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WSTĘP
Zadaniem historyków techniki, technika narodziła
się wraz z ludzkością, nasi przodkowie weszli na drogę
prowadzącą ich w procesie ewolucji do stania się
ludźmi, w momencie kiedy celowo zaczęli wytwarzać
i stosować pierwsze narzędzia. Przez tysiące lat człowiek
stopniowo doskonalił i wytwarzał różne nowe narzędzia
, które pozwalały mu skutecznie polować, walczyć
z innymi plemionami i uprawiać rolnictwo. Prowadziło
to do ewolucyjnej zmiany warunków życia. Stosunkowo
powolny postęp w dziedzinie rozwoju techniki uległ
gwałtownemu przyspieszeniu w dobie rewolucji naukowotechnicznej w XVIII-XIX wieku.Wynalezienie maszyn
parowych i elektryczności spowodowało wielki przełom
w rozwoju ludzkości. Szybko pojawiły się nowe wynalazki,
które rewolucjonizowały naszą cywilizację - wynalezienie
telegrafu, telefonu, radia, oświetlenia elektrycznego,
silników
elektrycznych,
silników
spalinowych,
parowozów, samochodów, statków z napędem parowym
, samolotów odmieniło życie społeczeństwa. Pojawiły się
nowe urządzenia, które zrewolucjonizowały gospodarstwa
domowe i pracę: maszyny do szycia, maszyny do pisania,
mechaniczne kasy rejestrujące i arytmometry, gramofony,
pralki, lodówki, odkurzacze, aparaty fotograficzne
i wiele innych nieznanych wcześniej urządzeń. Szybki
postęp techniczny i zmieniająca się moda powodowały
powstawanie nowych typów i wzorów tych urządzeń
- a dotychczas używane trafiały do piwnic, na strychy
lub ulegały zniszczeniu. Dzięki pasji kolekcjonerskiej
naszych przodków nie wszystkie te przedmioty uległy
zniszczeniu- wiele zostało ocalonych i są dzisiaj dumą
wielu kolekcji prywatnych i muzealnych. Gromadzone
przez dziesiątki lat, a nawet przez kolejne pokolenia
zbiory zabytków techniki są świadectwem przemian
zachodzących w kulturze, w gustach i zwyczajach
ich twórców, a także postępu technicznego. Kolekcje
zabytków techniki, tak jak dzieła sztuki czy rzemiosła
artystycznego, powstają z podziwu kolekcjonera dla
przedmiotu codziennego użytku będącego nie tylko
dziełem uzdolnionych techników, ale także i artystów
którzy godzili piękną formę z walorami użytkowymi.
Twórca urządzenia technicznego starał się nadać mu
także cechy estetyczne. Zabytkowe maszyny do szycia i do
pisania, aparaty fotograficzne i inne urządzenia, zdobione
były kalkomanią, złoconymi wzorami na czarnych
korpusach, stylizowanym liternictwem. Zafascynowani
pięknym wyglądem zabytkowych przedmiotów często
mówimy, „że przedmioty te mają swoją duszę „ Już ludzie
pierwotni wierzyli, że każdy przedmiot /narzędzie, broń/
posiadają swojego ducha. Według starożytnych Rzymian
w posiadanych przez nich przedmiotach codziennego

użytku były duchy opiekuńcze /lary i penaty/ sprawiające,
że dom ich właściciela był wyposażony w przychylne
mieszkańcom przedmioty. Celtowie wierzyli, że dusze
tych, którzy odeszli zostają uwięzione w jakiejś niższej
istocie /zwierzęciu, roślinie, przedmiocie nieożywionym/
do czasu gdy znajdziemy się w posiadaniu przedmiotu
będącego ich uwięzieniem. Duszą przedmiotu jest ukryta
w nim aura. Duszę w przedmiot może tchnąć jego twórca
i zdobiący go artysta / np. zegarmistrz i jubiler/ nadając
mu cechy indywidualne. Duszą przedmiotu jest ślad
ręki wytwórcy, narzędzie, materiał, forma. Współczesne
masowa produkcja z zastosowaniem tworzyw sztucznych
pozbawiła produkowane przedmioty duszy. Przyczyniła
się też do tego unifikacja i normalizacja produkowanych
wyrobów. Kilka zabytkowych przedmiotów jak np. stary
zegar, maszyna do pisania, gramofon, samowar czy
lampa naftowa jest w stanie nadać naszym mieszkaniom
indywidualny charakter i sprawić, że czujemy się w nich
przyjemnie. Pierwotne wierzenia w to, że przedmioty mają
swoją duszę przetrwały do dzisiaj np.w nazwie metalowego
wkładu grzejnego do zabytkowego żelazka, który nazwany
został „duszą”. Słuchając zabytkowego gramofonu
z nagranym na starej płycie głosem Enrico Caruso , Jana
Kiepury, Hanki Ordonówny czy Mieczysława Fogga gotowi
jesteśmy przez chwilę uwierzyć, że to przemawia do nas
z zaświatów ich dusza. Kolekcjonerstwo zabytków techniki
/ zarówno prywatne jak i muzealne/ ma doniosłe znaczenie
dla kultury, ponieważ przedmioty codziennego użytku
giną niezauważone ustępując miejsca nowocześniejszym,
doskonalszym urządzeniom. Ich wrogiem jest zarówno
czas jak i postęp techniczny. Gromadzenie ich w kolekcjach
muzealnych i prywatnych ocalić może od zniszczenia
i zapomnienia przedmioty będące dowodem talentu także
polskich konstruktorów i wynalazców, dowodem poziomu
polskiego przemysłu, kontaktów handlowych i wymiany
myśli technicznej. Jako przykład warto wymienić tutaj
jeden z ciekawych zabytków prezentowanych na wystawie.
Jest nim zabytkowa ręcznie obsługiwana centrala
telefoniczna dla 30-tu abonentów, która jako jedna
z pierwszych w okresie 1900-1914 r. została zainstalowana
w Zamościu. Służyła wiernie przez wiele lat a potem
została zdemontowana i zastąpiona nowocześniejszą
automatyczną. Przez szereg lat poniewierała się po
magazynach, by w latach 60 tych XX wieku doczekać
decyzji skazującej ją na złomowanie i unicestwienie. Od
tego smutnego losu uratował ją znany lubelski kolekcjoner
aparatów telefonicznych, wykupując ją za cenę złomu
i ratując przed bezpowrotnym zniszczeniem, dzięki czemu
możemy ją oglądać na wystawie jako jeden z zabytków
związanych z historią Zamościa.
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II. Cześć katalogowa
Celem wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamojskie w Zamościu i Lubelski Klub Kolekcjonerów jest pokazanie dużego zbioru różnego rodzaju zabytków techniki
powszechnego użytku ze zbiorów muzealnych i kolekcji
prywatnych /kolekcjonerów lubelskich i zamojskich zrzeszonych i nie zrzeszonych w klubach/ oraz udostępnionych przez właścicieli antykwariatów lubelskich i zamojskich.Prezentowane eksponaty pochodzą głównie z XIX
i XX wieku lecz w przypadku broni palnej i białej pokazano również eksponaty starsze o kilka wieków aby zilustrować etapy rozwoju broni. Z uwagi na limitowaną kosztami
objętość informator nie pozwala na dokładny opis historii
wszystkich eksponatów, a zwłaszcza zamieszczenie ich
fotografii. W części katalogowej opisano dokładnie tylko
kilka grup zabytków techniki i przedstawiono zdjęcia 4-5
wybranych z danej grupy ciekawszych eksponatów. Być
może będzie to dla niektórych osób zachętą do uważnego
przyjrzenia się tym nie opisanym eksponatom i samodzielnego poszukania informacji o ich historii. Mamy
nadzieję, że każda osoba zwiedzająca wystawę znajdzie
jakiś eksponat, który ją zafascynuje i przekona o potrzebie ochrony tego dorobku naszego dziedzictwa kultury
materialnej zgodnie z przesłaniem wielkiej prekursorki
polskiego muzealnictwa księżny Izabeli Czartoryskiej
„przeszłość- przyszłości”.
Urządzenia do przesyłania głosu
1. Telefon
Nazwa pochodzi z połączenia greckich słów /tele-zdalny
+ phone-głos/. Oznacza więc urządzenie pozwalające
na dwustronne przesyłanie głosu na odległość pomiędzy dwoma lub większą ilością urządzeń /aparatów/.
Głównymi częściami aparatu telefonicznego są: mikrofon przetwarzający dźwięki /fale akustyczne/ na sygnały
eklektryczne, słuchawka /głośnik/ przetwarzająca sygnały elektryczne na dźwięki /tworzące zwykle zespół
we wspólnej obudowie zwanej słuchawką lub mikrotelefonem/, tarcza numerowa lub klawiatura wytwarzająca
impulsy wybiórcze, przetwornik akustyczny lub optyczny
przywołujący abonenta /w telefonach zabytkowych były
to dzwonki elektryczne/. Zanim w XIX w poprzedzony wynalezieniem elektryczności i telegrafu pojawił się
pierwszy telefon, ludzie od tysięcy lat przekazywali sobie
w różny sposób wiadomości /znaki/. Wykorzystywano
w tym celu gołębie, kurierów-konnych lub pieszych /np.
w 490 r. p.n.e słynny żołnierz Filippides musiał przebiec
42 km by przekazać do Aten wiadomość o zwycięstwie
Greków pod Maratonem/. W tym czasie /za panowania
Dariusza/ Persowie stosowali doskonalszy i szybszy sposób przekazywania wiadomości - rozstawili w szeregu
na odległość głosu tysiące żołnierzy, którzy kolejno głosem przekazywali sobie nawzajem wiadomości. U wielu
ludów sygnały przekazywano sobie głosem za pomocą

bębnów /w Afryce tam-tamy/, sygnały dymne i świetlne
/odbicie słońca od powierzchni zwierciadlanych/. Do
dnia dzisiejszego w marynarce wojennej stosowany jest
sposób przekazywania wiadomości sygnałami /błyskami/
latarni świetlnych, kodem banderowym. lub sygnalizacją
za pomocą chorągiewek. W I794r. zastosowano po raz
pierwszy wymyślony przez Francuza Claude Chappe telegraf semaforowy. W Polsce od 1830r takim telegrafem
przekazywano wiadomości z Warszawy do Petersburga, pierwszą próbę zbudowania telegrafu elektrycznego
podjął w 1804 r. Hiszpan Francisko Salva ulepszył go
w 1807r. Samuel von Sómmering. System ten był jednak
skomplikowany gdyż wymagał połączenia nadajnika
i odbiornika minimum 35 kablami odpowiadającymi
ilości znaków. W 1838r. Amerykanin Samuel Morse
stworzył alfabet, w którym każdej literze odpowiadał ciąg długich i krótkich sygnałów /kropki i kreski/,
a wiadomość była przekazywana jedną parą przewodów
i zapisywana na taśmie papierowej w postaci śladów zostawianych przez rylec. Urządzenie tego typu zostało po
raz pierwszy zastosowane w praktyce w 1844 r. w USA
pomiędzy Waszyngtonem i Baltimore. W Polsce pierwszy telegraf pojawił się w 1852r. przy kolei WarszawskoWiedeńskiej. Utworzone sieci połączeń telegraficznych
niebawem stworzyły podstawę do wynalezienia telefonu. Pierwsze znane sposoby przekazywania głosu na
odległość miały charakter mechaniczny. Ideą tego sposobu była znana nam z dzieciństwa /a Chińczykom już
w X w. n. e./ zabawka w postaci sprężystego sznurka rozpiętego pomiędzy dwoma rezonującymi pudełkami /np.
po paście do butów/. W 1667r. za pomocą takiego telefonu
R. Hooke porozumiał się na odległość około 800 m. Istotny przełom w tej dziedzinie przyniósł dopiero XIX w.
W 1854 r. Francuz Charles Bourseul ogłosił teoretyczne
podstawy przysyłania dźwięku za pomocą elektryczności i powstania telefonu. W roku 1861 Niemiec J.P.Reiss skonstruował pierwszy telefon elektromagnetyczny,
który jednak był urządzeniem dalekim od doskonałości
.bowiem w miarę wiernie przekazywał dźwięki muzyki a znacznie zniekształcał głos ludzki. Pierwszy telefon
wiernie przekazujący głos ludzki zaprezentował w 1871
r. Antonio Meucci, jednak z powodu braku środków finansowych nie opatentował tego urządzenia i nie zapoczątkował jego produkcji. Dwa lata później w 1873r. Aleksander Graham Bell opracował i opatentował swój telefon
a w 1876r. zaprezentował go na wystawie. Był on przez
długi czas uważany za wynalazcę telefonu. Pierwsze
aparaty telefoniczne wg. koncepcji Bella, które trafiły na
rynek były dość prostej konstrukcji. Nie miały tarczy numerowej, a jedynie korbkę, którą należało pokręcić gdy
chciało się uzyskać połączenie. Zgłaszała się wówczas
telefonistka z centrali /wcześniej czynności te wykonywali wyłącznie mężczyźni/ i ręcznie łączyła odpowiednie
linie. W okresie późniejszym wynalezione zostały centrale mechaniczne, a telefony otrzymały tarcze z dziesięcio-
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ma cytrami /tarcze numerowe/. Takie centrale i telefony
/w czarnej ebonitowej obudowie/ w Polsce funkcjonowały
jeszcze po II wojnie światowej. Telefon upowszechnił się
niezwykle szybko lecz był urządzeniem ekskluzywnym
i kosztownym. Pierwsza centrala telefoniczna powstała
w USA w 1878 r. w Harford w stanie Connecticut a w rok
później funkcjonowały w różnych miastach. W 1889r.
zaczęto instalować pierwsze centrale automatyczne.
W Niemczech pierwsze telefony pojawiły się w 1877r.
a w 1884r. centrale telefoniczne działały w 49 miastach.
W Polsce pierwsze centrale telefoniczne pojawiły się
w 1883 r. w Warszawie i Łodzi. Prezentowane na wystawie aparaty telefoniczne pochodzą z 1 p. XX w, a niektóre
z nich mogły jeszcze funkcjonować po II wojnie światowej. Ciekawostką tej ekspozycji jest centrala telefoniczna
obsługiwana ręcznie /dla 30 abonentów/, która została
jako jedna z pierwszych prawdopodobnie w okresie 19001914 w Zamościu uruchomiona i funkcjonowała przez
kilka lat zanim nie zastąpiono jej większą i nowocześniejszą. Zaprezentowana została w magazynach pocztowych
gdzie czekała na moment gdy zostanie „zlikwidowana” tj.
porozbijana i wyrzucona na złomowisko. Od tego smutnego losu uratował ją lubelski kolekcjoner inż. Stanisław
Zbyrad, który wykupił ją po cenie złomu i włączył do swojej kolekcji aparatów telefonicznych, której część możemy
wraz z centralą oglądać na wystawie. Losy twej centrali
potwierdzają tezę, że największym wrogiem zabytków
techniki o charakterze użytkowym jest czas i postęp techniczny – stają się przestarzałe, niepotrzebne, zastępowane są nowocześniejszymi, doskonalszymi urządzeniami
i często przepadają bezpowrotnie na złomowiskach. Nieliczne mają szczęście zainteresować kolekcjonera , który
ocali je przed zniszczeniem.
2. Radio
Do powstania radia przyczyniły się w XIX wieku wcześniejsze osiągnięcia techniczne takie jak wynalezienie telefonu czy telegrafu oraz nowe osiągnięcia w dziedzinie
fizyki. Istotne znaczenie w tej dziedzinie miały: opracowanie w 1864 roku przez Jamesa Clarka Maxwella teorii
elektromagnetycznej przewidującej istnienie rozchodzących się z prędkością światła fal elektromagnetycznych.
odkrycie w 1874 roku przez K.F. Brauna przewodnictwa
jednokierunkowego i zbudowanie pierwszej diody galenowej / z kryształu siarczku ołowiu/. doświadczalne potwierdzenie w 1887 roku przez Heinricha Hertza istnienia
fal elektromagnetycznych. Skonstruowanie w 1878 roku
przez Dawida Hughesa mikrofonu węglowego, w którym
drgania membrany oddziaływując na znajdujący się pod
nią proszek węglowy zmieniały płynący przez nią prąd
elektryczny. Zbudowanie w 1892 roku przez Oliviera Lodgea Koherera detektora wielkiej częstotliwości.
Wynalezienie w 1904 roku przez Johna A. Fleminga
pierwszej lampy elektronowej, a następnej skonstruowanie lampy elektronowej.Diody przez Thomasa Ambrosa
i triody przez Lee de Foresta. zbudowanie w 1914 roku
pierwszego wzmacniacza lampowego. Za wynalazców

