego i bia³ego filigranu.





Katalog





I. SZK£O POLSKIE

Pierwsz¹ polsk¹ manufaktur¹ osiemnastowieczn¹ wytwarzaj¹c¹ szk³o wysokiej jakoœci pod 
wzglêdem technologicznym i artystycznym by³a huta na Bielanach pod Warszaw¹, za³o¿ona 
przez Augusta II Mocnego, a dzia³aj¹ca w latach ok. 1710 – przed 1725. Kadra, g³ównie po-
chodz¹ca z Saksonii, bra³a udzia³ w uruchamianiu zarówno tej, jak i kolejnych manufaktur 
szklanych fundowanych przez magnatów. Konstanty Franciszek Fremel, zarz¹dzaj¹cy hut¹ 
bielañsk¹, zatrudniony zosta³ nastêpnie przez Adama Miko³aja Sieniawskiego w Hucie Krysz-
ta³owej w starostwie lubaczowskim, czynnej od 1717. Saksoñczycy równie¿ wp³ynêli znacz¹co 
na pierwsze wyroby huty w Nalibokach, za³o¿onej przez Annê z Sanguszków Radziwi³³ow¹ 
w 1722. Piêtnaœcie lat póŸniej (1737) Radziwi³³owa powo³a³a do ¿ycia kolejn¹ manufakturê 
szklan¹ w pobliskim Urzeczu, na pocz¹tku produkuj¹c¹ wy³¹cznie zwierciad³a, a nastêpnie 
równie¿ szk³o sto³owe. W jej œlady poszed³ brat, Pawe³ Karol Sanguszko, zak³adaj¹c w 1743 
hutê w Cudnowie na Wo³yniu, zdecydowanie ró¿ni¹c¹ siê szlifowan¹ dekoracj¹ od wyrobów 
wy¿ej wymienionych oœrodków szklarskich. Archiwalia, dekoracja heraldyczna oraz analiza 
kszta³tu i proporcji szkie³, przede wszystkim kielichów, pozwoli³y na sklasyfikowanie i charakte-
rystykê wytwórczoœci wyszczególnionych powy¿ej manufaktur.

 Obok tych hut funkcjonowa³o kilkadziesi¹t innych, znanych z nazwy i lokacji, jednak do tej 
pory nie uda³o siê wyodrêbniæ grup wyrobów i przypisaæ ich konkretnym warsztatom. Ten stan 
rzeczy spowodowany jest brakiem dostatecznej dokumentacji, rozproszonej po wielu archiwach, 
oraz zdecydowanie ni¿szym poziomem technicznym i artystycznym tych „nieokreœlonych” szkie³, 
niewykazuj¹cych ¿adnych cech, na podstawie których mo¿na by wi¹zaæ je z najlepszymi hu-
tami. Szk³a te okreœla siê ogólnym mianem „polskie”. 

 Szczególn¹ pozycjê stanowi¹ szk³a z hut nalibocko-urzeckich (7 szkie³) oraz lubaczowskiej 
(13 szkie³). Nale¿y zwróciæ uwagê na szklanicê powsta³¹ najprawdopodobniej w hucie bielañ-
skiej; do tej pory jest to jedyny przyk³ad przypisany tej wytwórni. Przedmioty o nieustalonych 
miejscach produkcji stanowi¹ po³owê zamkowej kolekcji szk³a polskiego, drug¹ czêœæ tworzy 
grupa wysokiej klasy szkie³ zidentyfikowanych. „Niezidentyfikowane” szk³a polskie znajduj¹ce 
siê w zbiorach zamkowych pochodz¹ g³ównie z 2. po³owy XVIII i pocz¹tku XIX stulecia; zdobi¹ 
je przede wszystkich napisy okolicznoœciowe, najczêœciej w formie toastów, ilustruj¹ce ówczes-
ne obyczaje biesiadne. U schy³ku wieku inskrypcje na szk³ach odnosi³y siê niekiedy do wa¿nych 
dziejowych wydarzeñ zachodz¹cych wówczas w kraju, m.in. upamiêtnia³y uchwalenie Konsty-
tucji 3 maja.





HUTA KRÓLEWSKA na Bielanach
Huta królewska na Bielanach, za³o¿ona z inicjatywy króla Augusta II po 1710 (najprawdopo-
dobniej ok. 1713), kierowana przez sprowadzonego z Drezna hutnika Konstantego Franciszka 
Fremela, dzia³a³a ok. 10 lat. Obecnoœæ zespo³u szklarzy z Saksonii i protekcja Augusta II po-
zwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e szk³a tam wytwarzane by³y wysokiej jakoœci. Wœród nielicznych zapi-
sków archiwalnych dotycz¹cych tej huty wymieniony jest zestaw surowców zamówionych 
w Gdañsku w 1720, który uzasadnia przypuszczenie, ¿e w hucie bielañskiej produkowano 
równie¿ luksusowe szk³o kryszta³owe1.

1 Chojnacka 1969, s. 275, przyp. 12; Szelegejd 2002, s. 40, przyp. 57; Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, s. 24.

Stan zachowania: zmatowienia dna, liczne i g³êbokie rysy, 
zw³aszcza dolnej partii wnêtrza.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Pod jedn¹ koron¹ 1997, poz. XI 61.

ZKW/267

 1 Szklanica z dedykacj¹ okolicznoœciow¹
Polska, huta królewska na Bielanach pod Warszaw¹?, ok. 1722
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 15,6 cm, œr. 13,3 cm
nr inw. ZKW/267

Szklanica o konicznej formie. Dekoracja ry-
towana jednostronna: w wydzielonym ulist-
nionymi ga³¹zkami owalnym polu inskrypcja: 
Vivatt/ Es leben Alle 3/ freünde Warschau/ den 
6 Augusty/ Anno 1722.

Wzmianka o Warszawie wskazuje, ¿e tu 
zosta³a wykonana dekoracja – byæ mo¿e szk³o 
nale¿y ³¹czyæ z dzia³aj¹c¹ w tym czasie hut¹ 
na Bielanach. 

Nie ustalono wydarzenia okreœlonego 
dat¹ wyryt¹ na szklanicy. Wiadomo, ¿e wów-
czas król August II przebywa³ w Warszawie, 
prawdopodobnie inskrypcja zwi¹zana jest ze 
zorganizowan¹ przez niego uroczystoœci¹.

Huta królewska na Bielanach





HUTA KRYSZTA£OWA w starostwie lubaczowskim1

Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim by³a, obok powsta³ej kilka lat póŸniej manufaktu-
ry w Nalibokach, najlepsz¹ wytwórni¹ szk³a kryszta³owego w Polsce. Za³o¿ona 12 sierpnia 1717, 
rozpoczê³a produkcjê rok póŸniej – 21 sierpnia 1718. Jej fundatorem by³ Adam Miko³aj Sie-
niawski (ok. 1666-1726), wojewoda be³ski (1692), hetman polny koronny (1702), hetman wiel-
ki koronny (1706), kasztelan krakowski (1710) i starosta lwowski, rohatyñski, lubaczowski, 
stryjski, piaseczyñski. Szczytowy okres produkcji huty przypada na lata 1718-1729, kiedy osobi-
sty nadzór pe³ni³ sam za³o¿yciel, a po jego œmierci – ¿ona El¿bieta z Lubomirskich (zm. w 1729). 
Kadrê fachowców sprowadzono z dwóch prê¿nie rozwijaj¹cych siê oœrodków szklarskich: œl¹sko-
-czeskiego i saskiego, poniewa¿ intencj¹ Sieniawskiego by³o prowadzenie na wysokim poziomie 
manufaktury produkuj¹cej szk³o luksusowe. Kierownikiem huty by³ w latach 1717-1722 doœwiad-
czony hutnik Konstanty Franciszek Fremel, pracuj¹cy poprzednio dla Augusta II w hutach 
drezdeñskich, a nastêpnie w manufakturze królewskiej na Bielanach pod Warszaw¹. 

Po œmierci El¿biety Sieniawskiej zmienili siê w³aœciciele huty, ostatnim z nich by³ starosta 
lubaczowski – Jerzy August Mniszech. Po jego œmierci w 1778 huta przesz³a na w³asnoœæ rz¹du 
austriackiego i funkcjonowa³a jeszcze do koñca XVIII w.

Proweniencja hutników odcisnê³a swe piêtno na kszta³tach i czêœciowo na dekoracji szkie³ 
wytwarzanych w lubaczowskiej Hucie Kryszta³owej. Typowe dla tej wytwórni s¹ kielichy toastowe 
o konicznej czaszy, nierzadko wydêtej u nasady, osadzonej na tralkowym trzonie z ga³k¹, co sta-
nowi³o charakterystyczne elementy szkie³ czeskich z pocz¹tku XVIII stulecia. Wœród ró¿norodnych 
naczyñ sto³owych, o bogatym repertuarze form i zdobnictwa, wymieniæ mo¿na tak¿e kielichy-
-flety, o bardzo wysokiej sto¿kowatej czaszy (osi¹gaj¹ce wysokoœæ przekraczaj¹c¹ nawet 50 cm), 
butle, flasze, karafinki, szklanki i ma³e kieliszki. Produkowano tak¿e ¿yrandole oraz od 1721 – tafle. 

Szk³o lubaczowskie wyró¿nia³ stosowany na szerok¹ skalê szlif, podkreœlaj¹cy przejrzystoœæ 
i œwietlistoœæ masy szklanej: fasetowy, soczewkowy, w karpi¹ ³uskê, czêsto pokrywaj¹cy ca³¹ 
powierzchniê przedmiotów. Niekiedy szlifowane wzory stanowi³y jedyn¹ dekoracjê czaszy 
kielicha. Wœród motywów grawerowanych przewa¿a³y heraldyczne, o graficznym rysunku. 
Kartusz z herbem lub herbami ma³¿onków umieszczano najczêœciej na tle panopliów (bu³aw 
hetmañskich, lasek marsza³kowskich i innych oznak piastowanych godnoœci; pik, chor¹gwi, 
szabel, ³uków, armat itd.), uzupe³nionych u do³u pasem bêbnów, skrzy¿owanych pa³ek, beczek 
i u³o¿onych w sto¿ki kul armatnich. Na podstawie zachowanych kilku zabytków z pustymi 
kartuszami mo¿na stwierdziæ, ¿e herb móg³ byæ dodawany na ¿yczenie zamawiaj¹cego. 

Innym rodzajem dekoracji grawerowanej by³a groteska w stylu Beraina, której przyk³ady 
czerpano m.in. z niemieckich wzorników. W te bogate uk³ady ornamentalne wplatano alego-
rie, przedstawienia ptaków i zwierz¹t. Tematyka religijna nale¿a³a do wyj¹tków (wizerunek 
œw. Tomasza na kielichu z MNK). Motywy roœlinne i ornamentalne s¹ nie tylko uzupe³nieniem 
oprawy herbów, tworz¹ wici przy wylewie czaszy lub w wypadku fletów – w dolnej czêœci 
czaszy, a tak¿e wystêpuj¹ jako samodzielna dekoracja rytowana czaszy kielicha (np. flety 
z motywem winnej latoroœli). Na stopach i nakrywach kielichów jedyny rytowany element zdob-
niczy stanowi¹ czêsto skrzy¿owane ga³¹zki palmy i wawrzynu lub wiæ ulistniona b¹dŸ kwiatowa. 
Stopy fletów ponadto nierzadko s¹ od spodu szlifowane w koncentrycznie u³o¿one soczewki.

Zbiór szkie³ z Huty Kryszta³owej znajduj¹cy siê w Zamku Królewskim w Warszawie stanowi 
doœæ reprezentatywny przegl¹d form wytwórczoœci tej huty, poczynaj¹c od dwóch kielichów 
toastowych i fletów, na butli, flaszach puzdrowych i szk³ach serwisowych (karafinkach) koñcz¹c. 
Wszystkie szk³a zdobi¹ grawerowane motywy heraldyczne, odnosz¹ce siê do osób, dla których 
zosta³y wykonane, a historia wiêkszoœci z nich jest znana dziêki prezentowaniu ich na wystawach 
b¹dŸ zapisom w archiwaliach rodzinnych.

1 Zob.: Szelegejd 2002; Szelegejd 2003; Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005 (gdzie wczeœniejsza literatura).

Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim





Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

 2 Butla z herbem Leliwa
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, przed 1726
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 26 cm, szer. 15 x 11,5 cm
nr inw. ZKW/620

Stopa owalna, sk³adaj¹ca siê z kilku pierœcieni; brzusiec w formie lekko sp³aszczonej kuli, szyja 
wysoka, cylindryczna, z kryz¹ ze szklanej nitki pod wylewem. 

Grawerowana dekoracja jednostronna na brzuœcu: w kartuszu z podwieszonymi girlandami 
kwiatowymi i skrzy¿owanymi bu³awami hetmañskimi, pod koron¹ szlacheck¹, w owalnym polu 
herb Leliwa. Z drugiej strony – matowa rozeta. Ca³a p³aszczyzna butli ozdobiona szlifowanymi, 
równomiernie rozmieszczonymi soczewkami, ró¿nej wielkoœci, u³o¿onymi w rozety, rzêdy 
i romby. Pierwotnie mia³a korek, który istnia³ jeszcze w 1913 (wystawa).

Herb – za³o¿yciela Huty Kryszta³owej w starostwie lubaczowskim – Adama Miko³aja Sie-
niawskiego, od 1702 hetmana polnego koronnego, a od 1706 hetmana wielkiego koronnego 
– godnoœæ tê wyra¿aj¹ umieszczone wœród panoplii bu³awy hetmañskie. Datê graniczn¹ po-
wstania butli okreœla œmieræ Sieniawskiego w 1726.

Analogiczna butla znajduje siê w MNW, nr inw. 212380, zob.: Sztuka zdobnicza 1964, poz. 
344; Polskie szk³o 1987, il. 59; Chrzanowska 1987, s. 14, Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 14.2.

Stan zachowania: dobry; brak korka.

Historia: znajdowa³a siê w zbiorach Ordynacji 
Zamojskich, gdzie trafi³a dziêki koligacjom rodzinnym. 
Zofia z Sieniawskich po œmierci mê¿a Stanis³awa Denhoffa 
wysz³a powtórnie za m¹¿ za Augusta Aleksandra 
Czartoryskiego. Urodzony z tego zwi¹zku Adam Kazimierz 
Czartoryski (1734-1823), ¿onaty z El¿biet¹ z Flemingów, 
mia³ trójkê dzieci, z których najm³odsza – Zofia by³a ¿on¹ 
XII ordynata, Stanis³awa Kostki Zamoyskiego. Wymieniona 
w Inw. Ord. Zamojskich z 1898, nr 1818: „Flasza pêkata 
przyp³aszczona z herbem Leliwa w tarczy barocco 
z 2 bu³awami, z drugiej strony gwiazda; zatyczka szklana 
nieco za du¿a”, z odniesieniem do inwentarza z 1822, 
nr 2: „nale¿a³a do Miko³aja Hieronima Sieniawskiego 
hetm. polnego kor., towarzysza broni Jana III, uczestnika 
odsieczy wiedeñskiej zmar³ego w Lubowli”). W zbiorach 
Ordynacji Zamojskich (na wystawie Ceramiki i Szk³a 
polskiego w 1913 pokazana jako w³asnoœæ ordynata 
hr. Zamoyskiego, opatrzona adnotacj¹ „Nale¿a³a do 
Miko³aja Hieronima Sieniawskiego, Het. Pol. Koronnego”) 
do 1939, po II wojnie œwiatowej w kolekcji Januarego 
Goœcimskiego; 1983 zakupiona do zbiorów ZKW.

Literatura: Pamiêtnik wystawy 1913, tabl. XIII, poz. 130; 
Ajewski 1997, il. 293; Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, 
poz. 14.1.

ZKW/620





Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

 3 Kielich toastowy z herbami Waga i Korczak (nakrywa dobierana)
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, 1721-1730
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 32,5 cm, œr. stopy 14,3 cm, œr. wylewu 13 cm; nakrywa: wys. 15,5 cm, œr. 13,5 cm
nr inw. ZKW/178/a, b

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy, fasetowany, ujêty u do³u talerzykiem, u góry – par¹ talerzyków, 
nad nimi nodus w formie sp³aszczonej kuli, szlifowanej w rzêdy soczewek; oddzielony od cza-
szy czterema talerzykami. Czasza koniczna, u nasady wydêta w du¿¹ bañkê, szlifowan¹ 
w rzêdy soczewek.

Dekoracja czaszy grawerowana, jednostronna: na tle panopliów w ozdobnych kartuszach, 
pod koronami szlacheckimi, w owalnych polach herby: Waga i Korczak. Poni¿ej rz¹d bêbnów 
i szlifowanych stosów kul armatnich. Na stopie – grawerowane skrzy¿owane, zwi¹zane wst¹¿-
k¹ ga³¹zki: podwójna palmowa i laurowa.

Herb Waga – Antoniego Pocieja, herb Korczak – jego ¿ony, Rozalii z Zahorowskich.
Kielich zosta³ zapewne wykonany z okazji œlubu Antoniego Pocieja (zm. 1749), oboŸnego 

wojsk litewskich (1715), stra¿nika wojsk litewskich (1729-1748), starosty wo³kowyskiego, rado-
myskiego, ¿y¿morskiego, z Rozali¹ Zahorowsk¹, zawartego w 1721. 

Sieniawskich i Pociejów ³¹czy³y zarówno koneksje rodzinne, jak i polityczne. Rozalia Zaho-
rowska by³a przyrodni¹ siostr¹ Emercjanny, córki Stanis³awa Warszyckiego, z któr¹ zwi¹zana 
by³a równie¿ El¿bieta Sieniawska. Emercjanna by³a pierwsz¹ ¿on¹ hetmana Ludwika Pocieja, 
który doprowadzi³ do zawarcia tego¿ ma³¿eñstwa, a ponadto razem z Adamem Miko³ajem 
Sieniawskim uczestniczy³ w niektórych przedsiêwziêciach politycznych.

Ze zwi¹zku Antoniego i Rozalii Pociejów urodzi³a siê córka Ludwika Honorata, od 1740 
¿ona Stanis³awa Lubomirskiego (1704-1793), wojewody kijowskiego, syna Jerzego Aleksandra, 
brata stryjecznego El¿biety Sieniawskiej. Dzieci z tego ma³¿eñstwa to: Ludwika, Ksawery, Józef, 
Aleksander i Micha³. Synem Józefa Lubomirskiego (1751-1817) i Ludwiki z Sosnowskich by³ 
Henryk Lubomirski (1777-1850), za³o¿yciel Ordynacji na Przeworsku oraz Biblioteki i Muz. 
Lubomirskich we Lwowie. Jego córka Izabela zosta³a w 1829 ¿on¹ W³adys³awa ks. Sanguszki 
(1803-1870), dlatego te¿ wspomniane ni¿ej: drugi kielich i szklanica z tymi samymi herbami 
znalaz³y siê w zbiorach XX Sanguszków w Gumniskach, a po 1945 – w kolekcji Muz. w Tarno-
wie, obecnie jako depozyt ks. Paw³a Sanguszki i ks. Claude Sanguszko. 

Zarówno forma, jak i dekoracja: szlifowana oraz grawerowana, s¹ charakterystyczne dla 
wyrobów lubaczowskich.

Analogiczna dekoracja heraldyczna na szklanicy i kielichu szlifowanym w rybi¹ ³uskê ze 
zbiorów Muz. w Tarnowie (nr inw. MT-Dep./3552 i MT-Dep./3551; zob.: Szk³a z Huty Kryszta-
³owej 2005, poz. 24.2 i 24.3). Forma kielicha i rozmieszczenie dekoracji rytowanej i szlifowanej 
analogiczne do kielichów z herbem Leliwa Adama Sieniawskiego z 1722 ze zbiorów MNW 
oraz Muz. w £añcucie (zob.: Staropolski toast 1970, poz. 57).

Nakrywa nie stanowi kompletu z kielichem, co potwierdzi³y badania szk³a pod wzglêdem 
zawartoœci pierwiastków (przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera), 
które równie¿ wykluczy³y wykonanie jej w hucie lubaczowskiej.

Stan zachowania: objawy choroby szk³a: lekkie 
zmêtnienie, miejscowo – pocz¹tkowe stadium powstawania 
siatki spêkañ, ubytki powierzchni wzd³u¿ rysy wewn¹trz 
czaszy, równomierne, drobne na podstawie, skupiska tam¿e. 

Historia: pochodzi ze zbiorów Ordynacji hr. Krasiñskich 
(wymieniony w Inwentarzu Ordynacji Krasiñskich 
w Skarbcu – nr 846), do których trafi³ byæ mo¿e jako 
dar Jerzego Henryka Lubomirskiego (1817-1872), 

syna Henryka Lubomirskiego, dla zaprzyjaŸnionego 
Zygmunta Krasiñskiego (1812-1859). W zbiorach 
Ordynacji do 1939; 1974 przekazany do zbiorów ZKW 
legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Pamiêtnik wystawy 1913, tabl. XVI, il. 30; 
Chojnacka, Birkenmajer 1975, s. 8, poz. 4; Decorum ¿ycia 
Sarmatów 1980, poz. 217, il. 82; Szk³a z Huty Kryszta³owej 
2005, poz. 24.1 (por. poz. 24.2 i 24.3).





Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim
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Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

 4 Kielich toastowy z nakryw¹, z herbami Denhoff i Leliwa
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, 1724-1728
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. ca³kowita 48 cm, wys. kielicha 34,1 cm, œr. stopy 14,4 cm, œr. wylewu 14,5 cm; 
nakrywa: wys. 15,3 cm, œr. 14,3 cm
nr inw. ZKW/1480/a, b

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy, szlifowany, oœmiobocznie fasetowany, oddzielony od czaszy 
ga³k¹ szlifowan¹ w dwa rzêdy soczewek, ujêt¹ talerzykami. Czasza koniczna z doln¹ czêœci¹ 
wydêt¹ w bañkê, szlifowan¹ w wieloboczne soczewki. Nakrywa okr¹g³a, wysklepiona, z uchwy-
tem w formie oœmiobocznie fasetowanego sto¿ka, osadzonego na sp³aszczonej kuli.

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: na tle panopliów dwa kartusze pod korona-
mi szlacheckimi z klejnotami, z herbami Denhoff i Leliwa. Przy krawêdzi wylewu czaszy gra-
werowana wiæ roœlinna z kwiatami; na stopie i nakrywie grawerowane dwie ga³¹zki przewi¹-
zane kokard¹: palmowa i laurowa. 

Herb Denhoff – hetmana Stanis³awa Denhoffa i herb Leliwa – jego ¿ony Zofii z Sieniawskich.
Kielich wykonano z okazji zawartego w 1724 ma³¿eñstwa Zofii Sieniawskiej, córki Adama 

Miko³aja Sieniawskiego, i Stanis³awa Denhoffa, ³owczego litewskiego (1697), miecznika koron-
nego (1704), hetmana polnego litewskiego (1709), wojewody po³ockiego (1722), starosty 
nowokorczyñskiego, ka³uskiego, koœcierzyñskiego, lubocheñskiego, mozyrskiego, latowickiego, 
lucyñskiego, zydekañskiego. Stanis³aw Denhoff zmar³ w 1728, co wyznacza górn¹ granicê 
okresu, w którym powsta³ kielich.

Zarówno kszta³t kielicha, jak i szlif soczewkowaty w dolnej czêœci czaszy, na trzonie i nodusie 
oraz na uchwycie nakrywy s¹ bardzo typowe dla wyrobów huty lubaczowskiej z lat 20. XVIII w.

Stan zachowania: nawarstwienia wewn¹trz zwieñczenia; 
zaciek na dnie, przetarcia i zmatowienia na krawêdziach; 
rysy bardzo mocne wewn¹trz na dnie czaszy, 
równomiernie na ca³ej powierzchni, ró¿nej wielkoœci; 
ubytki na wierzcho³ku nakrywy i krawêdzi podstawy; 
wykruszenia na fasetach; lekkie zmêtnienie nakrywy. 
Ubytek w stopie widoczny ju¿ na fotografii w Pamiêtniku 
wystawy 1913.

Historia: znajdowa³ siê w dawnych zbiorach Ordynacji 
Zamojskich (na wystawie 1913 jako w³asnoœæ ordynata 
M. hr. Zamoyskiego); po II wojnie œwiatowej w kolekcji 
Januarego Goœcimskiego. Do zbiorów Ordynacji 
Zamojskich trafi³ dziêki koligacjom rodzinnym. Zofia 
z Sieniawskich po œmierci mê¿a Stanis³awa Denhoffa 
wysz³a powtórnie za m¹¿ za Augusta Aleksandra 
Czartoryskiego. Urodzony z tego zwi¹zku Adam Kazimierz 
Czartoryski (1734-1823), ¿onaty z El¿biet¹ z Flemingów, 

mia³ trójkê dzieci, z których najm³odsza – Zofia by³a 
¿on¹ XII ordynata, Stanis³awa Kostki Zamoyskiego. Dodaæ 
nale¿y, ¿e pa³ac B³êkitny w Warszawie, nale¿¹cy do Zofii 
i Augusta Aleksandra Czartoryskich, otrzymali najpierw 
w 1761 nowo¿eñcy – Adam i Izabela Czartoryscy, 
a w 1811 sprzedali go córce Zofii i jej mê¿owi 
Stanis³awowi Kostce Zamoyskiemu. ród³a archiwalne 
potwierdzaj¹ ponadto, ¿e w zbiorach Zamoyskiego 
znajdowa³y siê liczne przedmioty, w tym szk³a, nale¿¹ce 
niegdyœ do Augusta Aleksandra Czartoryskiego, 
a wiêc i zwi¹zane z jego ¿on¹ – Zofi¹ z Sieniawskich 
(zob.: Ajewski 1995, nr 4, s. 449-483); 1984 zakupiony 
do zbiorów ZKW.

Literatura: Pamiêtnik wystawy 1913, poz. 146, tabl. XVI; 
Polskie szk³o 1987, il. 53, 54; Pod jedn¹ koron¹ 1997, 
poz. XIV 25; Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 1; 
Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 25. 
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 5 Kielich-flet z herbem Mniszech
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, prze³om lat 20. i 30. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 31 cm, œr. stopy (domniemana) 7 cm, œr. wylewu 7 cm
nr inw. ZKW/2288

Stopa (obecnie destrukt): okr¹g³a, lekko wysklepiona, szlifowana od do³u w koncentrycznie 
u³o¿one owalne soczewki i zdobiona grawerowanymi skrzy¿owanymi ga³¹zkami. Trzon tralkowy, 
z pêcherzem powietrza, szlifowany w fasety, oddzielony od czaszy talerzykiem. Czasza wysmuk³a 
sto¿kowata, szlifowana we wzór w „jode³kê” z soczewkami i rozetami, podzielony na dwie czêœci; 

w nim wydzielony okr¹g³y medalion z deko-
racj¹ grawerowan¹: w kartuszu z podwieszo-
nymi girlandami kwiatów, pod koron¹ szla-
check¹ z klejnotem herbu, w owalnym meda-
lionie herb Mniszech. Na stopie na osi kartusza 
grawerowane dwie ga³¹zki palmowe.

Herb Mniszech prawdopodobnie mo¿na 
przypisaæ Józefowi Wandalinowi Mniszchowi 
(1670-1747), rotmistrzowi pancernemu (1693), 
genera³owi artylerii litewskiej (1701-1706), 
marsza³kowi nadwornemu litewskiemu 
(1706), marsza³kowi wielkiemu koronnemu 
(1713), kasztelanowi krakowskiemu (1742), 
staroœcie sanockiemu, jaworowskiemu, go-
³¹bskiemu, rohatyñskiemu.

Sieniawskich i Józefa Wandalina Mnisz-
cha ³¹czy³a d³ugoletnia przyjaŸñ uwarunko-
wana uk³adami politycznymi, a umocniona 
ma³¿eñstwem córki Józefa – Teresy z Józefem 
Lubomirskim, bratem El¿biety, zawartym po 
1715. Warto nadmieniæ, ¿e El¿bieta Sieniaw-
ska prowadzi³a rozleg³¹ korespondencjê 
z Józefem Wandalinem, a w czasie swej 
ostatniej choroby przed œmierci¹ by³a okre-
sowo pod opiek¹ Teresy. 

Forma kartusza typowa dla wyrobów 
lubaczowskich, stosowana ju¿ od po³. lat 20. 
XVIII w. 

Analogicznie skomponowan¹ dekoracjê: 
grawerowan¹ heraldyczn¹ i szlifowan¹ – uk³ad 
spiralny (choæ szlif w paski i per³y), ma flet 
z herbem Pilawa, prezentowany na wysta-
wach w 1883 i 1913 (zob.: Szk³a z Huty Krysz-
ta³owej 2005, poz. 81). Pewne podobieñstwo 
widoczne jest równie¿ w szlifie na kielichu 
z herbem Denhoff ze zbiorów Muz. w Tarno-
wie (nr inw. MT-Dep./3547).

Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

Stan zachowania: utr¹cona stopa, zachowana 
we fragmentach; rysy wewn¹trz czaszy.

Historia: 1988 dar Anny Korewy dla ZKW.

Literatura: Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 82.

ZKW/2288
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 6 Kielich-flet z herbami Mniszech i Topór
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, prze³om lat 20. i 30. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 32 cm, œr. stopy 9,8 cm, œr. wylewu 7,5 cm
nr inw. ZKW/2289

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon 
tralkowy, czasza sto¿kowata, wysmuk³a.

Dekoracja czaszy grawerowana jedno-
stronna: na tle panopliów, pod koronami 
szlacheckimi, w owalnych polach herby: 
Mniszech i Topór; pod nimi bêbny, lufy i sto¿-
ki kul armatnich. Poni¿ej po³owy wysokoœci 
czaszy grawerowane arkadki wype³nione 
kwiatami; poni¿ej krawêdzi wylewu matowy 
pasek z du¿ymi soczewkami i rzêdem pó³koli. 
Na stopie grawerowany wieniec z pêdów 
roœlinnych z listkami i kwiatami.

Kielich wykonano dla ma³¿onków: Józe-
fa Wandalina Mniszcha herbu Mniszech 
i jego drugiej ¿ony Konstancji Tar³ówny her-
bu Topór, których œlub odby³ siê przed 1712 
(zob. nr kat. 5).

Stan zachowania: pionowe pêkniêcie czaszy d³ugoœci
 ok. 7 cm, zmatowienie powierzchni wewnêtrznej czaszy.

Historia: 1988 dar Anny Korewy dla ZKW.

Literatura: Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 92.

ZKW/2289





 7 Kielich-flet z herbem Szreniawa
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, prze³om lat 20. i 30. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 23,5 cm, œr. wylewu 8,3 cm (wys. czaszy 17,5 cm)
nr inw. ZKW/935

Stopa, pierwotnie okr¹g³a (obecnie brak); trzon tralkowy, szlifowany w fasety, oddzielony od 
czaszy talerzykiem; czasza sto¿kowata, wysoka.

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: na paludamencie z bu³awami hetmañskimi, 
w kartuszu podtrzymywanym przez dwa putta (jedno trzymaj¹ce koronê królewsk¹, a drugie 
z napisem VIVAT), pod mitr¹ ksi¹¿êc¹, w owalnym polu, herb Szreniawa. Poni¿ej krawêdzi 
wylewu – wiæ roœlinna z kwiatami. 

Herb rodu ksi¹¿¹t Lubomirskich, z którego wywodzi³a siê El¿bieta Sieniawska, córka Stanis³a-
wa Herakliusza. Precyzyjne datowanie i wskazanie osoby, dla której kielich ten zosta³ wykonany, 
jest utrudnione. Dwóch bu³aw – symbolu sprawowania urzêdu hetmana, nie mo¿na odnieœæ do 
wy¿ej wspomnianego Stanis³awa Herakliusza, hetmana polnego, a nastêpnie wielkiego (do 1702), 
ani do Hieronima Augustyna, hetmana wielkiego koronnego (1702-1706). W latach 1728-1735 
wakowa³y stanowiska hetmana wielkiego koronnego, polnego koronnego i litewskiego, a w latach 
1730-1735 – hetmana wielkiego litewskiego. Datowanie kielicha na 2. po³. lat 20. sugerowa³aby 
dekoracja rytowana, jednak brak Orderu Or³a Bia³ego, który zosta³ nadany w 1730 ksi¹¿êtom 
z rodu Lubomirskich: synowi Hieronima Augustyna – Jerzemu Ignacemu i synowi Aleksandra 

Micha³a – Jerzemu Paw³owi Aleksandrowi 
(ok. 1669-1735) oraz Teodorowi (1683-1745), 
synowi Stanis³awa Herakliusza. Kielich móg³ 
byæ wykonany dla jednego z wymienionych 
cz³onków rodu Lubomirskich. Jednak symbo-
le w³adzy królewskiej – korona i napis VIVAT 
odnosz¹ siê najprawdopodobniej do osoby 
Teodora, ¿ywi¹cego nadziejê na zdobycie 
korony polskiej po œmierci Augusta II w 1733, 
a tym samym przesuwaj¹ datê powstania szk³a. 
Z jego osob¹ te¿ nale¿y wi¹zaæ kielich, mimo 
¿e bu³awy hetmañskie wskazuj¹ na Jerzego 
Ignacego Lubomirskiego, pe³ni¹cego w latach 
1726-1732 funkcjê pisarza polnego koronne-
go, a bêd¹cego równie¿ genera³em wielkim 
koronnym i genera³em wojsk saskich. Zgodnie 
z przyjêt¹ w 1717 zasad¹, w czasie wakatu 
hetmana w³adzê wojskow¹, a wiêc de facto 
hetmañsk¹, obejmowa³ regimentarz, jeden lub 
kilku. Zastêpc¹ hetmana by³ ponadto pisarz. 
Obydwie te funkcje pe³ni³ w koñcu lat 20. 
w³aœnie Jerzy Ignacy Lubomirski. Nale¿y nad-
mieniæ, ¿e Jerzy Pawe³ Aleksander by³ w 1735 
kandydatem do bu³awy polnej koronnej.

Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

Stan zachowania: brak stopy i fragmentu dolnej czêœci trzonu. 

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 71.

ZKW/935





Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim

 8-11 Para flasz puzdrowych 
i para karafinek z kompletu szkie³ z herbem Starykoñ 
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, lata 30.-40. XVIII w. 
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, karafinki dodatkowo czêœciowo polerowane
flasze: wys. 16,7 cm, podstawa 12 x 7,2 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/256, FC-ZKW/257, depozyt w ZKW 
(ZKW-dep. FC/401, ZKW-dep. FC/402)
karafinki: wys. 15,5 cm, œr. podstawy 4,7 cm, œr. wylewu 2,7 cm
nr inw. ZKW/351/1 a, b, ZKW/351/2 a, b

Flasze: korpus w kszta³cie sp³aszczonego prostopad³oœcianu o zaokr¹glonych ramionach. Szy-
ja krótka, z p³askim ko³nierzem (kryz¹) przy wylewie.

Karafinki: podstawa okr¹g³a, oddzielona coko³em od owoidalnego brzuœca, szyja d³uga 
z ko³nierzem; ca³a powierzchnia fasetowana. Korek w formie sp³aszczonej kulki oszlifowanej 
w dwa rzêdy owali (oliwek); nasada w formie tulejki, zwieñczenie – szlifowan¹ kulk¹.

Na flaszach i karafinkach identyczna dekoracja grawerowana jednostronna: na ozdobnej 
konsoli, w rokokowym kartuszu podtrzymywanym przez lwa, pod koron¹ szlacheck¹ z klejno-
tem, herb Starykoñ.

FC-ZKW/256





Herb Starykoñ prawdopodobnie odnosi siê do rodziny Wielopolskich; analogiczna flasza 
lub ta sama – wraz z innymi szk³ami zdobionymi tym herbem – eksponowana by³a na wystawie 
w Warszawie w 1913 jako w³asnoœæ Marii Potulickiej, w³aœcicielki maj¹tku w Oborach pod 
Warszaw¹. Pamiêtnik tej wystawy odnotowa³ 13 szkie³ z herbem Starykoñ, wœród których znaj-
dowa³y siê flasze, karafki, kieliszki, szklanki i pucharki. Ich atrybucja jest ró¿norodna: szk³a 
okreœlono jako wyrób hut nalibockich, czeskich, a w jednym wypadku nawet – jako francuskie. 

Szk³a te pochodz¹ z zespo³u szkie³ serwisowych, z którego czêœæ znajduje siê w zbiorach 
MNW (flasza nr inw. 158511 MNW; flasza nr inw. 191107 MNW, szklanka nr inw. 158570 MNW 
oraz kieliszek z herbem Starykoñ nr inw. 232188 MNW, datowany ju¿ na XIX w.) oraz w kolek-
cji Muz. w Wilanowie (flasza nr inw. Wil. 5834 i 8 szklanek nr inw. Wil. 5826-5833: 7 z XIX w. 
i 1 z XVIII w.; por. Szelegejd 2007, s. 68-71).

Serwis z herbem Starykoñ zosta³ wykonany b¹dŸ dla Franciszka Wielopolskiego (zm. 1732), 
b¹dŸ jednego z jego synów: Karola, Hieronima lub Jana. Byli oni skoligaceni z El¿biet¹ Sie-
niawsk¹ przez drug¹ ¿onê Franciszka (œlub 1711), Annê Lubomirsk¹ (zm. 1779), jej stryjeczn¹ 
siostrê. 

Karol (zm. 1772), IX ordynat piñczowski, by³ ¿onaty z El¿biet¹ Mniszchówn¹ (zm. 1746) 
1. voto Lubomirsk¹, z ma³¿eñstwa z Józefem, przyrodnim bratem El¿biety Sieniawskiej. Jan 
(zm. 1773), wojewoda sandomierski 1750, by³ ¿onaty z Mariann¹ Jab³onowsk¹ (1708-1765), 
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córk¹ Aleksandra Jana (zm. 1733), chor¹¿ego wielkiego koronnego, i Teofili Sieniawskiej 
(1677-1754), córki El¿biety Potockiej i Adama Hieronima, siostry Adama Miko³aja Sieniawskie-
go. Ich brat przyrodni, Hieronim (zm. 1779), genera³ m. i szef regimentu gwardii konnej ko-
ronnej 1745, genera³ lejtnant 1752, czeœnik koronny 1750-1754, koniuszy wielki koronny 1754, 
st. genera³ krakowski 1768-1774, starosta ¿arnowiecki i przemykowski, w 1741 o¿eni³ siê 
z Urszul¹ Potock¹ (1725-1806). Hieronim Wielopolski umar³ bezdzietnie, ale jego ¿ona Urszu-
la z Potockich wychowywa³a po œmierci swej siostry Teresy Eleonory Potockiej (1722-1762), 
1. voto Nakwaskiej, 2. voto Potulickiej, jej syna z drugiego ma³¿eñstwa z Aleksandrem Hilarym 
(1722-1777), starost¹ borzechowskim – Micha³a Bonawenturê Ignacego Potulickiego (1756-
-1805), a nastêpnie – jego osieroconego syna ze zwi¹zku z El¿biet¹ Wodzick¹ (1770-1806): 
Kaspra Piotra Aleksandra (1792-1853). El¿bieta Wielopolska zapisa³a Kasprowi i jego bratu 
Kazimierzowi (1793-1871) m.in. klucz oborski. Kazimierz osiad³ w Galicji jako w³aœciciel Bobr-
ka i kamienic w Krakowie; z pierwszego ma³¿eñstwa z Gabriel¹ Miel¿yñsk¹ mia³ syna Kazimie-
rza (1820-1850), osiad³ego w Potulicach. Jego córka ze zwi¹zku z Mari¹ Zamoysk¹, Maria 
(1855-1927), zamê¿na z Bogdanem Ogiñskim, rozproszy³a pami¹tki po Potulickich zgromadzo-
ne w Bobrku.

Natomiast Kasper, ¿onaty z Teres¹ Miel¿yñsk¹ (1797-1867), osiad³ w Oborach. Jego dzieci 
by³y wspó³w³aœcicielami Obór: Stanis³aw (1822-1893), Maria (1825-1901), W³odzimierz (1826-
-1889) i Gabriela (1829-1892). Ich brat Józef (1828-1870) osiad³ w dobrach posagowych ¿ony 
Ofelii Skórzewskiej – Jeziorach Wielkich ko³o Zaniemyœla. Jego syn Mieczys³aw (1858-1910) 
zosta³ pod koniec ¿ycia, po œmierci Marii Potulickiej w 1901, w³aœcicielem Obór. W 1921 zarz¹d 
Obór obj¹³ jego syn ze zwi¹zku z Krystyn¹ Hutten-Czapsk¹ (1861-1931) – Henryk Józef Adolf 
Gustaw (1888-1931); po jego œmierci ostatni¹ w³aœcicielk¹ Obór by³a jego ¿ona Maria Antoni-
na ze Stroynowskich, wysiedlona w 1945.

W³odzimierz wystawia³ m.in. szk³a z herbem Starykoñ na warszawskiej wystawie staro¿yt-
noœci w 1881, zaœ jego siostra Maria figuruje jako w³aœcicielka tych szkie³ eksponowanych na 
wystawie ceramiki i szk³a w 1913, zorganizowanej przez TOnZP. Data jej œmierci (1901) wyklu-
cza jej osobê, ale inne Marie Potulickie by³y za m³ode lub zamê¿ne w tym czasie i nie mia³y 
nic wspólnego z maj¹tkiem w Oborach czy Warszaw¹. Podanie Marii jako w³aœcicielki szkie³ 
dziwi tym bardziej, ¿e w latach 1910-1921 zarz¹d nad Oborami sprawowa³a, jak mo¿na s¹dziæ, 
wdowa po Mieczys³awie Potulickim – Krystyna Hutten-Czapska.