radia uważani są rosjanin Aleksander Popów i Włoch
Gugilielmo Marconi. W 1894 roku Popów skonstruował
tzw. wykrywacz burz a w 1895 roku przesłał z Petersburga
pierwsze słowa na odległość 250 metrów. Również w 1894
roku Marconi uruchomił za pomocą fal elektromagnetycznych dzwonek z odległości 10 metrów a w 1896 roku za
pomocą anten przesłał sygnał na odległość lOkm. W 1900
roku Reginald Auberg Fesseden przeprowadził pierwszą
transmisję mowy ludzkiej na odległość 4,5 km a w 1910
roku w Nowym Jorku podjęto próbę transmisji koncertu
Enrico Caruso. W 1913 roku Niemiec Bredow demonstrował nadawanie i odbiór audycji muzycznej. Pierwszą audycję radiową odbieraną przez słuchaczy nadano 8 marca
1914 roku w Belgii. W związku z zainteresowaniem armii
stron walczących w pierwszej wojny światowej w okresie
tym nastąpił rozwój radiotechniki. Po I wojnie światowej jako pierwsze audycje radiowe zaczęło nadawać radio w Holandii w 1919 roku. w 1922 roku radio zaczęło
działać w w Wielkiej Brytanii, w Związku Radzieckim
i Francji, w 1923 roku w Belgii, Czechosłowacji, Hiszpanii,
i w Niemczech,w 1925 roku w Polsce i w Norwegii,
w 1934 roku we Włoszech i w Finlandii.
Wszystkie kraje Europy w 1933 roku nadawały już regularnie audycje radiowe. Rozwój radiofonii w Polsce w latach 30-tych XX wieku hamowała wysoka cena radioodbiorników oraz fakt, że niestety miliony polaków zwłaszcza we wsiach i małych miasteczkach nie miało dostępu
do energii elektrycznej. Ceny radioodbiornika Philipsa
Telefunken Marconi rozprowadzanych w Polsce przekraczały wysokość pensji urzędnika. Zarząd Polskiego Radia
wystąpił w 1928 roku z inicjatywą masowej produkcji
polskiego odbiornika radiowego. Realizacji tego zadania
podjęła się Państwowa Wytwórnia Łączności w Warszawie. Konstruktorami odbiorników byli inżynierowie
Wilhel Rotkiewicz i Czesław Rajski. Skonstruowali oni
prosty w budowie, niezawodny i niewymagający dostępu do sieci elektrycznej odbiornik radiowy kryształowy
tzw. detefon, do którego można było podłączyć dwie pary
słuchawek. Pierwsze detefony krystaliczne w których
wykorzystano zjawisko jednokierunkowego przewodnictwa w miejscu styku kryształu galeny /siarczku ołowiu/
z ostrzem metalowego pręcika skonstruowano już w 1910
roku. Sprzedawane w Polsce odbiorniki były również
trudno dostępne ze względu na wysokie ceny. Do końca
1939 roku wyprodukowano w Polsce około 500.000 odbiorników kryształowych „Detefon” i „Echo”. W skład
kompletu wchodził odbiornik z kryształkiem, słuchawki,
antena i przewód uziemiający. W okresie późniejszym do
kompletu dodano wzmacniacz lampowy amplifon skonstruowany przez inż. Rotkiewicza umożliwiający słuchanie audycji z odbiornika kryształowego przez głośniki.
Zasada działania tego odbiornika była bardzo prosta.
Napięcia wielkiej częstotliwości indukowane w antenie
były odbierane przez obwód rezonansowy dostrojony
pokrętłem do częstotliwości stacji nadawczej. Uzyskane
po przejściu przez diodę dedekcyjną/kryształek/ napięcia małej częstotliwości zasilały słuchawki. Do detekcji
w Polsce tak jak w odbiornikach zagranicznych używano
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kryształ galeny/siarczek ołowiu/ co wymagało wyszukiwanie metalowym ostrzem najbardziej czułego miejsca na
powierzchni kryształu. Odbiorniki kryształowe używane
były jeszcze w latach 40 i 50 XX wieku. Jeden z takich detefonów wyprodukowany w 1934 roku prezentowany jest
na wystawie. W okresie powojennym w latach 40/50-tych
popularne były w Polsce przewodowe instalacje głośnikowe tzw”kołchoźniki”. Popularnym polskim odbiornikiem
radiowym był bakelitowy „Pionier”. Wynalezienie w 1948
roku tranzystora pozwoliło na zmniejszenie wymiarów
radioodbiornika. Pierwsze radio tranzystorowe zaprezentowała w 1952 roku firma Sony. Dalszy krok w kierunku
miniaturyzacji odbiornika radiowego to wynalezienie
i wprowadzenie do produkcji układów scalonych
3. Telewizja
Pierwszą koncepcję zawierającą zasady działania telewizji monochromatycznej /jednobarwnej/ sformułował
w 1877 roku polski filozof i psycholog dr Julian Ochorowicz. ,która od strony technicznej oparł się na wynalazku
fotokomórki w 1875 roku przez Ernsta von Siemensa.
W 1940 roku Niemiec Paul Nipkow opatentował urządzenie optyczno-mechaniczne do mechanicznej analizy
obrazu telewizyjnego zwaną tarczą nipkowa. Kolejnymi
istotnymi wynalazkami umożliwiającymi przesyłanie
sygnału telewizyjnego były:antena nadawczo-odbiorcza
wynaleziona w 1884 roku przez Aleksandra Popowa.
wynalezienie lampy przez Ferdynanda Browna która
umożliwiła skonstruowanie kineskopu telewizyjnego.
W 1897 roku polak, Jan Szczepanik opatentował w Wielkiej Brytanii elektroskop tzw. dalektowidz. Jego zasadę
działania opisano następująco: „wykorzystując fizjologiczne właściwości oka ludzkiego przez krótkotrwałą
projekcję szybko następujących po sobie punktów można
uzyskać wrażenie całości obrazu. Analiza obrazu przesyłanego telewizyjnłe to rozbicie go na punkty i ponowne
połączenie jego elementów.” W 1907 roku w Petersburgu
Rosjanin Borys Rosing opracował teorię telewizji i skonstruował prototyp kineskopu wykorzystując oscylator
katodowy zwany rurą Browna. Zbudowany przez niego
kineskop wyświetlał obraz dzięki wiązce elektronów padającej na pokryty lumiforem ekran. Było to pierwsze
urządzenie potrafiące dokonać syntezy obrazu w odbiorniku. Również w Niemczech w 1907 roku zbudowano
eksperymentalny odbiornik telewizyjny z lampą Browna.
W 1911 roku Władimir Zworykin zaproponował użycie
wiązki elektronów do analizy obrazu. Zbudował w Petersburgu urządzenie elektryczne do transmisji obrazu / bez
tarczy Nipkowa/. W 1923 roku skonstruował w USA:
- telewizyjną lampę analizującą oraz kineskop / telewizyjna lampa elektronowa/. Dwa lata później tj. w 1925 roku
John L. Baird, Charles J. Kins, Max Dieckmann i August
Karolus zaprezentowali swój eksperymentalny system
nadawczy telewizji. Również w 1925 roku opracowany
przez J.L.Bairda /Szkota/ elektromagnetyczne systemy telewizyjne rozpoczęły pracę w Anglii, Niemczech, Francji
i Związku Radzieckim. W 1920 roku w Wielkiej Brytanii

uruchomiona została stacja nadawcza według technologii
Bairda. W tym samym roku po raz pierwszy przesłano
sygnał telewizyjny przez Atlantyk. W USA rozpoczęła
pracę pierwsza stacja telewizyjna nadająca program „wg
ramówki”. W 1930 roku W.K. Zworykin zbudował pierwszą udaną kamerę telewizyjną. Pierwszy czysty elektronicznie system telewizyjny zaczął funkcjonować w USA
w 1934 roku. Również w Warszawie w gmachu Hotelu
Prudiental w 1934 roku rozpoczęto eksperymentalną
emisję programu telewizyjnego. Pierwszy film telewizyjny „Barbara Radziwiłłówna” wyemitowano w Polsce
w 1937 roku. Plany uruchomienia stałej emisji programowej od 1940 roku pokrzyżowała wojna ł okupacja. Po wojnie w 1952 roku uruchomiono pierwszą stację doświadczalną. Pierwszy, 30-minutowy program nadano 25 października; odbierany był przez 24 telewizory umieszczone
w klubach i świetlicach. W marcu 1955 roku uruchomione zostały Warszawskie Zakłady Telewizyjne, które
zaczęły produkować pierwsze, polskie telewizory „Wisła”
oparte na licencji radzieckiego odbiornika „Awangarda”.
Te odbiorniki jak i ich następcy są poszukiwane przez kolekcjonerów jako cenne zabytki polskiej techniki.
4. Pozytywki, polifony
Historia pozytywek sięga IX w. kiedy to w Bagdadzie
trzej bracia Banu Musa skonstruowali pierwszy mechaniczny instrument muzyczny - organy napędzane
energią wody. Pięćset lat później flandryjski dzwonnik
wynalazł mechanizm złożony z wałka zaopatrzonego
w ząbki uderzające w umieszczone obok dzwonki. Pozytywki miały kształty ludzkie lub zwierzęce /np. ptaki
w klatce/. W 1796r. genewski zegarmistrz Antoine Favre
udoskonalił ten mechanizm zastępując dzwonki grzebieniem co pozwoliło na odtworzenie bardziej zróżnicowanych dźwięków. Źródłem dźwięku był obrotowy walec
z wypustkami zaczepiającymi zęby metalowego grzebienia. Głównym ośrodkiem produkcji pozytywek stała się
Szwajcaria / długi czas te grające urządzenia nazywano
„szwajcarskimi”/. Na pocz. XIX w. pozytywki produkowano w Sainte-Croix, L’ Aauberge i w Genewie, produkowano je także w zakładach niemieckich, austriackich
i czeskich. Mechanizmy takie często umieszczano
w tabakierkach i zegarkach kieszonkowych. Od 1820r te
grające urządzenia stawały się niezależnymi przedmiotami o coraz większych rozmiarach, a w 1822r zaczęto
instalować wymienne wałki pozwalające na zmianę melodii. W 1865r.w Sainte-Croix Charles Reuge otworzył
warsztat zegarmistrzowski, który później przez jego
syna Alberta przekształcony został w istniejącą do dzisiaj firmę będącą największym producentem pozytywek.
W XIX w i początkach XX wieku produkowano pozytywki w postaci karuzeli z konikami, porcelanowych baletnic,
albumów fotograficznych , ołtarzyków, stojaków pod choinkę itp. W 1885r. Paul Lochmann skonstruował mechanizm płytowy zastępujący system wałkowy. Obracająca
się płyta metalowa z otworkami i występami po stronie
wewnętrznej poruszała zęby grzebienia. Ten system upo-
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wszechnił się coraz bardziej i przetrwał do I wojny światowej. Wiodącymi producentami nowego urządzenia
grającego były niemieckie firmy: Polyphon, Symphonion
i Kalliope. Tego typu grające urządzenia płytowe z mechanizmem grzebieniowym nazywano potocznie orkiestrionem lub polifonem. Urządzenia te zostały wyparte przez
fonografy, gramofony i patefony.
5. Fonografy
Jako pierwszy zapisu drgań dźwiękowych dokonał
w 1807 roku Thomas Young, który przymocował do
jednego z ramion kamertonu lekkie ostrze, i po pobudzeniu go do drgań dotknął tym ostrzem okopconej
powierzchni obracającego się szklanego cylindra. Na cylindrze pozostał falisty ślad jako zapis drgań kamertonu.
W 1842r W. Wertheim dokonał zapisu drgań kamertonu
na powierzchni wirującej płyty szklanej pokrytej sadzą
/zapis wzdłuż okręgu koła/. W 1861r. Francuz Duhamel
zbudował tzw. wibroskop - urządzenie zapisujące drgania dźwiękowe na powierzchni wirującego walca wzdłuż
linii śrubowej / również i w tym przypadku potrzebne
było zetknięcie drgającego ciała z rylcem zapisującym/.
Dopiero w 1857r. zapis drgań o częstotliwości akustycznej przenoszonych przez powietrze został zrealizowany
przez Leona Scotta, który zbudował urządzenie nazywane fonoautografem. Fale dźwiękowe w tym urządzeniu
odbijane były przez membranę umieszczoną w jednym
z ognisk elipsoidalnej tuby. Do membrany przymocowany był rylec, dokonujący zapisu na powierzchni ręcznie
obracanego walca. Dźwięczące ciało / źródło fal akustycznych/ musiało być umieszczone w drugim ognisku
elipsoidy. Autofonograf został następnie ulepszony przez
R. Koniga, który zastosował tubę o kształcie paraboliczny
m dzięki czemu nie było już konieczne umieszczenie źródła dźwięku w określonym punkcie przestrzeni /drugim
ognisku elipsoidy/. Były to urządzenia przeznaczone do
badania natury dźwięku a nie do zastosowań praktycznych. Za wynalazcę odwracalnego zapisu dźwięku uznaje
się Charlesa Crossa, który 30 kwietnia 1877r opisał w liście skierowanym do Francuskiej Akademii Nauk opracowaną przez siebie metodę zapisu i odtwarzania dźwięku.
Szklaną płytę, pokrytą warstwą sadzy należało umieścić
w odpowiednim urządzeniu nadającym jej ruch obrotowy. Drugi mechanizm miał za zadanie przesuwać wzdłuż
płyty membranę z przymocowanym do niej rylcem nacinającym. Fale dźwiękowe pobudzaj ą membranę do
drgań, ta zaś przekazuje je rylcowi przez co na płycie pozostaje ślad w postaci poprzecznie pofałdowanej spirali.
Z tak zapisanej płyty sporządza się metodami fotograficznymi wklęsło-wypukłe odbitki na trwałym materiale.
Kopię umieszcza się w urządzeniu odtwarzającym zaopatrzonym w membranę zdolną do odtwarzania dźwięków.
Przy odtwarzaniu dźwięku płyta-kopia i zaopatrzona
w igłę membrana odtwarzająca wykonuj ą ruchy analogiczne do tych , które występowały podczas zapisu.
W październiku 1877r opisano udoskonalone urządzenie Grossa nazwane przez niego fonografem, gdzie