Dekoracja grawerowana, nietypowa dla szkie³ lubaczowskich. Szk³a by³y przypisywane 
hutom nalibocko-urzeckim i datowane na 3. æw. XVIII w. W trakcie opracowywania monogra-
ficznej wystawy szkie³ z hut w Nalibokach i Urzeczu przez Aleksandrê Kasprzak z MNW zosta-
³y wykluczone jako ich wyroby, w trakcie badañ szkie³ przeprowadzonych w 2000 przez 
dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera – okreœlone w grupie szkie³ lubaczowskich z lat 1730-1740.

Stan zachowania: flasze – dobry, karafinki: 
nr inw. ZKW/351/1 a, b – stan bardzo dobry; 
nr inw. ZKW/351/2 a, b – pêkniêcie szyi, ubytki 
na krawêdzi wylewu w miejscu klejenia, 
wykruszenia pojedyncze na korku i rycie korpusu; 
szyja klejona.

Historia: flasze: pochodz¹ ze zbiorów Wielopolskich 
i Potulickich w Oborach; karafinki: 1974 przekazane 
do zbiorów ZKW legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: flasze: Zbiory Fundacji im. Ciechanowieckich 
1989, poz. 267; Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 7; 
Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 120.1.2, 120.1.3. 
Por. Pamiêtnik wystawy 1913, poz. 261, tabl. XV; 
Polskie szk³o 1987, poz. 51.
Karafinki: Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 120.3.2, 
120.3.3.





 12- Kieliszek i karafinka z herbem Mniszech 
 -13 z zastawy Jerzego Wandalina Mniszcha 

Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim, po 1742
szk³o zielone, szlifowane, grawerowane, z³ocone (w rycie)
kieliszek: wys. 14 cm, œr. stopy 6,5 cm, œr. wylewu 6 cm
karafinka: wys. 13,5 cm, podstawa: 5,5 x 4,9 cm 
nr inw. ZKW/198, ZKW/197

Karafinka – o brzuœcu czworobocznym, z zaokr¹glonymi ramionami i w¹sk¹, d³ug¹ szyj¹, szli-
fowanymi w p³ytkie owalne ¿³obienia. Kieliszek w typie angielskim: na okr¹g³ej stopie trzon 
rozszerzaj¹cy siê ku górze i przechodz¹cy w koniczn¹ czaszê, szlifowan¹ pod wylewem w rz¹d 
okr¹g³ych soczewek. 

Dekoracja grawerowana i z³ocona jednostronna, analogiczna na czaszy kieliszka i korpusie 
karafinki: na tle panopliów w ozdobnym kartuszu pod koron¹ szlacheck¹ z klejnotem, w owal-
nym polu herb Mniszech. Poni¿ej pas z³o¿ony z bêbnów, skrzy¿owanych pa³ek i trójek kul.

Wed³ug tradycji naczynia te pochodzi³y z serwisu darowanego przez Radziwi³³ów z okazji 
œlubu Zofii z Mniszchów Potockiej, wykonanego w manufakturach nalibocko-urzeckich (Bucz-
kowski 1958). Elementy dekoracji, jak pas panopliów, kartusz, wskazywa³y na proweniencjê 
lubaczowsk¹. Potwierdzi³y to zarówno badania szkie³, jak i Ÿród³a archiwalne, które ponadto 
wykaza³y, ¿e zamówiono je dla ojca Józefy Amalii – Jerzego Augusta Mniszcha. Zygmunt Dol-
czewski z Muz. Sztuki U¿ytkowej, wi¹¿¹c szk³a z osob¹ Jerzego Augusta (Vitrea Splendida 2002, 
poz. 106-107), datuje je po 1753. Datowanie po 1742 jest uzasadnione wystêpowaniem wœród 
panopliów lasek – symbolu godnoœci marsza³ka, jak¹ pe³ni³ Mniszech od 1742 (marsza³ek 
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nadworny). Analogiczne zestawy szkie³: karafinki i kieliszka, znajduj¹ siê, poza wspomnianym 
MNP i MNK, w zbiorach prywatnych Ryszarda Janiaka, dwie karafinki i kieliszek – w kolekcji 
Muz. w Wilanowie (por. katalog I Aukcja szk³a i porcelany, Rempex, 9 marca 2005, poz. 216, 
i Szelegejd 2007, s. 74-75); karafinka jest równie¿ w zbiorach Muz. Karkonoskiego. Wszystkie 
szk³a pochodz¹ z jednego serwisu, zapewne stanowi³y niewielki komplet szkie³ puzdrowych.

Stan zachowania: dobry; wewnêtrzna powierzchnia 
czaszy porysowana.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Chojnacka, Birkenmajer 1975, s. 16, poz. 67, 
Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, poz. 117.

Stan zachowania: kieliszek – zmatowienia, rysy; karafinka 
– przetarcia, rysy, wykruszenia przy krawêdziach, 
wewn¹trz nawarstwienia py³owo-t³uszczowe i organiczne, 
przetarte z³ocenia.

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Buczkowski 1958, s. 106; Chojnacka, 
Birkenmajer 1975, s. 15, poz. 58; Decorum ¿ycia 
Sarmatów 1980; Polskie Szk³o 1987, tabl. II; 
Pod jedn¹ koron¹ 1997, poz. XIV 35; Ceramika i Szk³o 
1998, cz. Szk³o, poz. 6; Szk³a z Huty Kryszta³owej 2005, 
poz. 126.1.3, 126.2.3.

 14 Kielich-flet z herbem Sas
Huta Kryszta³owa w starostwie lubaczowskim?, lata 30.-40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane (czêœciowo polerowane), srebro
wys. 30,3 cm, œr. stopy 7,3 cm, œr. wylewu 6,9 cm
nr inw. ZKW/313

Stopa i niski trzon jednorodne, wykonane ze 
srebra. Powy¿ej nodus w formie kulki, czasza 
sto¿kowata, wysoka.

Dekoracja czaszy grawerowana jedno-
stronna: w ozdobnym kartuszu z podwieszo-
nymi girlandami, pod koron¹ szlacheck¹, 
w owalnym polu herb SAS; po bokach litery 
S B  P O. Prawdopodobnie inicja³y i herb od-
nosz¹ siê do Stanis³awa Brzeœciañskiego, 
podczaszego owruckiego (1734-1753), lub,
w wypadku datowania na lata 60., herb 
i inicja³y nale¿a³oby wi¹zaæ ze Stanis³awem 
Kostk¹ Baczyñskim, podstolim owruckim 
(1766), stolnikiem (1767), a w 1774 – cho-
r¹¿ym ¿ytomierskim. 

Kompozycja grawerowanej dekoracji 
oraz kszta³t fletu wskazuj¹ na zwi¹zki z hut¹ 
lubaczowsk¹, ale badania masy szklanej 
wykaza³y rozbie¿noœæ z grup¹ badanych 
szkie³ z pewnoœci¹ wykonanych w Hucie 
Kryszta³owej.

ZKW/313





HUTA SZK£A KRYSZTA£OWEGO w Nalibokach 
i HUTA ZWIERCIADLANA w Urzeczu1

Huty w Nalibokach i Urzeczu powsta³y z inicjatywy Anny z Sanguszków Radziwi³³owej, która po 
œmierci mê¿a Karola Stanis³awa prowadzi³a prê¿n¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w swoich w³oœciach, 
zak³adaj¹c rozliczne warsztaty i manufaktury. Manufaktura w Nalibokach zosta³a za³o¿ona w 1722 
(czynna do 1862) i do œmierci Anny w 1746 by³a prowadzona na najwy¿szym poziomie produkcji. 
W pierwszych latach kierownictwo i g³ówn¹ kadrê manufaktury tworzyli doœwiadczeni fachowcy 
przybyli z Saksonii, w tym z samego Drezna (m.in. Konstanty Franciszek Fremel, znany z hut 
bielañskiej i lubaczowskiej). Nastêpstwem tego s¹ widoczne w kszta³tach i dekoracji szk³a z tamtych 
lat zapo¿yczenia, czerpanie z wzorów saskich. Hutnicy niemieccy i wykszta³cona przez nich kadra 
rodzimych hutników, szlifierzy i grawerów stanowili wysoko wykwalifikowany zespó³, dziêki czemu 
uzyskiwano tak dobre osi¹gniêcia pod wzglêdem technologicznym i artystycznym. 

Wœród bogatego repertuaru szkie³ wyró¿niaj¹ siê – znacznymi rozmiarami – kielichy toasto-
we, zamawiane z ró¿nych okazji (np. zaœlubin). Obok szkie³ reprezentacyjnych wytwarzano 
równie¿ zestawy szkie³ podró¿nych (flasze umieszczane w specjalnych pud³ach – puzdrach) 
oraz sto³owych, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ luksusowe szk³a cienkoœcienne, 
pojawiaj¹ce siê w repertuarze huty od lat 30. XVIII stulecia. Serwis szklany sk³ada³ siê z kil-
kunastu lub kilkudziesiêciu sztuk kieliszków, fletów, szklanek i par flasz lub karafinek (do wina 
i wody), przeznaczonych dla ka¿dego goœcia z osobna.

Ogólnie wyroby nalibockie s¹ bardzo ró¿norodne, zarówno pod wzglêdem formy, jak 
i dekoracji. Jest to efekt du¿ej inwencji twórczej pracuj¹cych w manufakturze hutników, roz-
wijanej tym bardziej, ¿e za opracowanie nowej formy czy dekoracji wyp³acano dodatkowe 
wynagrodzenie. Kielichy mia³y rozmaicie opracowane i uformowane zarówno czasze, jak 
trzony i stopy. Najbardziej typow¹ dla Naliboków czasz¹ by³a koniczna z podstaw¹ wydêt¹ 
w jedn¹ – trzy bañki, wprowadzona ok. 1730. Oprócz niej wystêpowa³y tak¿e proste kszta³ty: 
koniczne, cylindryczne, sto¿kowate, niekiedy bardzo wysmuk³e (flety). Nasady czasz kielichów 
by³y najczêœciej szlifowane w rzêdy soczewek lub rodzaj fryzu arkadkowego, podobnie jak 
nakrywy, których forma wzorowana by³a na dolnej czêœci czaszy. Trzonom nadawano zazwyczaj 
kszta³t tralki, ale ich ró¿ne proporcje oraz zdobienie szlifem, a tak¿e rozmieszczenie elementów 
dodatkowych: ga³ek, talerzyków, stworzy³y ca³y szereg wariacji. Okr¹g³e stopy ró¿ni³y siê miê-
dzy sob¹ przede wszystkim stopniem uniesienia, które by³o b¹dŸ minimalne (stopa p³aska), 
niewielkie (stopa lekko uniesiona) lub bardzo du¿e (stopa kapeluszowa). Pod koniec XVIII w., 
zgodnie z przyjêt¹ mod¹, czaszê (z regu³y owoidaln¹ lub pó³owoidaln¹) osadzano na doœæ 
masywnej podstawie czworo- lub oœmiobocznej. Produkowano te¿ du¿o szkie³ w popularnym 
„typie angielskim”, dwóch rodzai: odznaczaj¹cych siê prost¹ form¹ – o trzonie pe³nym prze-
chodz¹cym bezpoœrednio w czaszê, oraz kieliszków ze szk³a cieñszego o trzonie wype³nio-
nym filigranem. W XIX w. kszta³ty zostaj¹ uproszczone; nie s¹ ju¿ wyró¿nikiem dla huty, bowiem 
inne polskie manufaktury przejmuj¹ tak¿e te schematy wzorów.

Szk³a o tak ró¿norodnych formach otrzymywa³y równie bogat¹ dekoracjê rytowan¹, jednak 
z przewag¹ heraldycznej, komponowanej wed³ug ustalonego schematu: tarcze herbowe 
umieszczane by³y na tle paludamentu. Grawerowano tak¿e sceny figuralne, polowania, alego-
rie, motywy roœlinne ³¹czone z ornamentem, zdobi¹ce ca³¹ p³aszczyznê czaszy. Charakterystycz-
ne dla szkie³ z Naliboków i Urzecza, stanowi¹ce te¿ jeden z ich wyró¿ników, by³y tzw. kreteski: 
grawerowane geometryczne wzory przy krawêdziach czasz, stóp i na nakrywach, niekiedy 
czêœciowo szlifowane. Do nich zaliczyæ mo¿na szlifowane fryzy z motywem „kaboszonów” 
naœladuj¹cych szlachetne kamienie. Oryginalnym rozwi¹zaniem by³y odlewane z formy nak³ad-
ki z popiersiami królów i królowych z dynastii Wettinów oraz z wizerunkiem Henryka Brühla, 
naklejane na czasze kielichów. Wspomnieæ nale¿y, ¿e oprócz bezbarwnego szk³a wytapiano 
równie¿ szk³o kolorowe, barwione w masie: granatowe, lazurowe, zielone, seledynowe, ¿ó³te, 
czarne, mleczne oraz czerwone – rubinowe.
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W 2. po³owie lat 20. XVIII w. powsta³a sieæ sklepów ze szk³em nalibockim, które za³o¿ono 
w Niehniewiczach, Koreliczach, Mirze, Nieœwie¿u i Œwier¿u; sprzedawano je równie¿ w Kró-
lewcu i O³yce.

Huta w Urzeczu, w odró¿nieniu od huty w Nalibokach produkuj¹cej drobne szk³o sto³owe, 
mia³a wytwarzaæ zwierciad³a. Po wnikliwych badaniach technologii produkowania luster, 
przeprowadzonych na zachodzie Europy, zw³aszcza w Saksonii, za³o¿ona w 1737 manufaktura 
w Urzeczu rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ w roku nastêpnym – w 1738 wytopiono pierwsze masy 
szk³a kryszta³owego. Zwierciad³a wykonywano tradycyjn¹ metod¹, stosowan¹ od XVI w. – pod-
lewano je tzw. amalgamatem. Obok huty dzia³a³y rysownia i szlifiernia, gdzie zdobiono szklane 
ramy luster. Dekoracjê ram stanowi³y najczêœciej: herb, monogram, kwiaty, liœcie, ornamenty 
rokokowe, ptaki, medaliony z ga³¹zkami kwiatów poœrodku, krateczki. Ozdobne zwieñczenia 
luster zwano cyratami lub „koronami”. Zwierciad³a usztywniano ram¹ drewnian¹, któr¹ pod-
klejano papierem (czêsto do tego celu u¿ywano starych rachunków rozliczeniowych huty). 
Wielki popyt na lustra, nie tylko ma³e, ale przede wszystkim du¿ych rozmiarów, zwi¹zany by³ 
z ówczesn¹ mod¹ ozdabiania zwierciad³ami sal pa³aców i dworów. Od lat 70. produkcja luster 
siê zmniejszy³a, a wytwarzane mia³y prost¹ formê, najczêœciej bez ozdobnych ram, zgodnie 
z duchem epoki klasycyzmu. Oprócz luster w Urzeczu wytwarzane by³y tak¿e tafle szk³a okien-
nego i proste naczynia, jak np. butelki.

Od 1749 urzecka manufaktura zaczê³a produkowaæ równie¿ drobne szk³o grawerowane 
i szlifowane, które zarówno w formie, jak dekoracji przypomina³o szk³o nalibockie. Trudnoœci 
w odró¿nianiu szkie³ tych dwóch manufaktur, powsta³e ju¿ w XVIII stuleciu, spowodowane 
by³y wymian¹ urz¹dzeñ technicznych, wzorów, a tak¿e niektórych artystów-rzemieœlników. Szk³a 
powsta³e w tych hutach w 2. po³owie XVIII w. okreœla siê wiêc jako nalibocko-urzeckie, nato-
miast z 1. æwierci XIX stulecia – jako urzecko-nalibockie (wówczas wyroby z Urzecza odzna-
cza³y siê lepsz¹ jakoœci¹).

Szk³a urzeckie dociera³y do szerokiego grona odbiorców – rynki zbytu (z magazynami wy-
robów) stanowi³y miasta (oprócz samego Urzecza): S³uck, Kojdanów, £achwa, Kopyle, Bielicze, 
H³usk, Nieœwie¿, Kleck, Piaseczno, Wyzna, Lubañ, Drohiczyn, a dalej – Gdañsk, Grodno, Bia-
³ystok, Wilno, Birza, Homel, Bobrujsk, Rzeczyca, Kijów, Piñsk, Che³m. 

Huta na skutek z³ego zarz¹dzania, niszczona kilkakrotnie przez po¿ary, w niesprzyjaj¹cych 
warunkach politycznych (rozbiory, wojny napoleoñskie) stopniowo, od lat 20. XIX w., chyli³a 
siê ku upadkowi. Ostatecznie zakoñczy³a dzia³alnoœæ w 1846.

1 Kamieñska 1964; Szk³a z hut radziwi³³owskich 1998 (tam¿e wczeœniejsza literatura).
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 15 Kielich toastowy z Orderem Or³a Bia³ego
Naliboki, lata 30. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 29 cm, œr. stopy 13,6 cm, œr. wylewu 11,6 cm
nr inw. ZKW/224

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon tralkowy z pêcherzem powietrza, u do³u ujêty dwoma 
talerzykami w kszta³cie czterop³atkowych kwiatów rozdzielonych pierœcieniem oraz od góry 
ga³k¹ ujêt¹ dwoma talerzykami, fasetowany i brylantowany, czasza sto¿kowata, u nasady sp³asz-
czona, z rzêdem szlifowanych arkadek i soczewek.

Dekoracja czaszy rytowana czteroosiowa – przy wylewie koronka, do której zosta³ podwie-
szony ³añcuch Orderu Or³a Bia³ego, z sercowatymi tarczami: z ozdobnym inicja³em AR, 
z piêciopolowym herbem Korony, Litwy i Saksonii, z liœæmi lauru; tarcze rozdzielone Gwiazd¹ 
orderow¹ i Orderem Or³a Bia³ego, z napisem Pro/ Fide Rege/ et Lege; na stopie obiegaj¹ca j¹ 
taœma z motywami roœlinnymi i chwostami.

Kielich zosta³ prawdopodobnie wykonany w zwi¹zku z nadaniem w 1727 Orderu Or³a 
Bia³ego Micha³owi Kazimierzowi Radziwi³³owi „Rybeñko”, w tym czasie koniuszemu litewskie-
mu (1728), marsza³kowi nadwornemu litewskiemu (1734), a nastêpnie hetmanowi polnemu 
litewskiemu (1735) i hetmanowi wielkiemu litewskiemu (1744), synowi Karola Stanis³awa 
Radziwi³³a i Anny z Sanguszków.

Arkadki zdobi¹ce doln¹ czêœæ czaszy kielicha wykazuj¹ analogie ze wzornictwem warsztatu 
drezdeñskiego; ornament przy górnym brzegu czaszy ma cechy wspólne z innymi obiektami 
tego typu powsta³ymi ok. 1730 w Nalibokach oraz ze wzorami stosowanymi w Poczdamie 
i Zechlinie. 

Stan zachowania: rysy ró¿nej wielkoœci na ca³ej 
powierzchni; zaawansowana choroba szk³a: zmêtnienie, 
korozyjne „wypacanie siê”, korozyjna siatka spêkañ na 
ró¿nych etapach, ubytki korozyjne w powierzchni szk³a, 
wykruszenia na krawêdziach szlifu w trzonie. 

Historia: 1858/1859 wymieniony w zbiorach Jana 
Chwalibogoskiego; 1974 przekazany do zbiorów ZKW 
legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Album fotograficzny, tabl. LVI, poz. 128; 
Chojnacka, Birkenmajer 1975, s. 10, poz. 23; Decorum 
¿ycia Sarmatów 1980, poz. 230, il. 84; Orze³ Bia³y 1995, 
poz. IV 43, il. 100; Pod jedn¹ koron¹ 1997, poz. XI 62, 
il. na s. 368; Szk³a z hut radziwi³³owskich 1998, t. II, 
poz. 32; Za Ojczyznê i Naród 2005, poz. 104.
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 16 Kielich toastowy z nakryw¹, z herbem Œlepowron i inicja³ami L.N.S.L.
Naliboki, ok. 1739
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 35,5 cm, œr. stopy 17,5 cm, œr. wylewu 15 cm; nakrywa: wys. 17,3 cm, œr. 15,5 cm
nr inw. ZKW/225/a, b

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy, rozszerzaj¹cy siê ku górze, szlifowany, od czaszy oddzielony 
dwoma talerzykami; czasza sto¿kowata, u nasady dwukrotnie wydêta w bañki o zwiêkszaj¹cej 
siê œrednicy, brylantowana. Nakrywa o czaszy powtarzaj¹cej kszta³t nasady kielicha, brylanto-
wana, z kulistym, szlifowanym uchwytem, oddzielonym od czaszy pierœcieniem z talerzykiem.

Dekoracja czaszy rytowana jednostronna – na paludamencie, pod koron¹ szlacheck¹, 
w owalu herb Œlepowron, z boków litery L.N. / S.L., przy górnej krawêdzi czaszy „koronka” 
– matowy pasek z chwostami, na stopie obiegaj¹ca j¹ pierzasta wiæ roœlinna.

Herb i inicja³y L.N.S.L. wi¹¿¹ siê z Leonem Nowosielskim, starost¹ luboszañskim, dla któ-
rego ten kielich wykonano. W latach 1726-1741 by³ drugim mê¿em Salomei Anny z Sapiehów, 
1. voto Szczuka. W 1742 Salomea Anna poœlubi³a Jerzego Radziwi³³a (zm. 1754), wojewodê 
nowogrodzkiego, i po cesji ¿ony – starostê luboszañskiego.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

Stan zachowania: zmatowienia – œlad po plastrze, 
na trzonie, pod rytem tkaniny; nieliczne rysy; objawy 
choroby szk³a – siatka spêkañ na ca³ej powierzchni, 
pocz¹tki matowienia.

Historia: w 1856 znajdowa³ siê w zbiorach Biblioteki 
Ordynacji Krasiñskich. Trafiæ tam móg³ dziêki koligacjom 
rodzinnym; po bezpotomnej œmierci Jerzego Radziwi³³a 
jego maj¹tek przeszed³ na najbli¿sz¹ rodzinê, 
m.in. na starszego brata Albrychta, starostê rzeczyckiego, 
którego wnuczka – Maria Urszula Radziwi³³ówna 

(1782-1822) wysz³a za m¹¿ za Wincentego Krasiñskiego, 
I ordynata opinogórskiego (1782-1858); 1974 przekazany 
do zbiorów ZKW legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Katalog wystawy 1856, jako w³asnoœæ gen. adj. 
hr. Wincentego Krasiñskiego; Katalog wystawy 1881, s. 42, 
poz. 492, jako w³asnoœæ Ord. Hr. Krasiñskich; Album dzie³ 
sztuki 1883, tabl. XX; Pamiêtnik wystawy 1913, s. 168, 
poz. 28; Chojnacka, Birkenmajer 1975, s. 13, poz. 44; 
Decorum ¿ycia Sarmatów 1980, poz. 240; Szk³a z hut 
radziwi³³owskich 1998, t. II, poz. 39. 
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 17 Kielich toastowy z herbami Korony, Litwy 
i elektorsko-saskim Wettinów oraz monogramem FARP
Naliboki, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 36,5 cm, œr. stopy 18 cm, œr. wylewu 15,5 cm
nr inw. ZKW/173/a

Stopa lekko wysklepiona, okr¹g³a, trzon tralkowy z pêcherzem powietrza, z wyraŸnie zazna-
czon¹ ga³k¹ doln¹, od czaszy oddzielony ga³k¹, fasetowany i brylantowany, czasza koniczna, 
u nasady trzykrotnie wydêta w bañki o zwiêkszaj¹cej siê œrednicy, szlifowane w ³ezki, romby, 
rozetki. Dekoracja czaszy rytowana dwustronna – na zwieñczonym koron¹ królewsk¹ paluda-
mencie tarcza z herbami: Korony, Litwy i elektorsko-saski Wettinów w polu sercowym oraz 
z drugiej strony – monogram FARP, na stopie trochê odsuniêta od krawêdzi „koronka”. 

Kszta³t czaszy oraz jej dekoracyjne opracowanie i ornament stopy zwany „koronk¹” s¹ 
charakterystyczne dla huty nalibockiej. Herb i monogram FARP – Fridericus Augustus Rex 
Poloniarum, zwi¹zane s¹ z postaci¹ króla Augusta III, który u¿ywa³ obydwu imion. Ten sposób 
zapisu nale¿y do wyj¹tków, gdy¿ najczêœciej u¿ywano monogramu AR 3; mo¿e to wskazywaæ 
na wczeœniejsze datowanie kielicha.
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Stan zachowania: skazy technologiczne; objawy choroby 
szk³a: zmêtnienie, siatka spêkañ o ró¿nej gêstoœci na ca³ej 
powierzchni; drobne wykruszenia na krawêdziach szlifów 
i krawêdzi podstawy.

Historia: 1881 w zbiorach Al. Kaszyca; w 1913 w zbiorach 
Stanis³awa Ursyna Rusieckiego; 1918-1939 w zbiorach 
MNW (d. nr inw. 19656); 1974 przekazany do zbiorów 
ZKW legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Katalog wystawy 1881, s. 44, poz. 524; Album 
dzie³ sztuki 1883, tabl. XX; Pamiêtnik wystawy 1913, 
poz. 5, tabl. XVI; Gembarzewski 1926, poz. kat. 181; 
Mañkowski, Gebethner 1936, 1938, tabl. XXIX a; Brückner 
1937, has³o: szk³o, s. 586, il.; Straty wojenne 1953, s. 22, 
poz. 35, il. 18; Buczkowski 1958, s. 150, il. 76; Chojnacka, 
Birkenmajer 1975, s. 13, poz. 44; Decorum ¿ycia Sarmatów 
1980, poz. 230, il. 84; Orze³ Bia³y 1995, poz. IV 53, il. 103; 
Szk³a z hut radziwi³³owskich 1998, t. II, poz. 80. 





Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

ZKW/173/a





 18 Flasza puzdrowa z herbami Tr¹by i Leliwa
Naliboki, ok. 1746
szk³o ciemnofioletowe, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 13 cm, szer. 6,7 x 4,6 cm
nr inw. ZKW/210

Korpus prostopad³oœcienny, na ramionach szlifowany – fasetowany z dwiema poziomymi, 
równoleg³ymi liniami, szyjka krótka, cylindryczna, z fasetowanym przy wylewie pierœcieniem. 
Dekoracja na brzuœcu (na szerszym boku) rytowana jednostronna – na paludamencie zwieñ-
czonym mitr¹ ksi¹¿êc¹ dwa herby w owalnych polach: z prawej herb w³asny Radziwi³³ów 
pod mitr¹ ksi¹¿êc¹, z lewej – Leliwa pod koron¹ hrabiowsk¹.

Znajduj¹ce siê na flaszy herby nale¿y wi¹zaæ z Hieronimem Florianem Radziwi³³em 
(Tr¹by) i jego ¿on¹ Magdalen¹ z Czapskich (Leliwa). Hieronim Florian Radziwi³³ (1715-1760), 
syn Karola Stanis³awa Radziwi³³a i Anny z Sanguszków, podczaszy litewski (1739), chor¹¿y 
wielki litewski (1750), po œmierci matki odziedziczy³ huty szklane w Nalibokach i Urzeczu. 
Flaszê wykonano w zwi¹zku ze œlubem w 1745 Hieronima Floriana z Magdalen¹ z Czapskich, 
córk¹ Piotra Czapskiego, wojewody pomorskiego. Magdalena by³a drug¹ ¿on¹ Hieronima 
Floriana, a ma³¿eñstwo to, jak i poprzednie (z Teres¹ Sapie¿ank¹), zakoñczy³o siê rozwodem 
w 1751.

Analogiczna flasza, z ciemnozielonego szk³a, o uproszczonej nieco, grawerowanej dekora-
cji heraldycznej, znajduje siê w zbiorach Muz. w £añcucie (publ. w: Szk³a z hut radziwi³³owskich 
1998, t. II, poz. 95, il.).

Stan zachowania: przetarcia, zmatowienia, rysy, ubytki, 
wykruszenia i wyszczerbienia; u nasady szyjki na ca³ym 
obwodzie uszkodzona powierzchnia.

Historia: pochodzi ze zbiorów dr. W³adys³awa Klugera 
w Krakowie (Buczkowski 1958); 1974 przekazana do 
zbiorów ZKW legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Buczkowski 1958, il. 57; Chojnacka, 
Birkenmajer 1975, s. 14, poz. 48; Decorum ¿ycia 
Sarmatów 1980, poz. 244; Polskie szk³o 1987, wyd. II, 
tabl. barwna II.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

ZKW/210





 19- Kieliszek i flasza mniejsza z herbami Cio³ek i Oksza
 -20  

Naliboki, ok. 1757
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
kieliszek: wys. 14,2 cm, œr. stopy 5,5 cm, œr. wylewu 5,2 cm
flasza mniejsza: wys. 15,2 cm, podstawa 7 x 3 cm
nr inw. ZKW/4110, ZKW/4111

Kieliszek o stopie okr¹g³ej, trzonie prostym, fasetowanym, z nodusem poœrodku. Czasza wy-
smuk³a, tulipanowa, u nasady dekorowana szlifowanym fryzem arkadkowym; przy krawêdzi 
wylewu grawerowany ornament – tzw. kreteska.

Flasza o korpusie prostopad³oœciennym, silnie sp³aszczonym, o zaokr¹glonych ramionach, 
szyja krótka z pierœcieniem. Ramiona szlifowane g³êboko w prostok¹ty, szyja – w trójk¹ty.

Dekoracja flaszy i kieliszka grawerowana jednostronna: odpowiednio na szerszej œciance 
korpusu i czaszy, na paludamencie, pod koron¹ szlacheck¹ z klejnotem herbu Oksza – dwa 
owalne medaliony z herbami: Cio³ek (lewy) i Oksza (prawy).

Szk³a pochodz¹ z serwisu zamówionego w maju 1757 w Nalibokach przez Paulinê Grabow-
sk¹, staroœcinê wisztynieck¹, z okazji zawartego 23 stycznia 1757 œlubu Micha³a Grzegorza 
Grabowskiego herbu Oksza z Ew¹ Karolin¹ ¯eleñsk¹ herbu Cio³ek. Serwis sk³ada³ siê z 12 flasz 
du¿ych i 24 mniejszych, 24 kieliszków oraz 12 szklanek, umieszczonych w specjalnych dwóch 
puzdrach.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

ZKW/4110, ZKW/4111





Szk³a i jedno z puzder zachowa³y siê w zbiorach rodziny Rayskich z Krakowa (obecnie 
w zbiorach MNK), do których trafi³y dziêki koligacjom rodzinnym – córka Micha³a i Ewy Gra-
bowskich wysz³a za m¹¿ za Rayskiego. 

 Szk³a ze zbiorów ZKW pochodz¹ ze zbiorów Felicji Uniechowskiej.

Stan zachowania: pojedyncze rysy wewn¹trz; odpryski 
rytu w dolnej fa³dzie tkaniny.

Historia: pochodzi ze zbiorów Stanis³awa Ursyna 
Rusieckiego; 1918-1939 w zbiorach MNW; 
1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Pamiêtnik wystawy 1913, poz. 453, il. XV 
– ten sam lub z tego samego serwisu, w³asnoœæ 
Edwardowej Bersonowej; Kamieñska 1964, il. 29; Kunst 
des Barock 1974, poz. 104; Chojnacka, Birkenmajer 1975, 
s. 12, poz. 44; Decorum ¿ycia Sarmatów 1980, poz. 235; 
Polskie szk³o 1987, wyd. II, il. 111; Szk³a z hut 
radziwi³³owskich 1998, t. II, poz. 107; Semper Polonia 
2004, poz. 65.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

Stan zachowania: flasza: zmatowienie podstawy, 
pojedyncze rysy na ca³ej powierzchni; drobne 
wykruszenia na krawêdzi szlifów, odprysk 
w naro¿niku podstawy pod herbem Topór;
kieliszek: przetarcia na podstawie, spêkania 
technologiczne, bardzo drobne wykruszenia.

Historia: 1997 zakupione do zbiorów ZKW.

Literatura: Szk³a z hut radziwi³³owskich 1998, 
t. II, s. 143-144, poz. 101.3, 101.5.

 21 Kieliszek z herbem Tr¹by
Naliboki-Urzecze, lata 60. XVIII w.
szk³o bezbarwne, filigran powietrzny, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 17,2 cm, œr. stopy 7,2 cm, œr. wylewu 6,4 cm
nr inw. ZKW/199

Kieliszek w typie angielskim. Stopa okr¹g³a, trzon-filarek ze spiralnym bia³ym filigranem po-
wietrznym, czasza wyd³u¿ona, dzwonowata, o rozchylonym wylewie. Dekoracja czaszy ryto-
wana jednostronna – na paludamencie, pod mitr¹ ksi¹¿êc¹, w owalnym polu herb w³asny 
Radziwi³³ów, przy wylewie „koronka” z matowego pasa z pêkami kwiatów.

Kieliszek nale¿a³ do zestawu szkie³ w typie 
angielskim z herbem w³asnym Radziwi³³ów. 
Serwisy dla rodziny Radziwi³³ów wykony-
wano w Nalibokach ju¿ w latach 20. XVIII w., 
a w zale¿noœci od osoby, która zamawia³a 
szk³a, i czasu powstania zmienia³y siê jedy-
nie forma przedmiotów i typ dekoracji, np. 
kartusze herbowe. W zbiorach MNW znaj-
duj¹ siê dwa szk³a z analogiczn¹ dekoracj¹ 
heraldyczn¹: szklanka i karafka powsta³e 
w tym samym czasie – w latach 50.-60. XVIII w. 
Drobne ró¿nice to odmienny pas ornamen-
tu poni¿ej wylewu szklanki.

ZKW/199





 22 Pucharek z monogramem SAR
Naliboki-Urzecze?, kon. XVIII w. (przed 1796?)
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 11,5 cm, bok stopy 5,5 cm, œr. wylewu 6,8 cm
nr inw. ZKW/2550

Stopa kwadratowa, trzon pe³ny, czworoboczny, fasetowany; czasza tulipanowa, u nasady 
szlifowana w fasety zakoñczone pó³koliœcie. Dekoracja grawerowana: w kartuszu okolonym 
szerok¹ wzorzyst¹ wst¹¿k¹ monogram SAR, nad nim korona królewska. Przy rozchyleniu 
wylewu – grawerowany wzór „owies”, dwukrotnie rozdzielony grawerowan¹ kokard¹. Poni¿ej 
girlandy ze szlifowanych kó³ek i schematycznych gwiazdek. Monogram SAR zapewne wi¹zaæ 
nale¿y z osob¹ króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (Stanislaus Augustus Rex).

Analogiczny pucharek (z innym monogramem) znajduje siê w zbiorach MNW, datowany 
na kon. wieku XVIII, przypisany ze znakiem zapytania hutom nalibocko-urzeckim (publ. 
w: Szk³a z hut radziwil³owskich 1998, t. I, poz. 69). Badania szk³a przeprowadzone w 2000 
przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y, ¿e oba pucharki maj¹ identyczne widmo 
pierwiastków chemicznych.

Stan zachowania: ubytki na stopie i krawêdzi wylewu; 
wykruszenia podstawy, odpryski na grawerowanej 
dekoracji.

Historia: 1989 dar Marii Magdaleny Jarosz-Garszyñskiej 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

ZKW/2550





Stan zachowania: plamy i spêkania korka, naloty 
wewn¹trz karafki, wykruszenia krawêdzi wylewu.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

ZKW/347/a, b

 23 Karafka z monogramem AB
Naliboki-Urzecze?, lata 80.-90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 20,5 cm, œr. podstawy 10,4 cm, szer. brzuœca ok. 10,5 cm
nr inw. ZKW/347/a, b

Brzusiec gruszkowaty z d³ug¹ sto¿kowat¹ szyjk¹. Ca³a powierzchnia karafki fasetowana, z wy-
j¹tkiem rytu na brzuœcu (szerokoœci 4 faset – od góry i 3 – u do³u); w miejscu przechodzenia 
ramion w szyjkê – szlifowana w trójk¹ty. Dekoracja brzuœca grawerowana jednostronna: 
w otoku z wici roœlinnej monogram wi¹zany AB.

Korek dobierany, ze szklanym uchwytem i czêœci¹ z naturalnego korka.





 24 Szklanka
Polska, Urzecze-Naliboki?, 1786-1800
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 8 cm, œr. podstawy 5,4 cm, œr. wylewu 5,7 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1539, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/413)

Szklanka koniczna. Dno od spodu szlifowane w koncentrycznie u³o¿one kó³ka; w œrodku nich 
– odcinek ³uku. Œcianki przy dolnej krawêdzi zdobi niski pas szlifowanych faset. Dekoracja 
grawerowana z jednej strony œcianki – inicja³ BMM w kolistym medalionie, u góry ozdobionym 
kokard¹. Otok medalionu wype³nia skoœna kratka z punktami w oczkach. Przy wylewie „ko-
ronka” – pas szlifowany matowy, z podwieszeniami przerwanymi nad wst¹¿k¹.

Monogram odnosi siê do Benedykta Beniamina Morykoniego (ok. 1750 – po 1794) i jego 
¿ony Marii Wiktorii z Radziwi³³ów (ur. ok. 1760/1762), poœlubionej w 1786. Morykoni by³ pos³em 
na sejmy w latach 1773-1775 i 1776, jako szambelan (podkomorzy) królewski z pow. wi³komir-
skiego; od 1777 pisarz W.Ks.Lit.; odznaczony Orderem œw. Stanis³awa (1777) i Orderem Or³a 
Bia³ego (1786). Maria by³a córk¹ Micha³a Kazimierza „Rybeñki” (zm. 1762) i jego drugiej ¿ony 
Anny z Mycielskich. Wnios³a w posagu Towiany, które po bezpotomnej œmierci Morykonich 
przejê³a szyd³owiecka linia Radziwi³³ów.

Por. szklanki publ. w: Szk³a z hut radziwil³owskich 1998, t. II, poz. 143, 144 – forma, kreteska, 
szlif przy podstawie, Muz. UJ, Muz. Czartoryskich jako Naliboki-Urzecze, kon. XVIII w.; tam¿e, 
poz. 40 – kielich ze zbiorów MNK, Naliboki-Urzecze?, ok. 1800 – monogram MM pisany analo-
gicznie.

Stan zachowania: obt³uczenie przy krawêdzi podstawy 
i soczewkowate przy krawêdzi wylewu, porysowane dno, 
od wewn¹trz zmatowione (nalot).

Historia: pochodzi ze zbiorów Radziwi³³ów w Towianach; 
dar Zofii z Radziwi³³ów Zdziechowskiej dla prof. Andrzeja 
Ciechanowieckiego.

Literatura: niepublikowana.

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu

FC-ZKW/1539





 25 Kielich z herbem Na³êcz
Urzecze-Naliboki?, 4. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 16,8 cm, œr. stopy 9,7-10 cm, œr. wylewu 8,2 cm
nr inw. ZKW/4361

Kielich w typie angielskim. Stopa okr¹g³a, nieregularna. Trzon pe³ny, przechodz¹cy bezpoœrednio 
w kulist¹ czaszê. Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: kartusz z herbem Na³êcz, pod 
koron¹ szlacheck¹ z klejnotem, podtrzymywany po bokach przez or³y siedz¹ce na belce. Poni¿ej 
Gwiazda Orderu Or³a Bia³ego, zwieszona na girlandzie. Prawdopodobnie wykonano dla mêskie-
go przedstawiciela rodziny Ma³achowskich. Przy wylewie „koronka” – matowy pas z soczewkami, 
z frêdzl¹ u do³u.

Analogiczny w formie do kielicha ze zbiorów MNK, nr inw. MNK-IV-SZ-1269 (kszta³t i „ko-
ronka” przy wylewie).

Stan zachowania: drobne, pojedyncze rysy, lekka 
opalizacja podstawy, kilka skaz technologicznych 
(zanieczyszczenia).

Historia: 2000 zakup do zbiorów ZKW.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 5; Semper 
Polonia 2004, poz. 66; Za Ojczyznê i Naród 2005, poz. 117.

ZKW/4361

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu





 26 Kieliszek w typie angielskim
Polska, Urzecze-Naliboki?, kon. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 15,8 cm, œr. stopy 8 cm, œr. wylewu 7,2 cm
nr inw. ZKW/348

Stopa nieregularna, okr¹g³a; trzon-filarek pe³ny, przechodz¹cy bezpoœrednio w kulist¹ czaszê.
Na czaszy przy wylewie „koronka” – matowy pas z soczewkami z frêdzl¹ u do³u.
Forma kielicha i rodzaj „koronki” wystêpuj¹ czêsto w szk³ach nalibocko-urzeckich 

2. po³. XVIII w., np. kieliszkach ze zbiorów MNW, nr inw. 18327, 18328 (kat. Szk³a z hut radzi-
wi³³owskich 1998, t. I, poz. 62, 64).

Stan zachowania: wykruszenie przy krawêdzi stopy 
od do³u, skazy technologiczne (zanieczyszczenia masy).

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/348

Huta Szk³a Kryszta³owego w Nalibokach i Huta Zwierciadlana w Urzeczu





NIEZIDENTYFIKOWANE HUTY POLSKIE
Szk³a polskie z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie mo¿na podzieliæ na trzy grupy 
w zale¿noœci od rodzaju dekoracji: szk³a z herbami lub inicja³ami, szk³a z inskrypcjami „toasto-
wymi” oraz szk³a ornamentalnie zdobione szlifem i grawerunkiem.