nośnikiem zapisu dźwięku był obracający się walec
a w opisie wspomniano też o możliwości powielania walców metodą galwaniczną. Z powodu trudności finansowych Gross nigdy nie zrealizował swoich pomysłów. Za
twórcę pierwszego pracującego urządzenia do odtwarzania dźwięków uznano Thomasa Edisona, który 24
grudnia 1977r złożył wniosek patentowy na wynaleziony
przez siebie fonograf do zapisywania dźwięku na wirującym walcu, który był rozwinięciem jego wcześniejszych
konstrukcji zastosowanych w telegrafii. Pierwszy fonograf zbudowany został w sierpniu 18 77r. Jego zasadniczą
częścią był miedziany walec pokryty grubą folią cynową
i osadzony na osi. Stalowe ostrze połączone bezpośrednio z metalową membraną pod wpływem fal dźwiękowych wygniatało w cynowej folii śrubowy rowek
o zmiennej głębokości /tzw. zapis wgłębny/. Do odtworzenia dźwięków służyła odrębna membrana
/z pergaminu/ umieszczona po przeciwległej stronie
walca. W celu wzmocnienia dźwięku na membranę nakładano tubę. Przy zapisie i odtwarzaniu dźwięków walec obracano za pomocą korbki z prędkością l obr/min.
W okresie późniejszym fonograf był ulepszony przez
innych wynalazców. W 1877 C. Bell i C. Tainter opatentowali swoje urządzenie nazwane gramofonem,
w którym zastosowali zapis poprzeczny / nacinanie zamiast wygniatania/, a w charakterze nośnika zapisu walec
wykonany z wosku z domieszką parafiny. Patent ten został
odkupiony przez Edisona. Jego wynalazek ze względu na
niską jakość odtwarzanego dźwięku i duże koszty mechanicznego kopiowania walców nie spełnił oczekiwań wynalazcy.Ostatnie modele tego urządzenia posiadały napęd
sprężynowy i stabilizator liczby obrotów. Odtwarzanie
następowało z woskowego walca pozwalającego na zapis
2 nut muzyki lub 4 minut rozmowy. Szybkość obrotu
walca wynosiła 125 i 80 obr/min. Membrana posiadała
szafirową igłę. Prace nad rozwojem fonografów zostały
przerwane w 1912 r. ustąpił miejsca gramofonem.
6. Gramofony
O zwycięstwie gramofonu nad fonografem zadecydowała lepsza jakość odtwarzania dźwięku przy jednoczesnej możliwości wykonania większej ilości kopi płyt
w tej samej matrycy. Gramofon skonstruowany został
i opatentowany w 1887r. przez Emila Berlinera, a pierwszy egzemplarz został zademonstrowany przez twórcę
w 1888 r. w filadelfijskim Instytucie Franklina. Początkowo Berliner jako nośnik zapisu stosował okopconą
płytę szklaną lecz szybko zastąpił ją wypolerowaną płytą cynkową pokrytą warstewką wosku pszczelego. Igła
urządzenia zapisującego zdrapywała wosk i obnażała
cynkowy podkład płyty, który następnie poddawano
obróbce chemicznej 25% kwasem chromowym , który
w cynku / w miejscach gdzie był wosk/ wytrawiał rowek
o głębokości około 0,2 mm. Po wytrawieniu płyty i opłukaniu usuwano z jej powierzchni wosk. Płytę używano
do wykonywania kopii, które były odtwarzane. Ze względu na wysoki poziom szumów w 1888 r. płytę cynkową
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Berliner zastąpił celuloidową/tłoczoną z metalowych
matryc negatywów/. W toku prac nad doskonaleniem nośnika dźwięku w 1893r. wyprodukował płytę ebonitową
o dobrej jakości a od 1896r do produkcji płyt stosował
masę składającą się z szelaku i wypełniaczy mineralnych
/sproszkowany szpat, łupek lub glina/. Pierwsze gramofony Berlinera były to urządzenia z prostą stożkową tubą
z bezpośrednio na jej końcu mocowaną membraną, silnikiem sprężynowym naciąganym pionowo ustawioną
korbą i nakrętką motylkową mocującąjednostronnie
nagraną płytę. Membranę początkowo wykonywano ze
szkła, papieru, surowców organicznych lub miki. Cały
czas pracowano nad stałym udoskonaleniem gramofonów. Gramofony różniły się między sobą wykonaniem
i ceną, nie tylko z uwagi na bogactwo dekoracji. Ciągłym
zmianom i ulepszaniom uległ silnik sprężynowy o dwu
lub trzech sprężynach o różnych rozwiązanich regulacji
obrotów, automatycznym hamulcu, ramieniu membrany
osadzonym na stałe czy też wymiennym, łożyskowanym
lub kryzowanym. Membrany zaopatrzone były w igły
stalowe. Tuba w późniejszych modelach osadzona była
na stałe na żeliwnym ramieniu, na kórego drugim końcu
poruszała się w płaszczyźnie poziomej membrana . Tuba
/głośnik gramofonu/ była różnorodna- niekiedy była to
mosiężna polerowana „trąba” , kiedy indziej wytłoczona
i emaliowana z dekorem secesyjnym. W nowszych modelach tubę kryła drewniana obudowa, co wpływało
dodatnio na jakość dźwięku. Obudowa gramofonu, najczęściej drewniana uwzględniała aktualne style i gusta
epoki. Skrzynię ozdabiano snycerką lub okuciami, politurowano lub rzadziej malowano i złocono, a ozdoby we
wszystkich możliwych stylach pozwalały użytkownikowi
wybrać gramofon zgodny z jego gustem i stylem wnętrza
mieszkania. W pierwszych latach XX w. zaczęły pojawiać
się gramofony, których blaszana tuba wraz z mechanizmem, ramieniem i płytą zostały całkowicie ukryte
w meblowej skrzynce /szafce/, której otwarcie umożliwiało dostęp do płyty i ramienia. Zamykane drzwiczki
pozwalały na regulację dźwięku wyciszając część szumów wynikających z tarcia igłą o płytę. Część szafki
przeznaczono na przechowywanie płyt. Pierwszy seryjnie produkowany model gramofonu ukazał się w 1902r.
W następstwie burzliwego rozwoju fonografii doskonalono i opracowywano różne sposoby zapisu
dźwięku i konstrukcji gramofonu. Pojawiła się tendencja do przedłużania czasu nagrania. W 1903r. wyprodukowano pierwsze płyty nagrane dwustronnie.
Poszczególne firmy stosowały różne szybkości zapisu
i odtwarzania. Występowały także różnice w samym sposobie zapisu: płyty nagrywano zarówno od środka jak
i od krawędzi. Francuska firma stosowała zapis wgłębny
odtwarzany na urządzeniach zwanych przez producenta
patefonami. W latch 20-tych XX w pojawiają się masowo gramofony przenośne w formie niewielkiej walizeczki
z drewna obciągniętej skórą lub ceratą. Ramię membrany
demontowane przy składaniu urządzenia umieszcza się
wewnątrz skrzynki. Usytuowanie wylotu tuby do wnętrza
aparatu powodowało , że używać go było można gdy był

otwarty. Urządzenia te były produkowane do II wojny
światowej i miały jeszcze tę zaletę, że można ich było używać tam gdzie nie było energii elektrycznej. W 1924r. wynaleziono metodę zapisu o odtwarzania dźwięku metodą
elektro akustyczną i od 1925r. zapis mechano-akustyczny
został całowicie zarzucony. W elektroakustycznym sposobie zapisu drgania dźwiękowe odbierane są przez mikrofon, a tam zamieniane na drgania elektryczne, a następnie
/po wzmocnieniu/ przekazywane do elektrycznej głowicy
nacinającej, gdzie są zamieniane na mechaniczne drgania/igły nacinającej/. Poprawiło to znacznie jakość zapisu
dźwięku lecz w niewielkim stopniu poprawiło jakość odbioru z powodu niedoskonałości membrany gramofonu.
Dopiero wprowadzenie głośników jako urządzeń odtwarzających dźwięki usunęło te niedogodności. Te gramofony /elektryczne/ mogły jednak być używane tylko tam
gdzie był dostęp do zasilania energię elektryczną. Tak jak
poprzednie urządzenia tak też gramofony musiały ustąpić
miejsca nowym wynalazkom - magnetofonom.
urzadzenia mechaniczne
1. Maszyny do pisania
Wynalazek maszyny do pisania, podobnie jak wynalazek druku przez Gutenberga wpłynął w sposób rewolucyjny na przekazywanie informacji. Do XIX wieku biura zatrudniały rzesze urzędników, którzy siedzieli za biurkami
ł przepisywali ręcznie dokumenty przy użyciu piór i atramentu. Pojawienie się masowo produkowanych maszyn
do pisania spowodowało istotne zmiany organizacji biur
i nowy rodzaj pracy - maszynopisanie. Za początek historii maszyny do pisania przyjęto rok 1714, w którym
brytyjski inżynier Henry Mill otrzymał patent na maszynę do pisania :patent na urządzenie „do tłoczenia
albo przenoszenia na papier liter, pojedynczo lub jedno po drugim jak przy pisaniu, ale tak, że pismo dzięki
swojej pewności i dokładności nie może być odróżnione od druku. Na początku XX wieku kolejni konstruktorzy opracowują swoje prototypy maszyn do pisania.
W roku 1808 włoch Pellegrino Turri, Niemiec Karl Drais von Sauerbronn /1823r./, w USA William Austin Burt
w 1829 roku maszynę o nazwie „Typorapher”. W 1875
roku Duńczyk Hans Rozmus Johan Halling Hansen
skonstruował maszynę do pisania z kulistą klawiaturą
„skrivekugle”. Pierwszy udany model praktycznej maszyny do pisania zbudował w 1866 roku Christopher Shales
przy współpracy Carlosa Gliddena i Samuela V. Saule
‘a, a w 1868 roku uzyskali patent amerykański na swoją
maszynę. W 1872 roku Christopher Schales wyposażył
swoja maszynę w klawiaturę o układzie OWERTY. Także
w tym roku James Densmorge w Milwakue /USA/ uruchomił produkcję maszyn wg patentu Shalesa. W 1873
roku amerykańska fabryka broni Remington odkupiła
od Shalesa udziały patentowe i uruchomiła masową produkcję maszyn do pisania. Trzy lata później w 1886 roku
w firmie Remington po odkupieniu patentu od Gliddena
wprowadziła na rynek nowy, ulepszony model maszyny
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„SHOLES & GLIDDEN TYPE WRITTER. W 1880 roku
pojawiła się na rynku pierwsza przenośna maszyna do
pisania „Blick Model 7” wg projektu George’a G. Blickensderfera z Erie z Pensylwanii. Na początku XX wieku
na rynku funkcjonowało wiele maszyn różnych producentów: -dźwigniowo-czcionkowe, dźwigniowo-pierścieniowe, walcowe. Najlepsze i najsprawniejsze okazywały
się maszyny dźwigniowo- czcionkowe. Europa została
wręcz zalana przez ten typ amerykańskich maszyn firmy
Remington. Underwood, niemieckich „Mercedes” lub
„Mignon”. Wśród maszyn „Underwood” jako ciekawostki kolekcjonerskie można znaleźć maszyny sygnowane
napisami przedstawiciela tej firmy na Polskę i Rosję G. Gerlach Varsowie rue Czysta 4, który posiadał też siedziby zamiejscowe w Rosji, Piotrogrodzie i w Moskwie.
W latach XX wieku Fabryka Karabinów w Warszawie podjęła się produkcji maszyn biurowych do pisania sygnowanych literami F.K./EFKA/ na których pojawił się barwny
znak firmowy w postaci łucznika. W okresie powojennym
lata 50-te nawiązano do tej tradycji uruchamiając w Radomskiej Fabryce Broni produkcję maszyn do pisania
i maszyn do szycia zwanych popularnie „łucznikami”.
W okresie późniejszym w latach 70/80-tych te tradycyjne
maszyny do pisania ustępowały miejsca maszynom elektrycznym, które z kolei zostały wyparte przez komputer.
2. Urządzenia liczące
W XIX wieku i na początku XX głównym urządzeniem
liczącym w biurach i w sklepach były liczydła. Liczydło
zostało wynalezione w IX wieku w Chinach. Składało się
ono z drewnianej ramy i pewnej liczby prętów, na które
nawleczone są kulki - w górnej części 5 kulek w dolnej
2 kulki. W starożytnej Grecji i Rzymie obliczenia wykonywano na abakusie. Były to tabliczki z pewną ilością
wgłębień, do których wrzucano małe kamyki reprezentujące cyfry. Pierwszy sumator z automatycznym dodawaniem przenoszeń skonstruował w 1642 roku Blaise Pascal.
Urządzenie to było prostokątną skrzyneczką na wierzchu
której umieszczone było 6 połączonych ze sobą kół zębatych. Każde koło otaczał współśrodkowo pierścień
z wyciętymi cyframi od 0-9. Przy wykonywaniu obliczeń za
pomocą rylca obracało się pierwsze koło, które dochodząc
do cyfry 9 wprawiało w ruch koło sąsiednie- co stanowiło
automatyczne przeniesienie do następnej kolumny. W wyniku dodawania pokazywały się w małych okienkach nad
wszystkimi kołami. W 1666 roku Marceland udoskonalił
ten sumator dodając korbki do jego poruszania zamiast
rylca. W 1861 roku niemiecki matematyk Gottfrid Wilhelm Leibniz zbudował sumator równoległy, w którym za
jednym obrotem korbki dodawane były wszystkie cyfry
następnej liczby. W okresie późniejszym zbudował nowy
typ arytmometru wykonujący cztery podstawowe działania - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
W XIX wieku tj. 1882 roku angielski matematyk Charles Babbage wykonał mały działający model maszyny różnicowej
i rozpoczął budowę dużego modelu sterowanego kartami perforacyjnymi lecz nie dokończył tej konstrukcji.

W 1813 roku w warszawie polski zegarmistrz i konstruktor maszyn Abraham Stern zaprezentował piszący model
swojego arytmometru. W 1818 roku zbudował kolejny
arytmometr wykonujący oprócz czterech podstawowych
działań także potęgowanie i pierwiastkowanie. Model
i plany tej maszyny zaginęły, został tylko jej opis. Jedną
z pierwszych maszyn liczących do wykonywania szybkich i dokładnych obliczeń skonstruował w 1890 roku
Francus Leon Bolle. W latach późniejszych opracowano
i dokonano nowych rozwiązań tych urządzeń i rozpoczęto ich produkcję. W okresie międzywojennym a także po drugiej wojnie światowej były one podstawowymi
urządzenia biurowymi aż do końca lat 60-tych. Dopiero
wtedy zostały wyparte przez kalkulatory elektroniczne.
Pierwszy elektroniczny kalkulator opracowany został
w 1971 przez amerykańską firmę Teksas Instruments.
Umieszczony w nim układ scalony umożliwiał wykonywanie czterech podstawowych działań. WII połowie
XIX i w I połowie XX wieku w wielu sklepach, aptekach
i w innych miejscach funkcjonowały mechaniczne kasy
rejestrujące. Kasę rejestrującą wynalazł w 1879 roku James Ritty z Dayton w Stanie Ohio /USA/. W urządzeniu
tym po naciśnięciu przycisku odpowiadającego wpływowi następowało zarejestrowanie tej sumy ostrą końcówką na biurowym papierze. Równolegle z powstawaniem
mechanicznych modeli maszyn liczących w pierwszej
połowie XVII wieku pojawił się suwak logarytmiczny,
który do końca lat 70-tych XX wieku był niezbędnie
pomocnym urządzeniem dla inżynierów i naukowców.
Suwak został wynaleziony w 1622 roku przez angielskiego duchownego Williama Oughtreda. W 1663 roku
Henry Sutton skonstruował suwak kolisty. Suwak używany jeszcze w drugiej połowie XX wieku spopularyzował oficer francuskiej artylerii Amede’ Mannheim, który
w 1850 roku czytał cztery najbardziej użyteczne skale
i dodawał ruchome okienko ze znaczkiem ułatwiającym
odczytywanie wyników z różnych skal. Ulepszone suwaki
Mannheima używane były przez europejskich inżynierów, mierniczych, chemików, astronomów. Po pierwszej
wojnie światowej uczyli ich się używać naukowcy Amerykańscy. Z wyjątkiem modeli najtańszych, suwaki miały
skalę kwadratów, pierwiastków. Pozwalały także obliczać
sześciany, pierwiastki sześcienne, odwrotności, sinusy
i tangensy . W połowie XX wieku inżynierowie powszechnie używali podwójnego suwaka log-log, który miał ponad 10 skal po obu stronach pozwalał obliczać potęgi
o dowolnym wykładniku, funkcje trygonometryczne i hiperboliczne. Suwaki wykonane były z mahoniu, bukszpanu, kości słoniowej, włókna szklanego lub plastiku.
3. Maszyny do szycia
Tak jak w XIX wieku wynalezienie maszyn do pisania
zrewolucjonizowało pracę dziennikarzy, biur i urzędów,
tak też w tym samym czasie wynalezienie i produkcja maszyn do szycia zrewolucjonizowało pracę fabryk
i zakładów krawieckich oraz gospodarstw domowych.
Opracowanie modelu, który by sprawnie funkcjonował
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i był przydatny zarówno w zakładach krawieckich jak
i dla indywidualnego użytkownika w gospodarstwie domowym poprzedziło wiele wynalazków mniej lub bardziej udanych, które jednak nie zostały wprowadzone
do produkcji. Istotnym wynalazkiem który umożliwił
opracowanie skutecznego modelu maszyny do szycia
były niżej opisane. W 1807 roku wynaleziona została przez anglika Williama ł Edwarda Chapmana igła,
w której oczko było umieszczone na dole a nie na górze.
W 1895 roku Amerykanin Elias Howe opracował i zaprezentował maszynę która szyła dwunitkowym szwem
stebnowym za pomocą dwóch igieł operujących po obu
stronach tkaniny. Jedną nić wprowadzała igła z oczkiem
przy ostrzu, tworząc w niej pętlę, przez którą przeskakiwało czółenko. Twórca niezwłocznie opatentował swój
wynalazek lecz wiele firm kopiowało go z naruszeniem
praw patentowych. Pierwszym wynalazcą, który zastosował maszynę do szycia na skalę przemysłową był francuski krawiec z Lionu Barthelemy Thimonnier, który
uzyskał na nią patent w 1930 roku i uruchomił pierwszy
maszynowy zakład szwalniczy wyposażony w te maszyny.
Zakład ten niebawem został zniszczony przez liońskich
krawców, którzy obawiali się konkurencji i utraty pracy.
W 1850 roku Izaak Merritt Singer wprowadził na rynek
maszynę do szycia o konstrukcji opartej na wynalazkach
Eliasa Howe’a, uzyskując tez własne patenty ulepszające
ten wynalazek - pionowy ruch igły, zastosowanie nóżki
przyciskającej materiał do blatu a w późniejszym okresie napęd pedałowy maszyny. W latach 1852-1854 Allen
B. Wilson wynalazł bębenek, chwytacz oraz transporter co spowodowało, że maszyna stała się wynalazkiem
o uniwersalnym znaczeniu. W 1854 roku Singer uzyskał
amerykański patent na domową maszynę do szycia. Dwa
lata później w 1856 roku zostało powołane konsorcjum
wynalazców, którzy posiadali patenty wykorzystywane
w maszynach do szycia. Do konsorcjum które przetrwało do roku 1877 przystąpili: Singer, Howe, Wheeler&
Wilson oraz Grover & Baker. O sukcesie Singera w dużym stopniu zadecydowało to, że potrafił wykorzystać
i połączyć wynalazki innych konstruktorów wprowadzając swoje oryginalne ulepszenia i innowacje np. wymyślając maszyny i urządzenia pozwalające na swobodne
manewrowanie materiałem. Urządzenia umożliwiające
wykorzystywanie szwów krzywo liniowych, nożny napęd
maszyny. Singer jako pierwszy dostrzegł potrzebę produkowania maszyn dla gospodarstw domowych. Ważną
rolę w używaniu maszyn domowych odegrał nowatorski
system ich dystrybucji z odroczoną płatnością. W historii maszyn do szycia ważną rolę odegrało wprowadzenie
w 1888 roku napędu elektrycznego. W dalszych latach XX
wieku dzięki licznym udoskonaleniom i wprowadzeniu
nowych rozwiązań wynikających z postępu technicznego powstawały, maszyny o szerokich możliwościach.
W Polsce w Zakładach Metalowych Łucznik” produkowane były /produkcja udoskonalana trwa do dzisiaj/
maszyny o własnej konstrukcji oraz oparte na licencji
i kooperacji z firmą Singer.

4. Zegary
Zegary, podobnie jak niektóre innego rodzaju zabytki
techniki mają swoją historię sięgającą do starożytności.
Stanowią one popularny przedmiot kolekcjonerstwa.
Gromadzone są chętnie zarówno w kolekcjach prywatnych jak i muzealnych. Ze względu na różnorodność typów zegarów można tworzyć z nich szereg specjalistycznych kolekcji np. zegary szafowe – podłogowe, szafowe
przyścienne, stołowe wiszące, konsolowe, zagary kaflowe,
podróżne, kwarcowe, kieszonkowe, naręczne. Nabywane
są też przez osoby, które chcą wzbogacić wnętrze swojego
domu o ciekawy obiekt dekoracyjny – na dodatek użytkowy. Pierwsze zegary mechaniczne zostały skonstruowane
w XII wieku- miały one ciężarki zawieszone na sznurach
lub łańcuchach nawiniętych na poziomo umieszczony
wałek z kołami zębatymi. Opuszczające się ciężarki obracały wałek i napędzały mechanizm zegara. Zegary te nie
miały jeszcze wskazówek – upływ czasu oznaczały biciem
wybijając co godzinę odpowiednią ilość razy. Na początku
XIV wieku europejscy zegarmistrze zastosowali uchwyt
/znany już w Chinach w VIII wieku n.e./ co zwiększyło
dokładność chodu zegara. Jeden z pierwszych zegarów
z uchwytem / zegar wieżowy/ skonstruował w Mediolanie
Giovanni Wandi w 1335 roku. W XV wieku w zegarach
wieżowych zastosowano wskazówkę minutową. Pierwszy
zegar wahadłowy skonstruował w 1641 roku syn Galileusza Vincenzo. Połączone z kołem uchwytowym wahadło
regulowało jego ruch, dzięki czemu jego chód był dokładny. W pełni użyteczny zegar wahadłowy skonstruował
w 1657 roku Christian Huygens. Zegary wieżowe stały
się z czasem niezwykle skomplikowanymi urządzeniami
i arcydziełami sztuki zegarmistrzowskiej. W 1364 roku
Giovanni Wandi zbudował na zamówienie księcia Mediolanu zegar z siedmioma tarczami, które oprócz godzin
wskazywały również ruch znanych wówczas planet. Cennym arcydziełem sztuki zegarmistrzowskiej jest istniejący
i działający do dzisiaj zegar Orloj w stolicy Czech – Pradze. Zbudowany w 1410 roku przebudowany w 1490 roku
przez mistrza Hanusza i udoskonalony w latach 15521572 przez Jana Taborskiego jest wielką atrakcją Pragi.
Górna tarcza stanowi zegar astronomiczny, dalsze kalendarz. Nad tarczą zegara ukazują się co godzinę figurki wyobrażające śmierć, próżność, chciwość i 12 apostołów.
4.1 Zegary szafowe - poDłogowe
Przyścienne zegary szafowe- podłogowe pojawiły się
w latach 60-tych XVII wieku w Anglii gdzie wykorzystano
w praktyce osiągnięcia holenderskich mistrzów. Zegary te
w niedługim czasie rozprzestrzeniły się w koloniach brytyjskich i w Europie. W konstrukcji tych zegarów istotną
rolę odegrały ówczesne wynalazki:
-wynalezienie w 1656 roku regulatora wahadłowego przez
Huygensa
-uchwytu kotwicowego w 1670 roku przez Clementa
-uchwytu Grahama w 1715 roku Pierwszy zegar szafowy
zbudował w Londynie w 1660 roku Ahasuerus Froman-
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tel wykorzystując osiągnięcia mistrzów holenderskich
Johannesa van Ceulena i Salomona Costera. Angielskie
zegary szafowe wyróżniały się szlachetnością linii i niezawodnością. Poza Anglią znane ośrodki produkcji zegarów szafowych istniały w Niderlandach /obecnie Belgia,
Holandia/. Niderlandzkie zegary miały bardziej ozdobne
skrzynie /np. zdobione techniką intarsji/ i były wyposażone w kuranty. W krajach skandynawskich głównym
ośrodkiem ich produkcji był Sztokholm. Zegary te szczyt
swojej popularności osiągnęły w połowie XVIII wieku.
W Rzeczypospolitej zegary szafowe podłogowe z kurantami pojawiły się w pałacach, dworach ziemiańskich a od
XIX wieku w domach mieszczan. W XIX wieku były ważnym elementem wyposażenia dworów ziemiańskich.
Już w XV wieku pojawił się inny typ domowych zegarów – zegary ścienne wiszące i konsolowe. Początkowo
urządzenia były obciążnikami. W epoce późnego gotyku
pojawiły się zegary stołowe jako nowy rodzaj zegara. Postawienie ich na meblach /stołach, szafach/ umożliwiło
wynalezienie i zastosowanie napędu sprężynowego wraz
z urządzeniem wyrównującym jego siłę zwanym ślimakiem stożkowym. Zegary te dominowały w produkcji zegarmistrzowskiej w XVI i XVII wieku. Stałe doskonalenie
konstrukcji napędu zegara spowodowało, że stał się on
popularnym i pewnym urządzeniem mogącym funkcjonować w dowolnym miejscu pomieszczenia. We Francji
w epoce Ludwika XV pojawiły się popularne i dzisiaj tzw.
zegary kominkowe, które pełniły rolę głównego elementu
dekoracyjnego kominka we wnętrzu pałacowym – często
wraz z parą świeczników ustawianych po bokach zegara.
Były one pięknie zdobione elementami figuralnymi, do
ich wykonywania używano brązu złoconego, porcelany,
kamieni ozdobnych, cennych gatunków egzotycznego
drewna itp.
4.2 Zegary
przenośne i kieszonkowe
Zastosowanie sprężyny jako napędu zegara w drugiej
połowie XV wieku umożliwiło miniaturyzację mechanizmu zegarów i powstanie zegarów przenośnych. Pojawiły się pierwsze zegary podróżne, które w późniejszym
okresie dały początek zegarom powozowym. Pierwszy
zegar powozowy wykonał w 1810 roku Breguet w Paryżu,
a około 1830 roku Paul Garnier rozpoczął ich stałą produkcję.Zegary powozowe produkowane przez wiele
różnych firm zegarmistrzowskich szczyt popularności
osiągnęły w okresie 1875-1910 roku. Dominującym producentem tych zegarów były firmy zegarmistrzowskie
z Francji, a niewielkie ilości wytwarzano w Anglii i Stanach
Zjednoczonych. Produkowano je zarówno w najprostszej
wersji jak też o skomplikowanych mechanizmach z repetierem , wybijające godziny i kwadranse, wyposażone
w budziki i mechanizmy kalendarzowe. Zegarki noszone
i kieszonkowe Zegarki noszone pojawiły się jako pierwsze około 1488 roku w Mediolanie. Jednym z wymienionych z nazwiska XVI wieku twórcą takich zegarów
był pochodzący z Norymbergii Peter Henlein, który taki