SZK£A Z HERBAMI LUB INICJA£AMI

 27 Kielich-flet z herbem Grabie i inicja³em ML
Polska, 3. æw. XVIII w., dekoracja grawerowana 1824-1842
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 33 cm, œr. stopy 10 cm, œr. wylewu 5,4 cm
nr inw. ZKW/314

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy z pêcherzem 
powietrza, nodus w formie sp³aszczonej 
kulki, czasza sto¿kowa, wysmuk³a.

Dekoracja czaszy grawerowana jedno-
stronna: w owalnej tarczy, pod kapeluszem 
biskupim herb Grabie, po bokach litery ML. 
Przy krawêdzi matowy pasek. 

Dekoracja kielicha wskazuje na osobê 
w³aœciciela – biskupa Mateusza Lipskiego 
(1768-1842), bazylianina, po sekularyzacji 
i przejœciu na obrz¹dek ³aciñski w 1812 se-
kretarza arcybiskupa S. Siestrzeñcewicza. 
Kanonik mohylewski, archidiakon bia³oru-
ski, 24 paŸdziernika 1823 prekonizowany 
biskupem tytularnym Aureliopolis i sufraga-
nem po³ockim w archidiecezji mohylew-
skiej, sakrê biskupi¹ przyj¹³ 17 wrzeœnia 1824. 
W 1831 mianowany biskupem miñskim. 

W Katalogu wystawy 1894, poz. 940, opi-
sany zosta³ analogiczny flet, byæ mo¿e ten sam: 
„kielich smuk³y w kszta³cie dzisiejszych do 
szampana, g³adki, z r¿niêtym herbem Grabie 
i literami ML pod kapeluszem kardynalskim 
po kardynale Lipskim, wys. 330 mm, œr. u góry 
50 mm, w³as. hr. Józef Miel¿yñski w Iwnie”.

£¹czony z krêgiem szkie³ lubaczowskich, 
jednak badania szk³a przeprowadzone 
w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfinge-
ra wykluczy³y te zwi¹zki.

Stan zachowania: nawarstwienia i rysy powierzchniowe 
na ca³ej powierzchni.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Niezidentyfikowane huty polskie

ZKW/314





 28 Karafka mniejsza z serwisu z herbami Lewart i Pilawa
Polska?, lata 70. XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane, z³ocenia
wys. 15,5 cm, bok podstawy 6,9 cm
nr inw. ZKW/937/a, b

Korpus niemal szeœcienny, o zaokr¹glonych naro¿ach i ³ukowato zamkniêtych œciankach; d³uga 
szyja sto¿kowata, z kryz¹ przy wylewie. Korek z naturalnego materia³u ze szklanym uchwytem 
w formie ³ezki. 

Dekoracja grawerowana na jednej ze œcianek korpusu: w ozdobnych rokokowych tar-
czach, pod koron¹ szlacheck¹ z god³em herby: Lewart (z lewej strony) i Pilawa (z prawej). 
KrawêdŸ z³ocona.

Herby odnosz¹ siê do ma³¿onków: Tomasza Firleja Konarskiego herbu Lewart, dziedzica 
Janowszczyzny w Drohomiczanach i Wawronic, kawalera Orderu œw. Stanis³awa (1792), 
i Krystyny z Potockich, córki Miko³aja, wojewody wo³yñskiego, i jego drugiej ¿ony Marcjanny 
Ogiñskiej.

Karafinka pochodzi z kompletu szkie³ serwisowych licz¹cego 24 przedmioty, których wiêk-
szy zespó³ (18 sztuk) zachowa³ siê w zbiorach MNKi. Nale¿¹ doñ: karafka mniejsza i karafka 
wiêksza, siedem kieliszków i siedem szklanek. W Muz. Karkonoskim znajduje siê karafka wiêk-
sza. W MNKi szk³o okreœlono jako polskie lub brandenburskie (por. Szk³o europejskie 2003, 
poz. 17, s. 31).

Stan zachowania: wewn¹trz naloty korozyjne 
i organiczne, lekka opalizacja; zmatowienia, 
powierzchniowe rysy i drobne ubytki, brak wierzcho³ka 
korka. Skazy technologiczne – pêcherzyki powietrza.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana. 

Niezidentyfikowane huty polskie

ZKW/937/a, b





 29- Dziewiêæ kieliszków z monogramem AC
 -37 

Polska, 1782-1800
szk³o bezbarwne, szlifowane, malowane farbami emaliowymi, z³ocone
wys. 16,8 cm, 17,4 cm, 17,8 cm, œr. stopy 8,2 cm, 8,4 cm, 8,8 cm, œr. wylewu 7,9-8,2 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1342/1-9, depozyt w ZKW (ZKW-dep. 
FC/406/1-9)

Kieliszki w typie angielskim: stopa okr¹g³a lekko wysklepiona (w piêciu wypadkach z podwi-
niêt¹ krawêdzi¹), trzon pe³ny z zatopionymi pêcherzami powietrza, filarkowy, rozszerzaj¹cy 
siê ku górze i przechodz¹cy bezpoœrednio w koniczn¹ czaszê. Na czaszy malowana dekoracja 
jednostronna: na czerwonym paludamencie podbitym gronostajem ze z³oconymi ornamen-
tami, pod koron¹ szlacheck¹, w owalnym medalionie z³oty monogram AC – Anny z Chrapo-
wickich Ciechanowieckiej, ¿ony Józefa, genera³a wojsk litewskich, którego poœlubi³a w 1782. 
KrawêdŸ wylewu czaszy z³ocona.

Dekoracjê malarsk¹ wykonano wtórnie: ze wzglêdu na zró¿nicowane opracowanie, kolor 
szk³a i wymiary kieliszki pierwotnie nie stanowi³y kompletu.

Stan zachowania: mocne przetarcia malatury i z³ota. Literatura: niepublikowane.

FC-ZKW/1342/5 FC-ZKW/1342/1

Niezidentyfikowane huty polskie





Niezidentyfikowane huty polskie

 38 Kieliszek z inicja³em DB
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 15,7 cm, podstawa 6 x 6 cm, œr. wylewu 7,5 cm 
nr inw. ZKW/205

Stopa kwadratowa, trzon pe³ny czworoboczny, fasetowany, oddzielony od czaszy oœmiobocznym 
talerzykiem. Czasza cylindryczna, u nasady szlifowana w dwa rzêdy soczewek; przy wylewie 
pas szlifowany w trójk¹ty. Dekoracja grawerowana jednostronna: inicja³ DB pod koron¹ szla-
check¹, ujêty dwoma stylizowanymi ga³¹zkami palmowymi.

Analogiczny szlif przy wylewie oraz ga³¹zki i korona szlachecka nad inicja³em na kielichu 
ze zbiorów MNK, nr inw. MNK-IV-Sz-1151. Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez 
dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y, ¿e sk³ad masy szklanej kielicha zamkowego i z MNK 
jest ró¿ny, co jednak nie wyklucza powstania obydwu w jednej hucie.

Stan zachowania: rodzaj nalotu na czaszy, odpryski na 
podstawie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/205





Stan zachowania: rysy powierzchniowe na ca³ym kielichu, 
wykruszenia i odpryski na stopie i wylewie, ubytki na 
stopie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/223

 39 Kieliszek z monogramem CW
Polska, pocz. XIX w. 
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 13,3 cm, bok podstawy 4,6 cm, œr. wylewu 6,7 cm
nr inw. ZKW/223

Stopa kwadratowa, trzon pe³ny, czworoboczny, fasetowany, oddzielony od czaszy talerzykiem. 
Czasza owoidalna, u nasady fasetowana.

Dekoracja czaszy grawerowana dwustronna: prosta tarcza z monogramem CW, pod koro-
n¹ szlacheck¹, ujêta po bokach ga³¹zkami kwiatów; z drugiej strony – pojedyncza kwitn¹ca 
ga³¹zka. Przy wylewie „koronka” – matowy pas ze szlifowanymi soczewkami, u góry ozdobiony 
grawerowanym zygzakiem. 

Niezidentyfikowane huty polskie





 40 Kieliszek
Polska, 2. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 10,8 cm, bok podstawy 5 cm, œr. wylewu 6,2 cm
nr inw. ZKW/397

Stopa w formie kwadratowej plinty, na niej osadzony trzon w postaci tulejki, silnie rozszerzo-
nej przy podstawie. Czasza w czêœci przydennej w formie silnie wydêtej sp³aszczonej bañki, 
powy¿ej sto¿kowata, silnie rozszerzaj¹ca siê ku wylewie. 

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: pod schematyczn¹ koron¹ hrabiowsk¹, 
w tarczy, na matowym tle inicja³y A Z. Pod wylewem dooko³a czaszy – ulistniona ga³¹zka.

Niezidentyfikowane huty polskie

Stan zachowania: wykruszenia przy krawêdzi plinty.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/397





SZK£A Z INSKRYPCJAMI

 41 Kielich
Polska, kon. XVIII w. – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 18 cm, œr. stopy 7,7 cm, œr. wylewu 7,3 cm
nr inw. ZKW/200

Stopa okr¹g³a, trzon pe³ny rozszerzaj¹cy siê ku górze, romboidalnie fasetowany, przechodz¹cy 
w owoidaln¹ czaszê, u nasady szlifowan¹ w fasety zamkniête ostrym ³ukiem o konturze pod-
kreœlonym dodatkowym szlifem – ¿³obin¹.

Na czaszy grawerowany napis: Niech ¯yi¹ Przyiacielie/ Konstitucyi 3go Maia/ 1791.
Przy wylewie czaszy pas ze wzorem w „owies”, typowym tak¿e dla manufaktur nalibocko-

-urzeckich w tym okresie.
Identyczny z kielichem ze zbiorów MNK, nr inw. MNK-IV-Sz-1689, inna „koronka” (publ. 

w: Staropolski toast 1970, poz. 58, il. na s. 36; odrys w: Buczkowski 1958, s. 114; Semper 
Polonia 2004, poz. 69). Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Gold-
fingera wykaza³y, ¿e masa szklana obydwu kielichów: ze zbiorów ZKW i MNK, jest prawie 
identyczna. 

Niezidentyfikowane huty polskie

Stan zachowania: zmatowienie stopy, rysy na czaszy, 
wyszczerbienia na trzonie. Skazy technologiczne 
(pêcherzyki powietrza).

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: por. Katalog wystawy 1894, poz. 941 
– ten lub analogiczny kielich, w³asnoœæ hr. Józefa 
Miel¿yñskiego w Iwnie.

ZKW/200





Stan zachowania: zmatowienie stopy, rysy wewnêtrzne 
dolnej czêœci czaszy, rysy technologiczne 
(niedopolerowane) oraz wtrêty na stopie i trzonie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Niezidentyfikowane huty polskie

 42 Kielich
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 19,7 cm, œr. stopy 8,8 cm, œr. wylewu 7,4 cm
nr inw. ZKW/623

Stopa okr¹g³a, trzon pe³ny, cylindryczny, rozszerzaj¹cy siê ku górze, szlifowany romboidalnie; 
przechodz¹cy bezpoœrednio w owoidaln¹ czaszê, u nasady szlifowan¹ w rz¹d trójk¹tów i rz¹d 
wyd³u¿onych soczewek zakoñczonych pó³koliœcie. 

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: napis PrzyiaŸñ Stateczna/ Podciwoœæ wieczna; 
przy krawêdzi wylewu „koronka” – matowy pas ze szlifowanymi i polerowanymi soczewkami 
oraz z frêdzl¹ u do³u.

Ten lub podobny kielich publ. w: Katalog wystawy 1894, poz. 929: „puchar szklany z r¿niêt¹ 
w fasety wklês³e nó¿k¹ z napisem: PrzyjaŸñ Stateczna Podciwoœæ wieczna”, wys. 190 mm, u góry 
œredn. 75 mm, w³as. hr. Józef Miel¿yñski w Iwnie.

Analogiczny do szkie³ w typie angielskim z koñ. XVIII w. ze zbiorów MNP, nr inw. Rz 1529 
(„koronka”, szlif, napis S³odka PrzyjaŸñ / S¹msiedzka, publ. w: Vitrea Splendida 2002, poz. 111).

ZKW/623





 43 Kielich
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 19,6 cm, œr. stopy 7,5 cm, œr. wylewu 4,9 cm
nr inw. ZKW/207

Stopa okr¹g³a, trzon w formie filarka pe³ne-
go, szlifowany romboidalnie, przechodz¹cy 
bezpoœrednio w koniczn¹ czaszê, u nasady 
fasetowan¹. 

Na czaszy grawerowana dekoracja dwu-
stronna: napis Piymy gê oraz po przeciwnej 
stronie – kwiatek na ³ody¿ce z dwoma list-
kami. KrawêdŸ czaszy ozdobiona matowym 
paskiem z frêdzl¹.

Trzon ukszta³towany analogicznie do 
szkie³ w typie angielskim z koñ. XVIII w. ze 
zbiorów MNP, nr inw. Rz 1375, Rz 1527, 
Rz 1528, Rz 1529 (publ. w: Vitrea Splendi-
da 2002, poz. 108-111).

Niezidentyfikowane huty polskie

Stan zachowania: nalot wewn¹trz czaszy u nasady, rysy 
na czaszy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/207





Stan zachowania: na stopie ¿ó³te i opalizuj¹ce plamy, 
zmatowienia krawêdzi stopy, pojedyncze rysy wewn¹trz 
czaszy i na stopie. Wady technologiczne: liczne drobne 
pêcherzyki powietrza i zanieczyszczenia w masie szklanej, 
zw³aszcza czaszy i stopy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Niezidentyfikowane huty polskie

 44 Kielich
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 19,6 cm, œr. stopy 7,8 cm, œr. wylewu 5,2 cm
nr inw. ZKW/346

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon 
pe³ny, cylindryczny, rozszerzaj¹cy siê ku gó-
rze, szlifowany romboidalnie, przechodz¹cy 
bezpoœrednio w sto¿kowat¹ czaszê, u nasady 
fasetowan¹ romboidalnie. 

Dekoracja czaszy grawerowana jedno-
stronna: napis Gospodarskie Zdrowie; przy 
krawêdzi wylewu „koronka”– zmatowiony 
pas z soczewkami i frêdzl¹.

Analogiczny do szkie³ w typie angielskim 
z koñ. XVIII w. ze zbiorów MNP, nr inw. 
Rz 1375, Rz 1528 (identycznie ryty napis 
oraz „koronka” przy wylewie i fasetowanie 
trzonu i nasady czaszy); „koronka” na czaszy 
i szlif trzonu oraz nasady czaszy analogiczne 
na szk³ach z MNW, nr inw. SZS 76, 1704.

ZKW/346





 45 Kieliszek
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 15 cm, œr. stopy 8,8 cm, œr. wylewu 8,1 cm
nr inw. ZKW/180

Stopa okr¹g³a, trzon pe³ny, cylindryczny, rozszerzaj¹cy siê ku górze, romboidalnie szlifowany. 
Czasza dzwonowata, u nasady szlifowana w romboidalne oraz nieforemne, zakoñczone ³ukiem 
pó³kolistym soczewki. 

Dekoracja grawerowana, z³ocona, jednostronna: w owalnym medalionie, wydzielonym 
przez dwie ulistnione, przewi¹zane ze sob¹ u do³u i góry ga³¹zki, napis majusku³¹: BOGV./ 
DVSZA./ A SERCE./ TOBIE. KrawêdŸ czaszy z³ocona dwustronnie: od zewn¹trz, poni¿ej z³ote-
go paska, z³otem malowane girlandy liœci z kwiatem w centrum, podwieszone na kokardach 
z chwostem.

Analogie w ornamencie (wieniec) zamykaj¹cym napis na kielichu ze zbiorów MNK, nr inw. 
MNK-IV-Sz-1157. Ponadto badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-
-Goldfingera wykaza³y, ¿e masy tych dwóch kielichów s¹ niemal identyczne; szk³o ze zbiorów 
Zamku ma nieco wiêcej As.

Niezidentyfikowane huty polskie

Stan zachowania: opalizacja szk³a wokó³ z³oceñ, 
zmatowienia na stopie, rysy na ca³ej powierzchni czaszy 
i stopie; du¿e ubytki z³oceñ na czaszy, zw³aszcza przy 
wylewie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/180





SZK£A ZDOBIONE ORNAMENTEM

 46 Kieliszek
Polska, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 15 cm, œr. stopy 6,7 cm, œr. wylewu 5,7 cm
nr inw. ZKW/349

Stopa okr¹g³a, trzon pe³ny, cylindryczny, 
rozszerzaj¹cy siê ku górze, przechodz¹cy 
bezpoœrednio w sto¿kowat¹ czaszê. Dekora-
cja czaszy grawerowana: przy krawêdzi wy-
lewu matowy pas, poni¿ej trzy festony z³o¿o-
ne z gwiazdek i kó³ek nanizanych na niæ, 
³¹cz¹ce siê ze sob¹ w miejscach podwiesze-
nia i zwi¹zane kokard¹ z chwostem. W ³u-
kach girland – pojedyncza grawerowana 
schematyczna gwiazdka.

Tego typu motywy bardzo czêsto wystê-
powa³y w zdobnictwie polskich szkie³ z koñ. 
XVIII, a przede wszystkim na pocz. XIX w.

Identyczny kielich znajduje siê w zbiorach 
MNK, nr inw. MNK-IV-SZ-54, a w zbiorach 
MNW – cztery kieliszki z tego serwisu, ale 
mniejsze, pochodz¹ce tak¿e z kolekcji Ta-
deusza Wierzejskiego, nr inw. 232048/1-4. 
W zbiorach Muz. Etnograficznego we Lwo-
wie znajduje siê analogicznie dekorowana 
szklanica.

 47- Para karafek oraz kielich-flet
 -49 

Polska, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, grawerowane, szlifowane
karafki: wys. 23,7 cm, œr. podstawy 10,3 cm, szer. brzuœca ok. 9,7 cm
flet: wys. 20,5 cm, œr. wylewu 5,1 cm, bok podstawy 5,2 cm
nr inw. ZKW/350/1 a, b, ZKW/350/2 a, b, ZKW/352

Karafki o dzwonowatym brzuœcu, ze zwê¿aj¹c¹ siê ku górze szyj¹ z ko³nierzem przy wylewie. 
Korek dobierany z uchwytem w kszta³cie gruszki. 

Stan zachowania: zmatowienie ca³ej powierzchni 
(zabielenie, zmêtnienie powierzchniowe), rysy na ca³oœci, 
tak¿e wewn¹trz dolnej czêœci czaszy, ubytek – b³¹d w szlifie 
przy krawêdzi wylewu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Niezidentyfikowane huty polskie

ZKW/349





Stan zachowania: ZKW/350/1 a, b: liczne rysy na dnie, 
pojedyncze – na powierzchni, ubytki na podstawie korka; 
wykruszenia krawêdzi podstawy i krawêdzi korka; 
odpryski na podstawie; ZKW/350/2 a, b: zmatowienia 
na korku, du¿e rysy na dnie, pojedyncze na powierzchni, 
wyszczerbienia na krawêdzi korka, odpryski w centrum 
dna i opalizuj¹ce naloty na dnie; ZKW/352: rysy 
powierzchniowe podstawy, wykruszenia podstawy 
i trzonu, odpryski na podstawie i krawêdzi wylewu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

Niezidentyfikowane huty polskie

ZKW/352

ZKW/350/2 a, b

Kielich o stopie kwadratowej, trzonie 
pe³nym czworobocznym, fasetowanym, 
przechodz¹cy bezpoœrednio w wysok¹ sto¿-
kowat¹ czaszê, u nasady fasetowan¹.

Grawerowana dekoracja geometryczna 
– tzw. sucharki z gwiazdeczkami – pokrywa 
ca³y brzusiec karafki oraz czaszê kielicha: 
pionowe zmatowione pasy z zygzakiem na 
przemian z rzêdami po³¹czonych ze sob¹ 
matowych rombów zdobionych gwiazdka-
mi. W po³owie poprowadzony poziomy pas 
ze szlifowanymi soczewkami i kwadratami 
z matowymi gwiazdkami. Powy¿ej znajduje 
siê pas szlifowanych soczewek, a na szyi 
karafek ponadto wzór w „owies”. Typ deko-
racji w „sucharki” by³ czêsto stosowany na 
polskich szk³ach wytwarzanych w koñ. XVIII 
i w 1. æw. XIX w. Tworzy³y go kwadraty, naj-
czêœciej w uk³adzie szachownicy; jej odmia-
n¹ by³a dekoracja w „sucharki z gwiazdecz-
kami”, której przyk³adem s¹ powy¿sze szk³a. 
Szk³a z tak¹ dekoracj¹ znajduj¹ siê w zbio-
rach muzeów polskich, m.in. MNK, MNW 
(m.in. nry inw.: 124002 MNW, 18642 MNW, 
18621 MNW) i MNP (nr inw. Rz 1542) oraz 
Muz. Karkonoskim. 





 50- Komplet czterech kieliszków
 -53 

Polska, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
nr 1: wys. 6,5 cm, bok podstawy 5 cm, œr. wylewu 6,1 cm
nr 2: wys. 6,2 cm, bok podstawy 5 cm, œr. wylewu 6 cm
nr 3: wys. 6,1 cm, bok podstawy 5 cm, œr. wylewu 6,1 cm 
nr 4: wys. 6,3 cm, bok podstawy 5 cm,  œr. wylewu 6,2 cm
nr inw. ZKW/402/1-4

Stopa kwadratowa z okr¹g³¹ nak³adk¹, której 
œrednicy odpowiada wydr¹¿ona od spodu 
forma kopulasta szlifowana w soczewki. 
Trzon pe³ny, oœmiobocznie fasetowany, prze-
chodz¹cy bezpoœrednio w sto¿kow¹ czaszê, 
u nasady szlifowan¹ w soczewki (zakoñcze-
nia ³ukowe faset trzonu). Przy wylewie czaszy 
grawerowany ornament w „owies” – bardzo 
popularny motyw zdobniczy szkie³ polskich 
po 1800. Du¿e zespo³y tak zdobionych kie-
liszków o ró¿norodnych kszta³tach oraz ka-
rafek znajduj¹ siê w zbiorach MNW i MNK.

Stan zachowania: odpryski i ma³e ubytki przy 
krawêdziach wylewu i stopy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

Niezidentyfikowane huty polskie

 54 Szklanka
Polska, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane), z³ocone
wys. 12,2 cm, œr. podstawy 7,2 cm, œr. wylewu 8,2 cm
nr inw. ZKW/403

Szklanica w formie walca, przewê¿onego w po³owie, a rozchylonego przy wylewie. Szlifowana 
u do³u w soczewki; przy wylewie – rytowana dekoracja w „owies”, oddzielona poziom¹ kresk¹, 
pod któr¹ podwieszone cztery girlandy ze szlifowanych gwiazdek i soczewek u³o¿onych naprze-
miennie. W miejscu ich „upiêcia” – szlifowane gwiazdy i rytowane poni¿ej dwa chwosty. Na 
spodniej stronie dna, w centrum, szlifowana gwiazda z³o¿ona z szeœciu wyd³u¿onych soczewek.

Dekoracja popularna w Polsce i Europie Œrodkowej w 1. æw. XX w. Analogie do szkie³ 
ze zbiorów MNW – kszta³t szklanki nr inw. 19315 (Szk³a z hut radziwi³³owskich 1999, t. I, 

ZKW/402/1-4





poz. 205), dekoracja na kieliszkach (Polska, 
1. æw. XIX w.) nr inw. 18902, 18114, 18925, 
18880 (Szk³a z hut radziwi³³owskich 1999, 
t. I, poz. 140-143), oraz ze zbiorów MNP – de-
koracja rytowana i szlifowana na karafce 
Rz 1554 ab, Polska, pocz. XIX w., oraz na 
2 kieliszkach Rz 1540, Rz 1541 (Vitrea Splen-
dida 2002, poz. kat. 148-149).

Stan zachowania: wykruszenia przy krawêdzi wylewu, 
rysy, œlady z³ocenia grawerunku.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

Niezidentyfikowane huty polskie

 55 Kielich-flet
Polska, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 19,3 cm, bok podstawy 5 cm, 
œr. wylewu 5,4 cm
nr inw. ZKW/406

Na kwadratowej plincie stopa ostros³upowa, 
bezpoœrednio przechodz¹ca w trzon pe³ny, 
w formie filarka, szlifowanego w „plaster 
miodu” i pola romboidalne. Czasza koniczna, 
wyd³u¿ona, o szeroko rozchylonym wylewie. 
Górna czêœæ czaszy zdobiona grawerowan¹ 
girland¹ z ulistnionej ga³¹zki, przeplecionej 
przez rz¹d szlifowanych owalnych soczewek.

Stopa i szlif trzonu charakterystyczne dla 
okresu 1790-1820. Dwa analogiczne kielichy 
znajduj¹ siê w zbiorach MNK, nr inw. MNK-
-IV-Sz-906, MNK-IV-Sz-908. Podobny grawe-
runek pod krawêdzi¹ wylewu zdobi kieliszek 
publ. w: Rückert 1982, poz. 961, przypisywa-
ny Czechom z ok. 1820.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/406

ZKW/403





 56- Szeœæ kieliszków
 -61  

Polska, kon. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, z³ocone
wys. 12-12,5 cm, œr. stopy 7 cm, 7,9 cm i 8 cm, œr. wylewu 7,2 cm i 7,5 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1355/1-6, depozyt w ZKW (ZKW-dep. 
FC/407/1-6)

Na okr¹g³ej stopie z dwiema nak³adkami w formie grubych wa³ków – krótki pe³ny trzon 
z pêcherzami powietrza, lekko rozszerzaj¹cy siê ku górze. Na nim osadzona koniczna czasza 
o z³oconej krawêdzi wylewu.

Stan zachowania: silne przetarcia z³ota; nr 1 – ubytek 
przy krawêdzi podstawy.

Literatura: niepublikowane.

 62 Kieliszek tzw. karczmiak
Polska?, XIX w.
szk³o bezbarwne
wys. 12,5 cm, œr. podstawy 6,7 cm, œr. wylewu 6,7 cm
nr inw. ZKW/181

Stopa okr¹g³a, o ob³ej krawêdzi, na niej osadzony krótki walcowaty trzon o okr¹g³ej podstawie,  
oddzielony od czaszy p³askim talerzykiem. Czasza wysmuk³a, dzwonowata, zaokr¹glona 
u nasady, lekko zwê¿aj¹ca siê ku górze i rozchylona przy wylewie. 

Stan zachowania: stopa pêkniêta w dwóch miejscach, jej 
spodnia strona – porysowana.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Niezidentyfikowane huty polskie

FC-ZKW/1355/1-6 ZKW/181





Niezidentyfikowane huty polskie

 63- Szk³a z zastawy reprezentacyjnej
 -123 

Polska, huta w Zawierciu?, 1927-1939
szk³o bezbarwne, dekoracja optyczna, szlifowane, trawione
nr inw. ZKW/624, ZKW/625, ZKW/626/1-2, ZKW/3017/1-6, ZKW/3018/1-3, ZKW/3019/1-2, 
ZKW/3020/1-3, ZKW/3021/1-7, ZKW/3022/1-16, ZKW/3023/1-8, ZKW/3029, ZKW/3030/1-5, 
ZKW/3031/1-6

  Trzy kieliszki do bia³ego wina
ZKW/3020/1-3
wys. 14,5 cm, œr. stopy 6,8 cm, œr. wylewu 7,3 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza dzwonowata o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

  Siedem kieliszków do wody
ZKW/3021/1-7
wys. 17,5 cm, œr. stopy 8 cm, œr. wylewu 10,3 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza dzwonowata o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

  Dziesiêæ kieliszków do czerwonego wina
ZKW/3023/1-8
wys. 15,3 cm, œr. stopy 7 cm, œr. wylewu 7,8 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza dzwonowata o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

ZKW/626/1-2
wys. 15,5 cm, œr. stopy 7,6 cm, œr. wylewu 8,1cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza pó³owoidalna w dolnej czêœci, rozchylona przy wylewie. Dekoracja jednostronna: 
trawione god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.





Niezidentyfikowane huty polskie

  Trzy kieliszki do sherry
ZKW/3018/1-3
wys. 13 cm, œr. stopy 6,2 cm, œr. wylewu 6,5 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza dzwonowata o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

  Szeœæ kieliszków do koniaku
ZKW/3017/1-6
wys. 10,7 cm, œr. stopy 6,9 cm, œr. wylewu 6,6 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy. Czasza gruszkowata, wybrzuszona u nasady, zwê¿a-
j¹ca siê silnie ku wylewowi. Dekoracja jednostronna: trawione god³o pañstwowe Rzeczypo-
spolitej – Orze³ w koronie.

  Siedemnaœcie kieliszków do szampana
ZKW/3022/1-16, ZKW/625
wys. 11,5 cm, œr. stopy 7,9 cm, œr. wylewu 10,3 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza p³ytka, szeroka, o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

  Trzy kieliszki do likieru
ZKW/3019/1-2 
wys. 12 cm, œr. stopy 5,3 cm, œr. wylewu 5,7 cm
ZKW/624
wys. 10,3 cm, œr. stopy 4,7 cm, œr. wylewu 5 cm

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon kolumnowy lekko zwê¿aj¹cy siê ku górze, fasetowany piêciobocz-
nie. Czasza dzwonowata o lekko rozchylonym wylewie. Dekoracja jednostronna: trawione 
god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.
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  Salaterka
ZKW/3029
wys. 7,5 cm, œr. 23 cm, œr. podstawy 15 cm

Salaterka okr¹g³a, miseczkowata, u nasady podciêta, dekorowana optycznie w formach p³yt-
kiego karbowania, z lekko rozchylonym wylewem. Dekoracja jednostronna: trawione god³o 
pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ w koronie.

ZKW/3029
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  Jedenaœcie miseczek do deseru
ZKW/3030/1-5
wys. 3,2 cm, œr. 11,2 cm

Miseczka okr¹g³a, u nasady podciêta, dekorowana optycznie w formach p³ytkiego karbowania, 
z lekko rozchylonym wylewem. Dekoracja jednostronna: trawione god³o pañstwowe Rzeczy-
pospolitej – Orze³ w koronie.

ZKW/3031/1-6
wys. 5,3 cm, œr. 10,4 cm

Miseczka pó³kulista, dekorowana optycznie w formach p³ytkiego karbowania, z lekko rozchy-
lonym wylewem. Dekoracja jednostronna: trawione god³o pañstwowe Rzeczypospolitej – Orze³ 
w koronie.

ZKW/3030/1-5 ZKW/3031/1-6

Stan zachowania: dobry; ubytki przy krawêdziach 
niektórych szkie³.

Historia: przed 1939 u¿ywane przez polsk¹ placówkê 
dyplomatyczn¹; po 1945 w wyposa¿eniu siedziby rz¹du RP 

na uchodŸstwie; 11 grudnia 1991 przekazane przez 
komisjê likwidacyjn¹ rz¹du RP na uchodŸstwie do ZKW.

Literatura: Orze³ Bia³y 1995, poz. kat. IX.110. 





II. SZK£O ŒL¥SKIE

Szk³o œl¹skie w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie stanowi reprezentatywny zespó³ 
ilustruj¹cy typowe zjawiska w dekoracji i formie szk³a wytwarzanego na Œl¹sku. W grupie tej 
znajduj¹ siê charakterystyczne dla krêgu szklarstwa œl¹skiego cztery czarki na cukry i konfitury, 
jeden puchar z nakryw¹ oraz dwa pucharki z 2. tercji XVIII stulecia; komplet czterech kieliszków 
i szklanka z serwisu Józefa Miel¿yñskiego, cztery szk³a z napisami toastowymi; trzy puchary ze 
s³ynnego warsztatu Johanna Sigismunda Menzla, dzia³aj¹cego w Cieplicach w koñcu tego¿ 
stulecia, oraz dwa szk³a z panoram¹ okolic Jeleniej Góry: kielich z lat 1780-1800 i szklanka 
z 2. æwierci XIX w., a tak¿e czarka z huty Józefina w Szklarskiej Porêbie. 

Szk³a z 1. po³owy XVIII w. maj¹ charakterystyczne kszta³ty i dekoracjê, któr¹ stanowi 
zadrobniony, delikatny, a zarazem bogaty grawerunek, utrzymany w stylistyce baroku. Wzo-
ry zdobnicze czerpano z norymberskich wzorników P. Deckera, a tak¿e przetwarzano orna-
mentykê Beraine’a. Tematem rytu s¹ wszelkiego rodzaju alegorie, przedstawienia symboliczne, 
sceny rodzajowe, polowania, pejza¿e i szczegó³owe widoki miast œl¹skich. Wplatano je czêsto 
w motywy roœlinne, zw³aszcza od po³owy XVIII w. Dekoracjê rytowan¹ cechuje swoiste horror 
vacui – niekiedy szczelnie pokrywa ona ca³¹ czaszê kielicha czy czarki. W po³owie XVIII w., 
pod wp³ywem nowej stylistyki rokoka, pojawiaj¹ siê grawerowane motywy rocaille’ów, muszli, 
kogucich grzebieni oraz palmet. Te ostatnie sta³y siê typowym elementem zdobniczym szkie³ 
œl¹skich. Wypuk³o szlifowane umieszczano jako ma³e formy przy brzegu naczynia, najczêœciej 
z³ocone, lub jako du¿e – na œciance czaszy, pokrywane niekiedy rytem.

W latach 30. XVIII stulecia wykszta³ci³a siê forma kielicha œl¹skiego o konicznej fasetowanej 
czaszy, podciêtej u podstawy. Ten kszta³t nadawano równie¿ czaszom pucharków osadzanych 
bezpoœrednio na stopie lub oddzielonych od niej jedynie nodusem. Czasze czarek na s³odycze 
– typu naczyñ wykszta³conego oko³o po³owy XVIII w., by³y natomiast w przekroju owalne, 
nierzadko fasetowane – prosto b¹dŸ w sposób przypominaj¹cy wykrój karbowanej muszli 
z ³ukowato wygiêtymi odcinkami krawêdzi. Czasze równie¿ mia³y charakterystyczne wciêcie 
u podstawy; ozdobione by³y na ogó³ reliefowymi, z³oconymi palmetami przy krawêdzi.

W ostatnim dziesiêcioleciu XVIII w. wyró¿nia³a siê wytwórczoœæ warsztatu Menzlów w Cie-
plicach, zw³aszcza Johanna Sigismunda, który na owoidalnych czaszach pucharów umieszcza³ 
szklane medaliony z portretami malowanymi czerni¹ na z³otej folii.

Na Œl¹sku wykonywano równie¿ szk³a na zamówienia z Polski, Czech, Prus i Saksonii. Zdo-
biono je najczêœciej herbami, inicja³em lub niekiedy – popiersiem osoby, dla której przedmiot 
by³ przeznaczony. Nierzadko wykonywano szk³a z inskrypcjami toastowymi, pisanymi w jêzyku 
polskim. Tego typu szk³a zamawiali czêsto kuracjusze przebywaj¹cy w uzdrowiskach (np. Cie-
plicach) – takie pami¹tki sta³y siê modne zw³aszcza po 1800.

Szk³o œl¹skie, wytwarzane g³ównie w Kotlinie Jeleniogórskiej, zdoby³o siln¹ pozycjê wœród 
osiemnastowiecznych hut europejskich. Zawa¿y³a na tym jego wysoka jakoœæ, zarówno pod 
wzglêdem technologicznym, jak i dekoracyjnym. Eksport szk³a œl¹skiego i migracje szklarzy 
przyczynia³y siê do przemieszania form i stworzenia nowych kanonów szk³a – odzwierciedlaj¹ 
to wzory powtarzane w odleg³ych hutach, m.in. w Polsce.





 124 Szklanica
Œl¹sk?, Czechy?, ok. 1698
szk³o sodowe bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 11,1 cm, œr. podstawy 7,5 cm, œr. wylewu 9,8 cm
nr inw. ZKW/4362

Szklanica koniczna z grubego szk³a, grawerowana na ca³ej powierzchni. Z jednej strony, 
w medalionie, pó³postaæ Augusta II na tle architektury, wokó³ wstêga z napisem: D[ei] • G[ratia] 
• F[ridericus] • AUGUST • RE•X•POLONIARUM. Z drugiej strony, w medalionie, dwie tarcze 
herbowe: lewa czterodzielna z herbami Korony i Litwy, prawa – piêciodzielna z herbem elekto-
rów saskich i Saksonii, pod koron¹ królewsk¹, ujête w dwie ga³¹zki palmowe, otoczone wstêg¹ 
z inskrypcj¹: W•S[acri] • R[omani] • I[mperii] • Arch••EL[ector] ••1•6•9•8 SAX[oniae] • ICMA&. 
Pozosta³a powierzchnia miêdzy medalionami zdobiona grawerowanymi motywami roœlinnymi.

Analogiczn¹ szklanicê, ze szk³a sodowego i o identycznym sposobie wg³êbnego rytu, z po-
piersiami portretowymi, okreœlon¹ jako wyrób czeski z pocz. XVIII stulecia, pokazano na wysta-
wie La transparence du verre. La verrerie de table et de decoration du XVIe au XVIIIe siècle (poz. 
kat. 82). Podobna szklanica, przypisana Czechom ok. 1690, równie¿ publ. w: Miller’s Glass 
Buyer’s Guide 2001, s. 84.

Inna analogiczna szklanica z niemal identyczn¹ dekoracj¹ (medalion z popiersiem Augusta II 
i dwie tarcze z herbami Saksonii, Polski i Litwy pod koron¹ królewsk¹, rozdzielone wici¹ roœlinn¹) 
znajduje siê w zbiorach Kremla, nr inw. Ф-1544 (publ. w: Kata³og sobranija... Kreml 2006, poz. 
37). Szklanica ta, o atrybucji saskiej, ró¿ni siê od przedmiotu ze zbiorów ZKW wy¿szym poziomem 
wykonania grawerunku oraz lepsz¹ jakoœci¹ masy szklanej (bardziej przejrzystej i twardszej).

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: silnie porysowana ca³a powierzchnia 
szklanicy: zewnêtrzna i wewnêtrzna.

Historia: 1999 zakup do zbiorów ZKW.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 8.

ZKW/4362





Szk³o œl¹skie

 125 Pucharek
Œl¹sk, Kotlina Jeleniogórska, Cieplice, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 10,7 cm, œr. stopy 6,7 cm, œr. wylewu 7,4 cm
nr inw. ZKW/227

Stopa okr¹g³a, o brzegu szlifowanym w soczewki, od spodu wklês³a szlifowana rozetka. Czasza 
osadzona bezpoœrednio na stopie, silnie przewê¿ona u nasady, szlifowana w fasety zakoñczone 
powy¿ej wciêcia pó³koliœcie. Powy¿ej dwanaœcie faset pokrytych gêst¹ dekoracj¹ grawerowan¹, 
która czêœciowo zaciera tektoniczny podzia³. Cztery pola trójfasetowe przedzielone s¹ pojedyn-
czymi fasetami szlifowanymi w poziomie w piêæ wypuk³ych prostok¹tów, które wype³niaj¹ na 
przemian grawerowany ornament, scenki myœliwskie i pejza¿e. W trzech du¿ych polach przed-
stawiono krajobrazy – fragmenty za³o¿eñ ogrodowo-pa³acowych. W ostatnim, centralnie, na 
paludamencie pod koron¹ ksi¹¿êc¹ – osiem herbów: w œrodku wiêksze, Œreniawa i Gryf, od-
nosz¹ce siê do Jana Kazimierza Lubomirskiego (zm. 1737), kasztelanica krakowskiego, starosty 
bolemowskiego, dziedzica na G³ogowie i Rybotyczach, oraz jego ¿ony – Urszuli z Ruszczy 
Branickiej (zm. po 1761), wojewodzianki podlaskiej. Wokó³ nich herby: Paprzyca – matki Lu-
bomirskiego, Konstancji Bokunówny (zm. 1707); Pó³kozic – babki po mieczu Lubomirskiego, 
Konstancji z Bobrku Ligêzianki (zm. 1648); Gryf – jego babki po k¹dzieli, Konstancji Tekli Bra-
nickiej; Lis – herb matki Branickiej, Katarzyny Scholastyki Sapie¿anki (zm. 1720); Leliwa – herb 
babki po k¹dzieli Branickiej, Krystyny Barbary Montwidówny Chlebowiczówny; £odzia – bab-
ki po mieczu, Aleksandry Katarzyny Czarneckiej (zm. 1698). 

Ma³¿eñstwo Lubomirskiego i Branickiej 
zosta³o zawarte w 1723 lub 1725. Ze wzglê-
du na œmieræ Lubomirskiego w 2. po³. lat 30. 
XVIII w., nale¿y przyj¹æ, ¿e pucharek wyko-
nano dla córki Jana Kazimierza – Marianny, 
poœlubionej ks. Karolowi Stanis³awowi Ra-
dziwi³³owi, wojewodzie wileñskiemu.

Grawerunek utrzymany jest w manierze 
Christiana Gottfrieda Schneidera, wybitnego 
rytownika szk³a dzia³aj¹cego w Cieplicach od 
ok. 1740.

Stan zachowania: dobry; rysy na dnie stopy, odpryski przy 
krawêdziach wylewu i stopy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 14.

ZKW/227





Szk³o œl¹skie

 126 Czarka na cukry
Œl¹sk, Cieplice, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 13,5 cm, stopa 7,6 x 6,9 cm, czasza 9,3 x 7,3 cm
nr inw. ZKW/230

Stopa o parach boków naprzeciwleg³ych: zaokr¹glonych i prostych, rozdzielonych czterema 
wklês³ymi, przy krawêdzi – na ca³ym obwodzie – grawerowane trójk¹ty; od spodu – szlifowane 
soczewki u³o¿one koncentrycznie. Trzon tralkowy fasetowany, czasza fasetowana na rzucie 
owalu, przewê¿ona u nasady, wy¿ej wybrzuszona. KrawêdŸ wylewu „falista”, wyciêta w ³uki 
zamykaj¹ce fasety, z prostym, zagiêtym uchwytem.

Dekoracja czaszy grawerowana: na jednym z szerszych pól klejnot rodu Schaffgotschów 
– drzewo z dewiz¹ rodziny: Aucun temps ne le change. W polach bocznych pojedynczo ukaza-
ni graj¹cy na bêbnie i tr¹bce. Postaci trêbaczy przedstawiono na przeciwleg³ych wê¿szych 
polach, flankuj¹cych szersze pole, na którym ukazano siedz¹cego przy stole mê¿czyznê pal¹-
cego fajkê. Fragment ogrodu wype³nia pole naprzeciw uchwytu; dekoracji dope³nia ornament 
z³o¿ony z rocaille’ów, akantu i lambrekinu.

ZKW/230





Szk³a z dewiz¹ i klejnotem Schaffgotschów powstawa³y od koñ. XVII w. – najpierw w warsz-
tacie Fryderyka Wintera, dzia³aj¹cego w hucie w Cieplicach i pierwszej szlifierni wodnej na 
Œl¹sku ko³o Piechowic, za³o¿onych w³aœnie przez Schaffgotschów (np. puchar w zbiorach MNW), 
a nastêpnie w hucie Preusslerów – w Szklarskiej Porêbie (np. pucharek na stopie w zbiorach 
MNWr, zob.: Szk³o nowo¿ytne 1991, poz. kat. 112). Du¿¹ grupê szkie³, jak podaje Zygmunt 
Dolczewski, wykonano w latach 40. XVIII w., na zamówienie Hansa Antona (kielich w zbiorach 
MNP, nr inw. Rz 1329 a, b – poz. kat. 64).

Szk³o œl¹skie

 127 Czarka na cukry
Œl¹sk, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 11,2 cm, œr. stopy 8 cm; czasza 8,7 x 6,5 cm
nr inw. ZKW/747

Stopa okr¹g³a o krawêdzi podzielonej na 
piêtnaœcie odcinków – ³uków wklês³ych, przy 
krawêdzi – rytowane matowe trójk¹ty; od 
spodu – dwa krêgi szlifowanych soczewek; 
trzon tralkowy fasetowany, czasza u nasady 
przewê¿ona, dwunastoboczna: p³aszczyzny 
p³askie rozdzielone wklês³ymi. 

Dekoracja grawerowana w obrêbie faset: 
kosze z kwiatami i owocami, ptaki, scena 
polowania psa na zaj¹ca, na jednym z szer-
szych boków – tarcza herbowa dwudzielna 
z przedstawieniem gryfa i or³a, w klejnocie 
pó³ gryfa. Przy krawêdzi matowe z¹bki.

Herbów nie uda³o siê rozszyfrowaæ, dla-
tego te¿ nie mo¿na wskazaæ osób, dla których 
czarka ta zosta³a wykonana.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 15.

Stan zachowania: dobry; odpryski przy krawêdziach 
wylewu i stopy.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/747





 128 Czarka na cukry
Œl¹sk, ok. po³. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane), z³ocone
wys. 13,3 cm, œr. stopy 7,2 cm, czasza 9,5 x 7 cm
nr inw. ZKW/177

Stopa okr¹g³a; przy krawêdzi szlifowanej w pola przypominaj¹ce bardzo wyd³u¿one romby – ma-
towo grawerowane trójk¹ty, trzon tralkowy fasetowany, w górnej czêœci szlifowany w poziomo 
u³o¿one soczewki. Czasza ³ódkowata, u nasady przewê¿ona, szlifowana w p³atki. Powy¿ej gra-
werowana dekoracja: dwie sceny polowania (na zaj¹ca oraz ptaki wodne) rozdzielone wi¹zk¹ 
panoplii obramowan¹ ornamentem cêgowo-akantowym, vis-à-vis niej – szlifowana wypuk³o 
palmeta przechodz¹ca w z³ocony uchwyt. KrawêdŸ z³ocona, „faluj¹ca”, z dwoma bardzo sty-
lizowanymi sp³aszczonymi muszlami, zbli¿onymi wykrojem do palmety.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: dobry; rysy, wykruszenia przy 
krawêdziach wylewu i stopy.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/177





 129 Kielich z nakryw¹
Œl¹sk, ok. po³. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 18 cm, œr. stopy 9,3 cm, œr. wylewu 7,6 cm; nakrywa: wys. 7,5 cm, œr. 6,8 cm
nr inw. ZKW/228/a, b

Stopa okr¹g³a ze szlifowanymi od spodu na 
przemian soczewkami i kreskami, a przy brze-
gu grawerowanymi matowymi z¹bkami; trzon 
tralkowy fasetowany ze szlifowanymi w gór-
nej, pogrubionej czêœci – owalami, przy na-
sadzie czaszy – p³aski talerzyk. Czasza czter-
nastoboczna, u nasady przewê¿ona i faseto-
wana wklês³o u do³u, wypuk³o u góry.

Dekoracja czaszy grawerowana: obramo-
wana ornamentem lambrekinowym i cêgo-
wo-akantowym scena sielankowa – na tle 
krajobrazu ukazani grajkowie, kobiety, zwie-
rzêta domowe. Osobno przedstawiono dwie 
alegorie: Wiernoœæ jako kobietê z psem 
i pierœcionkiem lub obr¹czk¹ oraz Rozum 
jako kobietê trzymaj¹c¹ zwrócony ku górze 
miecz, z lwem u stóp. Przy krawêdzi wylewu 
– matowe trójk¹ty.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: dobry; wykruszenia przy krawêdzi stopy 
i pokrywy, rysy na powierzchni.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/228/a, b





Stan zachowania: wyszczerbienie przy krawêdzi wylewu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 130 Pucharek
Œl¹sk, Cieplice?, lata 40.-50. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 12 cm, œr. podstawy 6,5 cm, œr. wylewu 7,2 cm
nr inw. ZKW/261

Stopa okr¹g³a o krawêdzi szlifowanej w trój-
k¹ty, p³aski pierœcieñ szlifowany analogicznie. 
Czasza u nasady przewê¿ona i fasetowana 
dwunastokrotnie. 

Powy¿ej grawerowana dekoracja pokry-
wa ca³¹ powierzchniê œcianek czaszy: wœród 
ornamentu lambrekinowo-cêgowo-akanto-
wego, w medalionie, tarcza herbowa z liter¹ 
S i jej lustrzanym odbiciem, podtrzymywana 
przez dwa or³y, pod koron¹ hrabiowsk¹.

Byæ mo¿e literê S pod koron¹ hrabiowsk¹ 
wi¹zaæ nale¿y z rodem Schaffgotschów, ma-
j¹cych znacz¹cy udzia³ w rozwoju szklarstwa 
w Kotlinie Jeleniogórskiej od koñ. XVII w.

Szk³o œl¹skie

 131 Czarka na cukry
Œl¹sk, ok. 1760
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane), z³ocone
wys. 12,8 cm, œr. stopy 7,2 cm, czasza 8,7 x 7 cm
nr inw. ZKW/750

Stopa okr¹g³a o krawêdzi szlifowanej w pola przypominaj¹ce bardzo wyd³u¿one romby, od 
spodu szlifowana w w¹skie soczewki. Trzon prosty w formie walca, zakoñczony guzem – no-
dusem, szlifowanym w prostok¹tne i trójk¹tne pola, wy¿ej p³aski pierœcieñ i talerzyk. Czasza 
³ódkowata, u nasady szlifowana w wypuk³e p³atki. Dekoracja grawerowana: dwa widoki archi-
tektoniczne przedzielone ornamentem rocaille’owo-kwiatowym oraz herbem. KrawêdŸ wylewu 
wyciêta w ³uki, z³ocona, z czêœciowym zarysem trzech stylizowanych, wypuk³o szlifowanych 
muszli, z których jedna przechodzi w uchwyt.

ZKW/261





 132 Cztery kieliszki i szklanka z herbem Nowina i inicja³ami IM KP
 -136 

Œl¹sk, 1763-1782
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
kieliszki: 
nr 1: wys. 15,3 cm, œr. stopy 7,1 cm, œr. wylewu 5,7 cm
nr 2: wys. 15,1 cm, œr. stopy 6,8 cm, œr. wylewu 5,7 cm
nr 3: wys. 15,2 cm, œr. stopy 6,9 cm, œr. wylewu 5,8 cm
nr 4: wys. 15,3 cm, œr. stopy 6,9 cm, œr. wylewu 5,8 cm
nr inw. ZKW/206/1-4
szklanka: wys. 11,6 cm, œr. podstawy 6,4 cm, œr. wylewu 7,5 cm
nr inw. ZKW/220

Kieliszki wsparte na stopie okr¹g³ej, wysklepionej, i trzonie tralkowym, szlifowanym w fasety. 
Czasza fasetowana, koniczna, podciêta u nasady (w 1/3 wysokoœci). Na krawêdzi czaszy – wi-
doczne œlady z³ocenia. Na czaszy dekoracja rytowana jednostronna: w kartuszu, pod koron¹ 
szlacheck¹ z god³em – herb Nowina. Po bokach korony inicja³y: IM (Józef Miel¿yñski) oraz KP 
(kasztelan poznañski). 

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: przetarcia z³ota, rysy, ubytki pod czasz¹.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 16; 
Za Ojczyznê i Naród 2005, poz. 119.

ZKW/750

Herb (ukoœne pasy, w klejnocie – ma³pa) 
nie zosta³ zidentyfikowany; umieszczony pod 
nim Order Or³a Bia³ego wskazuje jedynie, ¿e 
czarkê wykonano dla osoby nim odznaczonej 
w latach 50. XVIII w.





Szklanka cylindryczna, fasetowana, krawêdŸ czaszy z³ocona. Dekoracja rytowana (analo-
giczna do kieliszków) jednostronna: w kartuszu, pod koron¹ szlacheck¹ z god³em – herb No-
wina. Po bokach korony inicja³y: IM (Józef Miel¿yñski) oraz KP (kasztelan poznañski).

Kieliszki i szklanka pochodz¹ z serwisu wykonanego dla Józefa Klemensa Krzysztofa Miel-
¿yñskiego (1729-1792), szambelana królewskiego Augusta III, odznaczonego Orderem Or³a 
Bia³ego (1755), starosty radziejowskiego (1755), kasztelana poznañskiego (1763), wojewody 
kaliskiego (1782), wojewody poznañskiego (1786), kawalera maltañskiego. Czas powstania 
okreœla nadanie mu stanowiska kasztelana w 1763.

Syn Macieja Miel¿yñskiego – Józef (1824-1900) prezentowa³ analogiczny kieliszek na wy-
stawie we Lwowie w 1894, wspomniany w jej katalogu (Lwów 1894), poz. 950: „kieliszek 
szklany r¿niêty z h. Nowina i literami IMKP, w. XVIII, wys. 150 mm, œredn. u góry 55 mm, w³as. 
Józef Miel¿yñski w Iwnie”.

Z tej zastawy zachowa³y siê jeszcze dwa kieliszki w zbiorach Muz. Sztuki U¿ytkowej, Od-
dziale MNP, nr inw. Rz 1491 a, b (publ. w: Vitrea Splendida 2002, poz. 78-79). 

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: silne przetarcia, a miejscami ubytki 
z³ota (z³oto najlepiej zachowane na kieliszku nr 4); 
porysowana spodnia strona dna szklanki.

Historia: kieliszki – 1974 przekazane do zbiorów ZKW 
legatem Tadeusza Wierzejskiego; szklanka – 1975 dar 
prof. Andrzeja Ciechanowieckiego.

Literatura: Za Ojczyznê i Naród 2005, poz. 113, 114.

ZKW/206/1-4 ZKW/220





Johann Sigismund Menzel 
(25.05.1744-29.05.1810), rytownik, dzia³aj¹cy w Cieplicach Œl¹skich w koñ. XVIII w., prê¿nym oœrodku szklarskim, 
znanym ju¿ w XVII w. W jego warsztacie wykonywane by³y szk³a o charakterystycznej dekoracji miêdzyœciennej. 
Najczêœciej by³y to pucharki i szklanki w typie klasycystycznym. Miêdzy œciankami szk³a umieszczano z³ot¹ foliê 
z rytowanym i malowanym czerni¹ portretowym popiersiem (z profilu). Wœród portretowanych osób byli tak¿e: 
król pruski, przedstawiciele mo¿nego rodu Schaffgotschów, maj¹cego du¿y wk³ad w rozwój szklarstwa w regio-
nie dolnoœl¹skim. Niektóre z wyrobów Menzla s¹ sygnowane i datowane.

 137 Puchar z nakryw¹
Œl¹sk, Cieplice, warsztat Johanna Sigismunda Menzla, lata 90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ota folia, medaliony dwuœcienne
wys. 17,5 cm, bok podstawy 7 cm, œr. wylewu 8 cm; nakrywa: wys. 8 cm, œr. 7 cm
nr inw. ZKW/617/a, b

Stopa kwadratowa, przechodz¹ca w czwo-
roboczny niski trzon zwê¿aj¹cy siê ku górze, 
powy¿ej, miêdzy dwoma talerzykami, sp³asz-
czony kulisty nodus, szlifowany w „plaster 
miodu”, czasza owoidalna, u nasady te¿ 
szlifowana (ok. 1/3 wys.) w „plaster miodu”. 
Powy¿ej, z jednej strony czaszy, osadzony 
dwuœcienny owalny medalion z profilowym 
popiersiem mê¿czyzny, malowanym czerni¹ 
na z³otej folii umieszczonej miêdzy œciankami 
szk³a. Wokó³ medalionu szlifowane soczewki 
tworz¹ce zewnêtrzn¹ „obwódkê”, u góry 
grawerowana kokardka, po bokach – grawe-
rowane motywy roœlinne. Wokó³ wylewu 
rz¹d szlifowanych i z³oconych soczewek, 
a przy krawêdzi z³oty pas. Na nakrywie ro-
œlinna grawerowana dekoracja.

Nakrywa dobierana, okr¹g³a, nieco sto¿-
kowata, szlifowana w fasety; uchwyt z³o¿ony 
z kulki szlifowanej w „plaster miodu” i z³oco-
nego sto¿ka.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: dobry; wykruszenia przy krawêdzi 
podstawy, rozwarstwienia klejenia folii w medalionie.

Historia: 1982 dar Anny Czarkowskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/617/a, b





Stan zachowania: drobne ubytki i wykruszenia przy 
krawêdzi podstawy, rozwarstwienia klejenia folii 
w medalionach.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 138 Puchar z nakryw¹
Œl¹sk, Cieplice, warsztat Johanna Sigismunda Menzla, lata 90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ota folia, medaliony dwuœcienne
wys. 17,5 cm, bok podstawy 7 cm, œr. wylewu 8 cm; nakrywa: wys. 7,5 cm, œr. 8 cm
nr inw. ZKW/393/a, b

Stopa kwadratowa, trzon pe³ny czworo-
boczny, niski, zwê¿aj¹cy siê ku górze, faseto-
wany, nad nim, miêdzy dwoma talerzykami, 
sp³aszczony kulisty nodus szlifowany w „pla-
ster miodu”, czasza owoidalna. Nakrywa 
okr¹g³a, wydêta nad cokolikiem, uchwyt z³o-
¿ony z dwóch kulek, osadzony na rozetce.

Z jednej strony czaszy osadzone dwa 
dwuœcienne owalne medaliony z popiersiami 
profilowymi kobiety i mê¿czyzny, malowany-
mi czerni¹ na z³otej folii umieszczonej miêdzy 
œciankami. Wokó³ medalionów szlifowane 
soczewki tworz¹ce ich zewnêtrzne obramo-
wanie, u góry wzbogacone grawerowanymi 
kokardkami, a po bokach – motywami roœlin-
nymi. Wokó³ wylewu rz¹d szlifowanych 
i z³oconych soczewek, przy krawêdzi z³oty 
pasek. Na wybrzuszeniu nakrywy okr¹g ze 
szlifowanych i z³oconych soczewek, pas z³oty 
oraz powtórzony na œrodku czaszy motyw 
szlifowanych soczewek. 

Szk³o œl¹skie

ZKW/393/a, b





 139 Puchar z nakryw¹
Œl¹sk, Cieplice, warsztat Johanna Sigismunda Menzla, lata 90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ota folia, medaliony dwuœcienne
wys. 17,5 cm, bok podstawy 3,5 cm, przek¹tna podstawy 9,5 cm, œr. wylewu 8 cm; 
nakrywa: wys. 7,8 cm, œr. 7,2 cm
nr inw. ZKW/214/a, b

Stopa oœmioboczna, od spodu formowana 
à la wyciskacz do cytryny, przechodz¹ca 
w oœmiobocznie fasetowany niski trzon zwê-
¿aj¹cy siê ku górze, oddzielony p³askim tale-
rzykiem od owoidalnej czaszy, szlifowanej 
u nasady w romby (ok. 1/3 wys.). Powy¿ej, 
z jednej strony czaszy osadzona para dwu-
œciennych owalnych medalionów z popier-
siami profilowymi kobiety i mê¿czyzny, ma-
lowanymi czerni¹ na z³otej folii umieszczonej 
miêdzy œciankami szk³a. Wokó³ medalionów 
szlifowane soczewki tworz¹ce zewnêtrzne 
obramowanie, u góry wzbogacone grawero-
wanymi motywami roœlinnymi zwisaj¹cymi 
ku do³owi. Wokó³ wylewu rz¹d szlifowanych 
i z³oconych kó³eczek oraz z³oty pas. Na na-
krywie grawerowana dekoracja roœlinna. Na 
wybrzuszeniu nakrywy okr¹g ze szlifowanych 
i z³oconych soczewek.

Nakrywa okr¹g³a, nieco wybrzuszona nad 
cokolikiem, kopulasto wysklepiona, szlifowa-
na w romby czêœæ œrodkowa, uchwyt zakoñ-
czony guzem.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: ubytki i wykruszenia przy krawêdzi 
wylewu, na podstawie i pokrywie, odspojenia klejenia folii 
w medalionach.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 17.

ZKW/214/a, b





Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: lekkie przetarcia z³ota, rysy, ubytki 
i wykruszenia przy krawêdzi stopy i wylewu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 140 Puchar
Kotlina Jeleniogórska, Cieplice?, lata 80.-90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 13,6 cm, bok postawy 5,7 cm, œr. wylewu 6,8 cm
nr inw. ZKW/405

Stopa kwadratowa, przechodz¹ca w czworoboczny trzon zwê¿aj¹cy siê ku górze, oddzielony 
od owoidalnej czaszy nodusem w formie sp³aszczonej kuli, szlifowanym w romby i ujêtym od 
do³u i góry dwoma talerzykami. Czasza u nasady szlifowana w „plaster miodu”, ca³a pokryta 
grawerowan¹ dekoracj¹ dwupasow¹. Dolny pas tworz¹ panoramy miast Hirschberg (Jelenia 
Góra) i Warmbrunn (Cieplice), rozdzielone medalionem z monogramem CS. Wy¿ej oddzielo-
na poziom¹ kresk¹ panorama Karkonoszy z identyfikuj¹cymi miejsca inskrypcjami: Riesenkop 
(staroniemiecka nazwa Œnie¿ki), Teiche (Stawy), Kynast (zamek Chojnik).

W 2. po³. XVIII w. i na pocz. XIX stulecia powy¿sze ujêcie ikonograficzne widoków tych 
konkretnych miast œl¹skich by³o bardzo popularne. Szk³a z analogicznym rytem okolic Jeleniej 
Góry, z identycznymi szczegó³ami i identyfikuj¹cymi poszczególne miejsca podpisami, znajdu-
j¹ siê w zbiorach MNP, MNWr oraz Muz. Karkonoskiego.

Prawdopodobnie puchar pierwotnie stanowi³ ca³oœæ z nakryw¹. Monogram mo¿e odnosiæ 
siê do jednego z przedstawicieli rodziny Schaffgotschów.

ZKW/405





 141 Karafka (korek dobierany)
Œl¹sk, kon. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 21 cm, œr. podstawy 10,2 cm
nr inw. ZKW/262/a,b

Karafka w kszta³cie gruszki, szlifowana w jeden rz¹d soczewek owalnych u nasady oraz w trzy 
rzêdy okr¹g³ych soczewek na linii przejœcia korpusu w szyjê. Dekoracja grawerowana jedno-
stronna: w wieñcu laurowym z kokard¹, wi¹zany monogram JMC.

Korek z³o¿ony z dwóch czêœci: dolna koniczna, zmatowiona, uchwyt w formie ³ezki.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: wewnêtrzna powierzchnia czêœciowo 
zmatowiona, na zewn¹trz brzuœca i spodniej stronie dna 
– liczne rysy.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/262/a,b





Szk³o œl¹skie

 142- Komplet oœmiu kieliszków
 -149 

Œl¹sk, kon. XVIII w. – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 12 cm, bok podstawy 5,7 cm, œr. wylewu 6,3 cm 
nr inw. ZKW/336/1-8

Stopa czworoboczna, na której osadzony czworoboczny trzon zwê¿aj¹cy siê ku górze, oddzie-
lony od pó³owoidalnej czaszy p³askim talerzykiem. Na czaszy dekoracja grawerowana jedno-
stronna: w medalionie, zwieñczonym kokard¹ z podwieszonymi po bokach ulistnionymi ga³¹z-
kami z kwiatami, pod mitr¹ ksi¹¿êc¹, inicja³y IM, prawdopodobnie ks. Ignacego Massalskiego, 
od 1762 biskupa wileñskiego; poni¿ej oœmioramienna gwiazda.

Forma kieliszków charakterystyczna dla szk³a œl¹skiego z prze³omu wieków XVIII i XIX. 
Dwa identyczne kielichy znajduj¹ siê w zbiorach Muz. w Kroœniewicach, nr inw. Dun. B. 

2028, Dun. B. 2030. Analogiczny kszta³t i opracowanie dekoracyjne medalionu maj¹ kielichy 
ze zbiorów MNWr (Szk³o nowo¿ytne 1991, poz. 140-142).

Stan zachowania: lekkie przetarcia z³ota, wykruszenia 
przy krawêdziach podstawy: drobne na kieliszkach nr 3, 4, 
wiêksze na naro¿niku kieliszka nr 8.

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/336/1-8





Stan zachowania: liczne obt³uczenia, wyszczerbienia 
przy krawêdzi wylewu i naro¿nikach podstawy 
oraz krawêdziach szlifu trzonu. 

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

 150- Para kielichów
 -151 

Kotlina K³odzka, prze³om XVIII i XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 12,4 cm, bok stopy 5,4 cm, œr. wylewu 6,5 cm
nr inw. ZKW/394/1, 2

Stopa kwadratowa, trzon niski ostros³upowy, oœmiobocznie fasetowany. Powy¿ej p³aski talerzyk, 
oddzielaj¹cy owoidaln¹ czaszê. Czasza u nasady szlifowana w jedenaœcie owalnych soczewek. 
Poni¿ej wylewu dekoracja rytowana i szlifowana: rz¹d wrzecionowatych, poziomo u³o¿onych 
soczewek, zmatowionych wewn¹trz, ze szlifowanymi pionowymi malutkimi soczewkami. Poni-
¿ej cztery girlandy pere³ek; w miejscu ich podwieszenia – pary chwostów.

Typ dekoracji charakterystyczny dla rejonu Czech i Œl¹ska, a szczególnie Kotliny K³odzkiej. 
Analogiczne zdobienie m.in. na kielichu w zbiorach MNKi, nr inw. MNKi/R/5 (por. Szk³o euro-
pejskie 2003, poz. 35).

Szk³o œl¹skie

ZKW/394/1, 2





Szk³o œl¹skie

 152 Kielich
Górny Œl¹sk, huta w Mys³owicach k. Jaworzna?, kon. XVIII w. – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 12,3 cm, bok podstawy 6 cm, œr. wylewu 7,1 cm
nr inw. ZKW/218

Podstawa – czworoboczny postument, trzon sto¿kowaty, pe³ny, oddzielony od czaszy p³askim 
talerzykiem. Czasza owoidalna, u nasady fasetowana. 

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: napis Vivat/ Joseph Gostowski/ Woyt Gminy 
z Jaworznia ujêty po bokach i u do³u ulistnionymi pojedynczymi ga³¹zkami; przy wylewie – dwie 
równoleg³e, bardzo schematyczne wici roœlinne.

Najprawdopodobniej chodzi o wójta gminy Jaworzno, po³o¿onej na pograniczu Górnego 
Œl¹ska i Ma³opolski, znanego oœrodka górniczego. Najbli¿ej Jaworzna (11 km) po³o¿ona by³a 
huta szk³a w Mys³owicach, której opublikowany katalog wyrobów zawiera m.in. wzór analo-
gicznej formy kielicha. Stanowi to podstawê do wysuniêcia hipotezy, ¿e w³aœnie w Mys³owicach 
lub nieopodal po³o¿onej Królewskiej Hucie wykonano ten kielich. 

Stan zachowania: naloty wewn¹trz czaszy u nasady, 
ubytki na podstawie, wykruszenia i odpryski na podstawie 
i przy wylewie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/218





Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: zmatowienia miejscowe na czaszy, silne 
rysy na podstawie, równomierne na ca³ej powierzchni, 
ubytki na krawêdzi czaszy i krawêdzi podstawy, 
wykruszenia na krawêdziach trzonu i stopy, wyszczerbienia 
na krawêdzi czaszy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 153 Kielich
Œl¹sk, kon. XVIII – pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 19,5 cm, œr. stopy 9,4 cm, œr. wylewu 9 cm
nr inw. ZKW/229

Podstawa oœmioboczna zdwojona, z wyciœniêt¹ od do³u form¹ wyciskacza do cytryny, w kszta³-
cie ostros³upa, szlifowana, od czaszy oddzielona p³askim talerzykiem. Czasza owoidalna, u na-
sady brylantowana.

Dekoracja grawerowana: dwa napisy stanowi¹ce zwarty ci¹g myœlowy, rozdzielone dwoma 
pionowymi pêdami winnej latoroœli. Pierwsza inskrypcja g³osi: Gdyby Pan Bog m¹ iedyn¹/ Chcia³ 
iœæ rad¹ Swiat tworz¹cy,/ Tam gdzie teraz rzeki p³yn¹/ By³by potok win ciekn¹cy/ morze by³aby 
piwnica/ Ziemia by³aby winnica,/ Ludzie beczki na przelanie,/ Ja, za lewar sta³bym Panie. Drugi 
napis jest kontynuacj¹ pierwszego: By piiaczki i piiaki/ Przy iemnieyszy widok mia³y/ Przemieni³-
bym Nieba znaki/ W Butle, g¹siory, anta³y/ a iak teraz z nich promienie,/ Takby ciek³y win stru-
mienie,/ Mybyœmy oczy zmru¿ali,/ Gêby tylko otwierali.

Kielich nale¿y do grupy szkie³ z napisami ¿artobliwymi, toastowymi i okolicznoœciowymi. 
Kszta³t kielicha analogiczny do szk³a z poz. 139 (nr inw. ZKW/214/a, b).

ZKW/229





Szk³o œl¹skie

 154 Kielich
Œl¹sk, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 16 cm, przek¹tna stopy 8,5 cm, œr. wylewu 8,3 cm
nr inw. ZKW/217

Podstawa oœmioboczna zdwojona, z wydr¹¿on¹ od spodu pó³kul¹, szlifowana w formie ostro-
s³upa, oddzielona od czaszy okr¹g³ym talerzykiem. Czasza owoidalna, u nasady fasetowana.

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: inicja³ JB, poni¿ej napis: Zyi zdrowy Zyi 
Szczêœliwy Zyi nam sto lat d³uzy/ Pomysnosc S³awa honor niech ci zawsze Sluzy; przy wylewie 
wiæ winnej latoroœli.

B³êdy w pisowni wynikaj¹ zapewne ze s³abej znajomoœci jêzyka polskiego i poœwiadczaj¹, 
¿e szk³o wykonano na Œl¹sku na zamówienie polskie.

Stan zachowania: rysy powierzchniowe na podstawie, 
ubytki na wylewie, wykruszenia na wylewie i krawêdzi 
podstawy. 

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/217





Szk³o œl¹skie

 155 Kielich
Œl¹sk, 1. æw. XIX w. 
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 15,8 cm, bok stopy 3,2 cm, przek¹tna stopy 8,3 cm, œr. wylewu 8,2 cm
nr inw. ZKW/621

Podstawa oœmioboczna zdwojona, w kszta³cie szlifowanego ostros³upa, oddzielona talerzykiem 
od owoidalnej czaszy, u nasady fasetowanej.

Dekoracja czaszy grawerowana jednostronna: napis ³aciñski Hic Pater o Lenee veni nudata-
que muste/ Tinge nova me cum direptis crura coturnis/ GG; pod krawêdzi¹ wylewu wiæ winnej 
latoroœli.

Stan zachowania: rysy powierzchniowe na ca³ym kielichu, 
wykruszenia na podstawie i ma³e przy krawêdzi czaszy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/621





 156 Szklanica
Kotlina Jeleniogórska, Cieplice?, lata 30. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 11,1 cm, œr. podstawy 6,5 cm, œr. wylewu 8,3 cm
nr inw. ZKW/429

Szklanica w formie beczu³ki, szlifowana u na-
sady w drobne wyd³u¿one soczewki. Powy-
¿ej grawerowana dekoracja dwupasowa: 
w dolnej czêœci dwa widoki miast podpisa-
nych Hirschberg (Jelenia Góra) i Warm-
brunn (Cieplice), rozdzielone tarcz¹ z inicja-
³ami TW. Powy¿ej ukazano panoramê Kar-
konoszy z identyfikuj¹cymi miejsca podpisa-
mi: Schneekoppe (Œnie¿ka), Teiche (Stawy), 
Kynast (Chojnik) oraz Schneegruben (Œnie¿-
ne Kot³y). Przy krawêdzi wylewu schematycz-
na grawerowana wiæ winoroœli.

Grawer powtórzy³ tu znany schemat iko-
nograficzny, wystêpuj¹cy na szk³ach œl¹skich 
od ok. po³. XVIII w.

 157 Talerzyk
Œl¹sk?, Czechy?, 2. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 2,7 cm, œr. 18,5 cm
nr inw. ZKW/424

Talerzyk okr¹g³y, o zewnêtrznej powierzchni 
ca³ej szlifowanej w kratownicê romboidaln¹ 
– tzw. wzór p³askich kamieni (Drahotová 
1984, s. 187). KrawêdŸ ko³nierza – o wykro-
ju trójk¹tnych z¹bków.

Dekoracja szlifowana, wprowadzona 
i rozpowszechniona przez angielskie huty 
szk³a w 1. æw. XIX w., przyjê³a siê zw³aszcza 
na terenie Czech, które wzbogaci³y dotych-
czasowe wzory szlifów w 2. æw. XIX w. 
Wzorem p³askich kamieni zdobiono ró¿no-
rodne przedmioty u¿ytkowe i dekoracyjne, 
pokrywaj¹c nim ca³e powierzchnie b¹dŸ 
tylko fragmenty, np. medaliony.

Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: ubytki przy krawêdzi ko³nierza, rysy 
w lustrze.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

Stan zachowania: miejscowe zmatowienia powierzchni 
zewnêtrznej, rysy – zw³aszcza na spodniej stronie dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/429

ZKW/424





Szk³o œl¹skie

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1985 dar Moniki ¯eromskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/1859

 158 Paterka
Œl¹sk, Szklarska Porêba, huta Józefina, 1850-1855
szk³o bezbarwne i filigranowe, szlifowane, z³ocone
wys. 10 cm, œr. 11,5 cm
nr inw. ZKW/1859

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon tralkowy szeœciobocznie fasetowany, oddzielony od czaszy p³askim 
talerzykiem. Czasza pó³kulista, z szeroko wywiniêtym poziomo ustawionym wylewem, tworz¹-
cym ko³nierz. Czasza ze szk³a filigranowego z wtopionymi nitkami, na przemian kobaltowymi 
i bia³ymi. Trzon i stopa zdobione z³otymi elementami roœlinnymi: liœæmi paproci i kropkami. 
Przy krawêdziach stopy i wylewu czaszy – z³ote paski.





III. SZK£O CZESKIE

Czechy odegra³y istotn¹ rolê w rozwoju sztuki szklarskiej w okresie nowo¿ytnym. W koñcu XVI 
i na pocz¹tku XVII stulecia Praga sta³a siê g³ównym oœrodkiem grawerunku szk³a w œrodkowej 
Europie dziêki mecenatowi cesarza Rudolfa II, wielkiego mecenasa artystów i kolekcjonera. 
Na jego zaproszenie najpierw przyby³a do Pragi rodzina w³oskich grawerów kryszta³u górskie-
go – Miseronich, nastêpnie wybitny rytownik niemiecki – Caspar Lehmann, który wykszta³ci³ 
grono uczniów dzia³aj¹cych tu na pocz¹tku XVII w. (m.in. Georg Schwanhardt, David Engel-
hardt).

Siedemnastowieczne szk³a czeskie charakteryzuj¹ siê rytem p³ytkim, matowym, o uprosz-
czonych motywach (krajobraz ze sztafa¿em lub ptakiem, kwiaty), komponowanych pasowo 
lub zamykanych w owalne medaliony. Ten rodzaj zdobnictwa spotykany jest na szk³ach 
z prze³omu XVII i XVIII w., zw³aszcza du¿ych szklanicach, których dwa przyk³ady znajduj¹ siê 
w zbiorach zamkowych.

Pod koniec XVII stulecia Czechy zaczê³y odzyskiwaæ pozycjê jednego ze znacz¹cych œrod-
kowoeuropejskich oœrodków szklarskich. Wi¹za³o siê to z wprowadzeniem nowej technologii 
– szk³a kryszta³owego odznaczaj¹cego siê du¿¹ przejrzystoœci¹ (niezwyk³a czystoœæ masy szkla-
nej), wysokim wspó³czynnikiem za³amania œwiat³a (b³ysk) oraz twardoœci¹ pozwalaj¹c¹ na 
pe³ne wykorzystanie walorów szlifowania i grawerunku.

Na pocz¹tku XVIII w. szk³o czeskie zaczêto bogato zdobiæ, stosuj¹c te dwie techniki. Do 
wzornictwa wprowadzono ornament w stylu Jeana Béraina – o po³¹czonych motywach wstê-
gowo-listwowych, wici akantu i groteski. W latach ok. 1720-1750 te, a nastêpnie rokokowe or-
namenty czescy rytownicy wykorzystywali jako dekoracyjn¹ oprawê przedstawieñ heraldycz-
nych, portretowych, alegorycznych, postaci œwiêtych lub scen myœliwskich. Uzupe³nieniem 
dekoracji by³ szlif fasetowy i soczewkowy. Najczêœciej stosowano takie formy, jak kielichy 
o konicznej, czêsto podciêtej u nasady czaszy, niekiedy owalnej, oœmiobocznie fasetowanej, 
czarki-„³ódki” na s³odycze i typowe sto¿kowe szklanice. W kolekcji zamkowej znajduje siê kilka 
tego rodzaju szkie³, ale o bardzo skromnej dekoracji.

Osobn¹, wyró¿niaj¹c¹ siê grup¹ szkie³ czeskich s¹ tzw. zwischengoldgläser, czyli dwuœcien-
ne naczynia ze z³oceniami miêdzy œciankami, wykonywane w latach ok. 1720-1750. W zbio-
rach zamkowych znajduje siê kilka kielichów i dwie szklanki wykonane w tej technologii.

Nowy rozdzia³ w historii szklarstwa czeskiego rozpocz¹³ siê w wieku XIX, zw³aszcza w dru-
gim dziesiêcioleciu tego stulecia. Wi¹za³o siê to nie tyle z wprowadzeniem nowej stylistyki 
empiru i biedermeieru – szkie³ o masywnych kszta³tach, ile przede wszystkim z rozpowszech-
nieniem produkcji szkie³ kolorowych. Wykonywano je na kilka sposobów: barwiono w masie, 
powlekano kolorowymi warstwami lub lazurami, b¹dŸ lustrami. Efekt dekoracyjny tych szkie³ 
potêgowano szlifem – spod barwnej warstwy wydobywano szk³o bezbarwne.

Na pocz¹tku XIX w. Paul Meyer ponownie odkry³ tajniki wyrobu z³otego rubinu, a ok. 1840 
uda³o siê wyprodukowaæ szk³o rubinowe typu Kunckela. W latach 30. wprowadzono barwy 
b³awatkowoniebiesk¹ i szmaragdowozielon¹, zaœ w nastêpnej dekadzie modne sta³y siê szk³a 
zielone, zielonkawo¿ó³te i ¿ó³te, a tak¿e powlekane bia³¹, nieprzezroczyst¹ emali¹, na której 
malowano kolorowe wzory. Wspomnieæ nale¿y te¿ o szk³ach przypominaj¹cych szlachetne 
kamienie: czerwone i czarne hiality (ok. 1820, wynalazca hrabia Georg Buquoy), marmoryzo-
wane lithialiny (ok. 1830, wynalazca Friedrich Egermann) oraz pastelowe szk³a agatowe (pro-
dukcja w latach 1835-1845). Dziewiêtnastowieczne czeskie szk³o kolorowe stanowi doœæ liczn¹ 
grupê w kolekcji zamkowej, z przewag¹ naczyñ powlekanych pow³ok¹ rubinow¹.





Szk³o czeskie

Jednoznaczna identyfikacja szk³a czeskiego i œl¹skiego powsta³ego oko³o po³owy XVIII stu-
lecia jest niekiedy bardzo trudna ze wzglêdu na bliskie analogie charakteru zdobnictwa przed-
miotów powstaj¹cych w tych dwóch regionach wytwórczoœci szklarskiej, tym bardziej ¿e nie-
rozdzielny jest pod tym wzglêdem obszar Karkonoszy. Dlatego te¿ czêsto okreœla siê takie szk³o 
jako czesko-œl¹skie b¹dŸ proweniencjê jako Karkonosze. 

 159 Kielich
Czechy (Karkonosze), prze³om XVII i XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 16,6 cm, œr. stopy 11,7 cm, œr. czaszy 9,7 cm
nr inw. ZKW/202

Stopa okr¹g³a, trzon w kszta³cie walca, nodus w formie sp³aszczonego pierœcienia szlifowanego 
w soczewki, czasza sto¿kowata. 

Dekoracja grawerowana na ca³ej powierzchni czaszy: wœród ukwieconych ga³¹zek umiesz-
czono dwa medaliony z przedstawieniami ptaków i zabudowañ. Ca³oœæ kompozycji ograniczo-
na u góry i u do³u poziom¹, schematyczn¹, ulistnion¹ ga³¹zk¹.

Forma i dekoracja charakterystyczne dla czeskich wyrobów tego okresu. 
Matowa faktura p³ytkiego grawerunku, 

schematyczne odtwarzanie architektury, 
motywy ptaków (orientalizuj¹ce) i kwiatów 
to cechy charakterystyczne dla siedemnasto-
wiecznego szk³a czeskiego, czego przyk³a-
dem s¹ tak¿e dwie kolejne szklanice ze 
zbiorów zamkowych.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany. 

ZKW/202





Szk³o czeskie

 160 Szklanica
Czechy, prze³om XVII i XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 19,5 cm, œr. podstawy 11 cm, œr. wylewu 15,3 cm
nr inw. ZKW/265

Szklanica koniczna. Dekoracja grawerowana 
trójpasowa: geometryczne motywy przeple-
cione z uproszczonymi przedstawieniami 
architektury, parami ptaków przy ga³¹zce lub 
kiœci winogron.

Por. szklanice czeskie o bardziej uprosz-
czonych motywach ze zbiorów MNWr, nr inw. 
II-1523, II-1615, II-554, II-370, publ. w: Szk³o 
nowo¿ytne 1991, poz. 153-156.

Stan zachowania: zmatowienia powierzchni wewn¹trz, 
rysy na spodniej stronie dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/265

 161 Szklanica
Czechy, prze³om XVII i XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 18,6 cm, œr. podstawy 11 cm, œr. wylewu 14,5 cm
nr inw. ZKW/266

Szklanica koniczna. Dekoracja grawerowana 
trójpasowa: motywy roœlinne wype³niaj¹ 
dolny i górny pas, w œrodkowym – siedem 
medalionów z uproszczonymi przedstawie-
niami architektury, ptakami i ornamentem 
roœlinnym (zob. nr kat. 160).

ZKW/266

Stan zachowania: dobry; rysy na powierzchni.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.





Szk³o czeskie

 162 Kielich
Karkonosze, 1730-1740
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 13,2 cm, bok stopy 2,8 cm, przek¹tna stopy 7,2 cm, czasza 5,8 x 5,2 cm
nr inw. ZKW/222

Stopa oœmioboczna, z koncentrycznie roz-
mieszczonymi soczewkami, szlifowanymi od 
spodu, trzon tralkowy fasetowany, niski, 
oddzielony od stopy dwoma talerzykami, 
czasza (z formy) sto¿kowata, w przekroju 
prostok¹tna, o œciêtych naro¿nikach. 