zegar wykonał w 1524 roku wykorzystując jako obudowę mechanizmu zegara niewielką puszkę po powidłach.
Najstarsze znane tego typu zegarki wykonane przez mistrzów z Norymbergii miały kształt pudełeczek o średnicy 3-5 cm. Początkowo noszono je na szyi. Posiadały
jedną wskazówkę i tarczę 12 lub 24 godzinową. Takie
zegary w formie małych szkatułek poza Norymbergią
wykonywano także w Augsburgu i Monachium. W okresie 1580-1660 we Francji modne były zegarki noszone
w formie owalnych poduszeczek. Obudowy przybierały z czasem coraz bardziej wymyślne kształty. Od 1560
roku zegarki takie montowano na przykład w obudowie
z kryształu górskiego z kryształowym wieczkiem. Pojawiały się też obudowy srebrne, złote, złocone lub bogato
emaliowane. Wyposażano je w mechanizm bicia godzin,
wskazówki minutowe. W XVIII wieku wynaleziono
i zastosowano stalowy włos balansu, uchwyt cylindryczny, repetier /mechanizm wybijania godzin na żądanie/,kwadransów i minut oraz zastosowano rubiny
jako łożyska do osi /tzw. kamienie/. Moda na noszenie
kamizelek przez mężczyzn spowodowała, że zegarki zaczęto nosić w ich kieszeniach zawieszone na łańcuchach
– był to początek panującej w XIX wieku i I połowie XIX
mody na zegarki kieszonkowe. Około 1850 roku stosowane już były prawie wszystkie stosowane i dzisiaj rozwiązania techniczne jak: kompensacyjny balans, uchwyt
chronometryczny, uchwyt kotwiczny, włos z krzywą
Bregueta, automatyczny naciąg sprężyny , wieczny kalendarz, chronograf, naciąg za pomocą główki. Druga
połowa XIX wieku i wiek XX to era masowej produkcji
przemysłowej na wielką skalę i wysokiej jakości. Warto
w tym miejscu wspomnieć o znaczącym wkładzie
w dziedzinie zegarmistrzostwa Polaka Antoniego Patka.
Antoni Norbert Patek w 1830 roku osiadł w Genewie
i wspólnie z Franciszkiem Czapkiem od 1839 roku rozpoczął produkcję zegarków kieszonkowych, stawiając
na jakość i precyzję wykonania. Współpracowali oni
z najlepszymi zegarmistrzami i konstruktorami, wprowadzali różne udoskonalenia i nowinki techniczne. Produkowane przez nich zegarki szybko zdobyły uznanie.
Drogie, eleganckie, wykonywane na zamówienie zegarki
trafiały do ludzi bogatych i sławnych, stały się szybko
synonimem luksusu i wysokiej jakości. Po wystąpieniu
Czapka ze spółki Patek związał się z Adrianem Philippe
i w 1845 roku powstała firma Patek-Philippe. W 1845
roku Patek wprowadził jako pierwszy naciąg główkowy
w swoich zegarkach kieszonkowych zastępując uciążliwe w użyciu kluczyki do nakręcania sprężyny. Zegarki
swoje wyposażył w wiele różnych funkcji: stoper, repetier, wieczny kalendarz, fazy księżyca itp. W latach 80/90
tych XX wieku zegarki Patka osiągnęły na aukcjach antykwarycznych cenę od kilkuset tysięcy do 3 mln dolarów.
W Polsce najbardziej znane i cenione firmy zegarmistrzowskie – producenci zegarków kieszonkowych to:
Patek Philippe Co, Vacheron Constantin, Ulysse Cardin,
Breguet, IWC Schaffhausen, A. Lange Sine z Glashütte,
Omega, Longines, Doxa, Cyma, Bure, Elgin, Henry Moser, Rolex.
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4.3 Zegarki naręczne
Znawcy historii sztuki zegarmistrzowskiej przyjęli, że
pierwszy zegarek naręczny został wykonany przez firmę
Patek-Philippe w 1868 roku Zyskiwały one coraz większe uznanie i skutecznie konkurowały w II połowie XIX
wieku i I połowie XX wieku z zegarkami kieszonkowymi.
W drugiej połowie XX wieku skutecznie wyparły zegarki kieszonkowe i dominują do chwili obecnej na rynku
– ale już w wersji elektronicznej. Zegarki elektroniczne
do chwili obecnej nie wyparły jednak całkowicie z użycia
tradycyjnych mechanicznych gdyż istnieje jeszcze wiele
osób, które wolą te tradycyjne, wysokiej jakości zegarki
od elektronicznych.
5. Wagi
Waga jest przyrządem służącym do pomiaru masy- tj.
porównania masy ważonego przedmiotu z masą wzorcową /odważnikiem/. Wynalezienie tego urządzenia przypisuje się starożytnym Egipcjanom przed 5-7 tysiącami
lat. Wagi Egipcjan miały ramiona mocowane na stojaku
i dwie szalki, na które kładziono ważony towar i odważniki. Odważnikami pierwotnie były kamienie, którym
z czasem nadawano wyszukane formy np. udomowionych zwierząt. Wagi systematycznie udoskonalano dążąc
do tego, by były jak najdokładniejsze. Rzymianie stworzyli nowy typ wagi zwanej bezmianem. Bała to waga
jednoszalkowa, a zamiast drugiej szalki przeznaczonej na
odważnik na ramieniu dźwigni mocowano przesuwany
wzdłuż niej ciężarek. Każda waga z technicznego punktu widzenia jest mniej lub bardziej skomplikowanym
układem dźwigni. Wiek XVII przyniósł istotny postęp
w konstrukcji wag. Zastosowano różne nowe, wynikające
z postępów mechaniki rozwiązania. Jednym z najważniejszych innowacji było zastosowanie szalek połączonych równoległoboczną konstrukcją. Wskazania takiej
wagi nie zależą od punktu na szalce, w którym położy się
ważony przedmiot. To rozwiązanie w różnej formie stosowano aż do połowy XX wieku w regałach domowych
stołowych i sklepowych. W XIX i na początku XX wieku
rozpowszechniły się również wagi sklepowe i domowe
w których podstawowym elementem było ciało sprężyste
/sprężyna/ odkształcające się pod naciskiem ważonego
ciężaru /wagi stołowe jednoszalkowe/ lub podczas rozciągania przez zawieszony na haku ciężar / wagi wiszące
sprężynowe tzw. kantarki/. Na wystawie pokazano różne
typy wag sklepowych i domowych szalkowych , wagi wiszące, wagi laboratoryjne i apteczne, wagi techniczne oraz
sprężynowe. Ciekawostką jest waga sprężynowa wisząca
/kantarek/ z tarczą /skalą/ kołową i ruchomą obracającą
się jak w zegarku wskazówką. Wśród wag stołowych domowych wykonanych przez różnych producentów warto
zwrócić uwagę na wagi wykonane przez producentów
lubelskich Towarzystwo Akcyjne W. Hess /Hess S.A. Fabryki Wag „W” w Lublinie oraz „IDEAL” Fabryka Wag
w Lublinie 1979/. Właściciele: Franciszek Maszkiewicz
i spadkobiercy Piotra Księżyckiego 1905 Lublin/. Jedna

z prezentowanych wag W. Hess posiada oznakowania
w języku rosyjskim i polskim co sugeruje, że była wykonana przed I wojną światową.
urzadzenia optyczne
1. APARATY FOTOGRAFICZNE
Za początek dziejów fotografii można uznać wynalezienie urządzenia „camera obscura” – światłoszczelnej skrzynki zaopatrzonej w mały otworek w przedniej
ściance, przez który wpadało światło do jej wnętrza
tworząc obraz na tylnej ściance. Urządzenie to znane już
było w starożytności Arystotelesowi, a także żyjącemu
w XI wieku arabskiemu uczonemu Ibn al. Haithanovi
(zwanemu Althazan). W okresie późniejszym opisywał
je i używał również Leonardo da Vinci. Używana była
również przez Mikołaja Kopernika i malarza Canaletta
i wielu innych. W 1550 r. mediolańczyk G. Cardano zastąpił otworek pojedynczą soczewką skupiającą, a wenecjanin D. Barbano zastosował przysłonę otworkową. Był
to więc już właściwie najprostszy aparat fotograficzny
(aparaty fotograficzne przez długi czas nazywano kamerami lub fotokamerami). W 1826 roku Joseph Niece’phore Nie’pce zakupił u paryskiego optyka Chewaliera
profesjonalna camerę obscura z obiektywem i wykonał
za jej pomocą pierwszą zachowaną fotografię (był to negatyw na cynowej blaszce pokrytej syryjskim asfaltem,
przedstawiający widok na podwórze i ogród z okna pracowni). Nawiązanie współpracy Josepha Niece’phore’a
Nie’pce’a z Luisem Jacquez’em Mande’Daguerr’em zaowocowało wynalezieniem nowego sposobu utrwalenia obrazu – dagerotypii. Za oficjalna datę początków fotografii
uznano dzień 7 lutego 1839 r., kiedy to chemik Francois
Jean Dominique Arago przedstawił Paryskiej Akademii
Umiejętności i Sztuk Pięknych „sposób uzyskiwania za
pomocą camery obscura trwałych obrazów, które mogą
być oglądane w pełnym świetle bez obawy zniknięcia”,
a więc wynalazek Nie’pce’a i Daquerr’a (dagerotypię).
W okresie późniejszym wielu badaczy prowadziło prace
nad opracowaniem nowych materiałów światłoczułych
i metod utrwalania na nich obrazu fotograficznego. Kolejne wynalazki to:
- kolotypia – metoda otrzymywania obrazu na papierze
ogłoszona w 1839 r. przez Talbota,
- metoda tzw. mokrego kolodionu ogłoszona w 1851 r.
przez Frederica Scott Archera,
- opracowanie emulsji żelatynowej na płyty szklane opracowana przez Richarda Leach Maddoksa w 1871 r.,
- wynalezienie błon zwojowych celuloidowych w 1888 r.
przez Eastmana Kodaka,
- zastosowanie do aparatów Leica w 1925 r. błon małoobrazkowych perforowanych 24x36 mm.
Równolegle doskonalono konstrukcje kamer fotograficznych. Używane w XIX w. drewniane kamery były
ciężkie i wymagały masywnych statywów. Wprowadzano
udoskonalenia konstrukcji takie jak: zastosowanie przesłony, migawki oraz wprowadzenie mieszka zastępujące-
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go boczne ścianki aparatu (zmniejszenie wagi aparatu)
dało początek tzw. kamerom podróżnym (przenośnym)
co wpłynęło w istotny sposób na popularyzację fotografii. Około 1890 r. pojawiły się pierwsze lustrzanki
jednoobiektywowe. Kolejnym etapem ewolucji kamer
fotograficznych było wprowadzenie na rynek tzw. ręcznych kamer mieszkowych na klisze szklane (później celuloidowe) o formatach 10x15 cm, 9x12 cm, 6,5x9 cm,
4,5x6 cm. Były to kamery lekkie, wygodne w transporcie, eleganckie, bardzo precyzyjne, o wysokiej jakości,
z doskonałymi obiektywami, centralnymi migawkami,
celownikami lunetkowymi, ramkowymi, lusterkowymi
i matówkowymi. Rewolucją w dziedzinie fotografii było
wprowadzenie w 1925 r. na rynek przez wytwórnię Ernesta Leitza kamer na błonę filmową formatu 24x36 mm
typu Leica, które dzięki małej masie, niewielkim wymiarom, wysokiej jakości i precyzji stały się ulubionym aparatem zaawansowanych fotoamatorów i profesjonalistów
(fotoreporterów). Kolejnymi etapami rozwoju konstrukcji aparatów fotograficznych było wprowadzenie na rynek
w 1933 r. jednoobiektywowej lustrzanki małoobrazkowej
KINE EXAKTA przez firmę Ihagee w Dreźnie oraz lustrzanki dwuobiektywowej ROLLEIFLEX w 1929 r. przez
firmę Franke i Heidecke, na błony zwojowe 6x6 cm. Aparaty te miały jedną wspólną wadę – były bardzo drogie
a przez to niedostępne dla wielu fotoamatorów. Przełom
w tym zakresie stanowiło wprowadzenie na rynek w USA
różnych typów aparatów skrzynkowych BOX KAMERA
będących właściwie ulepszoną wersją camery obscura.
Na wystawie zaprezentowano 25 eksponatów (kamer)
ilustrujących różne etapy rozwoju technicznego, produkowane przez różne wytwórnie m. in. Zeiss Ikon, Heinrich Ernemann, AGFA, KODAK, Eastman Kodak, Ihagee
Dresden, Alfred Bruckner, Voigtlander i innych.
II.1.2. Aparaty polskiej produkcji W Polsce do ostatnich
lat XIX w nie istniały zakłady produkujące aparaty fotograficzne. Dopiero w 1896 r. w fabryce Piotra Lebiedzinskiego rozpoczęto produkcję aparatu fotograficznego
CHICAGO na format kliszy 9x12 cm. W 1899 Aleksander Ginsberg założył w Warszawie fabrykę FOS (Fabryka Instrumentów Optycznych) przy ul. Belwederskiej 3)
produkującą aparat składany FOS (od 1903 r.) z migawką
roletową. W 1904 r. fabryka Piotra Lebiedzińskiego rozpoczęła produkcję aparatu DIOPS, a fabryka FOS aparatu
stereoskopowego STEREOTRES. W 1905 r. fabryka FOS
wypuściła na rynek aparat REFLEX na płyty szklane 9x12
cm. W 1922 powstały Polskie Zakłady Optyczne.
W 1932 r. Paweł Sobkowski założył w Chodzieży fabrykę aparatów optycznych „Kamera Polska”, pierwszym
aparatem tej firmy był WIDOK na format 9x12 cm oraz
BOLEŚ na format 4,5x6 cm. W 1934 r. Kamera Polska
wypuszcza na rynek aparat FILMA na błonę zwojową.
Również w 1934 r. bracia Petelscy założyli w Warszawie firmę produkującą aparat skrzynkowy KORONA.
W 1938 r. firma Kamera Polska wyprodukowała składany
aparat mieszkowy OSTROWID na błony zwojowe.

2. Mikroskopy
Nazwa mikroskop pochodzi z języka greckiego : micromały, skoein- widzieć. Oznacza więc urządzenie optyczne
umożliwiające widzenie bardzo małych przedmiotów.
Wcześniej, zanim został skonstruowany mikroskop, do
oglądania małych przedmiotów używano dwuwypukłej soczewki- lupy. W 1538r. włoski lekarz Girolamo
Fracastro wspomina w swoich pracach o możliwości
użycia dwóch soczewek, w celu uzyskania większego
powiększenia. Mikroskop wynaleziony został w 1590r
przez holenderskiego okulistę Hansa Jansena i jego syna
Zachariasa. Mikroskop ten składał się z soczewki skupiającej /obiektywu/ i rozpraszającej /wklęsłej/ okularu.
Pierwsze mikroskopy montowane były w kartonowych
rurach i wykazywały liczne wady wynikające z zanieczyszczeń szkieł soczewek oraz nieznajomości metod
wyliczenia parametrów soczewek układów optycznych.
Dopiero w 1747r. szwajcarski matematyk Leonard Euler jako pierwszy dokonał obliczeń układu optycznego i na ich podstawie skonstruował dwusoczewkowy
obiektyw mikroskopu pozwalający znacznie zmniejszyć
zniekształcenia powodowane przez aberrację sferyczną
i chromatyczną.Mikroskopy w późniejszych latach były
coraz bardziej udoskonalane i pozwalały na uzyskiwanie
coraz większych powiększeń i dokładności obrazu. Powiększenie mikroskopu jest iloczynem powiększeń obiektywu i okularu. W 1677r Anton van Leeuwenhock skonstruował mikroskop o powiększeniu 270 razy. Współczesne /XX wieczne/ mikroskopy posiadają obiektywy i okulary złożone z wielu soczewek aby wyeliminować wady
optyczne soczewek. Pozwalają one osiągnąć maksymalne
powiększenie około 2000 razy. Większych powiększeń nie
można uzyskać z uwagi na falową naturę światła /nie było
by już możliwości ujawnienia nowych szczegółów obrazów/. Mikroskopy produkowane były przez wiele firm
w Europie a najbardziej znane z nich są to „Ernst Leitz”
/producent aparatu fotograficznego Laica/, oraz „Carl Zeiss”. Wśród kilku prezentowanych na wystawie mikroskopów warto zwrócić uwagę na dwa eksponaty:
-mikroskop z początku XX wieku wiedeńskiego producenta „T.E. REICHERT”, w mosiężnej obudowie, zaopatrzony w zgrabną skrzynkę do transportu pozwalającą na
wykorzystanie go w terenie np. przez lekarzy czy weterynarzy -mikroskop z lat 30/40 tych XX wieku firmy „E.D.
MESSTER” w Berlinie używany do lat 50-tych XX wieku
w „Aptece Pod Koroną” Tadeusza Gadulskiego w Mielcu.
Prawdziwą rewolucję w dziedzinie mikroskopii stanowiło
wynalezienie w 1931r. mikroskopu elektronowego przez
Maxa Knolla i Ernsta Ruske. Mimo dynamicznego rozwoju mikroskopii elektronowej tradycyjne mikroskopy
optyczne, stale unowocześniane, wciąż stanowią cenne
narzędzia badawcze w różnych laboratoriach naukowych
i pracowniach analitycznych.