W po³owie czaszy poziomo szlifowane 
dwie linie; dekoracja grawerowana na szer-
szych œciankach: bukiet ujêty od do³u i góry 
wygiêtymi ga³¹zkami.

Forma kielicha wystêpowa³a zarówno 
w oœrodkach czeskich, jak i œl¹skich, dlatego 
te¿ proweniencjê przedmiotu okreœlono 
terminem bardziej ogólnym, jako Karkono-
sze.

Por. La transparence du verre 1994, poz. 
89, 90; Klesse, Reineking von Bock 1973, 
poz. 376, 377.

 163 Dzban
Czechy, 2. æw. XVIII w. 
szk³o bezbarwne, szlifowane, srebro
wys. 27 cm, podstawa (owal) 8,5 x 9,2 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1341, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/405)

Na niskiej owalnej stopie brzusiec w formie sp³aszczonej kuli, szlifowany na bokach w gwiazd-
ki i zestawione po cztery – soczewki. Na jednej z szerszych œcianek brzuœca, w centrum, 
umieszczone w kole ryte litery EEG, wokó³ zmatowiona powierzchnia szk³a i promieniœcie 
u³o¿one soczewki, na przemian szersze i wê¿sze. Z drugiej strony, analogicznie, w centrum, 
wprawiony ort gdañski (1/4 talara) z popiersiem Zygmunta III i napisem: SGIS.3.D.G.REX.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 ZKW/222





Szk³o czeskie

 FC-ZKW/1341

POL.M.DL.R.PR na awersie (na niewidocznym rewersie – herb Gdañska trzymany przez dwa 
lwy, w otoku znak menniczy MONETA.CIVIT.GEDANENSIS i data roczna). Ramiona brzuœca 
fasetowane, przechodz¹ce p³ynnie w wysmuk³¹ cylindryczn¹ szyjê. W jej po³owie pas matowy 
ze szlifowanymi owalnymi soczewkami, ograniczony u do³u i u góry wklês³¹ szlifowan¹ opask¹. 
Powy¿ej rz¹d szlifowanych du¿ych soczewek. Uchwyt w formie odwróconej litery S.

Oprawa: stopa i wylew ujête w srebrn¹ opaskê w formie wyciêtych i po³¹czonych listków 
akantu. Nakrywa srebrna, po³¹czona z nak³adk¹ na górn¹ czêœæ uchwytu, zdobiona grawero-
wanym ornamentem. 

Kszta³t i zdobienie szlifem charakterystyczne dla czeskich wyrobów 2. æw. XVIII w. Niemal 
identyczn¹ formê i dekoracjê szlifowan¹ ma dzban ze zbiorów Umeleckoprymuslovego Muzeum 
w Pradze, nr inw. UPM 13209/1916 (publ. w: Æeske sklo 1989, t. II, poz. 276), datowany na 
lata 30.-40. XVIII w. Analogiczny dzban, bez oprawy metalowej, z korkiem szklanym i meda-
lionem wykonanym w technice zwischengoldglas jest publ. w: Glas – um 1700 bis um 1800, 
poz. 94. Dzbany o analogicznej formie i zbli¿onej kompozycji oraz motywach dekoracji szlifo-
wanej, ale datowane na 2. po³. XVIII w. znajduj¹ siê w zbiorach MNWr, nr inw. II-508, II-112, 
II-1329 (por. Szk³o nowo¿ytne 1991, poz. kat. 172-174). 

Stan zachowania: nalot i przetarcia wewn¹trz, rysy 
na powierzchni zewnêtrznej.

Literatura: niepublikowany.





SZK£O ZE Z£OCENIAMI MIÊDZYŒCIENNYMI

Bardzo istotn¹ czêœæ produkcji czeskich szkie³ w 1. po³owie XVIII w. stanowi³y dwuœcienne 
obiekty ze z³oceniami. Najczêstsz¹ form¹ szkie³ ze z³oceniami miêdzyœciennymi by³y czarki, 
szklanki i kielichy (czasze). Wykonywano je w ten sposób, ¿e wydmuchiwano dwa naczynia 
œciœle do siebie pasuj¹ce wymiarami: zewnêtrzne o wiêkszej œrednicy, wewnêtrzne o mniejszej, 
ale wy¿sze, ³¹czenie œcianek bowiem umieszczano najczêœciej ok. 1 cm poni¿ej wylewu (wy-
czuwalne po zewnêtrznej stronie naczynia). Chciano w ten sposób zapobiec dostawaniu siê 
miêdzy œcianki wilgoci pobieranej z p³ynów wype³niaj¹cych naczynie, zw³aszcza w czasie picia. 
Dno zewnêtrzne doklejano jako ostatni element. Wszystkie spojenia wykonywano za pomoc¹ 
¿ywic. Na zewnêtrzn¹ œciankê wewnêtrznego naczynia naklejano z³ot¹ foliê, rzadziej srebrn¹ 
(niekiedy ³¹czono te dwa rodzaje w jednym przedmiocie), z wyrytymi rylcem scenami i orna-
mentem, niekiedy podmalowanymi przezroczystymi lakierami. 

Pocz¹tkowo, w latach 20. XVIII w., szew ³¹cz¹cy szk³o wewnêtrzne i zewnêtrzne umieszcza-
no w p³aszczyŸnie wylewu. Tak postêpowano równie¿ w XIX stuleciu, wykonuj¹c imitacje 
i falsyfikaty szkie³ ze z³oceniem miêdzyœciennym. 

Do lat 30. XVIII stulecia najczêstsz¹ tematyk¹ by³y sceny polowañ na niedŸwiedzia, jelenia czy 
dzika, rzadko spotykanymi – przedstawienia religijne i heraldyczne. U nasady zdobiono naczynia 
fryzem akantowym, zaœ u wylewu – opask¹ i pasem esowatych wici roœlinnych. Sceny rodzajowe, 
zwi¹zane z ¿yciem ówczesnej szlachty, pojawia³y siê najczêœciej w drugim okresie produkcji zwi-
schengoldgläser. Ukazywano muzykowanie, uczty, gry, a tak¿e sceny wojenne, alegoryczne i reli-
gijne; czêstym motywem by³y herby rodów panuj¹cych i szlachty. Przedstawienia te uzupe³niano 
dekoracyjnym ornamentem wzorowanym na zdobnictwie Jeana Beraine’a i Paula Deckera.

 164 Szklanka
Czechy, 2. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, z³ota folia 
wys. 8,4 cm, œr. podstawy 4,9 cm, œr. wylewu 7 cm
nr inw. ZKW/176

Szklanka dwuœcienna, koniczna, fasetowana 
od zewn¹trz. £¹czenie œcianek ok. 7 mm 
poni¿ej wylewu. Miêdzy œciankami, do wyso-
koœci szwu, umieszczona g³adka z³ota folia. 

Stan zachowania: pêkniêcie pionowe œcianek, liczne 
pêcherzyki powietrza miêdzy œciankami – uszkodzenia 
spoiwa, odspojenie dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o, cz. Szk³o, poz. 18.

ZKW/176

Szk³o czeskie





 165 Kielich
Czechy, 2. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, z³ota i srebrna folia grawerowana
wys. 17,4 cm, œr. stopy 8,4 cm, œr. wylewu 7,5 cm
nr inw. ZKW/226

Stopa okr¹g³a ze szlifowanymi od spodu wyd³u¿onymi soczewkami u³o¿onymi koncentrycznie; 
trzon tralkowy fasetowany, oddzielony od stopy talerzykiem, nodus w formie pierœcienia szli-
fowanego w owale na obwodzie. Czasza koniczna dwuœcienna, zdobiona wyciêt¹ w z³otej 
folii i grawerowan¹ scen¹ myœliwsk¹. U nasady w srebrnej folii wyciête motywy roœlinne. Szew 
œcianek 7 mm poni¿ej wylewu. 

Stan zachowania: liczne pêcherze powietrza miêdzy 
œciankami – uszkodzenia spoiwa.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Szk³o czeskie

ZKW/226





Szk³o czeskie

 166 Kielich
Czechy, 1730-1750
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, z³ota folia grawerowana
wys. 16,6 cm, œr. stopy 8,7 cm, œr. wylewu 7,9 cm
nr inw. ZKW/749

Stopa okr¹g³a o siedemnastop³atkowym wykroju brzegu, trzon tralkowy fasetowany, u góry 
szlifowany w romby, od stopy oddzielony dwoma talerzykami ró¿nej œrednicy. Czasza koniczna, 
dwuœcienna, miêdzy jej œciankami umieszczona z³ota folia, w której wyciêto dwa medaliony 
z niezidentyfikowanymi herbami, zapewne czeskich rodów (pojedynczy i para), wplecione 
w wici z liœæmi akantu. Szew ³¹czenia œcianek ok. 7 mm poni¿ej wylewu.

Stan zachowania: wyszczerbienia i odpryski przy krawêdzi 
wylewu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o, cz. Szk³o, poz. 19.

ZKW/749





Szk³o czeskie

 167 Szklanka
Czechy, ok. 1730
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, z³ota i srebrna folia grawerowana
wys. 9 cm, œr. podstawy 5,2 cm, œr. wylewu 7,3 cm
nr inw. ZKW/219

Szklanka dwuœcienna, koniczna, fasetowana 
od zewn¹trz. £¹czenie œcianek ok. 7 mm 
poni¿ej wylewu. Miêdzy œciankami, do wy-
sokoœci szwu, wyciêta w z³otej folii i grawe-
rowana scena dworska. Przedstawiono 
koncert odbywaj¹cy siê na tarasie: utworom 
w wykonaniu skrzypka i wiolonczelisty przy-
s³uchuj¹ siê damy i trzej mê¿czyŸni. Tematy-
ka dekoracji jest charakterystyczna dla 
wzornictwa tego rodzaju przedmiotów. Po-
ni¿ej sceny umieszczono wyciêty w srebrnej 
folii fryz sk³adaj¹cy siê z liœci akantu.

 168 Szklanka
Czechy, lata 70. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, malowane, z³ocone
wys. 7,8 cm, œr. podstawy 5,2 cm, œr. wylewu 6,8 cm
nr inw. ZKW/216

Szklanka koniczna, fasetowana czternasto-
krotnie, przy wylewie z³ocona. Dekoracja 
malowana z jednej strony œcianki: kobieta 
siedz¹ca w ogrodzie na tle fragmentarycznie 
przedstawionej architektury. 

Stan zachowania: liczne pêcherze powietrza miêdzy 
œciankami – uszkodzenia spoiwa.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/219

ZKW/216

Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.





Szk³o czeskie

 169 Kielich
Czechy, lata 70.-80. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 15,8 cm, œr. stopy 6,9 cm, œr. wylewu 6 cm
nr inw. ZKW/270

Stopa okr¹g³a, trzon wysmuk³y, tralkowy, 
fasetowany. Czasza u podstawy podciêta, 
fasetowana, z³ocona przy brzegu wylewu. Na 
œciankach malowane z³otem: drzewo, postaæ 
kobieca i rocaille.

ZKW/270

Stan zachowania: wykruszenie przy krawêdzi wylewu, 
silne przetarcia z³ota.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 170 Kielich
Czechy, lata 70.-90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 16 cm, œr. stopy 7,2 cm, œr. wylewu 6,1 cm
nr inw. ZKW/263

Stopa okr¹g³a, trzon wysmuk³y, tralkowy, fasetowany. Czasza u podstawy podciêta, fasetowana, 
z³ocona przy krawêdzi wylewu.





Szk³o czeskie

Stan zachowania: zmatowienia powierzchni stopy, ubytki 
i wykruszenia przy krawêdzi wylewu, mocne przetarcia 
z³ota.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 171 Szklanka
Czechy, lata 80.-90. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 11,7 cm, œr. podstawy 6,5 cm, œr. wylewu 7,8 cm
nr inw. ZKW/312

Szklanka koniczna, fasetowana, przy brzegu wylewu z³ocona. Dekoracja grawerowana jedno-
stronna: w medalionie god³o cechu piwowarów pod koron¹; powy¿ej – litery AD. Boki zarysu 
medalionu ozdobione rocaille’ami i ga³¹zkami.

Analogiczna szklanica, tak¿e ze zbiorów Tadeusza Wierzejskiego, ró¿ni¹ca siê nieznacznie 
wysokoœci¹, znajduje siê w zbiorach MNW.

ZKW/263





Stan zachowania: silne przetarcia z³ota.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/312

 172 Kufel
Czechy, kon. XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane, cyna (nakrywka)
wys. 13,3 cm, œr. wylewu i podstawy 6,6 cm
nr inw. ZKW/938

Kufel cylindryczny z wystaj¹cym wa³kiem 
przy czêœci dennej, z uchwytem w kszta³cie 
litery C. Dekoracja rytowana jednostronna, 
w typie ludowym: w wici roœlinnej z kwiata-
mi okr¹g³a tarcza z god³em w postaci serca 
przepi³owanego pi³¹.

Szklane kufle z cynowymi nakrywami by³y 
czêsto u¿ywan¹ form¹ od koñ. wieku XVI do 
pocz. XVIII stulecia, a ponownie pojawiaj¹ 
siê od lat 70. tego wieku. Kufle zdobi³a de-
koracja grawerowana lub malarska, nak³a-
dana farbami emaliowymi.

Analogiczny kszta³t i „ludow¹” dekoracjê 
grawerowan¹ maj¹ kufle ze zbiorów MNWr, 
publ. w: Szk³a nowo¿ytne 1991, poz. 137, 138.

Stan zachowania: pêkniêcie przy podstawie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/938

Szk³o czeskie





 173- Cztery kieliszki
 -176 

Czechy?, ok. 1800
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 12,3 cm, bok stopy 4,5 cm, œr. czaszy 5,7 cm
nr inw. ZKW/392/1-4

Stopa kwadratowa, trzon czworograniasty, w górnej czêœci szlifowany w osiem faset, zwê¿aj¹-
cy siê ku górze. Bezpoœrednio na nim umieszczona czasza pó³owoidalna, o znacznie zwê¿onej 
i wyd³u¿onej nasadzie, szlifowanej w osiem faset zakoñczonych u góry pó³koliœcie. 

Dekoracja rytowana w górnej czêœci czaszy: pod wylewem matowy pas z rzêdem szlifowa-
nych pionowych soczewek – przy górnej krawêdzi, i szlifowan¹ falist¹ lini¹ poni¿ej. Pod tym 
pasem podwieszone szlifowane cztery girlandy soczewek, w miejscach podwieszenia (styku) 
girland rytowana kokarda z chwostami. 

Identyczny grawerunek (ró¿nica: brak kokardek przy chwostach) zdobi wylewy dwóch 
kieliszków publ. w: Baumgärtner 1988, poz. 167, datowanych na ok. 1800 i przypisywanych 
ze znakiem zapytania Czechom.

Stan zachowania: wykruszenia przy krawêdzi stopy; 
nr 3 – ubytek przy krawêdzi wylewu.

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/392/1-4

Szk³o czeskie





Szk³o czeskie

 177- Szeœæ szklanek
 -182 

Czechy, Böhmerwald, pocz. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 9,8; 10,1; 10,2; 10,3 cm, œr. podstawy 6,5; 6,7; 6,8 cm, œr. wylewu 7; 7,1; 7,2 cm
nr inw. ZKW/436/1-6

Szklanki cylindryczne. Dekoracja rytowana: 
w górnej czêœci œcianek rz¹d szlifowanych, 
pionowo ustawionych owali, rozdzielonych 
schematycznymi kwiatkami; poni¿ej podwie-
szone girlandy pere³ek, przenikaj¹ce siê 
z ³ukowymi zwisami wstêgi z chwostami 
w punktach podwieszenia. Pola przenikania 
siê girland czêœciowo wype³nione kratowni-
c¹. Grawerunek z³ocony. W dolnej po³owie 
– cztery schematyczne z³ote kwiatki. 

W zbiorach Glasmuseum w Passau znaj-
duje siê zestaw trzech analogicznych szkla-
nek i karafki, które wed³ug tradycji pochodz¹ 
z zastawy bêd¹cej posagiem Susanne Hafen-
brädel (por. katalog zbiorów: Das Böhmische 
Glas 1700-1950, t. II, poz. 307).

Stan zachowania: rysy na powierzchni, przetarcia z³ota.

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/436/1-6

 183 Szklanka
Pó³nocne Czechy / Kotlina K³odzka, ok. 1820-1825
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 10 cm, œr. podstawy 4,5 cm, œr. wylewu 8 cm
nr inw. ZKW/416

Szklanka gruboœcienna, o niemal kulistej dolnej po³owie, zdobionej g³êbokimi ¿³obinami 
o wykroju lancetowatym. Górna po³owa – koniczna, o rozchylonym wylewie, zdobiona gra-
werowan¹ wici¹ roœlinn¹: kwiatkami i ulistnionymi ga³¹zkami. Na spodniej stronie dna grawe-
rowane litery JT w odbiciu lustrzanym.

Ukszta³towanie dolnej czêœci szklanki analogiczne do szk³a publ. w: Klesse, von Saldern 
1978, poz. 214. Pewne podobieñstwo wykazuje do szklanki ze zbiorów MNP (por. Vitrea Splen-
dida 2002, poz. 165).





Szk³o czeskie

 184 Pucharek
Czechy, lata 30.-40. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 11,4 cm, œr. stopy 5,4 cm, œr. wylewu 6,3 cm
nr inw. ZKW/417

Stopa okr¹g³a, o krawêdzi dziewiêciop³atko-
wej, wysklepiona ku górze, pe³na; na niej 
osadzona szpulowata czasza, szlifowana 
w dziewiêæ pionowych faset zakoñczonych 
pó³koliœcie, w dolnej po³owie dodatkowo 
szlifowana w rzêdy poziomych klinowych 
¿³obin. Pola nad fasetami poni¿ej wylewu 
wype³nia szlifowana drobna kratownica. 
Spodnia strona stopy szlifowana w promie-
niœcie u³o¿one ¿³obki oraz centralnie grawe-
rowany monogram wi¹zany CM.

Forma typowa dla szkie³ czeskich z tego 
okresu; analogiczne poziome ¿³obiny zasto-
sowane na szkle z ok. 1800 z huty w No-
vym Svecie (por. Glas – um 1700 bis um 
1800, poz. 107).

Stan zachowania: rysy na ca³ej powierzchni, wewnêtrzne 
zabrudzenia, wykruszenia przy krawêdzi wylewu.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/416

Stan zachowania: dwa ma³e ubytki przy górnej krawêdzi, 
zabrudzenia na wewnêtrznej powierzchni czaszy.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/417





Szk³o czeskie

 185 Wazonik
Czechy, ok. po³. XIX w.
szk³o bezbarwne, lazura miedziowa, szlifowane, z³ocenia na emalii
wys. 20,1 cm, œr. podstawy 8,3 cm, œr. wylewu 11,4 cm
nr inw. ZKW/413

Stopa oœmiop³atkowa, fasetowana, prze-
chodz¹ca bezpoœrednio w trzon fasetowany 
oœmiobocznie. Czasza fasetowana oœmio-
bocznie, u nasady ujêta oœmiobocznym 
p³askim ko³nierzem; w dolnej czêœci pó³ku-
lista, w górnej kielichowata, o mocno roz-
chylonym wylewie oœmiop³atkowym. Na 
spodniej stronie stopy szlifowane w¹skie 
soczewki, u³o¿one koncentrycznie, tworz¹ 
rodzaj rozety. Pod wylewem osiem meda-
lionów zdobionych z³oconymi bukietami 
kwiatów. Kszta³t wazonika oraz szlif podkre-
œlaj¹ z³ote ramki.

Forma wazonika, zw³aszcza górna czêœæ, 
zbli¿ona jest do szk³a publ. w: Spiegl 1979, 
nr 348.

Stan zachowania: ubytek przy krawêdzi szyi (kilka cm2), 
sklejone ubytki przy wylewie.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/413

 186 Pó³misek-taca
Czechy, po³. XIX w.
szk³o bezbarwne, lazura miedziowa, szlifowane, z³ocone i srebrzone na emalii
wys. 5,5 cm, d³. 38 cm, szer. 28 cm
nr inw. ZKW/411

Pó³misek owalny, miseczkowaty, o p³askim lustrze przechodz¹cym p³ynn¹ lini¹ w uniesiony 
ko³nierz z uchwytami na d³u¿szej osi. Dno od spodu zdobi szlifowana rozeta, utworzona 
z lancetowatych p³atków. Od zewnêtrznej strony dekoracja ko³nierza: brzeg zêbaty, szlifowany 
w wachlarzyki o trzech przês³ach. Dodatkow¹ dekoracjê stanowi¹ motywy roœlinne, malowane 
z³otem i srebrem na emalii.





Szk³o czeskie

Por. Glas – um 1700 bis um 1800, poz. 144, o atrybucji: Czechy Pó³nocne lub Saksonia 
1820/30 – analogiczna forma szlifowanej krawêdzi. 

 187- Trzy miseczki do s³odyczy
 -189 

Czechy, XIX w. (ok. 1845-1850)
szk³o bezbarwne, lazura miedziowa, szlifowane, z³ocenia reliefowe na emalii, farby emaliowe
wys. 3 cm, œr. 11,8 cm
nr inw. ZKW/412/1-3

Miseczki okr¹g³e, o p³askim lustrze dziesiê-
ciok¹tnym; ko³nierz uniesiony, dziesiêcio-
bocznie fasetowany, o krawêdzi wyciêtej 
w formie p³atków. Od spodu lustro szlifowa-
ne w rozetê, od zewn¹trz ko³nierz zdobiony 
malowanymi motywami roœlinnymi – z³otem, 
biel¹, ró¿em i zieleni¹.

Analogiczne przedmioty publ. w: Spiegl 
1979, poz. 293-295, 318.

ZKW/411

Stan zachowania: pêkniêty na 4 czêœci, sklejony; drobne 
ubytki przy krawêdziach, przetarcia z³ota, œciemnienie 
srebra.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

Stan zachowania: przetarcia z³ota i malatury, nr 3 – ma³y 
ubytek przy krawêdzi.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowane.
ZKW/412/1-3





Szk³o czeskie

 190 Karafka z korkiem
Czechy, ok. 1845-1850
szk³o warstwowe (bezbarwne i rozalin), szlifowane, z³ocone
wys. 24 cm, œr. podstawy 10,5 cm
nr inw. ZKW/421/a, b

Stopa o wykroju oœmiop³atkowym, brzusiec fasetowany oœmiobocznie pionowo, podciêty 
u nasady, pierœcieniowaty w czêœci œrodkowej, o zwê¿aj¹cych siê silnie ramionach przechodz¹-
cych w szyjê, przy wylewie p³aski oœmioboczny ko³nierz. Korek w dolnej czêœci cylindryczny, 
oddzielony zgrubieniem od czêœci szeœciobocznie fasetowanej, rozszerzaj¹cej siê lekko ku górze, 
na której osadzone kapeluszowate zwieñczenie o szeœciop³atkowym rondzie i fasetowanej 
wysokiej sto¿kowatej g³ówce.

ZKW/421/a, b





Szk³o czeskie

Stan zachowania: dwa du¿e ubytki przy krawêdzi wylewu 
i wiele drobnych; kilkucentymetrowy ubytek w wykroju 
stopy, przy uchwycie korka szeroki ubytek ze œladami 
dalszych spêkañ.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

Brzusiec zdobiony na ca³ej powierzchni gwiazdkami: szlifowanymi i malowanymi z³otem, 
ró¿nej wielkoœci. Stopa od spodu zdobiona szlifowan¹ rozet¹. 

Przy krawêdzi wylewu z³ocony pasek.

 191 Pojemnik na przyprawy
Czechy, XIX/XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane (polerowane prawdopodobnie w kwasie)
wys. 13,5 cm (z korkiem 17,5 cm), bok podstawy 6 cm
nr inw. ZKW/434/a, b

Pojemnik na przyprawy w formie prostopad³oœcianu o uskokowo uformowanych ramionach, 
okr¹g³ej szyi z oœmiobocznie fasetowanym, szerokim, lekko wywiniêtym ku górze ko³nierzykiem 
przy wylewie. Œcianki podzielone g³êbokimi ¿³obinami na cztery pod³u¿ne prostok¹tne pola, 
którym u do³u i u góry odpowiadaj¹ rzêdy kwadratowych pól, zdobionych szlifowanymi rau-
tami. Korek o podstawie wielobocznie fasetowanej, lekko przewê¿ony, z uchwytem w formie 
kuli szlifowanej w trójk¹tne fasety.

Stan zachowania: nalot wewn¹trz.

Historia: 1980 zapis testamentowy Natalii Jarczewskiej 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/434/a, b





Szk³o czeskie

Stan zachowania: dobry; rysy na zakrêtce.

Historia: 1974 dar Rosy Bailly z Pary¿a dla ZKW (do 1983 
w depozycie Banku Narodowego).

Literatura: niepublikowany.

ZKW/2413

Stan zachowania: nieliczne drobne wykruszenia 
na krawêdziach szlifu.

Historia: 2006 dar Stefana Borkowskiego dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/4867

 192 Flakonik na perfumy
Czechy?, Francja?, lata 20. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, srebro
wys. 3,5 cm, szer. 3,2 cm, gr. ok. 8 mm
nr inw. ZKW/2413

Flakonik w kszta³cie p³askiej muszli-palmety 
z g³êbokimi ¿³obinami promieniœcie rozcho-
dz¹cymi siê od szyjki. Szyjka krótka, gwinto-
wana, ze szklan¹ zatyczk¹ w formie gwoŸ-
dzika i srebrn¹ zakrêtk¹ w formie walca 
z dwoma profilami przy dolnej krawêdzi.

 193 Wazonik
Czechy, lata 30. XX w.
szk³o bezbarwne, czêœciowo powlekane szk³em bursztynowym, szlifowane
wys. 11,5 cm, œr. podstawy 9,2 cm, œr. wylewu 13,2 cm
nr inw. ZKW/4867

Wazon kielichowaty, dziesiêcioboczny. Do 
po³owy wysokoœci powleczony z zewn¹trz 
szk³em bursztynowym, szlifowanym w g³ad-
kie prostok¹tne fasety, rozdzielone uskokiem 
szlifowanym w w¹skie poziome fasety sze-
œcioboczne. W górnej po³owie zachowano 
podzia³ na dziesiêæ pól szlifowanych wg³êb-
nie w szkle bezbarwnym w rauty. Nad pola-
mi – soczewki zakoñczone ³ukiem koszowym; 
co druga powlekana szk³em bursztynowym 
(podobnie jak pozosta³a powierzchnia wokó³ 
soczewek i przy wylewie), szlifowanym na-
przemiennie wyd³u¿onymi i krótkimi, pozio-
mo u³o¿onymi soczewkami.





Szk³o czeskie

 194 Misa na s³odycze
Czechy, lata 30. XX w.
szk³o bezbarwne, czêœciowo powlekane szk³em bursztynowym, szlifowane
wys. 10 cm, œr. podstawy 9,2 cm, œr. wylewu 15,2 cm
nr inw. ZKW/4868

Misa pó³kulista dwunastoboczna o poziomym podziale na trzy czêœci. Podstawa szlifowana 
w 12 faset, brzusiec podzielony na 24 pola w dwóch rzêdach szlifowanych w 12 kaboszonów 
lekko trapezowatych, w dolnym rzêdzie ze szlifowan¹ soczewk¹. Podstawa i co drugie pole 
brzuœca powleczone szk³em bursztynowym, co tworzy rodzaj szachownicy.

Stan zachowania: dobry; nieliczne wykruszenia 
na krawêdziach szlifu.

Historia: 2006 dar Stefana Borkowskiego dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/4868





IV. SZK£O NIEMIECKIE

Na terenie Niemiec przemys³ szklarski rozwija³ siê od czasów œredniowiecza. Liczne by³y huty 
leœne, wytwarzaj¹ce szk³o o zielonkawym zabarwieniu, zdobione metod¹ hutnicz¹, tj. elemen-
tami formowanymi szczypcami na gor¹co. Skupiska tych hut znajdowa³y siê w Holsztynie, 
Hanowerze, Hesji, Turyngii i Saksonii. 

W niemieckich hutach w XVI i XVII w. produkowano tak¿e przedmioty zdobione emaliami. 
By³y to zw³aszcza humpeny, kufle na piwo, flasze czworoboczne i szklanice, g³ównie dekorowa-
ne motywami heraldycznymi i figuralnymi. Wa¿nym oœrodkiem tego typu wytwórczoœci by³ Hall 
w Tyrolu, a od po³owy XVII w. – Saksonia (Heidelbach, Marienberg, huty m.in. Preusslerów). 
Powstaj¹ce tam szk³a zdobiono malowanymi scenami religijnymi, mitologicznymi, alegoryczny-
mi, kwiatami i widokami saskich zamków. Od koñca XVII stulecia du¿¹ grupê obiektów z saskich 
hut szk³a, a zw³aszcza z drezdeñskiej, stanowi³y szklanice z herbami elektorów saskich, a nastêp-
nie z herbami Polski, Litwy i Saksonii, b¹dŸ monogramami Augusta II i jego syna Augusta III.

W pierwszym dwudziestoleciu XVII w. nast¹pi³ tak¿e rozwój niemieckiego szk³a rytowanego. 
W tym i nastêpnym stuleciu Niemcy podzielone by³y na liczne pañstwa elektorskie i maleñkie 
pañstewka oraz kilka wolnych miast cesarskich (m.in. Norymberga), które rozwija³y siê gospo-
darczo i kulturalnie pod protektoratem swych w³adców. Rozkwit³ w nich równie¿ przemys³ 
szklarski, zw³aszcza w Brandenburgii i Hesji. G³ównym oœrodkiem szklarskim w 1. po³owie XVII 
stulecia by³a Norymberga. Dzia³a³a tam rodzina Schwanhardtów: Georg Starszy (1601-1657), 
uczeñ Lehmanna czynnego w Pradze, jego synowie Heinrich (1625-1693) i Georg M³odszy 
(1640-1676) oraz trzy córki i synowa. Za³o¿yciel warsztatu, Georg Schwanhardt Starszy, spe-
cjalizowa³ siê w ornamencie z powyginanych wici oraz w krajobrazach z myœliwymi. Jego syn 
Heinrich po mistrzowsku grawerowa³ pejza¿e, postaci ludzkie, kwiaty oraz by³ mistrzem kali-
grafii. Konkurowa³ z nim Herman Schwinger (1640-1683). Inni rytownicy norymberscy równie¿ 
zdobili szk³a g³ównie scenami myœliwskimi, wojennymi (Johann Wolfgang Schmidt) i miejskimi 
(Georg Friedrich Killinger). Do wzorów norymberskich nawi¹zywali turyñscy rytownicy, dzia-
³aj¹cy w 2. po³owie XVII stulecia i w XVIII w. Za poœrednictwem norymberskiego mistrza An-
tona Wilhelma Mäuerla, podobnie jak grawerzy czescy, zaczêli stosowaæ technikê kontrasto-
wego rysunku matowej i b³yszcz¹cej faktury rytu, w czym mistrzostwo osi¹gn¹³ Georg Ernst 
Kunckel (1692-1750), nadworny rytownik w Gotha w Turyngii.

Najwiêkszy rozkwit produkcji luksusowego szk³a dekoracyjnego w ostatniej æwierci XVII w. 
nast¹pi³ w Brandenburgii i Hesji. Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm (1620-1688) pod 
koniec lat 70. sprowadzi³ do Poczdamu znakomitego chemika i alchemika Johanna Friedricha 
Kunckela, który udoskonali³ recepturê szk³a kryszta³owego. Wyroby z tej masy szklanej zdobi³ 
g³êbokim szlifem w stylu baroku Martin Winter, pochodz¹cy ze Œl¹ska. W tym samym czasie 
(ok. 1680) landgraf Karol Heski sprowadzi³ do Kassel szlifierza i grawera szlachetnych kamieni 
Christopha Labhardta, którego po œmierci w 1695 zast¹pi³ jego uczeñ Franz Gondelach (czyn-
ny do 1717). Obaj zdobili szk³o sprowadzane z Poczdamu (heska huta w Altmünden produko-
wa³a szk³o kryszta³owe od 1700) wypuk³ym reliefem w duchu baroku. Te dwa oœrodki odgry-
wa³y wa¿n¹ rolê w zakresie szklarstwa równie¿ w XVIII stuleciu, a do³¹czy³a do nich Saksonia. 
Królewska Huta za³o¿ona w DreŸnie zaspokaja³a g³ównie potrzeby dworu saskiego. Pocz¹tko-
wo szklarze drezdeñscy czerpali inspiracje z ró¿nych oœrodków: czeskich, poczdamskich i ni-
derlandzkich. Rytowano sceny mitologiczne, rodzajowe, ornament oraz herby i monogramy 
elektorów saskich, zw³aszcza dwóch królów Polski: Augusta II i Augusta III.





W zbiorach zamkowych znajduj¹ siê szk³a saskie zwi¹zane przede wszystkim z osob¹ Au-
gusta II, króla Polski, zarówno grawerowane, jak i malowane farbami emaliowymi. Trzy szk³a 
pochodz¹ z krêgu brandenburskiego.

 195 Szklanka
Niemcy, Saksonia?, ok. 1712
szk³o bezbarwne, farby emaliowe, z³ocenie
wys. 8,1 cm, œr. podstawy 4,3 cm, œr. wylewu 6,9 cm
nr inw. ZKW/615

Szklanka koniczna, dekoracja malowana jed-
nostronna: na tle chor¹gwi i dwóch mieczy, 
pod koron¹ królewsk¹, owalna piêciodzielna 
tarcza z herbami Polski, Litwy i elektorów 
saskich pod mitr¹ ksi¹¿êc¹. U do³u tarczê 
podtrzymuj¹ dwa or³y. Po bokach dekoracji 
heraldycznej rozdzielony przez ni¹ napis: 
F•A•R• / P•E•S (Fridericus Augustus Rex 
Poloniae Elector Saxoniae) oraz poni¿ej data 
17/12. Na osi tarczy herbowej, na œciance, 
bia³a rozetka. Brzeg wylewu z³ocony, poni¿ej 
rz¹d bia³ych kropek.

Du¿¹ grupê szkie³ saskich stanowi³y przed-
mioty malowane farbami emaliowymi. 
Na szk³ach z 1. po³. XVIII stulecia typowa 
malowana dekoracja odwo³ywa³a siê do 
heraldyki oraz imion i tytu³ów Wettinów. Do 
jej niezmiennych elementów zalicza³y siê: 
piêciodzielna tarcza z herbami Polski, Litwy 
i Saksonii pod koron¹ królewsk¹, napis  
F.A.R.P.E.S. (Fridericus Augustus Rex Polo-
niae Elector Saxoniae), wzbogacone pano-
pliami, stanowi¹cymi niejako t³o kompozycji, 
czy innymi motywami zdobniczymi, m.in. figu-
rami ludzkimi, a wici roœlinne, czêsto umieszczane blisko krawêdzi podstawy i wylewu szklanic, 
tworzy³y niejako obramowanie ca³oœci.

Szklanka uwa¿ana by³a za falsyfikat oryginalnego przedmiotu z XVIII w., jednak badania 
szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y, ¿e jest to ory-
gina³ z epoki, tj. pocz¹tku XVIII w.

Szk³o niemieckie

Stan zachowania: silne przetarcia i ubytki z³ota.

Historia: 1977 dar Tadeusza Strugielskiego dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/615





 196 Szklanica
Saksonia, Drezno?, ok. 1720-1730
szk³o bezbarwne, farby emaliowe
wys. 15,3 cm, œr. podstawy 7,3 cm, œr. wylewu 8 cm
nr inw. ZKW/212

Szklanica cylindryczna z dekoracj¹ heraldyczn¹: na paludamencie podtrzymywanym przez 
putta, pod koron¹ królewsk¹, tarcza z herbem polsko-saskim, poni¿ej panoplia. Nad kompo-
zycj¹, na wstêdze, monogram F•A•R•P•E•S•. Pod krawêdzi¹ wylewu oraz przy podstawie 
stylizowana wiæ roœlinna oplataj¹ca poziom¹ kreskê. 

Por. szk³a publ. w: Haase 1988, il. 76-78 (Kunsthandwerk Dresden, nr inw. 39314, 39362, 
39363; zbiory Zamku w Moritzburgu, nr inw. 39355, 37452), il. 68 (Museum für Kunsthand-
werk Dresden, nr inw. 39512, zbiory Zamku w Moritzburgu, nr inw. 39511), il. 71 (zbiory Zam-
ku w Moritzburgu, nr inw. 39510).

Szk³o niemieckie

Stan zachowania: ubytek w stopie, lekkie przetarcia 
malatury.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Pod jedn¹ koron¹ 1997, poz. XI.51, Ceramika 
i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 9.

ZKW/212





 197 Flet
Saksonia, ok. 1720
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 29,5 cm, œr. stopy 10,1 cm, œr. wylewu 9,2 cm
nr inw. ZKW/208

Stopa okr¹g³a, trzon krótki fasetowany, od-
dzielony od stopy i czaszy p³askimi talerzy-
kami, czasza koniczna. W górnej czêœci 
czaszy, na jednej stronie, grawerowany mo-
nogram AR w rokokowym medalionie pod 
koron¹ królewsk¹, otoczony pêdami roœlin-
nymi i girland¹ kwietn¹.

Kielich reprezentuje grupê szkie³ sto³o-
wych z monogramem odnosz¹cym siê do 
Augusta II Mocnego, a tak¿e, choæ rzadziej, 
do Augusta III Wettina, zamawianych przez 
nich do swych licznych rezydencji. Mono-
gram ten najczêœciej umieszczano w³aœnie na 
fletach; towarzyszy³a mu mniej lub bardziej 
rozbudowana dekoracja ornamentalna.

Sposób pisania monogramu, jak równie¿ 
girlandy podwieszone do kartusza i forma 
trzonu oraz modelowanie (szlif) dolnej czêœci 
czaszy s¹ charakterystyczne dla szkie³ saskich 
z lat 1710-1720.

Motyw skrzy¿owanych ga³¹zek palmy 
i lauru, wystêpuj¹cy na stopie, bardzo czêsto 
pojawia siê na szk³ach saskich w latach 30. 
XVIII w.

Szk³o niemieckie

Stan zachowania: daleko posuniêta choroba szk³a. 

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/208





 198 Kielich
Saksonia, ok. 1740
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 27 cm, œr. stopy 12,5 cm, œr. wylewu 11 cm
nr inw. ZKW/4123

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy fasetowany; 
miêdzy dwoma p³askimi talerzykami kulisty 
nodus, szlifowany w dwa rzêdy pól zbli¿onych 
do szeœciok¹ta. Czasza koniczna, rozszerzaj¹-
ca siê ku górze, u nasady szlifowana w wypu-
k³e podwójne liœcie z zaznaczonym unerwie-
niem i w arkadki powy¿ej. Dekoracja grawe-
rowana jednostronna: pod koron¹ królewsk¹ 
w kartuszu piêciodzielna tarcza z herbami 
Polski, Litwy i Saksonii oraz poni¿ej Order 
S³onia. Kartusz podtrzymywany przez dwa 
or³y, po bokach panoplia. Na stopie grawero-
wane skrzy¿owane proporce, bêben i pa³ki.

Najwy¿sze odznaczenie duñskie, Order 
S³onia, nadawano Wettinom wielokrotnie, 
tak¿e Augustowi II i Augustowi III. Kielichy 
z przedstawieniem tego orderu s¹ nielicznie 
zachowane, m.in. znajduj¹ siê w zbiorach 
drezdeñskich (zob.: Haase 1988, poz. 205). 
Czêsto Order S³onia zawieszony na ³añcuchu 
stanowi jedyny motyw zdobi¹cy czaszê kie-
licha, analogicznie do szkie³ z motywem 
Orderu Or³a Bia³ego.

Stan zachowania: pocz¹tki choroby szk³a; rysy i spêkania.

Historia: 1998 zakup do zbiorów ZKW. 

Literatura: niepublikowany.

ZKW/4123

Szk³o niemieckie





 199 Butlik
Saksonia?, 2. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane, szlifowane
wys. 11,2 cm, œr. 9,2 cm
nr inw. ZKW/396

Butlik o brzuœcu w formie mocno sp³aszczonej kuli i d³ugiej szyi cylindrycznej, nieznacznie 
zwê¿aj¹cej siê ku wylewowi. Na ramionach brzuœca grawerowany ornament ci¹g³y, z³o¿ony ze 
stylizowanych ga³¹zek i kwiatów po³¹czonych z taœmami. Na szyi, w dolnej czêœci, rytowana 
pozioma uproszczona ga³¹zka z listkami. Spodnia strona dna zdobiona szlifowanymi soczew-
kami, koncentrycznie roz³o¿onymi wokó³ matowego ko³a na wybrzuszeniu.

Analogiczne obiekty, okreœlone jako czêœæ zestawu toaletowego, znajduj¹ siê w zbiorach 
Kremla (Kata³og sobranija... Kreml 2006, poz. 16, 17), datowane s¹ na lata 90. XVII w. i przy-
pisywane Œl¹skowi ze znakiem zapytania. Analogiczne butliki znajduj¹ siê tak¿e w zbiorach 
muzeów w Bremie, Kopenhadze i Oslo, okreœlane jako wyroby niemieckie.