* 15 *

3. Przyrządy Geodezyjne
Przedmiotem zainteresowań kolekcjonerów są również
zabytkowe przyrządy używane przez geodetów do prac
w terenie- teodolity i niwelatory. Charakteryzują się starannym wykonaniem z mosiądzu, stali i srebra. Znaleźć
je można w nielicznych antykwariatach specjalizujących
się w wyrobach dawnej techniki lub na aukcjach kolekcjonerskich. Teodolit służy do pomiarów kątów pionowych
i poziomów w terenie oraz określania wysokości. Niwelator pozwala na dokonywanie pomiarów odległości
w terenie. Znanymi producentami przyrządów geodezyjnych były firmy: „ WICHMANN”, „HILDEBRANDT”,
„FENNELL SÖHNE CASSEL” a także polska firma „GERLACH”. Na wystawie prezentowane są dwa teodolity: niemiecki i szwajcarski oraz niemiecki niwelator.
Urządzenia do utrzymywania
czystości i higieny
W dziele ekspozycji poświęconym temu tematowi zgromadzono szereg różnorodnych eksponatów, takich jak:
urządzenia do prania, wyżymaczki, maglownice, żelazka,
odkurzacz.
1. Urządzenia do prania
Początkowo, przez wiele wieków proces prania był bardzo pracochłonny i ciężki fizycznie dla zajmujących się
tym kobiet /klęcząca pochylona pozycja ciała, moczenie
rąk w wodzie/. Do prania nad brzegami rzek używano
tzw. kijanek – deseczek z uchwytem, których kantem
uderzano wielokrotnie w rozłożoną na kamieniu tkaninę.
Znacznym postępem było wynalezienie w latach 30-tych
XIX wieku nowego urządzenia –tary. Tara była najpierw
płaską , pofałdowaną deską, o którą pocierano namoczoną
i namydloną tkaninę. Po pewnym okresie pojawiły się tary
wykonane z pofalowanej blachy osadzonej w drewnianej
ramie, pofalowanych tafli szklanych lub porcelanowych.
Do takiego prania niezbędna była drewniana balia i metalowy kocioł do gotowania bielizny i pościeli oraz obrusów
w namydlonej wodzie. Po wygotowaniu trafiały one do
balii i były prane ręcznie za pomocą tary i wielokrotnie
płukane. Kolejną uciążliwą czynnością było wykręcanie
wypranych tkanin w celu pozbycia się wody, suszenie,
maglowanie lub prasowanie żelazkiem. Pod koniec XIX
wieku pojawiło się nowe urządzenie, które usprawniło
proces prania – ręczne pralki wirnikowe poruszane za
pomocą mechanizmu korbowego. Były to cylindryczne
pojemniki /najpierw drewniane, później z blachy/ , wewnątrz których umieszczony był wirnik z „palcami” /wypustami/ piorącymi bieliznę. Późniejsze wersje tych urządzeń wyposażano w mechaniczne /korbowe/ wyżymaczki.
Od 1906 roku zaczęto produkować pralki wyposażone w
silniki elektryczne. W latach 40-tych XX wieku na rynku
pojawiły się pierwsze pralki bębnowe same napełniające
się wodą , regulujące jej temperaturę , piorące, płuczące
oraz wyżymające. W połowie XX wieku /lata 50-te/ po-

jawiły się pierwsze programowane pralki automatyczne.
W Polsce jeszcze w latach 50-tych XX wieku wiele gospodarstw domowych w miastach, a szczególnie na wsi nie
miało dostępu do energii elektrycznej i pranie odbywało
się jak w XIX wieku za pomocą balii, tary i wyżymaczki. Bardzo popularny był w tych czasach zawód praczki.
Pierwszą polską pralką mechaniczną była FRANIA, której
produkcję rozpoczęto w latach 50-tych XX wieku i która
jest produkowana i używana do czasów współczesnych
konkurując z pralkami automatycznymi. Bogatą kolekcję tar i wyżymaczek posiada Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie – tary drewniane, tary z blachy , szklane
i porcelanowe. Wśród wyżymaczek z kolekcji Muzeum
można znaleźć takie jak: „IDEAL”, „EKSTRAPRIM”,
„CHICAGO Nr 5”, „ANCHOR BRAND”, „ATLANTIC”,
„IDEAL MEISSURINGEN”, „EMPIRE”, różniące się
zdobnictwem i drobnymi detalami konstrukcyjnymi.
Wyżymaczka jest to zespół dwóch gumowanych wałków
umocowanych poziomo w drewnianej lub metalowej ramie umocowanej na stojaku z regulowanym odstępem
między wałkami i mechanizmem korbowym do ich obracania. W czasie przesuwania tkaniny przez szczelinę
między wałkami wyciskana jest z niej woda.
2. Maglownice
Pierwsze urządzenia do maglowania wykonane były
z drewna. Była to deska o szerokości około 20 cm i długości około 100cm posiadająca po jednej stronie szereg
zaokrąglonych zębów. Deską tą przetaczano po stole wałek z nawiniętą bielizną co powodowało pod naciskiem
wałka i powierzchni stołu prostowanie nierówności tkaniny. Kolejnym wynalazkiem w tej dziedzinie była ręczna
maglownica korbowa / stołowa lub podłogowa/ zbliżona
konstrukcją do wyżymaczki. Pojawiły się one na początku
XIX wieku oprócz prostych w budowie w drewnianych
ramach, produkowane były modele ozdobne, na nóżkach
lanych z żeliwa, bogato zdobionych, podobnie jak nóżki
maszyn do szycia z napędem nożnym.
3. Żelazka
Najstarsze żelazka pochodzą z Chin, były one odlewane
z brązu lub mosiądzu w kształcie głębokiej patelni.
W starożytnej Grecji i Rzymie „prasowanie” polegało na
walcowaniu tkanin ciężkim metalowym wałkiem na płaskiej powierzchni /było to właściwe maglowanie/. W IV
w. p.n.e Grecy zaczęli te walce ogrzewać w ogniu przed
prasowaniem. Sama nazwa „prasowanie” wzięła się stąd,
że zanim rozpowszechniły się żelazka bielizna była składana w kostkę i ściskana w prasie śrubowej. Pierwsze
żelazka były uformowanymi blokami żelaza lub brązu
w kształcie łodzi o płaskim dnie, zaopatrzonym
w uchwyty. Przed prasowaniem ogrzewano je w ogniu –
były to tzw. żelazka kumulacyjne. W późniejszym okresie
/XV wiek/ pojawiły się żelazka z „duszą” tj. kutym z żelaza blokiem /wkładem do żelazka/ o podobnym kształ-
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cie lecz mniejszym wymiarze, tak aby po ogrzaniu w
ogniu można go było łatwo włożyć do wnętrza żelazka.
Drugim typem żelazek były żelazka węglowe – ogrzewane żarzącym się węglem drzewnym wsypywanym do
wnętrza żelazka. W XVIII i XIX wieku najbardziej rozpowszechnionym typem żelazek były żelazka angielskie
opatentowane w 1738r przez Isaaca Wilkinsona, które
w niewiele zmienionej formie były produkowane do połowy XX wieku i używane tam, gdzie nie dotarła jeszcze
energia elektryczna. Najpiękniej zdobione żelazka w XVIII
wieku produkowano w Norymberdze były one odlewane
z mosiądzu i bogato zdobione słupkami w formie delfinów
lub ludzkich postaci. W XVIII wieku żelazka angielskie,
francuskie i niemiecki były skuwane z kilku kawałków
żelaza, a w XIX wieku dominowały już żelazka odlewane.
Najbardziej znaną angielską firmą produkującą żelazka /
istniejącą do chwili obecnej/ jest The Kenrick Co /Archibald Kenrick Sons Ltd, West Bromwich, Staffordshire/
produkująca żelazka od 1791 roku. Potentatem na skalę
światową w dziedzinie produkcji żelazek była założona
w 1863 roku w Schwäbisch Hall w Wirtembergii niemiecka firma GROSSAG /Fr. Gross A.G Eisengiesserei
Bűgeleisen und Beschlägfabrik/. Oznaczała swoje wyroby
literą G z wplecioną literą f lub samą literą G. Firma ta
była także największym na świecie eksporterem żelazek.
GROSSAG produkował żelazka węglowe z uchwytem
wspartym na dwóch delfinach zwróconych głowami do
siebie i główką kobiety na zamku pokrywy, a także żelazka z kominkami w formie głowy smoka / popularnie
zwane Berliner/. Konkurencyjna firma Karl Kaltschmidt
z Oberriexingen w Wirtembergii produkowała również
żelazka z uchwytem wspartym na delfinach /ale zwróconych do siebie ogonami/ i sygnowane lieterami K-K-O
lub KO w okręgu i symbolem ryby w kole zębatym.
Firma ta produkowała także żelazka ogrzewane spirytusem. Inna znana niemiecka firma WGGD /Wentsche
Glűhstoff- Gesellschaft Dresden/ produkowała od 1864
roku żelazka ogrzewane brykietami. Wielu producentów
w USA, Niemczech, Francji i Austrii oprócz typowych
w tym czasie żelazek kumulacyjnych, z duszą i węglowych produkowało żelazka ogrzewane benzyną, spirytusem lub gazem. Produkowano je w wielu odmianach
i wzorach. Firma amerykańska założona przez Williama
C. Calemana w Wichitae / Kansas/ od 1914 roku produkowała ponad 30 typów żelazek ogrzewanych benzyną.
W Polsce żelazka rozpowszechniły się w XVII-XVIII wieku. Powstały różne firmy, które handlowały żelazkami
oprócz innego asortymentu wyrobów metalowych.
Przy końcu XIX wielu miasto Końskie stało się znanym
ośrodkiem odlewniczym i produkcji żelazek. Szczególnie
znanymi producentami żelazek na duszę i węglowych
były firmy: -Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliowanych Słowianin Hochberga i Ajzerberga ,Fabryka Odlewów Żeliwnych, Zakłady Mechaniczne i Chromoniklowania Neptun J.Minz. Po II wojnie światowej działające
tu zakłady prywatne zostały upaństwowione i działały
pod nazwą Koneckie Zakłady Odlewnicze. W 1882 roku
Henry W.Seely opatentował pierwsze żelazko elektrycz-

ne. W Polsce w okresie międzywojennym znanym producentem żelazek elektrycznych była firma BRABORK
/Bracia Borkowscy / Zakłady Elektrotechniczne Spółka
Akcyjna w Warszawie. Sukcesywnie unowocześniane
i doskonalone żelazka elektryczne wyposażane w nawilżacze, termostaty i inne urządzenia wyparły stare żelazka
kumulacyjne , węglowe, z duszą , spirytusowe itp. Stały
się one jak wiele dawnych przedmiotów cenionymi obiektami kolekcjonerskimi a także elementami dekoracji różnych wnętrz.
4. Odkurzacze
Zanim wynaleziony został odkurzacz mechaniczny jego
rolę spełniała miotła, szczotka i trzepaczka. Pierwszy odkurzacz skonstruował H.Cecil Booth w latach 1892-1902.
Było to urządzenie ciężkie, wielkości dużej lodówki i
współpracowało z pompą próżniową zasysającą – zwykle
lokowaną na ulicy i łączoną rurami z maszyną odkurzającą. W założonej przez wynalazcę firmie usługowej urządzenie było obsługiwane przez 2 osoby obsługujące pompę i odkurzacz. W 1905 roku w San Francisko zaprezentowany został odkurzacz zasilany energią elektryczną firmy
Chapman Skinner przeznaczony do domowego użytku /
ważący 42 kg/. Niedługo później pojawił się odkurzacz
ręczny elektryczny opracowany przez Jamesa M. Spanglera. Na wystawie zaprezentowano odkurzacz ORION /
Muzeum Wsi Lubelskiej/ z lat 30 tych XX wieku zasilany
energią elektryczną.
5. Nożyczki
Niektórzy badacze twierdzą, że nożyczki znane już
były Egipcjanom około 1500 roku p.n.e. Nożyczkami,
zbliżonymi wyglądem do nowożytnych posługiwali się
Rzymianie w 100 r. n.e. Mają więc bardzo długą historię.
Zmieniały wygląd i przeznaczenie ale przeważnie były to
dwa skrzyżowane ostrza zamocowane na osi, zakończone dwoma kółkami, w które wkłada się palce. W zależności od przeznaczenia zmieniały swój wygląd stając się
wyspecjalizowanym narzędziem. W kolekcjach można
spotkać nożyczki do obcinania cygar i knotów /świeczek,
lamp/, nożyczki krawieckie, do papieru, chirurgiczne,
do pielęgnacji paznokci, nożyce do cięcia blach, sekatory ogrodnicze. Do dzisiaj są powszechnie stosowanym
narzędziem. W kolekcjach najczęściej są spotykane nożyczki o bogatej dekoracji, ciekawej konstrukcji związanej
z ich specyficznym przeznaczeniem, wykonane z różnych
materiałów. Na wystawie prezentowana jest niewielka ale
ciekawa kolekcja tego typu narzędzi głównie z XIX i początku XX wieku.
6. Brzytwy
Brzytwa jest rodzajem składanego noża o bardzo ostrej
głowni.. Zanim ją wynaleziono posługiwano się przy goleniu zarostu twarzy nożem z krzemienia, później z brązu i żelaza. Indianie używali do tego celu muszki małży.
Przez długi czas, do XVII wieku używano do golenia
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różnego rodzaju noży o ostrej głowni, różniących się
kształtem i wielkością. W niektórych krajach Azji używano jeszcze w XX wieku narzędzi przypominających
małą kosę. Brzytwa pojawiła się w 1680 roku w Sheffield,
a bezpieczniejsza i wygodniejsza w użyciu w 1762 roku
u francuskiego golibrody Jeana Jacquesa Perreta. Brzytwy rozpowszechniły się pod koniec XVIII wieku i w XIX
wieku. Wykonywane były przez najlepszych mistrzów
/płatnerzy, nożowników/, musiały być wykonane z bardzo dobrych gatunków stali, precyzyjnie i doskonale
wyostrzone . Były więc bardzo drogie i tylko nieliczni
bogaci mężczyźni mogli sobie pozwolić na ich zakup.
Pozostali korzystali z usług wędrownych golibrodów
a następnie zakładów fryzjerskich. Ich użycie wymagało prawidłowego konserwowania i ostrzenia oraz sporych umiejętności użycia. Brzytwy różnią się wielkością,
kształtem, sposobem zdobienia, rodzajami użytego na
rękojeści materiału. Niektóre luksusowe egzemplarze
produkowane przez wybitnych rzemieślników z luksusowych materiałów, pięknie i bogato zdobione, przeznaczone dla bogatych nabywców są istnymi dziełami sztuki rzemiosła artystycznego, łączącymi cechy użytkowe
z pięknym wykonaniem. Prezentowane na wystawie
eksponaty wybrane zostały z liczącej ponad 500 sztuk
kolekcji / z XIX i XX wieku/ lubelskiego kolekcjonera,
reprezentują różne formy, wielkości. Rodzaje zdobienia.
Pochodzą one między innymi z Anglii, Francji, Szwecji,
Rosji, Niemiec, Czech, USA, Polski. Po II wojnie światowej brzytwa została wyparta przez tanie i łatwe w obsłudze maszynki do golenia z żyletką, później maszynki do
golenia z wymiennymi ostrzami a wreszcie przez golarki
elektryczne.
inne urządzenia techniczne
1. LAMPY NAFTOWE
Zanim w XIX w. pojawiła się lampa naftowa, człowiek używał innych dostępnych źródeł światła. Pierwszym było płonące ognisko, potem wynaleziono łuczywo
(szczapy żywicznego drewna), pochodnię będącą ulepszonym łuczywem, świecę łojową i woskową a wreszcie
lampkę olejną. Lampka olejna – naczynie z tłuszczem
stałym bądź ciekłym zmieniała swój kształt i konstrukcję, materiał z którego była wykonywana i zasady zdobienia. Lampa olejna ulegała różnym przemianom lecz
podstawowa zasada jej działania – zanurzenie knota
w paliwie nie zmieniła się. Istotne zmiany dokonane
zostały w epoce Odrodzenia. Upowszechniło się szkło,
z którego zaczęto wykonywać pojemnik na paliwo
a Gerolamo Geronimo Cardano (1501-1576) wprowadził istotne ulepszenie stosując podwójny pojemnik.
W jednej części był pojemnik z paliwem, które przepływało do drugiej części naczynia z zanurzonym knotem,
co zwiększyło ostrość płomienia. W 1780 r. Francuz Louis Joseph Proust udoskonalił wynalazek Cardana przez
oddzielenie poziomą rurką zbiornika paliwa od palnika
co zapewniło wyrównany dopływ paliwa do knota. Za-