Stan zachowania: dobry; liczne rysy na spodniej stronie 
dna, lekki nalot na œciankach naczynia od wewn¹trz.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Szk³o niemieckie

ZKW/396





Szk³o niemieckie

 200 Kielich
Saksonia, lata 40. XVIII w. 
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 20 cm, œr. stopy 11,2 cm, œr. wylewu 9,6 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1397, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/412)

Stopa p³aska, okr¹g³a, trzon tralkowy, fase-
towany, oddzielony od stopy dwoma talerzy-
kami. Nodus w formie p³askiego pierœcienia, 
szlifowany w rz¹d poziomych soczewek. 
Czasza koniczna, szlifowana u nasady w dwa 
rzêdy „³ezek”. Dekoracja rytowana jedno-
stronna: na tle rozbudowanych panopliów 
ze sztandarami, lufami armat i bêbnami – kar-
tusz z piêcioma herbami Polski, Litwy i Sak-
sonii, pod koron¹ królewsk¹. Na stopie 
grawerowane dwie skrzy¿owane ga³¹zki: 
laurowa i palmowa.

Stan zachowania: dobry.

Literatura: niepublikowany.

FC-ZKW/1397





 201 Kielich z nakryw¹
Niemcy, szk³o lata 60.-70. XVIII w., grawerunek póŸniejszy 
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane), z³ocone
wys. 21,9 cm, œr. stopy 10,1 cm, œr. wylewu 8,8 cm; nakrywa: wys. 8 cm, œr. 7,4 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1395, depozyt w ZKW (ZKW-dep. 
FC/410/a, b)

Stopa kapeluszowata – silnie wysklepiona, trzon tralkowy, fasetowany, silnie rozszerzaj¹cy siê 
w czêœci górnej szlifowanej w romby, przechodz¹cy w graniastos³up szeœciok¹tny. Czasza 
u nasady (1/3 wysokoœci) ze szk³a pe³nego, szlifowana w romby, równo œciêta. Górna czêœæ 
czaszy tulipanowo rozchylona. Grawerowana dekoracja czaszy heraldyczna, odnosz¹ca siê do 
Augusta II b¹dŸ Augusta III Wettinów: na tle panopliów tarcza piêciodzielna z herbami Polski, 
Litwy i Saksonii pod koron¹, ni¿ej data 1730. 
Z drugiej strony wplecione w wiæ roœlinn¹ 
dwa medaliony ze scenami ³owów.

Nakrywa zdobiona grawerowan¹ wici¹ 
roœlinn¹, w któr¹ wpleciono sceny polowa-
nia, analogiczne do przedstawionych na 
czaszy.

Forma kielicha typowa dla szkie³ z 2. po³. 
XVIII w. z hut w Zechlinie i Hesji. 

Kielich o analogicznej formie, datowany 
na 3. æw. XVIII w. jako wyrób Lauenstein, 
publ. jest w: Baumgärtner 1988 A, poz. 218. 
Analogiczne szk³o znajduje siê w zbiorach 
MNWr, datowane na lata 70. XVIII w. Ba-
dania szk³a przeprowadzone w 2000 przez 
dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y 
zbie¿noœæ pierwiastków szkie³ ze zbiorów 
ZKW i MNWr, jednak pewne w¹tpliwoœci 
budzi dekoracja rytowana – zestawienie 
herbów i scen myœliwskich oraz data 1730, 
wczeœniejsza od stosowanego kszta³tu kieli-
cha. W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na przy-
j¹æ, ¿e szk³o jest oryginalne, natomiast gra-
werunek wykonano wtórnie.

Szk³o niemieckie

Stan zachowania: klejone pêkniêcie w czêœci pe³nej 
nasady czaszy.

Literatura: niepublikowany.

FC-ZKW/1395





Szk³o niemieckie

Stan zachowania: rysy, przetarcia z³ota. Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 202 Kielich
Hesja, Lauenstein?, 3. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 16,9 cm, œr. stopy 7,8 cm, œr. wylewu 6,8 cm
nr inw. ZKW/213

Stopa okr¹g³a, w œrodkowej partii silnie wybrzuszona, trzon g³adki w formie tralki, 
u góry silnie wydêtej w rodzaj nodusa, na nim bezpoœrednio osadzona czasza. Czasza do 
ok. 1/3 wysokoœci wykonana z pe³nego szk³a z zatopionymi pêcherzykami powietrza, zwê¿a-
j¹ca siê ku do³owi, œciêta poziomo u góry. Wy¿ej – w przekroju pozioma, nieco rozszerzaj¹-
ca siê ku wylewowi. Na czaszy grawerowana dekoracja jednostronna: monogram wi¹zany 
JWC pod koron¹ szlacheck¹, ujêty dwiema przewi¹zanymi ga³¹zkami. Przy krawêdzi wylewu 
z³oty pasek.

Forma kielicha jest charakterystyczna dla szkie³ z hut po³o¿onych na obszarze Hesji 
i Lauenstein. Typowe ukszta³towanie maj¹ przede wszystkim: kapeluszowata stopa, tj. z silnie 
wybrzuszon¹ centraln¹ czêœci¹ lub wrêcz ca³a, poza krawêdzi¹, oraz podstawa czaszy ze szk³a 
pe³nego, w którym zatopione s¹ pêcherzyki powietrza, u³o¿one najczêœciej koncentrycznie. 
Kielichy z tych terenów przyjmowa³y takie ukszta³towanie, zw³aszcza w partii czaszy, pod 
wp³ywem szkie³ angielskich.

ZKW/213





Szk³o niemieckie

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazane do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowane.

 203- Para kielichów
 -204 

Brandenburgia, 2. po³. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 16,3 cm, œr. stopy 7,6 cm, œr. wylewu 7,3 cm
nr inw. ZKW/209/1, 2

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon pe³ny, rozszerzaj¹cy siê ku górze, z zatopionymi szeœcioma pêche-
rzykami powietrza pod nasad¹ czaszy. Trzon przechodzi bezpoœrednio w czaszê koniczn¹, 
g³adk¹, bez ¿adnej dekoracji. 

Forma kielichów wzorowana na angielskich, charakterystyczna dla obszaru Brandenburgii 
w 2. po³. XVIII w.

Kielichy prezentowane by³y na wystawie w ZKW w 1982/1983: Nabytki Zamku Królew-
skiego w Warszawie, wybór darów i zakupów z l. 1971-1982.

ZKW/209/1, 2





V. SZK£O ROSYJSKIE

Pierwsz¹ wa¿n¹ rosyjsk¹ hut¹ szklan¹ by³a manufaktura Izmaylovo nieopodal Moskwy, za³o¿o-
na przez cara Aleksieja, czynna w latach 1668 – ok. 1725. Specjalizowa³a siê w szkle sto³owym, 
przede wszystkim wykonywanym na zamówienie dworu. Na pocz¹tku XVIII w. w Rosji rozwi-
nê³y siê dwa oœrodki szklarskie: wokó³ Moskwy i Sankt Petersburga. W pierwszym z nich huty 
szklane wykonywa³y przedmioty przeznaczone dla mniej wa¿nej klienteli: dzbanki, butle, flasze, 
kieliszki, zdobione prostymi, malowanymi emali¹ motywami, takimi jak ptaki, inskrypcje itp. 
Odbiorcami produkcji manufaktur zlokalizowanych wokó³ Sankt Petersburga by³y rodzina ce-
sarska i arystokracja. W tym okrêgu skupiono wszystkie huty pañstwowe za rz¹dów Piotra 
Wielkiego, a w latach 30. XVIII stulecia ograniczono te wytwórnie do jednej, usytuowanej 
w samym Sankt Petersburgu, czynnej do 1770. Wœród jej luksusowych wyrobów ze szk³a krysz-
ta³owego najwiêcej by³o kielichów z grawerowanymi cesarskimi emblematami, portretami, 
monogramami i inskrypcjami. Szk³a te zamawia³y m.in. caryca El¿bieta Pietrowna (1741-1762) 
i Katarzyna Wielka (1762-1796). Ryt niejednokrotnie z³ocono, wyrabiano tak¿e kolorowe szk³o, 
zw³aszcza zielone. Szk³a równie¿ dekorowano ornamentalnym g³êbokim szlifem, który domi-
nowa³ w produkcji zw³aszcza na pocz¹tku XIX w.

 205 Kielich
Sankt Petersburg, Impieratorskij stiekliannyj zawod?, 1741-1761
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 23,7 cm, œr. stopy 10,2 cm, œr. wylewu 9,3 cm
nr inw. ZKW/203

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon tralkowy fasetowany, nodus kulisty szlifowany w so-
czewki. Czasza koniczna, u nasady szlifowana w owoidalne soczewki, nad którymi ostro³ukowe 
fasety. Powy¿ej ca³¹ powierzchniê czaszy pokrywa grawerowana dekoracja: z jednej strony 
dwug³owy orze³ trzymaj¹cy w szponach ber³o i jab³ko królewskie, pod koron¹ cesarsk¹, obra-
mowany dwiema ga³¹zkami z kwiatami; z drugiej strony, pod koron¹ cesarsk¹, monogram 
wi¹zany EP, odnosz¹cy siê do carycy El¿biety Pietrownej, panuj¹cej w Rosji w latach 1741-
-1762.

Forma kielicha charakterystyczna dla szkie³ petersburskich ok. po³. XVIII w. Motyw dwug³o-
wego or³a – god³a Rosji – jest typowy dla szkie³ rosyjskich, zw³aszcza zwi¹zanych z osobami 
panuj¹cych.





Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: rysy na spodzie stopy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/203

Analogiczna dekoracja znajduje siê na kielichach publ. w: Spiegl 1979, poz. 134-135, s. 94; 
zw³aszcza drugi z obiektów jest niemal identycznie zdobiony. Równie¿ w zbiorach Kremla 
znajduje siê kielich z rytym monogramem EP (por. Kata³og sobranija... Kreml 2006, poz. kat. 
112). Trzon kielicha i szlifowana dekoracja czaszy analogiczne do kielichów ze zbiorów Krem-
la, poz. kat. 104 i 111.

Kielich by³ prezentowany na wystawie w ZKW w 1982/1983: Nabytki Zamku Królewskiego 
w Warszawie, wybór darów i zakupów z l. 1971-1982.





 206 Kielich
Sankt Petersburg, 3. æw. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 25,8 cm, œr. stopy 11,3 cm, œr. wylewu 10,2 cm
nr inw. ZKW/541

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon dwu-
cz³onowy: czêœæ dolna cylindryczna, faseto-
wana, ujêta od do³u p³askim talerzykiem, 
u góry sp³aszczon¹ kul¹, szlifowana w rom-
boidalne soczewki. Powy¿ej fasetowana tral-
ka i nodus szlifowany w dwa rzêdy grania-
stych soczewek. Czasza koniczna, u nasady 
pe³na, z zatopionymi pêcherzami powie-
trza, zaokr¹glona, szlifowana w du¿e rom-
by. Na pozosta³ej powierzchni czaszy deko-
racja rytowana i z³ocona: kobieta i mê¿czy-
zna w osiemnastowiecznych strojach, w tle 
roœlinnoœæ i zabudowania.

Por. szk³a publ. w: Spiegl 1979, poz. 136-
-137, s. 94; zdobienie szlifem kielicha ze zbio-
rów Kremla, Kata³og sobranija... Kreml 2006, 
poz. kat. 122, a forma trzonu – szk³a z tych 
zbiorów, poz. kat. 133 i 138.

Kielich prezentowany na wystawie 
w ZKW w 1982/1983: Nabytki Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, wybór darów i zaku-
pów z l. 1971-1982.

Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1977 dar Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/541

Szk³o rosyjskie





 207 Kielich z nakryw¹
Rosja, ok. po³. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 18,7 cm, œr. stopy 9,9 cm, œr. wylewu 8,7 cm; nakrywa: wys. 7,4 cm, œr. 9,5 cm
nr inw. ZKW/269/a, b

Stopa okr¹g³a, z podwiniêt¹ krawêdzi¹, trzon 
tralkowy, mocno wybrzuszony w górnej czê-
œci, szlifowany w fasety i okr¹g³e soczewki. 
Nodus – w formie sp³aszczonej kuli, szlifowa-
ny w owalne soczewki. Czasza koniczna, 
u nasady zaokr¹glona i szlifowana w fasety 
pó³okr¹g³o zakoñczone. Na pozosta³ej po-
wierzchni czaszy szlifowane cztery rozety, 
skomponowane z soczewek o ró¿nym wy-
kroju. Nakrywa w dolnej czêœci wybrzuszona 
i szlifowana w rz¹d soczewek, wy¿ej – wy-
sklepiona sto¿kowato, szlifowana w koncen-
trycznie u³o¿one fasety rozszerzaj¹ce siê ku 
zaokr¹glonym koñcom, zbiegaj¹ce siê w punk-
cie osadzenia uchwytu. Uchwyt w formie 
kulki szlifowanej w okr¹g³e soczewki.

Forma trzonu typowa dla szkie³ rosyjskich 
z po³. XVIII w. (por. Kata³og sobranija... Kreml 
2006, poz. 135).

Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: drobne ubytki przy krawêdzi nakrywy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/269/a, b





 208 Szklanica
Rosja, 2. po³. XVIII w.
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 12,9 cm, œr. podstawy 7,3 cm, œr. wylewu 10,8 cm
nr inw. ZKW/215

Szklanica koniczna, znacznie rozszerzaj¹ca 
siê ku górze. Dekoracja rytowana, obiegaj¹-
ca œcianki dooko³a, zajmuje 2/3 wysokoœci 
(górna czêœæ) i przedstawia fragment ogrodu: 
furtkê z segmentem ogrodzenia, drzewa 
i krzewy, skacz¹cego jelenia.

Analogicznie zdobione szklanice, równie¿ 
datowane na 2. po³. XVIII w., znajduj¹ siê 
w zbiorach Kremla (por. Kata³og sobranija... 
Kreml 2006, poz. kat. 162, 163). Motyw ogro-
du wystêpuje równie¿ na szklanicach i kieli-
chach publ. w: Dolgich 1985, poz. 13-16.

Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: mocno porysowana powierzchnia szk³a.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/215

 209 Cabaret
Rosja?, lata 20.-30. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, oprawa: mosi¹dz, br¹z
wys. 34 cm, œr. 19 cm
nr inw. ZKW/340/a-i

Cabaret z³o¿ony jest z czterech karafek, które razem tworz¹ zarys karafki o dzwonowatym 
brzuœcu i szerokiej, cylindrycznej, wysmuk³ej szyi. Ka¿da z nich ma dno w formie æwiartki ko³a, 
dwie œcianki pionowe, proste i zewnêtrzn¹ wybrzuszon¹. Przy podstawie ka¿da z czêœci szlifo-
wana jest w rz¹d rautów. Powy¿ej szlifowane pionowe g³êbokie ¿³obiny, nad którymi trzy rzêdy 
nieco mniejszych rautów. Ramiona korpusu szlifowane w poziome linie, oddzielone uskokami. 
Partia szyi szlifowana w klinowe ¿³obiny u³o¿one ukoœnie.

Cztery karafki ustawione na okr¹g³ej mosiê¿nej tacy, wspartej na czterech br¹zowych nó¿-
kach w formie zwierzêcych ³ap z muszlowat¹ form¹ ujêt¹ w dwie wolutki przy zamocowaniu. 
Listwa tacy zdobiona ornamentem z lancetowatych liœci u³o¿onych pionowo, a krawêdŸ – pe-
re³kowaniem. Korki karafek z³o¿one z dwóch czêœci: podstawa-zatyczka z naturalnego korka, 
uchwyty mosiê¿ne w kszta³cie ³abêdzia o uniesionych skrzyd³ach. 





Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: ma³e wykruszenia przy krawêdziach 
karafek, zarysowania powierzchni szk³a, zabrudzenia czêœci 
metalowych.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/340/a-i





 210 Szklanka
Rosja, lata 30.-40. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, malowane, z³ocone, srebrzone
wys. 8,6 cm, œr. podstawy 6,5 cm, œr. wylewu 7,1 cm
nr inw. ZKW/339

Szklanka cylindryczna, w dolnej czêœci (do 1/3 wysokoœci) szlifowana w fasety zakoñczone 
pó³koliœcie, o krawêdziach podkreœlonych z³otem. Na œciankach dwie owalne rezerwy obwie-
dzione z³ot¹ ramk¹, z niemal identycznymi pejza¿ami malowanymi czerni¹ na jasnoró¿owym 
tle: na pierwszym planie szeroka rzeka, w g³êbi, na wysokim brzegu, schematyczna zabudowa. 
Miêdzy medalionami dwukrotnie powtórzony motyw – malowana srebrem doniczka z kwiatem 
ze z³otymi listkami. Przy wylewie z³oty pasek.

Stan zachowania: przetarcia z³ota, ubytki przy krawêdzi 
podstawy, rysy na spodniej stronie dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/339

Szk³o rosyjskie

 211 Szklanka
Rosja, lata 30.-40. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, barwnie malowane, z³ocone
wys. 9,9 cm, œr. podstawy 7,8 cm, œr. wylewu 7,7 cm
nr inw. ZKW/338

Szklanka cylindryczna z grubego szk³a. Podstawa szlifowana w szerokie fasety zakoñczone 
pó³koliœcie. Po³owê korpusu zdobi wielobarwne przedstawienie myœliwego rozmawiaj¹cego 
z ch³opcem na tle sielskiego krajobrazu. Pozosta³a powierzchnia szlifowana w ró¿norodne 
elementy (niektóre pomalowane na ¿ó³to b¹dŸ czerwono) tworz¹ce rozbudowan¹ kompozycjê 
ornamentaln¹, której centrum stanowi eliptyczna ¿³obina pokryta ¿ó³tym lustrem.





 212 Szklanka
Rosja, 2. æw. XIX w.
szk³o barwione w masie tlenkiem manganu na fioletowo, nadruk – miniatura, 
z³ocenie, srebrzenie
wys. 7,8 cm, œr. podstawy 5,8 cm, œr. wylewu 6,5 cm
nr inw. ZKW/432

Szklanka cylindryczna, fasetowana pionowo 
od podstawy niemal do po³owy wysokoœci. 
W prostok¹tnej rezerwie drukowana (czarna 
farba na bia³ym tle) miniaturowa sielska 
scena strzy¿enia owiec. Na pierwszym planie 
pod drzewem pasterka i ch³opiec strzyg¹ 
owcê, obok druga pasterka i dwaj ch³opcy 
przytrzymuj¹ za rogi barana. W g³êbi krajo-
braz z pas¹cymi owieczki pasterzami. Scena 
obramowana ramk¹ zdobion¹ ornamentem 
roœlinnym malowanym srebrem i z³otem.

Szk³o rosyjskie

ZKW/338

Stan zachowania: z³uszczenia czerwonej farby, drobne 
wyszczerbienia górnej krawêdzi, porysowana spodnia 
powierzchnia dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 

Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

Stan zachowania: przetarcia nadruku i z³ota.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/432





Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: wykruszenia przy krawêdzi wylewu 
i pokrywy.

Historia: 1971 dar Marii Lorek-Woliniewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/618/a, b

 213 Cukiernica z nakryw¹
Rosja, 1855-1881
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. z nakryw¹ 20,8 cm, œr. stopy 8,4 cm, œr. wylewu 12 cm; nakrywa: wys. 9,3 cm, œr. 14 cm
nr inw. ZKW/618/a, b

Cukiernica z zastawy cara Aleksandra II, której czêœæ znajduje siê w zbiorach MNW. Stopa 
okr¹g³a, szlifowana od spodu w romby i rauty, krawêdŸ szlifowana w w¹skie soczewki. Trzon 
fasetowany dziesiêciobocznie, zakoñczony u góry p³askim okr¹g³ym talerzykiem. Czasza pó³-
kulista, szlifowana w pionowe fasety, ujête od góry soczewkami. W jednej z soczewek grawe-
rowana cyfra cara Aleksandra II: pod koron¹ cesarsk¹ litera A z cyfr¹ rzymsk¹ II. Nakrywa 
pó³kulista, równie¿ szlifowana w szerokie, pó³koliœcie zakoñczone fasety. Uchwyt w formie guza 
zeszlifowanego od góry, wielobocznie fasetowanego.





Szk³o rosyjskie

Stan zachowania: silnie zabrudzone wnêtrze flaszy.

Historia: 1980 dar Stanis³awa Domañskiego dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/433/a, b

 214 Flasza (Herbatnica?)
Rosja, kon. XIX w.
szk³o bezbarwne, dmuchane z formy, metalowa oprawa i nakrêtka
wys. 14 cm, szer. 8,5 cm
nr inw. ZKW/433/a, b

Flasza prostopad³oœcienna o œciankach pionowo karbowanych. Na spodniej stronie dna wy-
t³oczone litery i cyfra: B 8/ SΦ. Szyja niska, cylindryczna, oprawiona w mosiê¿n¹ blachê, 
z której wykonana cylindryczna przykrywka.

Flasza wykonana ze szk³a z licznymi zanieczyszczeniami, m.in. pêcherzykami powietrza.





VI. SZK£O ANGIELSKIE

Szklarstwo w Anglii rozwija³o siê intensywnie od 2. po³owy XVI w. dziêki osiadaj¹cym tu od 
po³owy tego stulecia w³oskim szklarzom. Do ostatniej tercji XVII w. szk³a angielskie mia³y w³o-
ski charakter, tak te¿ by³y zdobione pierwsze wyroby George’a Ravenscrofta (1632-1683). 
W 1612 wprowadzono zakaz palenia drewnem w piecach szklarskich, co sta³o siê jednym 
z bodŸców do wynalezienia przez Ravenscrofta kilkadziesi¹t lat póŸniej (lata 70. XVII w.) bez-
barwnego szk³a o³owiowego o 20-35% zawartoœci tlenku o³owiu. Topi³o siê ono w ni¿szej 
temperaturze, co mia³o du¿e znaczenie, gdy¿ przy uzyskiwaniu wysokich temperatur w piecach 
opalanych wêglem istnia³o powa¿ne niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia masy szklanej popio-
³em i dymem z wêgla. Charakteryzuj¹ce siê du¿¹ twardoœci¹ i przejrzystoœci¹ szk³o o³owiowe 
by³o naœladowane na kontynencie europejskim i stanê³o u podstaw rozwoju technologii szkie³ 
kryszta³owych.

 215 Kieliszek
Anglia, 3. æw. XVIII w.
szk³o o³owiowe bezbarwne, filigran
wys. 15,5 cm, œr. stopy 7 cm, œr. wylewu 5,5 cm 
nr inw. ZKW/193

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon cylindryczny 
pusty, z filigranem powietrznym z mlecznego 
szk³a. Czasza dzwonowata z szeroko rozchy-
lonym wylewem.

Kszta³t kieliszka charakterystyczny dla 
szk³a angielskiego z 2. po³. XVIII w. Formy te 
przejmowa³y inne huty szklane na kontynen-
cie, zw³aszcza od po³. XVIII w. 

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 22.

ZKW/193





VII. SZK£O MASOÑSKIE

Szk³a masoñskie charakteryzuj¹ siê zbli¿on¹ dekoracj¹ rytowan¹, tzn. wiêkszoœæ symboli jest 
umieszczana wed³ug jednego schematu. Najczêœciej wykorzystywane motywy to: œwi¹tynia 
Salomona, kolumny Jakin i Boaz, kotwica, kielnia, m³otek, wêgielnica, poziomica, cyrkiel, 
wieko trumny, gwiazda szeœcioramienna, opromienione Oko Opatrznoœci i miecz.

Ka¿dy z tych motywów ma bogat¹ symbolikê masoñsk¹, m.in. cyrkiel jest symbolem m¹-
droœci, wiary i rozumu, wêgielnica oznacza równowagê i szczeroœæ, œwi¹tynia Salomona sym-
bolizuje d¹¿enia do zjednoczenia ludzkoœci, gwiazda odnosi siê do œwiat³oœci, wiedzy, dosko-
na³oœci (czêsto wpisywana w ni¹ litera G to skrót s³owa grande – wielki i greckiego gnosis – wie-
dza), kolumny Boaz i Jakin symbolizuj¹ miejsce nabywania wiedzy wolnomularskiej, zaœ trójk¹t 
oznacza naukê. 

 216 Puchar z nakryw¹
Œl¹sk?, ok. 1820
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, matowione
wys. 16,5 cm, œr. stopy 10,1 cm, œr. wylewu 11,3 cm; nakrywa: wys. 8 cm, œr. 12,4 cm
nr inw. ZKW/936/a, b

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon silnie zredukowany, czasza dzwonowata. Nakrywa okr¹g³a, ufor-
mowana uskokowo, z uchwytem w formie guza.

Dekoracja na czaszy rytowana dwustronna: w dwóch, le¿¹cych naprzeciw siebie medalio-
nach, obramionych podwójn¹ opask¹, czêœciowo szlifowan¹ w romboidalne rauty. W jednym 
z medalionów, pod koron¹ hrabiowsk¹, piêciopolowa tarcza z herbami: Szreniawa, Topór, 
Niesobia, Rawicz i Tr¹by. Tarcza rozdziela litery: AS (u góry) i PK (u do³u).

W drugim medalionie symbole masoñskie: u góry centralnie umieszczona gwiazda piêcio-
ramienna z liter¹ G w œrodku, ujêta od do³u chmurami z promieniami, z ich lewej strony – s³oñ-
ce, z prawej – ksiê¿yc.

Poni¿ej centralnie ukazana symboliczna œwi¹tynia Salomona z postaci¹ trzymaj¹c¹ sztylet 
i wagê (aluzja do króla Salomona?). Po jej bokach palmy i dwie kolumny z literami J i B, od-
nosz¹ce siê do nazw Jakin i Boaz. Przy bazie pierwszej z nich umieszczono wieko trumny, 
kotwicê, kielniê oraz wêgielnicê, zaœ przy bazie drugiej – zwierciad³o oplecione przez wê¿a, 
g³owê Murzyna z wbitym w szyjê sztyletem, a za ni¹ serce gorej¹ce oraz ni¿ej cyrkiel. W dolnej 
czêœci medalionu, centralnie na siedmiu stopniach œwi¹tyni Salomona, ukazany feniks w gnieŸ-
dzie, karmi¹cy swe dzieci w³asn¹ piersi¹. Na osiach powierzchni czaszy miêdzy medalionami 
– trzy pionowe pó³wa³eczki, wzd³u¿ œrodkowego – rz¹d wklês³ych owali. Pozosta³a powierzch-
nia œcianek czaszy pr¹¿kowana pionowo; nasada uformowana w cztery zmniejszaj¹ce siê ku 
do³owi uskoki. Na stopie, od spodu, szlifowana gwiazda szeœcioramienna. 

Nakrywa szlifowana w pasowo u³o¿one ornamenty: romboidalne rauty, kratkê i owalne 
pola.

Kielich zwi¹zany jest z osob¹ hrabiego Antoniego Tymoteusza Ignacego Stadnickiego her-
bu Szreniawa (1774-1820), do którego imienia i nazwiska odnosz¹ siê litery AS; litery PK 
wskazuj¹ na sprawowan¹ funkcjê – prezesa kapitu³y Góra Wawel w 1819, utworzonej przy lo¿y 
„Przes¹d Zwyciê¿ony”, dzia³aj¹cej w Krakowie. Herby zwi¹zane s¹ z ¿eñskimi antenatkami 





z rodu Stadnickiego: matki, Kunegundy z O¿arowskich herbu Rawicz, babki ze strony matki 
– Anny Otwinowskiej herbu Tr¹by, babki ze strony ojca – Marcyanny Morskiej herbu Topór 
oraz prababki po mieczu – Apolonii Kêpiñskiej herbu Niesobia.

Antoni Stadnicki, dzia³acz edukacyjny i sejmowy w Ksiêstwie Warszawskim i Wolnym Mie-
œcie Krakowie, syn Feliksa (1742-1790), kawalera Orderu œw. Stanis³awa, od 1789 hrabiego 
austriackiego, by³ cz³onkiem lo¿y „Przes¹d Zwyciê¿ony”, zastêpc¹ jej mistrza katedry, a w 1817 
– mistrzem. W 1819 ustanowiono przy tej lo¿y kapitu³ê „Górê Wawel”, której zosta³ prezesem; 
Kawaler Ró¿anego Krzy¿a. 

Puchar wykonano z okazji objêcia przez Stadnickiego w 1819 funkcji prezesa kapitu³y; 
poniewa¿ zmar³ on w roku nastêpnym, szk³o z pewnoœci¹ powsta³o w tym czasie.

Lo¿a „Przes¹d Zwyciê¿ony” powsta³a w Krakowie za czasów Stanis³awa Augusta; po prze-
rwie w latach 1795-1810 reaktywowa³a sw¹ dzia³alnoœæ. Mia³a dwie pieczêcie: lakow¹ z sym-
bolami masoñskimi – szeœcioramienn¹ gwiazd¹ z liter¹ G w œrodku, z literami J i B po bokach, 
odnosz¹cymi siê do nazw kolumn œwi¹tyni Salomona, i napisem Przes¹d Zwyciê¿ony Na Wscho-
dzie Krakowskim Roku 5787, oraz tuszow¹ z pieczêci¹ Salomona (gwiazda szeœcioramienna) 
z liter¹ P w œrodku i poni¿ej ukazanym o³tarzem oraz napisem wokó³: Or. de Craco.

Niektóre z tych znaków (np. gwiazda) zosta³y uwzglêdnione w dekoracji pucharu.

Stan zachowania: rysy i zmatowienie spodniej 
powierzchni stopy, ubytek przy krawêdzi nakrywy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

Szk³o masoñskie

ZKW/936/a, b





 217 Kielich
Czechy?, Œl¹sk?, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 12 cm, œr. podstawy 5,5 cm, œr. wylewu 7 cm
nr inw. ZKW/1858

Podstawa w formie œciêtego trzynastobocznego ostros³upa, na niej osadzona czasza: u do³u 
w formie pierœcienia, powy¿ej koniczna, zdobiona na ca³ej powierzchni symbolami masoñski-
mi. Kolejno przedstawiono: promieniste Oko Opatrznoœci z wyrytymi symbolicznie literami 
hebrajskimi (znak przewodnicz¹cego?), nastêpnie dwa skrzy¿owane klucze (skarbnik?) i poni-
¿ej dwie skrzy¿owane ga³¹zki (sekretarz?); 
dwie skrzy¿owane szpady i poni¿ej zgrupo-
wane: kielnia, m³ot, wêgielnica i poziomica; 
zarys kaplicy cmentarnej (?) z czaszk¹ i pisz-
czelami; tron na trzech stopniach pod bal-
dachimem; miêdzy dwiema kolumnami Ja-
kin i Boaz oraz dwoma krzy¿ami – o³tarz 
z wêgielnic¹ i cyrklem oraz krzy¿em powy¿ej; 
na siedmiu stopniach centralnie osadzony 
miecz, przy którego nasadzie z dwóch stron 
Oko Opatrznoœci, a w zwieñczeniu – oœmio-
ramienna gwiazda z czterech trójk¹tów rów-
nobocznych.

Program ikonograficzny zapewne odnosi 
siê do obrzêdów przyjêæ cz³onków lo¿y b¹dŸ 
nadania kolejnych stopni. Niemal identyczny 
uk³ad i zestaw znaków zdobi kielichy znajdu-
j¹ce siê w zbiorach MNKi, nr inw. MNKi/R/
101 i MNKi/R/125 (por. Szk³o europejskie 
2003, poz. 59, 61).

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1985 dar Alicji Witaczek dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

 218 Puchar
Europa, pocz. lat 60. XIX w. lub kon. XIX w. – 1938
szk³o bezbarwne powlekane lazurem ¿ó³tym, szlifowane, grawerowane
wys. 13 cm, bok podstawy 7,5 cm, bok wylewu 8 cm
nr inw. ZKW/619

Puchar z gruboœciennego szk³a. Na trójk¹tnej, uskokowej podstawie osadzona czasza w formie 
odwróconego ostros³upa o œciêtym wierzcho³ku. Na jednej ze œcianek czaszy – grawerowany 
herb Polski – Orze³ w koronie, na drugiej herb Litwy – Pogoñ, zaœ na trzeciej inskrypcja pisana 

ZKW/1858

Szk³o masoñskie





gotykiem: Czas pokuty d³ugi/ kara³eœ inz do-
tkliwie/ resztê win darujesz/ Co zburzy³eœ za 
karê/ z ³aski odbudujesz/ Wielki Œwiata bu-
downiku. Poni¿ej zestaw symboli masoñskich: 
kielnia, m³otek, wêgielnica i poziomica.

Na jednym z boków podstawy – partero-
wy budynek z portykami kolumnowymi, 
prawdopodobnie symboliczne przedstawie-
nie niebiañskiej lo¿y masoñskiej, gdzie miesz-
ka Najwy¿szy Architekt Wszechœwiata lub 
œwi¹tyni Salomona. 

Ze wzglêdu na wymowê inskrypcji, god³a 
Polski i Litwy oraz symbole masoñskie mo¿na 
by s¹dziæ, ¿e szk³o wykonano na zamówienie 
cz³onka lo¿y w Cuneo we W³oszech, dzia³a-
j¹cej na pocz. lat 60. XIX w. w polskiej szko-
le oficerów, kszta³conych na rzecz przysz³ego 
powstania styczniowego. Bardziej prawdo-
podobne wydaje siê, ¿e puchar zamówi³a 
lo¿a „Orze³ i Pogoñ”, dzia³aj¹ca w Wilnie od 
koñ. XIX w. do 1938.

ZKW/619

Stan zachowania: ubytek przy podstawie (w naro¿niku).

Historia: 1976 dar Ireny Czugaliñskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

Szk³o masoñskie





 219 Kielich
Niemcy, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 13,5 cm, œr. stopy 7,1 cm, œr. wylewu 6,2 cm
nr inw. ZKW/419

Poszczególne czêœci kielicha – niewyodrêbnione. Stopa okr¹g³a, oœmiobocznie fasetowana, 
przechodzi w trzon pe³ny, oœmiobocznie fasetowany, zwê¿aj¹cy siê ku górze. Czasza owoidalna, 
u nasady fasetowana. Na czaszy okr¹g³y medalion z monogramem wi¹zanym EW; pozosta³¹ 
powierzchniê zdobi¹ symbole masoñskie u³o¿one w nastêpuj¹cym porz¹dku (od prawej): 
skrzy¿owane cyrkiel i wêgielnica, poni¿ej ociosany kamieñ; s³oñce nad szeœcioramienn¹ gwiaz-
d¹ z liter¹ G poœrodku i jêzykami p³omieni miêdzy ramionami; ksiê¿yc nad poziomic¹; piêæ 
gwiazdek nad trzema œwiecami w lichtarzach; skrzy¿owane kielnia i m³otek nad bli¿ej nieokre-
œlonym motywem. Nad medalionem ozdobnie zawi¹zany sznur. Na stronie spodniej podstawy 
rytowane, pisane gotykiem w lustrzanym odbiciu: BR./ Weiss. 

W latach 1895-1899 cz³onkiem lo¿y „Szczera PrzyjaŸñ” we Lwowie by³ Adolf Weiss (zm. 1899), 
lekarz. W monogramie wystêpuje pocz¹tkowa litera imienia E, na stopie Br (co odnosi siê do 
skrótu Brat), wiêc nie mo¿na jednoznacznie kojarzyæ szk³a z t¹ osob¹.

Wiele szkie³ masoñskich o tym kszta³cie by³o wystawianych na aukcjach Fischera, z prowe-
niencj¹ niemieck¹ i datowanych na 1. dwudziestolecie XX w.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/419

Szk³o masoñskie





VIII. SZK£O EUROPEJSKIE O NIEUSTALONEJ PROWENIENCJI

 220 Flaszeczka
Cesarstwo Rzymskie, warsztat wschodni, III w. n.e.
szk³o o ¿ó³tawym zabarwieniu
wys. 7,9 cm, œr. podstawy 3,4 cm
nr inw. ZKW/337

Flaszeczka wsparta na niskiej stopce z kr¹¿ka o nieregularnej krawêdzi. Brzusiec kulisty, szyja 
– d³uga, cylindryczna, lekko rozszerzaj¹ca siê ku górze, przy wylewie poziomy ko³nierz ufor-
mowany z nici szklanej, czêœciowo sp³aszczonej.

Masa szklana bardzo zanieczyszczona: z licznymi pêcherzykami powietrza.

Stan zachowania: ubytek przy krawêdzi stopki.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/337





 221 Obraz: Papie¿ Innocenty III przyjmuj¹cy œw. Franciszka z Asy¿u
Europa, kon. XVII w.
szk³o, technika eglomizacji, rama drewniana: inkrustacja metalem i szylkretem, malowana
forma oœmiok¹ta: bok 5 cm, szer. 14 cm
nr inw. ZKW/3500/a, b

Obraz na szklanej oœmiobocznej p³ytce. Na ciemnoniebieskim tle lakieru wyciêta w z³otej 
folii, z grawerowanymi szczegó³ami, scena figuralna. Siedz¹cy pod roz³o¿ystym drzewem 
papie¿ Innocenty III przyjmuje œw. Franciszka klêcz¹cego u jego kolan; w g³êbi przedstawieni 
duchowni, m.in. franciszkanin. Drewniana rama ujmuj¹ca szklan¹ p³ytkê zdobiona motywami 
roœlinnymi wyciêtymi w metalu (liœcie akantu) i ok³adzin¹ z szylkretu, barwionymi na niebiesko 
i czerwono.

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji

Stan zachowania: odspojenia lakieru od powierzchni 
szk³a, pêcherze, liczne wykruszenia szylkretu i ubytki 
metalowej dekoracji.

Historia: 1993 dar Marii i W³adys³awa Jaroszów dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/3500/a, b





Stan zachowania: rysy, pêkniêcie czaszy przy jednym 
z uchwytów.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/264

 222 Wazka
Europa Œrodkowa, Czechy?, XVIII w.
szk³o bezbarwne, hutniczo dekorowane
wys. 8,6 cm, œr. stopy 9 cm, œr. wylewu 8,5 cm
nr inw. ZKW/264

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon szeroki, cylindryczny. Czasza okr¹g³a, wybrzuszona w dolnej czêœci. 
Poni¿ej wylewu, w pewnej odleg³oœci, plastyczny wa³ek na zewn¹trz œcianek czaszy, prawdo-
podobnie stanowi¹cy podpórkê nakrywy. Uchwyty w formie litery C, zdobione po zewnêtrznej 
krawêdzi tzw. skrzyde³kami, plastycznie formowanymi. Miêdzy nimi, w po³owie odleg³oœci, 
z dwóch stron czaszy, plastycznie modelowane kwiaty w formie kr¹¿ka, o odgiêtych i pofalo-
wanych krawêdziach.

Masa szklana z bardzo licznymi ma³ymi pêcherzykami powietrza, znacznie zmniejszaj¹cymi 
jej przejrzystoœæ. Brak nakrywy.

Szklarze weneccy wprowadzili hutnicz¹ dekoracjê do swego repertuaru i siê w niej wyspe-
cjalizowali w XVI stuleciu. W koñcu tego wieku do zdobnictwa naczyñ wprowadzono uchwy-
ty skrzyde³kowe, które jako trzony kielichów zyska³y najpiêkniejsze, rozbudowane formy, 
przypominaj¹ce koniki morskie. Nici szklane, z których formowano zdobienie, obrabiano za 
pomoc¹ szczypiec. Na pó³noc od Alp tego typu dekoracjê stosowano najpierw na szkle leœnym 
(2. po³. XVI w.), nieodbarwianym, o odcieniu zielonym, a od 1. po³. XVII stulecia – bezbarwnym. 
Szk³a zdobione hutniczo, „na gor¹co”, wytwarzano zarówno na terenie Niemiec, jak i Czech; 
wyró¿nia³y siê wœród nich szk³a w stylu weneckim, produkowane przede wszystkim w Nider-
landach i Czechach.

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji





 223 Szklanka
Czechy?, Saksonia?, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, z³ota i srebrna folia, malowana folia
wys. 9,1 cm, œr. podstawy 5,4 cm, œr. wylewu 7,3 cm
nr inw. ZKW/211

Szklanka koniczna, fasetowana od zewn¹trz. Dekoracjê stanowi umieszczony miêdzy œciankami, 
wyciêty w z³otej folii, kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii z jednej strony oraz 
z drugiej strony – jeŸdziec, nad nim napis BONA NOVA i poni¿ej data 1741. Przy wylewie i dol-
nej krawêdzi œcianek w srebrnej folii – ornament z³o¿ony z liœci akantu. 

Stan zachowania: ubytki przy krawêdzi dna, pêkniêcie, 
rozmycie malatury na folii umieszczonej miêdzy œciankami.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/211

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji





 224 Kielich
Czechy?, Niemcy?, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, grawerowana z³ota i srebrna folia
wys. 18,3 cm, œr. stopy 9 cm, œr. wylewu 8 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1622, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/422)

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, szlifowana od spodu w koncentrycznie u³o¿one owalne so-
czewki naprzemiennie z w¹skimi ¿³obinami. Trzon tralkowy fasetowany, oddzielony od stopy 
nieforemnym p³askim talerzykiem. Nodus w formie sp³aszczonej ga³ki, szlifowanej w poziome 
soczewki. Czasza koniczna dwuœcienna, w dolnej czêœci szlifowana od zewn¹trz w pionowo 
ustawione owalne soczewki, dwunastokrotnie fasetowana. Po³¹czenie naczyñ ok. 1 cm poni¿ej 
krawêdzi wylewu. Miêdzy œciankami wyciêta w z³otej grawerowanej folii dekoracja dwustron-
na: w ozdobnych kartuszach, z jednej strony – herby Polski, Litwy i Saksonii pod koron¹ 
otwart¹, z drugiej strony – wi¹zany monogram AR pod koron¹ otwart¹. Miêdzy kartuszami 
kompozycje panopliów, u nasady czaszy wyciête w srebrnej folii liœcie akantu, zaœ u góry – z³o-
ty pasek.

Stan zachowania: kielich klejony w dolnej partii czaszy, 
odspojenia lakieru (b¹ble).

Literatura: niepublikowany.

FC-ZKW/1622

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji





 225 Kielich
Czechy?, ok. 1750
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 26,1 cm, œr. stopy 12,6 cm, œr. wylewu 9,5 cm
nr inw. ZKW/353

Stopa okr¹g³a, wysklepiona w œrodkowej czêœci. Trzon tralkowy: u nasady w formie szlifowa-
nego guza, na którym tralka w formie odwróconej gruszki, szlifowany w fasety i w górnej 
czêœci w romby i wieloboki foremne. Od czaszy oddzielaj¹ go, u³o¿one jeden nad drugim, 
dwa sp³aszczone pierœcienie szlifowane w soczewki i p³aski talerzyk oraz bezpoœrednio pod 
nasad¹ czaszy – wiêkszy pierœcieñ szlifowany w trzy rzêdy nieregularnych soczewek. Czasza 
koniczna, zwê¿aj¹ca siê ku do³owi i rozdêta u nasady. Ca³a powierzchnia zdobiona pasami 
szlifu ornamentalnego, od do³u: w rauty, pas soczewek, pas rombów, pas drobnych soczewek, 
pas rautów, trzy pasy soczewek (drobnych – wiêkszych – drobnych), nastêpnie pas rautów. 
Pas poni¿ej krawêdzi szlifowany w gwiazdki i skoœnie u³o¿one kompozycje czterech soczewek 
owalnych.

Stopa szlifowana w soczewki i „strza³ki”.

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/353





 226 Kufel
Czechy?, Niemcy?, 1. po³. XVIII w., oprawa 1784
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone; cyna grawerowana
wys. 24 cm, œr. 18 cm
nr inw. ZKW/745

Stopa okr¹g³a, okuta w cynê, korpus cylindryczny, uchwyt w kszta³cie litery C. Nakrywa okr¹g-
³a, sp³aszczona, zamocowana na zawiasie, z kulistym uchwytem. Na zewnêtrznej powierzchni 
nakrywy, centralnie, grawerowana w podwójnym okrêgu data M.D. 1784, poni¿ej – punca. 
Powierzchnia kufla zdobiona grawerunkiem: na osi uchwytu okr¹g³a tarcza z dwudzielnym 
herbem elektorów saskich, pod mitr¹ ksi¹¿êc¹, ujêta z dwu stron ga³¹zkami wawrzynu. U do³u 
monogram wi¹zany TS, rozdzielaj¹cy datê 1768. Pozosta³a powierzchnia kufla po obu stronach 
uchwytu zdobiona rytowanymi ga³¹zkami z kwiatami.

Widoczne œlady z³ocenia.
Sposób rytowania kwiatów charakterystyczny dla szkie³ czeskich z ok. 1700 oraz niemieckich 

z XVIII w. Kszta³t kufla typowy dla wieku XVIII.

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/745





 227 Pojemnik na cukier puder
Europa, 2. po³. XVIII w.
szk³o kobaltowe, barwione w masie, srebro
wys. 19,3 cm, œr. 8 cm
nr inw. ZKW/391/a, b

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona, trzon szeroki, cylindryczny, korpus gruszkowaty, wysmuk³y 
w górnej czêœci. Wokó³ szyi wa³eczek, na którym wspiera siê srebrna nakrywka, cylindryczna, 
z uchwytem zakoñczonym niewielk¹ ga³eczk¹. Od góry wsuwane sitko.

Stan zachowania: dobry; korozja na metalu.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.
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ZKW/391/a, b





 228 Beczu³ka
Europa Œrodkowa, prze³om XVIII i XIX w.
szk³o szlifowane, dekoracja plastyczna, cyna
wys. 17,7 cm, d³. 24,5 cm, œr. 12 cm
nr inw. ZKW/399

Beczu³ka ustawiona horyzontalnie na czterech niskich nó¿kach. Powierzchnia zdobiona oœmio-
ma karbowanymi taœmami formowanymi szczypcami na gor¹co, biegn¹cymi prostopadle 
w stosunku do d³ugoœci. 

Wlew umieszczono na górze beczu³ki, wylew – w jednym denku. Obydwa otwory maj¹ 
oprawê cynow¹ nagwintowan¹; zamykane nakrêcanym na nie korkiem.

Tzw. beczki sto³owe, w pozycji poziomej, s³u¿y³y do serwowania napojów alkoholowych 
b¹dŸ sosów. Prawdopodobnie by³y umieszczane na podstawach. Wykonywano je z metalu, 
ceramiki i szk³a; w zapiskach inwentarzowych najwczeœniej wzmiankowane s¹ przedmioty 
z metali szlachetnych, natomiast szklane, z kryszta³u górskiego b¹dŸ ceramiki, pojawi³y siê 
najpóŸniej w XVIII w. Charakterystycznym motywem zdobniczym s¹ karbowane wstêgi, kilka-
krotnie opasuj¹ce obwód.

Beczki takie, datowane na wiek XVII-XVIII, znajduj¹ siê m.in. w zbiorach MNWr, gdzie wlew 
i wylew s¹ szklane, bez metalowej oprawy – a wiêc i korki by³y szklane.

Stan zachowania: nalot wewn¹trz; brak jednej nó¿ki.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.
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ZKW/399





 229 Waza do ponczu z nakryw¹
Czechy?, Rosja?, ok. 1800
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 22 cm, bok podstawy 12,3 cm, œr. czaszy 17 cm; nakrywa: wys. 13,5 cm, œr. 15,5 cm
nr inw. ZKW/398/a, b

Stopa w formie kwadratowej plinty, trzon niski, dzwonowaty, jedenastobocznie fasetowany. Pod 
nasad¹ czaszy p³aski pierœcieñ, szlifowany w soczewki. Czasza pó³kulista, o nasadzie szlifowanej 
w du¿e, zbiegaj¹ce siê soczewki. Œrodkow¹ czêœæ zdobi wstêga u³o¿ona w cztery pó³koliste ³uki 
girlandy, wype³niona szlifowanymi, wypuk³ymi rautami. Nad ka¿dym zwisem – szlifowana 
gwiazdka. Przy krawêdzi wylewu czaszy pas szlifowany w rauty. Powy¿ej – rozchylony ko³nierz 
o falistej linii krawêdzi, utworzonej z rzêdu wachlarzyków. Nakrywa o sto¿kowatej czêœci dol-
nej i mniejszej, kopulastej górnej – z uchwytem w formie kropli, pionowo fasetowanym. Przy 
dolnej krawêdzi szlifowany pas owali, wy¿ej analogiczna dekoracja do czaszy wazy (³uki wstêgi), 
wieñcz¹ca czêœæ nakrywy zdobionej pasem rautów i wy¿ej – nieregularnymi soczewkami.

Forma wazy i motywy (wachlarzyki, pasy rautów) s¹ charakterystyczne dla szkie³ ok. 1800.

Stan zachowania: ubytki na krawêdzi ko³nierza.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.
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 230 Kieliszek
Czechy?, 1. æw. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 11,5 cm, bok stopy 4,3 cm, œr. wylewu 4,8 cm
nr inw. ZKW/395

Stopa kwadratowa, trzon o podstawie kwa-
dratowej, pe³ny, oœmiobocznie fasetowany, 
rozszerzaj¹cy siê ku górze. Czasza owoidalna, 
u podstawy szlifowana w osiem faset zakoñ-
czonych ³ukiem, bêd¹cych przed³u¿eniem 
faset trzonu.

Poni¿ej krawêdzi wylewu rytowana styli-
zowana wiæ roœlinna ze schematycznie za-
znaczonymi kwiatami: owale wewn¹trz 
zmatowione z gwiazdkami w œrodku, za-
mkniête z¹bkowan¹ lini¹.

Kieliszek w typie angielskim, dekoracja 
grawerowana, równie¿ nawi¹zuj¹ca do szkie³ 
angielskich.

Stan zachowania: wykruszenia na krawêdziach stopy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 231 Szklanka
Czechy lub pogranicze belgijsko-francuskie, po 1820
szk³o bezbarwne, szlifowane wypuk³o, malowane, oprawa srebrna
wys. 9,5 cm, œr. podstawy 8 cm, œr. wylewu 8,6 cm
nr inw. ZKW/418

Szklanka cylindryczna, szlifowana na ca³ej powierzchni (równie¿ spodniej stronie dna) w wy-
puk³e muszle u³o¿one w rzêdy, rozdzielone poziomymi soczewkami, wœród których dwa me-
daliony umieszczone osiowo naprzeciw siebie: jeden z monogramem wi¹zanym ED, drugi 
z barwnie malowanym popiersiem kobiety w czepcu. KrawêdŸ wylewu oprawiona w srebrn¹ 
opaskê.

Motyw muszli na szkle jest typowy dla Jacoba Lenka w latach 1815-1820 (por. Lichtenberg 
2004, s. 257). Ok. 1821 w hucie w Harrachovie szk³o zaczêto zdobiæ tzw. inkrustacj¹, czyli wtopio-
nymi elementami biskwitu porcelanowego b¹dŸ emalii malowanej na metalowym podk³adzie. 

ZKW/395
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Do tej techniki nawi¹zuje zastosowane tu 
opracowanie szk³a (Drahotová 1984, s. 162). 
Tego typu dekoracja by³a przede wszystkim 
charakterystyczna dla oœrodków szklarskich 
na pograniczu belgijsko-francuskim.

Stan zachowania: pêkniêcie od górnej krawêdzi 
ku do³owi, spêkana warstwa szk³a w medalionie 
nad portretem kobiety, rysy i pêkniecie w dnie.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

 232 Szklanka
Czechy?, Wiedeñ?, 1820-1840
szk³o bezbarwne, szlifowane, barwne paciorki
wys. 11 cm, œr. podstawy 7 cm, œr. wylewu 8,2 cm
nr inw. ZKW/423

Szklanka koniczna o lekko rozchylonym 
wylewie. Na korpus na³o¿ona opaska z wie-
lobarwnych koralików. Powy¿ej pas szlifowa-
nej romboidalnej siatki. Stopa szlifowana 
w rz¹d pionowo ustawionych soczewek, od 
spodu – szlifowana rozeta.

Szklanka w formie zwanej Ranfbecher, 
u¿ywanej od ok. 1814. Opaska z koralików 
o wzorze kwiatowym nawi¹zuje do ówczes-
nych berliñskich koronek. Ten typ zdobnic-
twa szk³a stosowano w latach 1820-1840. 
Forma i dekoracja by³y charakterystyczne 
tak¿e dla szkie³ wiedeñskich.

ZKW/418

Stan zachowania: dobry; ubytki koralików.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 20.

ZKW/423
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Stan zachowania: dobry.

Literatura: niepublikowane.

 233- Trzy kieliszki
 -235  

Holandia?, kon. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 12,2 cm, 12,6 cm i 12,7 cm, œr. 7,2-7,3 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1550/1-3, depozyt w ZKW (ZKW-dep. 
FC/416/1-3)

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon tralkowy, z p³askim ko³nierzykiem u nasady czaszy. Czasza sto¿ko-
wata, silnie rozszerzaj¹ca siê ku górze.

FC-ZKW/1550/1-3





 236 Karafinka z korkiem
Europa Œrodkowa, 2. po³. XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane
wys. 12 cm, œr. 7 cm
nr inw. ZKW/435/a, b

Korpus cylindryczny, ramiona silnie za³amane, po linii ³uku wklês³ego, szyja krótka cylindrycz-
na, z p³askim wywiniêtym ko³nierzem. Karafinka szlifowana, z wyj¹tkiem szyi, w osiem szero-
kich faset. Korek dobierany, fasetowany przy podstawie, z uchwytem w formie guza szlifowa-
nego w trójk¹tne fasetki.

Stan zachowania: dobry; drobne wykruszenia 
przy wylewie.

Historia: 1980 przekazana do zbiorów ZKW
na mocy zapisu testamentowego Natalii Jarczewskiej.

Literatura: niepublikowana.

Szk³o europejskie o nieustalonej proweniencji

ZKW/435/a, b





 237 Szklanka
Niemcy?, XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 9,5 cm, œr. podstawy 4,3 cm, œr. wylewu 6,3 cm
nr inw. ZKW/622

Szklanka koniczna o grubym dnie. Dekoracja rytowana od poziomu 1/3 wysokoœci: na tle 
pagórków, poros³ych traw¹, krzaczkami i drzewami, z jednej strony parz¹ce siê kogut i kura, 
z drugiej – kura prowadz¹ca pisklêta. Nad przedstawieniem napis – przys³owie w jêzyku nie-
mieckim, minusku³¹: Wie mans treibt, so gehts (Jak sobie poœcielisz, tak siê wyœpisz). Przy kra-
wêdzi wylewu ornament z³o¿ony z matowych z¹bków i schematycznych frêdzli. 

Przedstawienie symboliczne – dosyæ prymitywnie ilustruje przys³owie przestrzegaj¹ce przed 
lekkomyœlnoœci¹: nale¿y zawsze pamiêtaæ o konsekwencjach swoich czynów.

Stan zachowania: nalot wewn¹trz czaszy.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/622
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 238 Barometr, tzw. Donnerglas
Czechy/Œl¹sk/Polska?, XIX w.
szk³o bezbarwne, dekoracja plastyczna
wys. 23,3 cm, szer. 11 cm, g³êb. 9,5 cm
nr inw. ZKW/430

Barometr wisz¹cy. Korpus owoidalny o sp³aszczonej tylniej œciance przylegaj¹cej do œciany, 
u do³u rurka szeroka u nasady, zakrzywiona do góry, nieznacznie wygiêta, o w¹skim przekroju. 
Boki korpusu zdobione karbowan¹ taœm¹ szklan¹, formowan¹ szczypcami na gor¹co. U góry 
uchwyt w postaci okrêgu, u do³u – pe³na kula.





Stan zachowania: nalot wewn¹trz.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.
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ZKW/430

Analogiczny w formie barometr znajduje siê w MNKi, nr inw. MNKi/R/91 (por. Szk³o euro-
pejskie 2003, poz. 62).

Urz¹dzenia tego typu, najbardziej popularne w Niderlandach (zw³aszcza po³udniowych) od 
XVII w., wskazywa³y jedynie nadchodz¹c¹ burzê. Przy niskim ciœnieniu powietrza podnosi³ siê 
poziom wody w rurce, a nawet pojawia³y siê krople wyp³ywaj¹cej z niej wody. 
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 239 Karafka z korkiem
Rosja?, Polska?, 1855-1881
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 21 cm, œr. 9,4 cm
nr inw. ZKW/4247/a, b

Korpus cylindryczny, szlifowany w osiem szerokich faset, które stopniowo zwê¿aj¹ siê na ra-
mionach silnie za³amanych, oddzielonych od szyjki oœmiobocznego talerzyka. Szyja koniczna, 
rozchylona przy wylewie. Korek szlifowany w fasety, w górnej czêœci (uchwyt) owalny w prze-
kroju pionowym.

Na korpusie, na jednej z faset, centralnie rytowany inicja³ A/ II pod koron¹ królewsk¹, 
odnosz¹cy siê do cara Aleksandra II.

Karafka stanowi parê z kielichem typu „karczmiak” (zob. nr kat. 240). Sposób rytowania 
monogramu charakterystyczny dla naczyñ oznaczanych cyfr¹ Aleksandra II.

Stan zachowania: wyszczerbienia na krawêdziach faset 
przy podstawie i w górnej partii korpusu, wewn¹trz 
– nalot. Korek starty w czêœci wchodz¹cej do wnêtrza 
karafki.

Historia: 1998 dar Hanny Lubowickiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/4247/a, b





 240 Kieliszek
Rosja?, Polska?, 1855-1881
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 14 cm, œr. stopy 8,6 cm, œr. wylewu 8,4 cm
nr inw. ZKW/4248

Kieliszek typu „karczmiak”. Na oœmiobocznej cienkiej plincie – okr¹g³a stopa. Trzon cylindrycz-
ny, niski, pe³ny, przedzielony du¿ym okr¹g³ym talerzykiem w miejscu nodusa. Czasza koniczna, 
szlifowana w osiem szerokich faset. Na jednej z nich – centralnie umieszczony grawerowany 
inicja³ A/ II pod koron¹ królewsk¹, odnosz¹cy siê do cara Aleksandra II.

Kieliszek tworzy komplet z karafk¹ ZKW/4247/a, b (zob. nr kat. 239).

 241- Para pater na owoce
 -242 

Polska, huta Hordliczków „Czechy”?, Rosja?, prze³om XIX i XX w.
szk³o szlifowane, rytowane
wys. 23 cm, bok stopy 7 cm, przek¹tna stopy 14 cm, œr. czaszy 27 cm
nr inw. ZKW/1259/1, 2

Stopa szeœcioboczna, przechodz¹ca bezpoœrednio w trzon cylindryczny, szeœciobocznie faseto-
wany. Czasza sto¿kowata, szeroko rozchylona, od strony zewnêtrznej podzielona szlifem (sfa-
zowanie) na wycinki ko³a, miêdzy którymi w¹skie segmenty szlifowane poprzecznie w naciêcia. 
Na jednym z pól rytowany monogram PM pod koron¹ hrabiowsk¹.

Stan zachowania: dobry; lekko porysowany spód stopy.

Historia: 1998 dar Hanny Lubowickiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.
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Stan zachowania: rysy na spodniej stronie stopy.

Historia: 1976 dar Janiny Koz³owskiej i Julietty Szylar 
w imieniu zmar³ej Marii Prêgowskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowane.

Tego typu wazy, niemal identyczne, wytwarza³ Nikolsko-Bachmietiewskij chrustalnyj zawod’ 
Kniazia A. D. Obolenskago; by³y publ. we wzorniku asortymentu z 1911 (Szk³a rosyjskie 1911, 
poz. 1949 i poz. 3098).

 243 Kubeczek
Europa Œrodkowa, Polska?, prze³om XIX i XX w.
szk³o bezbarwne, grawerowane, z³ocone
wys. 9,5 cm, œr. 7 cm
nr inw. ZKW/1861

Stopa okr¹g³a, w formie trzech wa³eczków uskokowo rozszerzaj¹cych siê ku do³owi. Czasza 
smuk³a koniczna, uchwyt pêtlowy z prêta skoœnie karbowanego w drobne pó³wa³eczki. Na 
czaszy dekoracja grawerowana: schematyczne chabry podmalowywane z³otem. Przy krawêdzi 
wylewu – z³oty pasek.

ZKW/1259/1, 2





Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1985 dar Moniki ¯eromskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.
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 244 Miseczka na s³odycze
Europa Œrodkowa, Polska?, pocz. XX w.
wys. 3,5 cm, szer. 16 cm
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
nr inw. ZKW/1860

Miseczka o okr¹g³ym dnie i czterolistnym wykroju œcianek uniesionych ku górze, lekko rozchy-
lonych, o krawêdzi wykrojonej w szereg pó³owalnych z¹bków, z³oconych i oszlifowanych. Deko-
racja grawerowana na zewnêtrznej stronie miseczki: w œrodku dna, na spodniej stronie – rozeta, 
wokó³ której, na œciankach, cztery kompozycje stylizowanych koszów z kwiatami, z których dwa 
naprzeciwleg³e ujête po bokach rogami obfitoœci. Rysunek grawerunku zapuszczony z³otem.

Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1985 dar Moniki ¯eromskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/1861
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 245 Kieliszek
Rosja?, Polska?, XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 15 cm, œr. stopy 8,5 cm
nr inw. ZKW/4249

Kieliszek typu „karczmiak”. Na oœmiobocznej 
cienkiej plincie – okr¹g³a stopa. Trzon cylin-
dryczny, niski, pe³ny, przedzielony du¿ym 
okr¹g³ym talerzykiem w miejscu nodusa. 
Czasza koniczna, szlifowana w osiem szero-
kich faset. 

Stan zachowania: pêkniêcie czaszy na ca³ej wysokoœci.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/221

Stan zachowania: obt³uczenie przy krawêdzi plinty, lekko 
porysowany spód stopy.

Historia: 1998 dar Hanny Lubowickiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/4249

 246 Fili¿anka
Œl¹sk?, Czechy?, kon. XVIII w.?, XIX w.?
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 9 cm, œr. 6,8 cm
nr inw. ZKW/221

Fili¿anka sto¿kowata, o zaokr¹glonej podsta-
wie szlifowanej w dwa rzêdy nieregularnych 
soczewek. Uchwyt pêtlowy esowato wygiêty, 
uformowany z okr¹g³ego w przekroju wa-
³eczka. Na czaszy, na osi uchwytu, w kartu-
szu, którego ramê tworz¹ rocaille’e – mono-
gram wi¹zany CMH. Przy krawêdzi wylewu 
rz¹d szlifowanych kó³ek, na przemian z gra-
werowanymi gwiazdkami.
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 247- Kieliszki do wina z zastawy reprezentacyjnej
 -256 

Europa, po 1945
szk³o bezbarwne i zielone, grawerowane
wys. 18 cm, œr. stopy 7,5 cm, œr. wylewu 7 cm
ZKW/3024/1-10

Stopa okr¹g³a, trzon w formie filarka, 
rozszerzaj¹cego siê nieco ku górze. Czasza 
pó³kulista, dekorowana jednostronnie: gra-
werowane god³o Rzeczypospolitej – Orze³ 
w koronie.

Stan zachowania: dobry.

Historia: zamówione przez rz¹d RP na uchodŸstwie 
i pozostaj¹ce w wyposa¿eniu jego siedziby, 11 grudnia 
1991 przekazane przez komisjê likwidacyjn¹ rz¹du RP 
na uchodŸstwie do ZKW.

Literatura: Orze³ Bia³y 1995, poz. kat. IX.111.

ZKW/3024/1-10





IX. HISTORYZMY I NAŒLADOWNICTWA

 257 Szklanka
Czechy?, Œl¹sk?, 2. po³. XIX w.
szk³o szlifowane, z³ocenia
wys. 12,5 cm, œr. stopy 6,8 cm, œr. wylewu 8,2 cm
nr inw. ZKW/613

Stopka okr¹g³a, niewysoka, czasza koniczna, 
o zaokr¹glonej krawêdzi u nasady. Ca³a po-
wierzchnia zdobiona z³otym ornamentem 
geometryczno-roœlinnym w stylu mauretañ-
skim, nawi¹zuj¹cym do szkie³ perskich. 
KrawêdŸ wylewu i stopki z³ocona; ponadto 
stopka zdobiona z³otymi paskami.

W latach 70. XIX w. w szklarstwie sta³ siê 
modny styl orientalizuj¹cy, wzoruj¹cy siê na 
oryginalnych szk³ach arabskich, perskich 
i indyjskich. W Europie Œrodkowej specjali-
zowa³a siê w nim szczególnie huta braci 
Kralików – Meyr’s Neff w Adolfovie w po³u-
dniowych Czechach, wspó³pracuj¹ca œciœle 
z firm¹ J. & L. Lobmeyer w Wiedniu, oraz 
huta Fritza Heckerta w Piechowicach 
w Kotlinie K³odzkiej na Œl¹sku. Drugim 
z centrów produkcji by³ Pary¿, w którym 
dzia³a³ Philippe-Joseph Brocard, malarz na 
szkle i twórca szkie³ artystycznych.

W MNK znajduj¹ siê dwa szk³a o deko-
racji utrzymanej w analogicznej stylistyce: 
wyrób Kamenickiego Šenova dla Lobme-
yera (sygnowany) nr inw. MNK-IV-Sz-269 
oraz wyrób huty w Karlsbadzie nr inw. 
MNK-IV-Sz-268.

Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1973 dar Stefanii Jaraczewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/613





 258 Kielich typu römer
Czechy?, Niemcy?, prze³om XIX i XX w.
szk³o ¿ó³te, z bia³ym filigranem, szlifowane
wys. 12,6 cm, œr. stopy 7,7 cm, œr. wylewu 5,5 cm
nr inw. ZKW/426

Stopa i trzon tworz¹ jednolit¹ podstawê 
czaszy: w formie tulejki szeroko rozchylonej 
u nasady; czasza kulista. Podstawa poziomo 
karbowana, czasza g³adka. Szk³o ¿ó³te z bia-
³ymi, skoœnie u³o¿onymi, a równoleg³ymi do 
siebie nitkami filigranu.

Römerów, których forma wywodzi siê ze 
œredniowiecznej szklanicy z guzami, u¿ywano 
zwykle do bia³ego wina reñskiego. Wykony-
wano je od XVI w., a zosta³y rozpowszech-
nione w XVII i XVIII stuleciu w Niderlandach, 
Niemczech i Anglii. By³y to szk³a o zabar-
wieniu zielonym, bowiem wytwarzano je 
w hutach leœnych. Stopê formowano z po-
ziomo nawijanych nici szklanych, a trzon na 
ogó³ ozdabiano guzami – w formie malin 
b¹dŸ lwich masek. Niekiedy czaszê zdobiono 
farbami emaliowymi lub grawerowano dia-
mentem, natomiast nie stosowano filigranu, 
charakterystycznego dla szk³a weneckiego 
i w stylu weneckim. Römery produkowane 
s¹ do dziœ, ale stopa wydmuchiwana w for-
mie ma „fakturê” horyzontalnych pierœcieni.

Historyzmy i naœladownictwa

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/426
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 259 Szklanka z herbem Œlepowron
Polska, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 14,4 cm, œr. podstawy 5,6 cm, œr. wylewu 7,4 cm
nr inw. ZKW/425

Szklanka koniczna, wysmuk³a. Dekoracja rytowana dwustronna: w owalnym kartuszu, pod koro-
n¹ szlacheck¹ z klejnotem, herb Œlepowron na matowym tle. Tarcza obramiona liœæmi palmowy-
mi. Z drugiej strony, na osi – grawerowane litery JJ. Przy krawêdzi wylewu matowy pas z rzêdem 
szlifowanych owalnych poziomych soczewek, pod którym podwieszone festony z chwostami. 
Powierzchnia szklanki zdobiona ponadto grawerowanymi oœmioramiennymi gwiazdkami.

Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykluczy³y 
mo¿liwoœæ powstania szk³a w XVIII w. ze wzglêdu na brak zawartoœci w masie potasu (K).

Historyzmy i naœladownictwaHistoryzmy i naœladownictwa

Stan zachowania: dobry; rysy na spodniej stronie dna.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/425





 260 Szklanica z monogramem AXR
Polska, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 16,7 cm, œr. podstawy 10 cm, œr. wylewu 12,2 cm
nr inw. ZKW/427

Szklanica koniczna. Z jednej strony, na œciankach – grawerowany monogram spleciony AXR 
(ksiê¿na Anna Radziwi³³owa?) pod koron¹ ksi¹¿êc¹; poni¿ej monogramu dwie zwi¹zane ga³¹z-
ki. Pod wylewem rz¹d matowych wrzecionowatych soczewek, zdobnych piêcioma szlifowany-
mi, pionowymi, przedzielonymi owalami. Do soczewek podwieszone s¹ girlandy pere³ek (so-
czewki), z chwostami i kokardami w punktach podwieszenia. Przy dolnej krawêdzi szklanicy 
rz¹d owalnych matowych soczewek z wygrawerowanymi gwiazdkami.

Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykluczy³y 
mo¿liwoœæ powstania szk³a w XVIII w. ze wzglêdu na brak zawartoœci w masie potasu (K).

Historyzmy i naœladownictwaHistoryzmy i naœladownictwa

Stan zachowania: lekko porysowane dno.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/427





 261 Kielich z monogramem SAR
Polska, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 20,5 cm, œr. stopy 8,5 cm, œr. wylewu 8,8 cm
nr inw. ZKW/268

Kielich w typie angielskim. Stopa okr¹g³a, trzon pe³ny cylindryczny, rozszerzaj¹cy siê ku górze 
i przechodz¹cy p³ynn¹ lini¹ w owoidaln¹ czaszê. Na czaszy dekoracja grawerowana jedno-
stronna: na paludamencie, pod koron¹ królewsk¹, kartusz obramowany panopliami, w którym 
owalna tarcza z monogramem wi¹zanym SAR (Stanislaus Augustus Rex). Przy wylewie czaszy 
matowy pas z rzêdem szlifowanych owalnych soczewek, pod nim matowe pó³owale.

Identyczny z kielichem ze zbiorów MNK, nr inw. MNK-IV-Sz-1634. Badania szk³a przepro-
wadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y brak w sk³adzie masy pota-
su (K), co definitywnie wyklucza mo¿liwoœæ jego powstania w XVIII stuleciu.

Historyzmy i naœladownictwa

Stan zachowania: zmatowienia na krawêdzi podstawy 
i w czêœci centralnej, na ca³ej powierzchni pojedyncze, 
krótkie rysy; technologiczna skaza na powierzchni czaszy.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/268





 262 Szklanica z monogramem SAR
Polska, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 18 cm, œr. podstawy 9,6 cm, œr. wylewu 11,1 cm
nr inw. ZKW/431

Szklanica cylindryczna. Dekoracja rytowana jednostronna: na paludamencie, pod koron¹ 
królewsk¹, kartusz z owaln¹ tarcz¹ z monogramem wi¹zanym SAR (Stanislaus Augustus Rex), 
odnosz¹cym siê do Stanis³awa Augusta.

Oko³o 7 mm poni¿ej krawêdzi wylewu pas dekoracyjny z³o¿ony z ukoœnie u³o¿onych kwa-
dracików, na przemian matowych i b³yszcz¹cych. U do³u szklanicy ci¹g³y matowy pasek.

Szklanica nale¿y do licznej grupy szkie³ imituj¹cych wyroby zwi¹zane z osob¹ Stanis³awa 
Augusta Poniatowskiego, nawi¹zuj¹cych do szkie³ powsta³ych w latach 80. i 1. po³. 90. XVIII w.

Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykluczy³y 
mo¿liwoœæ powstania szk³a w XVIII w. ze wzglêdu na brak zawartoœci w masie potasu (K).

Historyzmy i naœladownictwa

Stan zachowania: rysy na powierzchni œcianek i spodniej 
stronie dna.

Historia: przed 1939 w zbiorach MNW; 1974 przekazana 
do zbiorów ZKW legatem Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Mañkowski, Gebethner 1936, tabl. XXIX a; 
Straty wojenne 1953, poz. 44, tabl. XXI.

ZKW/431





Stan zachowania: przetarcia z³ota, rysy.

Historia: 1974 dar Marii Tabeau i Mieczys³awa Kacprzyka 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

Historyzmy i naœladownictwa

 263 Szklanka z monogramem SAR
Polska, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o szlifowane, z³ocone
wys. 7,8 cm, œr. podstawy 4,2 cm, œr. wylewu 6,1 cm
nr inw. ZKW/616

Szklanka kielichowata, o szeroko rozchylonym wylewie. U nasady – szlifowana w pionowe 
soczewki owalne, na spodniej stronie dna – szlifowana rozeta utworzona z koncentrycznie 
u³o¿onych oliwek. Dekoracja jednostronna, malowana z³otem: spleciony monogram SAR 
(Stanislaus Augustus Rex) pod koron¹ królewsk¹, ujêty dwoma zwi¹zanymi kokard¹ ga³¹zkami 
z kwiatami. Brzeg wylewu z³ocony od wewn¹trz i na zewn¹trz.

Przedmiot zapewne wykonany w XIX w., nawi¹zuj¹cy do oryginalnych naczyñ zwi¹zanych 
z osob¹ króla Stanis³awa Augusta. Tego typu szklanki znajduj¹ siê w zbiorach MNW. Ofiaro-
dawczyni otrzyma³a szklankê od ojca chrzestnego Stanis³awa Gawroñskiego, jako „szklaneczkê 
z neseseru Króla Stasia”.

Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera wykaza³y 
brak w sk³adzie masy potasu (K), co definitywnie wyklucza mo¿liwoœæ powstania szklanki 
w XVIII stuleciu.

ZKW/616
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 264 Cukiernica z nakryw¹
Europa Œrodkowa, Czechy?, XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, matowo grawerowane, z³ocone
wys. 9,5 cm, œr. 8,6 cm, wys. nakrywy 8,6 cm, œr. 9,4 cm
nr inw. ZKW/404/a, b

Na niskiej z³oconej stopce – cylindryczna czasza o lekko zaokr¹glonej nasadzie, ujêtej karbo-
wan¹ i z³ocon¹ nak³adk¹. Na powierzchni 2/3 œcianek dekoracja w postaci matowo grawero-
wanej wici – bukietu kwiatów o ró¿nych wykrojach koron kwiatowych, czêœciowo z³oconych. 
Przy krawêdzi wylewu – œlady z³otego pasa. Nakrywa okr¹g³a, wsparta na cylindrycznym co-
kole, niemal p³aska, lekko wydêta, zwieñczona karbowan¹ i z³ocon¹ nak³adk¹, do której przy-
mocowany uchwyt z³o¿ony z p³askiego talerzyka, guza szlifowanego w wieloboczne pola 
i niemal kulistej z³oconej ga³eczki. Nakrywa zdobiona ornamentem roœlinnym: trzy uproszczo-
ne korony kwiatowe po³¹czone trzema drobno ulistnionymi ga³¹zkami.

Forma i dekoracja wzorowane na wyrobach czeskich i saskich z koñ. XVII w.
Analogiczny, oryginalny przedmiot prezentowany by³ na aukcji szk³a w 1999 (por. katalog 

aukcji 111. Fischer, z 20 marca 1999, poz. 176).

Stan zachowania: mocne przetarcia i czêœciowe ubytki 
z³ota. Masa szk³a zanieczyszczona licznymi pêcherzykami 
powietrza, wada technologiczna – na zewnêtrznej œciance 
nieregularne niewielkie wg³êbienie. 

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/404/a, b





 265 Szklanica
Czechy?, kon. XIX w.
szk³o bezbarwne grawerowane, szlifowane
wys. 10,9 cm, œr. podstawy 8 cm, œr. wylewu 10 cm
nr inw. ZKW/746

Szklanica wykonana z bardzo grubego szk³a; okr¹g³a, lekko rozszerzaj¹ca siê ku górze, faseto-
wana dwunastokrotnie. Na œciance grawerowana dekoracja: w tarczy herb – trzy przewi¹zane 
pa³ki wodne, zwieñczony he³mem pod koron¹ z klejnotem (powtórzenie god³a). Wokó³ tarczy 
labry, wy¿ej litery: IP VD. Pozosta³a powierzchnia pokryta wici¹ roœlinn¹ z kwiatami i owocami.

Szklanica jest przyk³adem kompilacji elementów zdobniczych, stosowanych na szk³ach 
czeskich od koñ. XVII do po³. XVIII w. Grawerowane kwiaty s¹ typowe dla dekoracji z koñ. 
XVII stulecia, zaœ opracowanie herbu z 1. po³. XVIII w. Forma szklanicy jest charakterystyczna 
dla XVIII stulecia, jednak nigdy nie nadawano jej tak masywnej struktury, tj. nie stosowano tak 
grubego szk³a.

Byæ mo¿e wyrób wczeœniejszy, ale brak materia³u porównawczego.

Stan zachowania: dobry; porysowana ca³a powierzchnia 
szklanicy.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

Historyzmy i naœladownictwa
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 266 Szklanica
Czechy?, Œl¹sk?, XIX w.?
szk³o bezbarwne, grawerowane
wys. 16 cm, œr. podstawy 8,2 cm, œr. wylewu 12,4 cm
nr inw. ZKW/201

Szklanica koniczna, dekorowana na ca³ej powierzchni medalionami z popiersiami aposto³ów 
z identyfikuj¹cymi ich inskrypcjami i atrybutami. Miêdzy medalionami po trzy kule matowo 
grawerowane. Szk³o bardzo cienkie i lekkie.

Dekoracja szklanicy nawi¹zuje do stosowanej na oryginalnych szk³ach czeskich 
i œl¹skich na pocz. XVIII w. (np. szklanica czeska z pocz. XVIII w., publ. w: Das Böhmische 
Glas 1700-1950, t. I, poz. I.12; szklanica zdobiona popiersiami aposto³ów ujêtymi w arkady, 
wykonana w p³n. Czechach, ok. 1700, publ. w: Glas – um 1700 bis um 1800, poz. 54).

Stan zachowania: dobry; rysy na powierzchni.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 13.

ZKW/201





 267 Kielich z nakryw¹
Œl¹sk?, Czechy?, kon. XIX w. – pocz. XX w.
szk³o szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 19 cm, stopa 9,4 x 8 cm, czasza 9 x 6,4 cm; nakrywa: 7,8 x 5,5 cm, wys. 9,5 cm
nr inw. ZKW/172/a, b

Stopa w kszta³cie oœmioboku o dwóch parach przeciwleg³ych boków: prostych i zaokr¹glonych, 
miêdzy którymi odcinki wklês³e. Od spodu szlifowana w koncentrycznie u³o¿one naprzemien-
nie kreski i soczewki. Dwa talerzyki oddzielaj¹ trzon tralkowy, w górnej czêœci szlifowany 
w soczewki i trójk¹ty. Czasza oœmioboczna, fasetowana, u nasady podciêta. Grawerowan¹ 
dekoracjê stanowi¹ dwie kompozycje, obejmuj¹ce po trzy œcianki: jedna to otoczona orna-
mentem scena polowania na dzika, druga – scena rodzajowa: na tle krajobrazu ogrodowego 
dwie pary skupione przy stole; poni¿ej sceny ukazany widok miasta, po bokach hermy 
i wieñce. Nakrywa fasetowana, o formie analogicznej do czaszy, ozdobiona grawerowanym 
ornamentem.

Kielich wzorowany by³ na wyrobach œl¹skich z lat 1740-1750.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/172/a, b

Historyzmy i naœladownictwa





Historyzmy i naœladownictwa

ZKW/179

Stan zachowania: przetarcia z³ota, stopa porysowana 
na spodniej stronie.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

 268 Kielich
Czechy, XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane, z³ocone
wys. 15,5 cm, œr. stopy 7 cm, œr. wylewu 6,2 cm
nr inw. ZKW/179

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy fasetowany, z dwoma talerzykami u nasady, rozdzielonymi walcem 
o wysokoœci ok. 1 cm. Nad trzonem p³aski talerzyk, czasza fasetowana, koniczna, u nasady 
silnie zwê¿ona. Ca³¹ powierzchniê górnej partii czaszy pokrywa rytowany ornament cêgowo-
-akantowy, z motywami kampanuli, muszli, kartusza. Brzeg wylewu czaszy z³ocony. Od spodu 
stopa szlifowana w koncentrycznie u³o¿one soczewki, krawêdŸ stopy podwiniêta.

Wzorowany na wyrobach œl¹skich z ok. 1750.





 269 Kielich z nakryw¹
Czechy, XIX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 18,3 cm, œr. stopy 9,3 cm, œr. wylewu 8 cm; nakrywa: wys. 8,8 cm, œr. 7 cm
nr inw. ZKW/1767/a, b

Stopa okr¹g³a, trzon tralkowy, oddzielony od stopy i czaszy p³askimi talerzykami. Czasza ko-
niczna, silnie przewê¿ona i fasetowana u nasady; nakrywa kopulasta z uchwytem w formie 
szeœciobocznie fasetowanej ga³ki. W górnej czêœci czaszy siedem arkad: jedna szersza i szeœæ 
identycznych, wê¿szych. W szerszej z nich motyw beczki, w pozosta³ych jeŸdziec na koniu, dwa 
pejza¿e, panoplia, motyw arabeski, ornament lambrekinowy. Przy krawêdzi wylewu – rz¹d 
matowych trójk¹tów, które równie¿ zdobi¹ krawêdŸ stopy. Spodnia strona stopy zdobiona 
szlifowanymi soczewkami u³o¿onymi w roze-
tê. Nakrywê dekoruj¹: szlifowany zygzak 
i rz¹d soczewek, a ponadto grawerowane 
motywy zoomorficzne, arabeskowe i geome-
tryczne.

Kielich w formie i dekoracji nawi¹zuje do 
czeskich wyrobów z lat 40. XVIII w. Na becz-
ce nierozszyfrowana sygnatura z liczb¹ 96, 
byæ mo¿e odnosz¹ca siê do 1896.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1985 dar Ferdynanda i Nicole Radziwi³³ów 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/1767/a, b
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 270 Szklanka
Czechy?, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwuœcienne, malowana barwnie z³ota folia
wys. 9,3 cm, œr. podstawy 6 cm, œr. wylewu 7,2 cm
nr inw. ZKW/174

Szklanka koniczna, fasetowana, dwuœcien-
na – œcianki ³¹czone na krawêdzi wylewu 
szklanki oraz dna. Miêdzy œciankami dekora-
cja ze z³otej folii: u nasady – wyciête motywy 
akantu, powy¿ej barwnie malowana scena 
bitewna: pojedynek miêdzy dwoma jeŸdŸca-
mi, jeŸdziec ze sztandarem, spadaj¹cy z ko-
nia, grupa jeŸdŸców. Poni¿ej wylewu pas z³otej 
folii zakoñczony pó³kolistymi z¹bkami.

Szklanka nawi¹zuje do grupy wyrobów 
dwuœciennych, tzw. zwischengoldgläser, typo-
wych dla wytwórczoœci hut czeskich w XVIII 
stuleciu.