sadniczego udoskonalenia dokonał Aime Argand, który
w latach 1782-1784 skonstruował palnik o prostej budowie, w którym płaski knot zwinięty na kształt rurki, miał
dostęp powietrza od wewnątrz jak i z zewnątrz obudowy, przystosowanej także do założenia szklanej przesłony
(palnik Arganda). Urządzenie to wywarło istotny wpływ
na konstrukcję i ulepszenia lamp olejnych. Działający
w tym samym czasie Antoine Quinquet wprowadził szklany kominek, a także dostosował lampę do umieszczenia jej
przy ścianie, co dało źródło światła bez cienia rzucanego
przez zbiornik. Kolejnych usprawnień dokonali Benjamin
Thompson (około 1809 r.) i K. Carcel, który zastosował
mechanizm zegarowy wtłaczający olej do palnika. Około
1809 r. Philips opracował lampę bezcieniową nazywaną
„astral” albo „sine umbra” (bez cienia). Na kolumnie
(korpusie lampy)umieszczono cylindryczny zbiornik
na paliwo, które spływało rurkami do niżej położonego
palnika Arganda ze szkiełkiem chroniącym płomień,
a całość otaczał kopulasty klosz z mlecznego szkła (pomysłu Bordier Marceta). Elementy tych rozwiązań konstrukcyjnych zostały później wykorzystane przy budowie
różnych typów lamp naftowych. Lampy olejne używane
były równolegle z lampami naftowymi do połowy XIX
w. Kolejną rewolucję w dziedzinie oświetlenia stanowiło wynalezienie przez Ignacego Łukasiewicza i Jana Zacha opracowanie i opatentowanie metody uzyskiwania
nafty z ropy naftowej i opracowanie w 1853 konstrukcji pierwszej lampy naftowej, której prototyp powstał
w Lwowskim warsztacie mistrza blacharskiego Adama
Bratkowskiego (rekonstrukcje tej lampy można obejrzeć
wśród innych prezentowanych na wystawie eksponatów). Wynalazek szybko się upowszechnił i wiele firm
w różnych krajach zaczęło produkować różne typy lamp
naftowych. Poszczególne elementy lamp naftowych powstawały w różnych warsztatach rzemieślniczych, takich
jak odlewnie, warsztaty obróbki odlewów, cyzelowanie,
galwanizernie, lakiernie-malarnie, ślusarnie i warsztaty
montażowe. Pierwsza partię nafty i lamp naftowych zakupił Szpital Główny we Lwowie. Wdniu 31 lipca 1853
r. w szpitalu użyto po raz pierwszy oświetlenia naftowego. Wykonawca lampy Adam Bratkowski, który wytwarzał również lampy olejne, szybko uruchomił produkcje różnego rodzaju lamp naftowych oraz dokonał
przeróbek lamp olejnych na naftowe. Najbardziej znana
w Polsce wytwórnię lamp naftowych załozył w Warszawie
w 1862 r. Jan Serkowski – nosiła ona nazwę Fabryka Lamp
i Brązów. Prowadziła do 1922 r. masową produkcję lamp
o wysokim poziomie artystycznym, wykonywanych z elementów fajansowych i porcelanowych importowanych
z takich ośrodków jak Delft (Holandia), Sevres (Francja)
i Miśnia (Niemcy). Elementy szklane wykonywała Huta
„Hortensja” w Piotrkowie. Wytwórnie warszawskie Stanisława Borkowskiego i Arona Eilsteina wyrabiały lampy powszechnego użytku a Krakowska wytwórnia Jana
Szulikowskiego specjalizowała się w produkcji lamp górniczych, powozowych, rowerowych i kolejowych. Okres
najbardziej powszechnego stosowania lamp naftowych to
lata 1860-1920. Do najbardziej znanych i dominujących
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zw tym okresie na rynku producentów lamp naftowych
należą: „Ditmar – Brunner w Wiedniu”, „Lampaggar” w
Budapeszcie, „Hugo Schneider” w Lipsku, „R.H. Spalding”
w Bostonie i wiele innych. XIX wieczne lampy naftowe są
prawdziwymi dziełami sztuki i oprócz funkcji oświetlenia
wnętrz są ich cennym elementem dekoracyjnym. Korpusy lamp wykonywano z porcelany, marmuru, majoliki,
alabastru, szkła a podstawy z brązu lub mosiądzowanego żeliwa. W zdobnictwie lamp motywem dekoracyjnym
były ornamenty roślinne, kwiaty, liście itp. w zależności
od panującej mody. Klosze, lamp osłaniające źródło światła, wykonywane w formie kulistej lub o kształtach fantazyjnych zdobione były trawionymi ornamentami. Oprócz
wspomnianej wyżej rekonstrukcji lampy Łukasiewicza na
wystawie zademonstrowano kilka typów lamp olejowych
i naftowych salonowych i stołowych oraz popularnych
w I poł. XX w. lamp gospodarczych do oświetlania izb
wiejskich, pomieszczeń gospodarczych, warsztatów usługowych itp.
2. Samowary
Ojczyzną samowara jest Rosja, gdzie rozpowszechniający się w drugiej połowie XVIII w zwyczaj picia herbaty
wywołał zapotrzebowanie na urządzenia służące do jej
zaparzania. Według encyklopedii Brytannica pierwszy
samowar został wyprodukowany w pierwszej połowie
XVIII w. w Tule przez rzemieślnika Iwana Lisitsina.
Samowar jest to zbiornik na wodę zaopatrzony w dwa
uchwyty, kranik do spuszczenia wrzątku, umieszczona
we wnętrzu zbiornika pionową rurę grzejną zakończoną
u dołu rusztem i popielnikiem z otworkami doprowadzającymi powietrze, u góry zaś galeryjką na czajniczek do
parzenia herbaty a całość przymocowana jest do stabilnej
podstawy. Wewnętrzne elementy zbiornika i rurę grzejną
(narażona na kontakt z wodą) bielono cyną aby uniknąć
osadzania się śniedzi. W pokrywie samowara instalowany jest zaworek do odprowadzenia nadmiaru pary z naczynia. Na pokrywie samowara lub na przedniej stronie
korpusu umieszczano często nazwę wytwórni oraz wizerunek medali otrzymanych przez wytwórcę na krajowych
i międzynarodowych wystawach, a czasem oznakowanie
„pierwyj sort” co oznaczało, że samowar nie miał wad i był
wykonany z najlepszych surowców. W skład wyposażenia
samowara wchodziły: kominek do wzmocnienia żarzenia,
pokrywka (tłumik) do gaszenia żaru, fajerka regulująca
obwód galeryjki w zależności od wielkości czajniczka,
tacka, czarka do płukania naczyń oraz szczypce do nakładania węgla. Samowar, dzięki swojej konstrukcji, pozwalał
długo utrzymać wrzącą wodę bez potrzeby ogrzewania jej
na kuchni. Pierwsze samowary miały bardzo prostą budowę, miały kształt pionowo ustawionego walca (puszki).
W okresie późniejszym różni producenci opracowywali coraz wymyślniejsze wzory bogato zdobione repusowaniem
lub grawerowaniem. Produkowano samowary o kształcie
cylindrycznym, kielichowym, wazowym, gruszkowym,
kulistym, ośmiobocznym, stożkowym, prostokątnym
(podróżne z dodatkowymi nóżkami) a także o formach

zoomorficznych (np. koguta). Wykonywano je z miedzi,
mosiądzu, tombaku, białego metalu, srebra platerowanego, blachy mosiężnej posrebrzanej i niklowanej, a także
z porcelany (w XX w elektryczne). W XIX wieku oprócz
Rosji samowary produkowano także w Mongolii, Egipcie,
Turcji, Iranie, Anglii, Skandynawii, Polsce i Niemczech.
Niekwestionowanym potentatem w produkcji samowarów była Rosja, gdzie działało wiele wytwórni tych
urządzeń. Głównym ośrodkiem produkcji samowarów
była Tuła, gdzie działało kilkadziesiąt firm zajmujących
się ich produkcją. Działały też znane wtrwórnie jak:
Wanykina, Teile, Diakonowa, Woroncowa, Malikowa,
Sudakowa, Zytkowa, Szemarina, Szeremietiewa, Gornina, Kopyrzina, Wasyla Stiepana Bataszewa oraz zakład
państwowy – Tulska Fabryka Nabojów (Tulskij Patronnyj Zawod). Po 1888 r. zakłady Bataszewa prowadzone
przez jego spadkobierców działały pod nazwą „Towarzystwo Parowej Fabryki Samowarów”. W Moskwie
znanymi producentami samowarów byli: firma Zatowa
i Simontowskiego w Pskowie firma Zyglewicza. W Polsce
do wyrobów samowarów przystąpiono w pocz. XIX w.
W Warszawie ich produkcją zajmowały się firma: Schiffersa, Fraget, Henneberg, Norblin i T.G. Nikiel. Przez
długi czas samowary były opalane wyłącznie węglem
drzewnym. Z początkiem XX wieku pojawiły się samowary ogrzewane palnikiem na spirytus denaturowy,
a w okresie późniejszym pojawiły się samowary elektryczne, nawiązujące formą do wzorów zabytkowych.
Obecnie można spotkać samowary XIX wieczne przerobione w XX w na elektryczne. Jeden z takich samowarów
zaprezentowany został na wystawie.
3. kuchenki spirytusowe
Kuchenki spirytusowe z korpusem wykonanym
z blachy mosiężnej o kształcie zbliżonym do dysku, ustawionym na trzech stalowych prętach stanowiących nóżki,
a zarazem podstawę fajerki umieszczonej nad paleniskiem
spirytusowym umieszczonym w korpusie kuchenki, pojawiły się na początku XX w. Były używane również przez
żołnierzy w czasie I i II wojny światowej. Najbardziej znanym producentem tych kuchenek była Szwecja – zwłaszcza firma OPTIMUS B. A. HJORTH&C0 Sp. akcyjna
w Sztokholmie. Identyczne kuchenki (kopie szwedzkich)
produkowali Rosjanie i Brytyjczycy. Na wystawie eksponowane są dwa egzemplarze tych kuchenek – jeden z oryginalnym rosyjskim miedzianym kociołkiem wojskowym
z okresu I wojny światowej (oryginalne oznakowanie).
W okresie późniejszym pojawiły się składane kuchenki na
paliwo stałe w postaci kostek – mniejsze i lżejsze od wyżej
opisanych.
4. Sztućce
Mówiąc o sztućcach mamy na myśli nóż, łyżkę i widelec.
W wielu wypadkach stanowią one wytwory rzemiosła artystycznego, a niektóre z nich są wręcz działami sztuki zaprojektowanymi i wykonanymi przez wybitnych artystów.
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Ich forma i dekoracja zawsze były związane ze stylem
epoki, w której powstały. W rękach człowieka pojawiły się
w następującej kolejności: nóż, łyżka, widelec.
5. Noże
Już ludzie pierwotni posługiwali się nożami wykonanymi z krzemienia. Potem wraz z rozwojem cywilizacji
i techniki pojawiły się noże z brązu a następnie z żelaza.
Nóż spełniał różnorodne funkcje- broni, narzędzia pracy
i narzędzia używanego przy krojeniu posiłków /zwłaszcza
mięsa/. Składa się z metalowego ostrza i rękojeści często bogato zdobionej wykonanej z różnych materiałów
/ drewno, kości, rogi, kość słoniowa, masa perłowa, fajans,
porcelana, brąz, mosiądz, srebro, złoto/. Noże różniły się
wielkością, kształtem, konstrukcją i zdobnictwem w zależności od przeznaczenia, miejsca powstania i aktualnej
mody.
6. Łyżki
Podobnie jak noże łyżki znane są od czasów neolitu.
Składają się z czarki /czerpaka/ i trzonka /rączki/. Wykonano je z różnych materiałów: drewna, kości, muszli małży, wypalonej gliny, kamionki, fajansu, porcelany, szkła,
cyny, miedzi, mosiądzu, srebra, ozdobnych kamieni,
złota, żelaza, aluminium lub też z kilku łączonych materiałów. W XVIII wieku używano już różnego typu łyżek:
wazowych, do zupy, herbaty, kawy, ponczu i innych potraw. Zmieniały się kształt czerpaka i trzonka, forma zdobienia, pojawiały się herby rodzinne i monogramy. Z czasem, oprócz wymienionych rodzajów łyżek pojawiały się
nowe rodzaje związane z różnorodnym przeznaczeniem
np.: łyżeczki do cukru, soli, do nabierania listków herbaty,
do lodów, konfitur, do wybierania miąższu cytrusów itp.
W XX wieku pojawił się nowy rodzaj łyżeczek – łyżeczki
pamiątkarskie przeznaczone dla turystów np. z herbami
miast, wizerunkami zabytków itp. Z czasem i one stały się
obiektem zainteresowań kolekcjonerskich.
7. Widelce
Widelce pojawiły się w Europie w XVII wieku, początkowo jako dwuzębne, wykonane z metalu, drewna, kości lub innych materiałów. Polska była prawdopodobnie
pierwszym krajem Europy gdzie pojawiły się widelce- trafiły do Polski ze Wschodu. W roku 1562 Katarzyna Jagiellonka otrzymała w wyprawie ślubnej komplet srebrnych
widelców. Król Henryk Walezy po opuszczeniu Polski
urządzenie to rozpowszechnił we Francji. Na początku
XVIII wieku pojawiły się widelce trójzębne a w drugiej
połowie XVIII wieku były już stosowane widelce z czterema zębami, tak jak obecnie używane. W XIX wieku pojawiły się nowe rodzaje sztućców często już obecnie nie
używanych i zapomnianych. Były to różnego rodzaju chochle, sztućce do ryb, łopatki do ciast, przybory do małży
i skorupiaków, zestawy do różnych owoców, noże do masła
i serów.Istnieje wielka różnorodność wzornictwa i sposo-