 271 Szklanka
Czechy, kon. XIX w. – pocz. XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, klejone dwu-
œcienne, z³ota folia
wys. 9,3 cm, œr. podstawy 6 cm, 
œr. wylewu 7,2 cm
nr inw. ZKW/175

Szklanka koniczna, fasetowana, œcianki ³¹czo-
ne w p³aszczyŸnie krawêdzi wylewu. U nasa-
dy – wyciête z³ote liœcie akantu, powy¿ej 
scena polowania na jelenia: jeleñ, atakowany 
przez dwa psy, ucieka przed trzema jeŸdŸca-
mi i jednym pieszym myœliwym oraz ch³op-
cem – pomocnikiem. Poni¿ej wylewu pas 
z³otej folii, zakoñczony pó³okr¹g³ymi z¹bkami.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/174

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/175
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 272 Kielich
Czechy, kon. XIX w. 
szk³o bezbarwne szlifowane, grawerowane, malowane z³ocenia
wys. 15,6 cm, œr. stopy 7,2 cm, œr. wylewu 6,8 cm
nr inw. ZKW/204

Stopa dwunastoboczna ze szlifowanymi so-
czewkami od spodu, trzon tralkowy fasetowa-
ny, rozszerzaj¹cy siê ku górze. Czasza u pod-
stawy podciêta fasetowana, brzeg wylewu 
z³ocony. Dekoracja wielobarwna, malowana 
farbami emaliowymi – z jednej strony na 
œciance przedstawiony mê¿czyzna przesypu-
j¹cy winogrona z kosza do kadzi, po przeciw-
nej stronie – narcyz.

Zbyt jaskrawe barwy i odmienna manie-
ra malatury oraz zestawienie motywów, inny 
odcieñ z³ota, jak równie¿ wymiary szk³a od-
biegaj¹ce nieco od typowych wskazuj¹, ¿e 
jest to naœladownictwo osiemnastowiecz-
nych wyrobów.

 273 Szklanica
Czechy?, Austria?, prze³om XIX i XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane
wys. 14 cm, œr. podstawy 9 cm, œr. wylewu 11,2 cm
nr inw. ZKW/428

Szklanica koniczna, dekoracja grawerowana: na tarczy o zarysie wyciêtego owalu, pod koron¹ 
królewsk¹, dwug³owy orze³ cesarski oraz lilie heraldyczne po jego obu stronach, na wysokoœci 
g³ów or³a. Na pozosta³ej powierzchni trzy girlandy kwiatowe, pomiêdzy którymi chwosty. U do³u 
szklanicê obiega ulistniona ga³¹zka, poni¿ej krawêdzi wylewu – falista linia. W grubym dnie 
w pustej przestrzeni jeden krajcar austriacki: na awersie, wokó³ popiersia kobiety w profilu, napis 

Stan zachowania: przetarcia z³ota.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/204
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 274 Szklanka
Czechy?, kon. XIX w.
szk³o szlifowane, grawerowane, farby 
lustrowe
wys. 9,3 cm, œr. podstawy 5,9 cm, 
œr. wylewu 6,4 cm
nr inw. ZKW/422

Szklanka cylindryczna, gruboœcienna. Œcian-
ki szlifowane w kompozycje lancetowatych, 
ukoœnie u³o¿onych pól wype³nionych kratow-
nic¹ oraz okr¹g³e soczewki, miêdzy którymi 
medaliony malowane lustrem, na którym 
rytowane motywy. W jednych medalionach, 
na ¿ó³tym tle – snopek z kos¹, w drugich, na 
czerwonym tle – strza³y i ko³czan, na niebie-
skim – lira i ga³¹zka wawrzynu. Na spodniej 
stronie dna – szlifowana rozeta. 

Szk³o nawi¹zuje do czeskich wyrobów 
z lat 30. XIX w.

Stan zachowania: liczne rysy na powierzchni szk³a.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/428

ZKW/422

Stan zachowania: p³ytki odprysk przy wylewie, rysy 
na dnie, przetarcia farb. 

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

M[aria] THERES[ia] D[ei] G[ratia] R[omani] 
I[mperatrix] G[aliciae?] H[ungariae] B[ohe-
miae] R[egina] A[rchiducis] AUST[riae]; na 
rewersie, w kartuszu: EIN KREUTZER 1763 K.

Dekoracja grawerowana ma sugerowaæ, 
¿e szklanicê wykonano w 2. po³. XVIII w. jako 
przedmiot zwi¹zany z Mari¹ Teres¹, cesarzow¹ 
Austro-Wêgier, jednak autor grawerunku po-
pe³ni³ b³¹d, umieszczaj¹c nad or³em cesarskim 
koronê szlacheck¹. Autentycznoœæ szklanicy 
mia³a zapewne dodatkowo potwierdzaæ za-
topiona w dnie moneta: miedziany krajcar 
o z³ym stanie zachowania, nie mia³ on wiêkszej 
wartoœci. Byæ mo¿e u¿ycie monety wybitej 
w 1763 odnosiæ siê mia³o do zakoñczenia woj-
ny siedmioletniej. Na mocy zawartego pokoju 
Œl¹sk pozostawa³ ostatecznie czêœci¹ Prus.
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 275 Szklanka
Czechy, 2. po³. XIX w.
szk³o bezbarwne, powlekane fioletowym lazurem, szlifowane, malowane, z³ocone
wys. 11,8 cm, œr. podstawy 5,5 cm, œr. wylewu 9,4 cm
nr inw. ZKW/414

Szklanka kielichowata o silnie rozchylonym wylewie. W warstwie pow³oki fioletowego szk³a 
szlifowany du¿y medalion oraz regularnie rozmieszczone – ma³e, okr¹g³e. W du¿ym medalio-
nie barwnie malowany bukiet ró¿, w niektórych ma³ych – pojedyncze ga³¹zki kwiatów. KrawêdŸ 
wylewu – z³ocona.

Jest to naœladownictwo wyrobów czeskich z ok. 1845-1850.
Przyk³ady oryginalnych analogicznie zdobionych szklanek znajduj¹ siê m.in. w zbiorach 

MNKi (zob.: Szk³o europejskie 2003, poz. 69, oraz Glas – um 1700 bis um 1800, poz. 148).

Stan zachowania: dobry; przetarte z³ocenia.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: Ceramika i Szk³o 1998, cz. Szk³o, poz. 21.

ZKW/414
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Stan zachowania: pojedyncze odpryski przy krawêdzi 
stopy i trzy ubytki przy zewnêtrznej krawêdzi wylewu; 
przetarcia malatury i lazury. 

Historia: 1985 dar Alicji Widaczek dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/1857

 276 Kielich
Europa Œrodkowa, Polska?, kon. XIX – pocz. XX w.
szk³o szlifowane, grawerowane, lazurowane czerwieni¹ i malowane (?) b³êkitem
wys. 14 cm, œr. stopy 7,4 cm, œr. wylewu 7 cm
nr inw. ZKW/1857

Stopa o wykroju przypominaj¹cym krzy¿ maltañski, trzon z³o¿ony z szeœciobocznego pierœcienia, 
p³askiego okr¹g³ego nodusa szlifowanego w romboidalne soczewki oraz szeœciobocznego od-
cinka. Czasza koniczna, szeœciobocznie fasetowana. Ka¿da faseta, w górnej czêœci, jest deko-
rowana na przemian dwoma rodzajami medalionów. Pierwsze – szlifowane w siatkê drobnych 
wielograniastych elementów, niektóre malowane b³êkitem i czerwieni¹, tworz¹ wzór czterech 
kwiatków. W pozosta³ych medalionach ryte w lazurze emblematy: kielich z hosti¹, krzy¿em 
i p³on¹c¹ pochodni¹; kotwica z ga³¹zkami; ko³czan ze strza³ami, skrzy¿owany z ³ukiem i strza-
³¹ oraz poziomym ornamentem roœlinnym. Na spodniej stronie stopy czerwon¹ lazur¹ zapusz-
czone linie szlifu, tworz¹ce krzy¿ równoramienny.

Forma kielicha, a zw³aszcza stopy, oraz dekoracja medalionami nawi¹zuj¹ do szkie³ z lat 
40. XIX w., np. publ. w: Spiegl 1979, poz. 287, 302, 312, 330.
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NAŒLADOWNICTWA SZKIE£ NIEMIECKICH

 277 Kielich z nakryw¹ (dobierana)
Niemcy, XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, grawerowane (czêœciowo polerowane)
wys. 22,4 cm, œr. stopy 10,6 cm, œr. wylewu 10 cm; nakrywa: wys. 11 cm, œr. 9,4 cm
nr inw. ZKW/4360/a, b

Stopa okr¹g³a, p³aska, trzon tralkowy, fasetowany. Nodus oddzielony od trzonu dwoma p³aski-
mi talerzykami, w formie sp³aszczonego walca, szlifowany w rz¹d poziomo u³o¿onych owalnych 
soczewek. Czasza wysmuk³a, u nasady szlifowana w „³ezki”. Dekoracja czaszy grawerowana 
dwustronna: z jednej strony owalny medalion ze splecionym monogramem AR (Augustus Rex) 

na zmatowionym tle, z drugiej strony – me-
dalion z piêciodzieln¹ tarcz¹ z herbami Pol-
ski, Litwy i Saksonii. Obydwa medaliony 
ujête w barokowe kartusze i ga³¹zki lauru. 
Miêdzy nimi Krzy¿ i Gwiazda Orderu Or³a 
Bia³ego, zwieszaj¹ce siê na ³añcuchu opasu-
j¹cym ca³¹ czaszê. Pod Gwiazd¹ napis RE-
STAURATIO, pod Krzy¿em ORDINIS. Pod 
wylewem pas ze szlifowanymi rombami 
i owalami, zwieñczony koronk¹. Na stopie 
grawerowana dekoracja geometryczno-ro-
œlinna. Na dobieranej nakrywie (inny – ¿ó³-
tawy odcieñ szk³a i inne motywy grawerun-
ku), okr¹g³ej, kopulastej, rytowany orna-
ment roœlinny. Uchwyt sto¿kowy, zakoñczony 
sp³aszczon¹ kulk¹.

Kszta³t kielicha nawi¹zuje do szkie³ z lat 
30. XVIII w., wytwarzanych w hutach saskich, 
a tak¿e nalibockiej. Dekoracja zwi¹zana 
z osob¹ Augusta II, elektora Saksonii i króla 
Polski, z motywem Orderu Or³a Bia³ego, 
doœæ czêsto spotykana by³a na szk³ach z tego 
krêgu i czasu. Jednak nie tylko masa szklana, 
co potwierdzi³y badania, ale równie¿ deko-
racja: koronka przy wylewie czaszy oraz 
niespójna z ni¹ ornamentyka.

W zbiorach muzealnych zachowa³y siê 
liczne szk³a naœladuj¹ce wyroby z 1. po³. 
XVIII w., zwiazane z osobami Augusta II 
i Augusta III, zarówno tak grawerowane, jak 
i malowane farbami emaliowymi. 

Stan zachowania: dobry.

Historia: 2000 zakup do zbiorów ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/4360/a, b
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Stan zachowania: dobry.

Historia: 1975 dar Edwarda Symansa dla ZKW.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/614

 278 Kielich
Niemcy?, XIX w.
szk³o szlifowane, grawerowane
wys. 19,8 cm, œr. stopy 9 cm, œr. wylewu 8,8 cm
nr inw. ZKW/614

Kielich w typie angielskim. Stopa okr¹g³a 
z profilowanym brzegiem, trzon pe³ny, cylin-
dryczny, w górnej partii silnie rozszerzony, 
z zatopionymi siedmioma pêcherzykami po-
wietrza, przechodz¹cy bezpoœrednio w cza-
szê. Na czaszy dekoracja grawerowana jed-
nostronna: na paludamencie, pod koron¹ 
królewsk¹ zwieñczon¹ orze³kiem (niewystê-
puj¹cy na orygina³ach), tarcza z herbami 
Polski, Litwy i – centralnie umieszczonym 
– elektorów saskich pod koron¹ ksi¹¿êc¹.
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Stan zachowania: ca³a powierzchnia zabrudzona, uchwyt 
pêkniêty.

Historia: 6 lutego 1987 dar Janiny Be³zy w imieniu 
zmar³ego Bogus³awa Be³zy, z³o¿ony za poœrednictwem 
Konsulatu Generalnego w Londynie i MSZ w Warszawie.

Literatura: niepublikowana.

 279 Szklanica z nakryw¹
Œl¹sk, Piechowice (Petersdorf), Fritz Heckert, po 1866
szk³o malowane farbami emaliowymi
wys. 16 cm, wys. z nakryw¹: 21,5 cm, œr. podstawy 7,2 cm, œr. wylewu 6,4 cm; 
nakrywa: wys. 6,4 cm, œr. 5 cm
nr inw. ZKW/2230/a, b

Szklanica cylindryczna na niskiej stopie, 
nieco szerszej od œrednicy korpusu. Nakrywa 
okr¹g³a w formie trzech wydêtych baniek, 
z uchwytem w formie sp³aszczonej kuli. 
Dekoracja malowana: pod koron¹ królewsk¹ 
monogram wi¹zany AR (Augustus Rex), 
ujêty z dwóch stron rogami obfitoœci z kwia-
tami. Obramowanie u do³u i u góry tworzy 
girlanda ulistnionych ga³¹zek, przepleciona 
przez poziom¹ kreskê. Stopê zdobi¹ pionowe 
bia³e kreski, zaœ nakrywê – rz¹d kropek, 
pasek ciemno¿ó³ty i pó³owalne bia³e z¹bki 
oraz bia³e owale. 

Kolorystyka dekoracji utrzymana jest 
w tonie: ¿ó³ci, b³êkitu, czerwieni, bieli, czer-
ni i zieleni.

Sygnatura na spodniej stronie dna szklani-
cy, malowana bia³¹ farb¹: F.H. 6276. Ory. 
Odnosi siê do znaków stosowanych przez 
Fritza Heckerta, dzia³aj¹cego w Piechowicach 
od 1866. Prowadzona przez niego huta spe-
cjalizowa³a siê w imitowaniu szkie³ niemiec-
kich malowanych emali¹; czêsto by³y one 
sygnowane inicja³em F.H. oraz numerem 
produkcyjnym (por. znaki publ. w: Glasmarken 
Lexikon 1997, poz. 252, 253).

Szklanka z herbami Polski, Litwy i Saksonii, 
nr inw. ZKW/400 (zob. nr kat. 285), byæ mo¿e 
tak¿e zosta³a wykonana przez firmê Heckerta. 
W MNW równie¿ znajduj¹ siê wyroby firmy 
Heckerta: kilka szklanek z herbami Polski, 
Litwy i Saksonii, nie wszystkie znakowane.

Szklanica nawi¹zuje do szkie³ saskich ma-
lowanych farbami emaliowymi, wykonywa-

nych na zamówienie dworu Wettinów w 1. po³. XVIII w., zw³aszcza za panowania Augusta II 
Mocnego do 1733. Pierwowzór mog³a stanowiæ szklanica z lat 1720/1730 z Museum für Kunst-
handwerk w DreŸnie (Haase 1988, poz. 79). Malatura imitacji jest bardzo uproszczona, a kszta³t 
nakrywy – inny, kopulasty z rozbudowanym, wysokim trzonem. Wysokoœæ jest niemal identyczna, 
ale œrednica mniejsza.

ZKW/2230/a, b
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Stan zachowania: lekkie przetarcia malatury i z³ota, 
nalot wewn¹trz.

Historia: 1974 przekazana do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/400

 280 Szklanica
Œl¹sk, Piechowice, Fritz Heckert?, lata 80. XIX w.
szk³o malowane farbami emaliowymi, z³ocone
wys. 7,5 cm, œr. podstawy 4,3 cm, œr. wylewu 6 cm
nr inw. ZKW/400

Szklanka koniczna. Dekoracja malowana: na tarczy herbowej, zwieñczonej labrami z he³mem 
z koron¹ królewsk¹ z or³em w klejnocie – herby Polski, Litwy i saski pod koron¹ ksi¹¿êc¹. Na 
wysokoœci klejnotu litery: F•A•R•/P•E•S (Fridericus Augustus Rex Poloniae Elector Saxoniae), 
poni¿ej data 1731, rozbita tarcz¹ herbow¹. Dekoracja malowana w kolorach: czerwonym, 
¿ó³tym, niebieskim, bia³ym, czarnym, zielonym.

Powierzchnia szklanki powleczona warstw¹ „werniksu”.
Szklanka ta prawdopodobnie zosta³a wykonana przez firmê Fritza Heckerta. Wskazuj¹ na 

to analogie do szklanic z herbami Polski, Litwy i Saksonii, znajduj¹cych siê w zbiorach MNW, 
z których niektóre s¹ znakowane przez Heckerta. 

Badania szk³a przeprowadzone w 2000 przez dr. J. J. Kunickiego-Goldfingera potwierdzi³y, 
¿e jest to falsyfikat. Szk³o nawi¹zuje do grupy autentycznych wyrobów hut saskich z 1. po³. 
XVIII w., zwi¹zanych z dworem Augusta II, a póŸniej jego syna Augusta III. Niespotykane 
w pierwowzorach jest umieszczenie or³a w klejnocie herbu.
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Stan zachowania: dobry.

Historia: 1990 dar prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

 281 Szklanica
Niemcy, XIX w.
szk³o malowane farbami emaliowymi
wys. 30,7 cm, œr. podstawy 11 cm, œr. wylewu 7,4 cm
nr inw. ZKW/2764

Stopa dzwonowata, korpus cylindryczny, 
z oznaczon¹ podzia³k¹ liniami poziomymi 
ujêtymi w rzêdy kropek. W po³owie wysoko-
œci, pod koron¹ królewsk¹, tarcza z herbami 
Polski, Litwy i pod koron¹ ksi¹¿êc¹ – Sakso-
nii. Powy¿ej litery F.A.R.P. (Fridericus Au-
gustus Rex Poloniae). 

Wyrób nawi¹zuje do szklanic z 1. po³. 
XVIII w., wyrabianych w hutach saskich, 
zwi¹zanych z dworem saskim. Szklanice 
z podzia³k¹ zwano passgläser.

ZKW/2764
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 282 Kielich z nakryw¹
Niemcy?, kon. XIX w.
szk³o szlifowane, grawerowane
wys. 32 cm, œr. stopy 15,2 cm, œr. wylewu 11,3 cm; nakrywa: wys. 14,4 cm, œr. 9,8 cm
nr inw. ZKW/748/a, b

Stopa okr¹g³a, lekko wysklepiona. Trzon 
z³o¿ony z czterech baniek, w formie przypo-
minaj¹cych odwrócone sto¿ki. Od smuk³ej 
konicznej czaszy trzon oddzielaj¹ dwa p³askie 
talerzyki. Nakrywa kopulasta z pó³wa³kiem 
u nasady; uchwyt w formie kropli. Dekoracja 
rytowana na ca³ej powierzchni czaszy: miê-
dzy dwoma matowymi pasami ze szlifowa-
nymi na przemian soczewkami owalnymi 
i czterop³atkowymi kwiatkami – cztery przed-
stawienia figuralne, pod arkadami, z inskryp-
cj¹: cz³owiek z pêkiem kluczy w rêce, które-
go ramienia dotyka rêka wychylaj¹ca siê 
z chmur – Bist du teusch wie Josef; na tle 
budowli sakralnej postaæ z ksi¹¿k¹ w rêce, 
z ty³u pies? – klug wie dorten daniel; na tle 
architektury sakralnej cz³owiek z lask¹ i ryb¹, 
za nim pies? – fleissig wie dobias stern; cz³o-
wiek – treu wie Samuel den hern. Wokó³ dna 
napis: Soll[e?] Jüngling lieb mann gern.

Na stopie i nakrywie ornament rytowa-
ny w postaci matowego pasa ze szlifowany-
mi owalami i czterop³atkowymi „kwiatkami”, 
poni¿ej którego koronka – ³ukowo wygiête 
linie zwieñczone na stykach trójliœæmi.

Forma kielicha nawi¹zuje do szkie³ nie-
mieckich z 1. æw. XVIII w.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1974 przekazany do zbiorów ZKW legatem 
Tadeusza Wierzejskiego.

Literatura: niepublikowany.

ZKW/748/a, b
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 283 Szklanka
Polska, Czechy?, XX w.
szk³o grawerowane, matowane mechanicznie, z³ocone
wys. 10,8 cm, œr. podstawy 7 cm, œr. wylewu 7,6 cm
nr inw. ZKW/415

Szklanka koniczna na podstawie o zaokr¹glonych krawêdziach, o œrednicy wiêkszej od profilu 
szklanki. Na zmatowionej powierzchni szklanki rytowany i z³ocony orze³ w koronie królewskiej, 
siedz¹cy na bêbnie flankowanym lufami armat, proporcami i szablami. Z drugiej strony – kwia-
tek. Wylew z³ocony od zewn¹trz i wewn¹trz, podobny z³oty pasek nad podstaw¹.

Stan zachowania: dobry.

Historia: 1973 dar Wandy Majewskiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZKW/415

 284- Dwa dzbanki, piêæ flasz, dwie szklanki i dwie butle
 -294 

Bia³oruœ, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Mœcis³awiu, 1991-1992

  Dzbanek
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o zielone, formowane na gor¹co
wys. 14,3 cm, œr. 14 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/660, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/681)

Dzbanek o gruszkowatym brzuœcu, z pêtlowym uchwytem i wyodrêbnionym pierœcieniem 
podstawy.
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  Dzbanek
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o bezbarwne, formowane na gor¹co
wys. 14 cm, œr. 15 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/659, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/680)

Forma identyczna jak w obiekcie o nr. inw. FC-ZKW/660.

FC-ZKW/660

FC-ZKW/659
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  Flasza puzdrowa
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o bezbarwne, formowane na gor¹co
wys. 32 cm, szer. 15 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/656, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/677)

Korpus prostopad³oœcienny o zaokr¹glonych ramionach, cylindryczna szyja z wywiniêtym po-
ziomo p³askim ko³nierzem.

  Flasza puzdrowa
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o dymne, formowane na gor¹co
wys. 27 cm, szer. 15,5 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/657, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/678)

Opis flaszy zob.: nr inw. FC-ZKW/656.

FC-ZKW/656 FC-ZKW/657
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  Dwie butle
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o bezbarwne (nr 654), zielone (nr 655), formowane na gor¹co, szlifowane
wys. 44 cm, œr. dna 14,8 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/654, FC-ZKW/655, depozyt w ZKW 
(ZKW-dep. FC/675, ZKW-dep. FC/676)

Butle o cylindrycznym korpusie, o ramionach sto¿kowatych przechodz¹cych p³ynn¹ lini¹ 
w szyjê cylindryczn¹ z dwiema opaskami przy wylewie. Od ramion do wylewu na³o¿ona niæ 
szklana, biegn¹ca spiralnie. Spodnia strona dna w centrum zeszlifowana (w miejscu œladu po 
przylepiaku). 

FC-ZKW/654 FC-ZKW/655
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FC-ZKW/658

  Flasza
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o bezbarwne, formowane na gor¹co, szlifowane
wys. 29 cm, œr. 18 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/658, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/679)

Na wyodrêbnionym, oszlifowanym pierœcieniu podstawy baniasty korpus, przechodz¹cy 
w krótk¹, w¹sk¹, cylindryczn¹ szyjê o rozchylonym wylewie.

  Szklanka
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o bezbarwne, formowane na gor¹co, szlif
wys. 8,7 cm, œr. 5,3 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/661, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/682)

Szklanka cylindryczna o szlifowanej krawêdzi wylewu; wokó³ podstawy falisty ko³nierzyk.





Historyzmy i naœladownictwa

  Szklanka
naœladownictwo szk³a XVII-wiecznego
szk³o zielone, formowane na gor¹co, szlif
wys. 8,6 cm, œr. 5 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/662, depozyt w ZKW (ZKW-dep. FC/683)

Opis jw. – zob. nr inw. FC-ZKW/661.

FC-ZKW/662

FC-ZKW/661





Historyzmy i naœladownictwa

  Para flasz z herbem D¹browa
naœladownictwo XVII-wiecznych flasz puzdrowych
szk³o powlekane, kobaltowe, prasowane, szlifowane
wys. 22 i 21 cm, podstawa 13,2 x 9,6 cm oraz 13 x 9,5 cm
Fund. Ciechanowieckich w ZKW, nr inw. FC-ZKW/1126, FC-ZKW/1127, depozyt w ZKW 
(ZKW-dep. FC/684, ZKW-dep. FC/685)

Flasze prostopad³oœcienne o wysklepionych ³ukowo ramionach i krótkiej, w¹skiej, cylindrycznej 
szyi. Na jednej z szerszych œcianek, z boku u góry, w owalnym polu, reliefowy herb D¹browa 
z literami KZCCPWM (Krzysztof z Ciechanowca Ciechanowiecki, podstoli województwa mœci-
s³awskiego); herb zosta³ odtworzony na podstawie odcisku w szkle z lat 1622-1644, wykopanym 
w okolicach Mœcis³awia. W spodniej stronie dna szlifowana rozeta.

FC-ZKW/1126 FC-ZKW/1127

Stan zachowania: dobry.

Literatura: niepublikowane.





Stan zachowania: destrukt, uszkodzenia podlania lustra, 
brak licznych fragmentów ramy, fragmenty zachowane 
osobno.

Historia: 1997 dar Bohdana Wyd¿gi dla ZKW.

Literatura: niepublikowana.

ZMK/6341

X. ZWIERCIAD£A

 295 Aplika zwierciadlana
Urzecze, lata 40. XVIII w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, amalgamat srebra, drewno, papier, mosi¹dz
wys. 134 cm, szer. 56 cm
nr inw. ZMK/6341

Zwierciad³o w typie luster weneckich.
Lustro prostok¹tne, w ramie z³o¿onej 

z w¹skich listew lustrzanych (o zaokr¹glonych 
górnych naro¿ach), szlifowanych na prze-
mian w rozetki i koliste soczewki. U do³u 
przymocowane do ramy dodatkowe trzy 
elementy zdobnicze, podkreœlaj¹ce miejsca 
zamocowania szklanych ramion œwiecznika. 
Zwieñczenie lustra tworzy bogato wyprofilo-
wana cyrata, zdobiona szlifowan¹ kratk¹ 
regencyjn¹ i spiêta u góry trójliœciem. 





 296 Zwierciad³o
Europa, 1. po³. XIX w.
szk³o szlifowane, podlane amalgamatem, drewno, pergamin
wys. 156 cm, szer. 59 cm
nr inw. ZKW/3025

Zwierciad³o prostok¹tne w ramie lustrzanej 
w postaci w¹skich pasów, zdobionych szlifo-
wanym ornamentem ze stylizowanymi ele-
mentami roœlinnymi, brzegi fasetowane. 
W naro¿ach nak³adki lustrzane w formie liœci, 
szlifowane. Zwieñczenie stanowi cyrata, 
skomponowana z wielu drobnych elemen-
tów lustrzanych o nieregularnych kszta³tach, 
u³o¿onych symetrycznie (tworz¹cych rodzaj 
wachlarza) wokó³ centralnie umieszczonej, 
dominuj¹cej tafli – okr¹g³ej, czêœciowo pro-
filowanej, dekorowanej koszem z kwiatami 
pod lambrekinem. Pozosta³e elementy zdo-
bione szlifowanymi stylizowanymi kwiatami 
(w dolnej czêœci kompozycji) oraz soczewka-
mi okr¹g³ymi i owalnymi (w górnej czêœci).

Lustrzane tafle przymocowane do drew-
nianej ramy podklejonej pergaminem.

Zwierciad³o w typie weneckim, powta-
rzaj¹ce formê stosowan¹ ok. po³. XVIII stu-
lecia.

Stan zachowania: z³y; liczne zabrudzenia i uszkodzenia 
spodniej strony tafli, brak fragmentów podlewy; lewa 
listwa ramy zachowana w trzech czêœciach, brak jednego 
dolnego „liœcia” oraz w zwieñczeniu ok. 1/5 elementów; 
pêkniêcie zwieñczenia drewnianej ramy.

Historia: 1981 dar Doroty Siwickiej dla ZKW.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/3025

Zwierciad³a





Zwierciad³a

 297 Zwierciad³o
Czechy?, kon. XIX w.
szk³o podlane, szlifowane, drewno
wys. 145 cm, szer. 75 cm
nr inw. ZKW/2679

Zwierciad³o prostok¹tne, w ramie lustrzanej w formie w¹skich opasek dekorowanych szlifowa-
nymi na przemian owalnymi soczewkami i „pere³kami” oraz dodatkowo: stylizowanymi palme-
tami – w naro¿ach, rozetkami – w po³owie d³u¿szych boków ramy. Zwieñczenie wtórnie do-
robione: kompozycja z elementów lustrzanych – œlimacznic i stylizowanych liœci podtrzymuj¹cych 
centralnie umieszczony du¿y liœæ akantu.

Wszystkie elementy osadzone na drewnianej ramie.
Zwierciad³o naœladuje osiemnastowieczne lustra w typie weneckim.

Stan zachowania: œlady zniszczenia podlania lustra, 
zwieñczenie dorobione.

Historia: 1990 dar Ireny £ukin dla ZKW.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/2679





Zwierciad³a

 298 Lustro
Europa, XX w.
szk³o bezbarwne, szlifowane, podlane amalgamatem
wys. 84 cm, szer. 52 cm
nr inw. ZKW/2765

Lustro w kszta³cie owalu o sfazowanej kra-
wêdzi, przeznaczone do w³o¿enia w ramê.

Stan zachowania: drobne odpryski przy krawêdzi.

Historia: 1972 dar Marii Ferlian dla ZKW.

Literatura: niepublikowane.

ZKW/2765





Fund. Ciechanowieckich w ZKW Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie

MNK Muzeum Narodowe w Krakowie

MNKi Muzeum Narodowe w Kielcach

MNP Muzeum Narodowe w Poznaniu

MNW Muzeum Narodowe w Warszawie

MNWr Muzeum Narodowe we Wroc³awiu

Muz. Czartoryskich Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich, zbiory Fundacji Ksi¹¿¹t Czartoryskich przy MNK

Muz. Etnograficzne we Lwowie Muzeum Etnografii i Rzemios³a Artystycznego Ukraiñskiej Akademii Nauk we Lwowie

Muz. Karkonoskie Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Muz. Lubomirskich Muzeum Ksi¹¿¹t Lubomirskich we Lwowie

Muz. Sztuki U¿ytkowej Muzeum Sztuki U¿ytkowej, Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muz. UJ Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Maius w Krakowie

Muz. w Kroœniewicach Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kroœniewicach

Muz. w £añcucie Muzeum-Zamek w £añcucie

Muz. w Tarnowie Muzeum Okrêgowe w Tarnowie

Muz. w Wilanowie Muzeum Pa³ac w Wilanowie, Warszawa

ZKW Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej
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S³ownik terminów

Amalgamat – roztwór metalu w rtêci; od pocz. XVI w. We-

necjanie stosowali amalgamat cyny lub o³owiu do 

podlewania luster; by³a to jedyna metoda stosowana 

do po³. XIX w.

Choroba szk³a – zachwianie proporcji sk³adników masy 

szklanej (zwi¹zków alkalicznych do tlenku wapnia) 

powoduje procesy chemiczne, w których wyniku 

– w efekcie koñcowym – szk³o ulega powolnej dekry-

stalizacji. Pierwszym z objawów choroby szk³a jest 

matowienie, „pocenie siê” szk³a, nastêpnie siatka spê-

kañ oraz odspajanie i ³uszczenie siê warstw wierzch-

nich. Zachowanie okreœlonych i stabilnych warunków 

wilgotnoœci i temperatury spowalnia ten proces.

Dekoracja hutnicza – zdobienie powierzchni przedmiotów 

przymocowywanymi motywami wyci¹gniêtymi szczyp-

cami z gor¹cej masy szklanej, daj¹cej siê plastycznie 

formowaæ. Nale¿a³y doñ ¿eberka, „malinki”, guzy, kar-

bowane „grzebyki” itp. elementy zdobnicze. Zdobiono 

tak szk³o w hutach leœnych, a bardziej wyrafinowane 

elementy, formowane szczypcami, wprowadzili do 

swego repertuaru szklarze weneccy.

Eglomizacja – technika zdobienia szk³a na zimno: z³ota lub 

srebrna folia, z rytymi w niej ig³¹ motywami, umiesz-

czana jest na spodniej stronie szklanej p³ytki, pokrywa-

na warstw¹ lakieru zabezpieczaj¹cego lub dodatkowo 

jeszcze podmalowywana barwnymi farbami lub lakie-

rami. Znana w staro¿ytnoœci i œredniowieczu, powtór-

ny rozkwit prze¿y³a od koñ. XVII do koñ. XVIII stule-

cia. Nazwa wywodzi siê od nazwiska francuskiego ra-

miarza J. B. Glomy’ego, czynnego w koñ. XVIII w.

Fasetowanie – szlifowanie tworz¹ce na powierzchni szk³a 

wzór geometrycznych prostych p³aszczyzn. Pionowe 

fasety stosowano najczêœciej na trzonach kielichów, 

ale tak¿e na ich czaszach b¹dŸ szklanicach.

Filigranowe szk³o – szk³o bezbarwne z wtopionymi nitkami 

z mlecznego lub kolorowego szk³a, tworz¹ce mniej 

lub bardziej skomplikowane wzory. Spiralny filigran 

powietrzny ze skrêconych nitek stosowano w trzo-

nach kielichów, zw³aszcza angielskich, w XVIII w. 

Flet – kielich do szampana o wysmuk³ej, wysokiej i w¹skiej 

czaszy osadzonej na niskim trzonie; forma stosowana 

od XVII w. Flety osi¹ga³y wysokoœæ nawet 50 cm.

Grawerowanie – dekoracja polegaj¹ca na mechanicznym 

wyciêciu wzoru. W ten sposób najczêœciej zdobiono 

czasze i stopy kielichów, szklanice oraz œcianki innych 

wiêkszych naczyñ (np. butli czy karafek). Niekiedy 

stosowano pojedynczy motyw (np. herb) lub pokry-

wano ca³¹ powierzchniê grawerunkiem, tworz¹c swo-

iste horror vacui (np. szk³a œl¹skie).

Lazurowanie – powlekanie szk³a warstw¹ mieszaniny ochry 

i zwi¹zków srebra (barwa ¿ó³ta) lub miedzi (kolor 

czerwony).

Lustry – farby u¿ywane do barwienia powierzchni szk³a, 

w których sk³adzie znajduj¹ siê tlenki metali.

Malowanie emaliami – zdobienie szk³a farbami bêd¹cymi 

po³¹czeniem tlenków metali i fryty szklanej; wypalane 

w niskiej temperaturze, ³¹cz¹ siê trwale z powierzch-

ni¹ szk³a. 

Passglas (niem.) – cylindryczna, wysoka szklanica podzielo-

na na czêœci obr¹czkami, plastycznymi b¹dŸ malowa-

nymi, wyznaczaj¹cymi iloœæ napitku, jak¹ musia³a wy-

piæ osoba spe³niaj¹ca toast; stosowana w Niemczech 

w XVII-XVIII w.

Ranfbecher – typ niskiej szklanicy biedermeierowskiej 

o klinowo szlifowanej podstawie, który zast¹pi³ formê 

empirowego kielicha cylindrycznego. Charakterystycz-

ny przede wszystkim dla krêgu czesko-austriackiego, 

czêsto dekorowany transparentnymi emaliami (ulu-

biony przez malarza na szkle Kothgassera) i z³oce-

niem, a w latach 1820-1840 – opaskami haftowanymi 

z koralików, naœladuj¹cymi ¿ywoœæ kolorów i wzory 

wspó³czesnych koronek roœlinnych. 

Roemer (niem.) – charakterystyczny dla terenu Niemiec 

kieliszek do wina reñskiego o kulistej czaszy wspartej 

na szerokim, pustym trzonie cylindrycznym, zdobio-

nym w pewnych okresach nak³adkami w formie gu-

zów lub „malinek”, oraz kielichowato rozchylonej sto-

pie uformowanej z nawijanej nici. 

Szk³o barwione w masie – do masy szklanej dodawano 

w czasie wytopu tlenki metali, uzyskuj¹c jednolite jej 

zabarwienie, a nie tylko powierzchniowe.

Szk³o dwuœcienne (niem. Zwischengoldglas) – z³o¿one 

z dwóch œciœle przylegaj¹cych do siebie naczyñ. Na-

czynie o œciankach zdobionych z³ot¹ foli¹ z wyrytym 

w niej rysunkiem, niekiedy równie¿ malowane lakie-

rami transparentnymi, wk³adano do wiêkszego naczy-

nia, które chroni³o dekoracjê; miejsce styku pod kra-

wêdzi¹ wylewu ³¹czono lakierem ¿ywicznym. Technika 

znana w staro¿ytnoœci, w czasach nowo¿ytnych stoso-

wana przede wszystkim w Czechach w 1. po³. XVIII w.
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Szk³o o³owiowe – szk³o o du¿ej zawartoœci tlenku o³owiu 

(20-35%), w latach 70. XVII stulecia wprowadzone 

przez George’a Ravenscrofta w Anglii, rozpowszech-

nione w Europie w XVIII w.

Szk³o powlekane – uproszczona wersja szk³a warstwowe-

go: szk³o zanurza siê w ciek³ym szkle o innej barwie, 

otrzymuj¹c cienk¹ warstewkê na powierzchni. 

Szk³o warstwowe – z³o¿one z kilku warstw ró¿nobarwnego 

szk³a, uzyskiwane przez wdmuchanie jednej barwnej 

bañki w drug¹ o odmiennym kolorze lub równomier-

ne rozprowadzenie porcji kolorowego szk³a na bañce 

o innej barwie, przytwierdzonej do piszczeli. Metoda 

znana w staro¿ytnoœci, ponownie rozpowszechniona 

przez czeskich hutników w 2. æw. XIX stulecia.

Szlifowanie – technika zdobienia za pomoc¹ wiruj¹cych 

tarcz wykonanych z ró¿nych materia³ów, w której wy-

niku uzyskuje siê ró¿norodne wzory szlifów – mog¹ 

byæ p³askie (fasety), wklês³o-wypuk³e lub klinowe. 

Jednym z czêsto stosowanych wzorów (np. w Hucie 

Kryszta³owej w Lubaczowie) by³ wzór w „rybi¹ ³uskê” 

lub „plaster miodu”. Technika szlifu stosowana w sta-

ro¿ytnoœci, a ponownie rozwiniêta od XVII w., g³ów-

nie na terenach Czech, Niemiec i Anglii.

Wielki kielich toastowy – kielich o masywnej, du¿ej czaszy, 

czêsto zwieñczony pokryw¹, u¿ywany g³ównie 

w 1. po³. XVIII w. do spe³niania toastów w szczególnie 

uroczystych momentach: przez gospodarza (pi³ z nie-

go za zdrowie wszystkich goœci) oraz przez wszystkich 

ucztuj¹cych, st¹d te¿ nazwa – kielich „kolejny”, bo-

wiem po spe³nieniu toastu biesiadnik przekazywa³ 

go s¹siadowi itd.

Z³ocenie szk³a – dekoracja przez na³o¿enie p³atka z³ota, 

z³otego pudru lub pokrycie z³otem koloidalnym, 

utrwalana przez wypalenie. 
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Murano, wyspa s. 10

Mys³owice s. 85

Naliboki s. 11, 14, 16, 27, 30-32, 34, 36, 38-45

Niderlandy s. 10, 140, 153, 161

Niehniewicze s. 31

Niemcy s. 62, 112, 113, 119, 137, 142, 144, 152, 161, 178, 

179, 182, 183

Nieœwie¿ s. 31

Norymberga s. 112

Novy Svet s. 105

Obory pod Warszaw¹ s. 26, 27

O³yka s. 31

Oslo s. 117

Pary¿ s. 110, 160

Passau s. 104

Piaseczno s. 31

Piechowice s. 160, 180, 181

Piñsk s. 31

Poczdam s. 32, 112

Polska s. 8, 9, 15, 16, 43, 45-57, 59-62, 68, 69, 112, 113, 

116, 118, 119, 135, 136, 141, 142, 152, 154-158, 

162-166, 177, 184

Potulice s. 27

Praga s. 91, 95

Prusy s. 68, 175

Przeworsk s. 18

Rosja s. 122, 125, 126, 128-131, 147, 154, 155, 158

Rzeczyca s. 31

Saksonia s. 9, 14, 15, 30-32, 45-56, 58-62, 68, 69, 107, 

112-119, 141-142, 178, 180-182

Sankt Petersburg s. 122, 124

S³uck s. 31

Starostwo lubaczowskie, Huta Kryszta³owa s. 14, 16-18, 

20, 22-25, 28, 29

Szklarska Porêba, huta Józefina s. 11, 68, 90

Szklarska Porêba, huta Preusslerów s. 72

Œl¹sk s. 68-76, 78-80, 82-84, 86-90, 112, 133, 135, 152, 

158, 160, 169-170, 175, 180, 181

Œwier¿ s. 31

Tarnów s. 18, 22

Topwiany s. 43

Turyngia s. 112

Tyrol s. 112

Urzecze s. 14, 27, 30, 31, 38, 42-45, 195

Warszawa s. 14-16, 20, 26-27, 180

Wawronice s. 47

Wenecja s. 10

Wiedeñ s. 149, 160

Wilno s. 31, 136

W³ochy s. 136

Wo³yñ s. 14

Wyzna s. 31

Zaniemyœl s. 27

Zawiercie s. 62

Zechlin s. 32, 119

Indeks nazw geograficznych