bów dekorowania sztućców. W XIX wieku była moda na
wzornictwo elektyczne i łączenie rożnych stylów oraz na
naśladownictwo. W początkach XX wieku obowiązywało wzornictwo secesyjne i Art.-Deco. Bogactwo i różnorodność typów sztućców, wzorów, sposobów zdobienia,
rodzajów użytego materiału pozwalają kolekcjonerom
tworzyć rożne specjalistyczne kolekcje np. łyżek do cukru,
herbaty, szczypców do cukru, sztućców do owoców, do
ryb itp. Na wystawie zaprezentowano taką specjalistyczną
kolekcję łyżeczek do kawy, herbaty i cukru liczącą około 80 eksponatów. Zaprezentowano również dwie kolekcje liczące około 20 sztućców srebrnych i platerowanych
o różnym przeznaczeniu z zasobów rodowych dwóch
kolekcjonerek. Są to eksponaty z XIX wieku i pierwszej
połowy XX wieku. Po drugiej wojnie światowej w Polsce
masowo produkowano i używano w gospodarstwach domowych, w barach mlecznych, stołówkach zakładowych
i restauracjach tandetne sztućce z aluminium. Być może
za kilkadziesiąt lat i one staną się obiektem zainteresowań
kolekcjonerów jako pamiątki PRL.
8. Laski
Laska /początkowo prosty kij/ znana była i używana
/głównie przez wędrowców i ludzi starych/ od tysięcy lat.
Przez długi czas pełniła wyłącznie funkcję użytkową.
Z czasem poprzez wykonanie zakrzywionej rączki została przystosowana do potrzeb ludzi mających problemy
z chodzeniem /głównie ludzi w podeszłym wieku/. Pojawiły się też laski bogato zdobione. We Francji na dworze
królów Ludwika XIII i Ludwika XIV była nieodłącznym
atrybutem marszałka dworu, króla i dworzan, którzy
paradowali z pięknie zdobionymi laskami. W połowie
XIX wieku pięknie zdobiona laska stała się nieodłączną
ozdobą eleganckiego mężczyzny. Mężczyzna piastujący
wysokie stanowisko wychodził zawsze z laską. Również
młodzi eleganci aby dodać sobie powagi nosili pięknie
zdobione laski. Używano lasek zarówno z uchwytem prostym jak i zagiętym w formie rączki, lasek wykonanych
z metalu lub z drewna /np. hebanu/. Rączki wytwornych
lasek były bogato zdobione, inkrustowane , wykonywane
z kości słoniowej lub srebra w formie głowy konia, psa,
dzika, słonia, niedźwiedzia, głów ludzkich lub innych motywów.Niektóre laski kryły w sobie tajemne schowki gdzie
można było ukryć mały cenny przedmiot, dokument, alkohol lub ostrze szpady /sztyletu/. Obecnie zanikła moda
na noszenie lasek- stały się one wyłącznie przedmiotami
użytkowymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Zachowały też pewne funkcje symboliczne. Laska jest
atrybutem marszałka sejmu, laska /pastorał/ symbolizująca władzę biskupów stała się powszechnie znanym
atrybutem /symbolem/ pontyfikatu Papieża Jana Pawła
II jako pielgrzyma. Na wystawie pokazano kilka lasek –
popularnych drewnianych, z różnych gatunków drewna
w tym jedną bogato inkrustowaną masę perłową z rączką
w formie głowy ptaka. Wśród lasek o rękojeściach wykonanych ze srebra ciekawostką jest laska urzędnika carskie-
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go /Rosja/ z 1887 roku zawierająca w schowku w górnej
części rączki srebrny kieliszek i ukrytą szpadę o długości
50 cm. Rączka laski zdobiona jest godłem Rosji, herbem
i monogramem.
9. Fajki
Zwyczaj palenia tytoniu, a także przyrząd do tego celu
służący /fajka/ przywędrowały do Europy z Ameryki Południowej i Północnej gdzie Indianie palili tytoń w fajkach. Palnie tytoniu było dla nich nie tylko przyjemnością, ale także towarzyszyło uroczystościom, ceremoniom
i przeróżnym rytuałom. Wodzowie Indian z Ameryki
Północnej palili tzw. fajkę pokoju na znak przymierza
i przyjaźni. Żeglarze hiszpańscy palący tytoń w fajkach
przenieśli ten zwyczaj do Hiszpanii stąd rozprzestrzenił
się on na różne miasta portowe innych krajów. W połowie XVI wieku ten nowy zwyczaj uzyskał dużą popularność w Anglii gdzie palono fajki także poza miastami
portowymi. Anglicy pierwsi na kontynencie europejskim
rozpoczęli produkcję jednorodnych fajek glinianych
wzorowanych na fajkach indiańskich. Na początku XVII
wieku produkcja fajek glinianych rozwinęła się w Niderlandach gdzie pierwsza wytwórnia została uruchomiona w 1607 roku w Amsterdamie a następnie w Leidzie,
Goudzie i innych miastach. Z biegiem czasu główna produkcja skoncentrowała się w Amsterdamie i Goudzie.
Z tych ośrodków fajki rozpowszechniły się na inne kraje
Europy. W Niemczech pierwszą wytwórnię uruchomiono około 1628 roku w Kolonii gdzie produkowano fajki
z czarnej glinki o długich cybuchach. W XVIII wieku
kolejne ośrodki powstały w Magdeburgu, Walbeck, Berlinie, Weissenspringen i innych ośrodkach. W tym okresie
pod wpływem tureckim pojawiły się nowe rodzaje fajek
– złożone z kilku elementów. W Turcji produkowane
były fajki trójdzielne zwane czibuk /cybuch/, w których
cybuch wykonany był z innego materiału niż główka. W
XVII wieku główki cybuchów wykonywano z białej lub
jasnoszarej gliny a następnie z ceglastoczerwonej , z drewna, kamieni i metali. Turcy preferowali fajki z cybuchem
z jaśminowych gałęzi o długości nawet do około 200 cm,
zaopatrzonym czasem w bursztynowe ustniki. Turecki
typ główki w Europie zaczęto najpierw wyrabiać w Grecji
i Bułgarii a od połowy XVII wieku w innych krajach.
W XVIII wieku znanymi ośrodkami produkcji takich
fajek był Debreczyn, Siedmiogród, Bańska Szczawnica,
Rouen, Charleville, Saint-Omer, Givet, Marsylia. Obok
tradycyjnych wzorów opartych na motywach tureckich
ośrodki te produkowały kilkaset nowych, własnych wzorów. Do przełomu XVIII/XIX wieku głównym materiałem
do produkcji fajek była wypalona glina, materiał bardzo
kruchy, ulegający szybkiemu uszkodzeniu. Pojawiły się
pierwsze fajki porcelanowe wzorami nawiązujące do glinianych, masywniejsze, o krótszych cybuchach. W 1761
roku manufaktura porcelany w Turyngii zaczęła produkować fajki z osadnikiem kondensatu /wynalazł go około
1683 roku lekarz wiedeński Johennes Franz Vicarius/. Od
początku XIX wieku główki fajek i osadniki z porcelany

produkowano w Miśni i wielu innych manufakturach.
Produkowano również fajki z sepiolitu /minerał o barwie białej, żółtej lub czerwonej/ zwanego pianką morską.
Materiał ten był lekki, odporny na wysoką temperaturę
i łatwo poddawał się obróbce co umożliwiało rzeźbienie
bogatych fantazyjnych wzorów. Jako pierwsi materiał ten
zastosowali w XVII wieku Turcy a od XVIII wieku Europa
/głównie w okresie 1750-1880/. Fajki tego typu produkowano głównie w Westfalii, Turyngii, Paryżu, a od początku XIX wieku w Wiedniu. Z produkcji drewnianych fajek
słynęły ośrodki w Ulm, Getyndze i Ruhla. W połowie XIX
wieku zaczęto używać idealnego do wyrobu fajek materiału, którym okazał się korzeń wrzośca drzewiastego.
Dawał się łatwo obrabiać i rzeźbić , był bardzo odporny na żar tytoniu. Najcenniejszy surowiec sprowadzano
z Hiszpanii, Korsyki i południowej Francji. Korzeń ten we
Francji zwano racina de Bruyera, stąd wykonane z niego
fajki nazywano powszechnie brujerkami. Na wystawie
pokazano kilka różnorodnych fajek, wśród nich egzotyczną ciekawostkę fajkę wodną arabską / Egipt , połowa XX
wieku/ zwaną nargila.
Uwagi końcowe
W prezentowanym informatorze o wystawie podano
krótkie opisy dotyczące historii prezentowanych zbiorów.
Jest to tylko ogólny zarys mający na celu zainteresować zwiedzających tematem i skłonić do zapoznania się
z literaturą fachową dotyczącą tematu. Wystawa prezentuje tylko skromną cząstkę zbiorów zabytków techniki
zgromadzonych w kolekcjach prywatnych i muzealnych.
Pragniemy, aby nasza ekspozycja stanowiła zachętę do
odwiedzenia muzeów gromadzących zabytki techniki.
Pragniemy polecić Państwu zapoznanie się ze zbiorami
w niżej wymienionych muzeach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Muzeum Zegarów Jędrzejowie
Muzeum Techniki w Warszawie
Polski Komitet Normalizacji , Miar i Jakości
w Warszawie /ul. Elektoralna/
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Muzeum Inżynierii i Miejskiej w Krakowie
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Muzeum Morskie w Szczecinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Regionalne w Mielcu
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukaszewicza w Bóbrce
Muzeum Fotografii w Krakowie

APARAT MIESZKOWY
z drewnianą skrzynką DELTA PERISCOP
na płyty szklane i błony cięte 9x11,5 cm,
producent: Agfa Kodak, lata 20-te XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

APARAT MIESZKOWY IDEAL HUTTIG,
MODEL 1908 r.
na klisze szklane 10x15 cm, producent:
AGDresden Doppel
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Ręczna kamera mieszkowa, TAUBER
na klisze szklane 9x12 cm,
Producent Christian Tauber, Wiessbaden Germany, ok.
1910 r.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Ręczna drewniana, mieszkowakamera policyjna,
klisze szklane 9x12 cm,
Producent: Alfred Brückner, Rabenau, ok. 1927 r.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

NIEMIECKI APARAT MAŁOOBRAZKOWY Z CELOWNIKIEM
LUNETKOWYM LEICA STANDARD
na błony perforowane 24x36 mm, producent: Ernst Leitz
D.R.P. Wetzlar 1927 r.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego
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LUSTRZANKA MAŁOOBRAZKOWA KINE EXAKTA
na błony perforowane 24x36 mm, model 1939, producent: Exakta Ihagee, Dresden
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Samowar miedziany typu „gruszka”
Rosja, Tuła XIX-XX w.
Ze zbioru: Krzysztofa Sadowskiego

Samowar miedziany typu „gruszka”
Rosja, Tuła XIX w.
Ze zbioru: Barbary Sadowskiej-Burlity

Samowar mosiężny cylindryczny
ogrzewany palnikiem spirytusowym
wyrób wschodni, lata 20-30 XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Samowar mosiężny typu kielichowego
przerobiony na elektryczny,
Rosja, Fabryka Grigorija Bataszewa
2 poł. XIX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Samowar mosiężny typu „baniak”
ozdobnie repusowany przerobiony na elektryczny,
Rosja, Parowaja Fabrika R.A. Teile, Tuła
2 poł. XIX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego
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Lampa naftowa szklana ręcznie malowana,
2 poł. XIX w.
Ze zbioru: Anny Sadowskiej

Lampa naftowa ręcznie malowana,
2 poł. XIX w.
Ze zbioru: Anny Paschke

Lampa olejowa z brązu dekorowanego
motywamy wschodnimi,
1 poł. XIX w.
Ze zbioru: Ireny Hoffmann

Lampa naftowa, stołowa, porcelanowa,
ręcznie malowana,
II połowa XIX w.
Ze zbioru: Ireny Hoffmann
Lampa naftowa, stołowa, majolikowa,
ręcznie malowana,
II połowa XIX w.
Ze zbioru: Ireny Hoffmann
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Maszyna do szycia z napędem nożnym Łucznik,
Producent: Zakłady Metalowe im. gen. Waltera, Radom
lata 50-60 XX wieku
Ze zbioru: Bogdana Wydry

Maszyna do szycia z napędem nożnym Łucznik,
Producent: Zakłady Metalowe im. gen. Waltera, Radom
lata 50 XX wieku
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Maszyna do szycia Singer z napędem nożnym,
Producent: Singer Manufacturing CO
1 poł. XX wieku
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

Maszyna do szycia z napędem ręcznym,
Producent:
przełom XIX/XX wieku
Ze zbioru: Roberta Banaszka

Maszyna do szycia z napędem ręcznym Singer,
Producent: Singer Manufacturing CO
przełom XIX/XX wieku
Ze zbioru: Anny Sadowskiej
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Aparat telefoniczny biurkowy CB-27
Producent: Państwowe Zakłady Teletechniczne
w Warszawie,
Produkowany od 1927 r.
Ze zbioru: Ewy Majewskiej

Aparat telefoniczny biurkowy
Producent: Państwowe Zakłady Teletechniczne
w Warszawie,
Produkowany od 1927 r.
Ze zbioru: Stanisława Zbyrada

Ścienny aparat telefoniczny
w obudowie drewnianej
Producent: Ericcson
Produkowany od 1920 r.
Ze zbioru: Stanisława Zbyrada

Aparat telefoniczny biurkowy automatyczny
Producent: AEG, Niemcy
Produkowany od 1920 r.
Ze zbioru: Stanisława Zbyrada

Aparat telefoniczny firmy BELL-LAB (używany w sieci
kolejowej)
Produkowany do 1950 r.
Ze zbioru: Stanisława Zbyrada
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Maszyna do pisania dźwigniowo-czcionkowa
Producent: Remington
około 1920-1930
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Maszyna do pisania dźwigniowo-czcionkowa Oliver
Sygnowano: Manufactured by the Oliver Type Writer Co
Chicago USA
przełom XIX/XX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Maszyna do pisania z wałkiem cylindrycznym Mignon 2
Producent: Europa Schreibmaschinen A.G. Berlin-Erfurt
około 1920 r.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Maszynaa do pisania Scripta 7
przełom XIX/XX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Maszyna do pisania dźwigniowo-czcionkowa
Sygnowana: Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer
Aktiengesellshuft, Frankfurt
około 1920-1930 r.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Maszyna do pisania Kosmopolit
2 poł XIX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
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Ręczny kalkulator mechaniczny (arytmometr) Feniks
ZSRR, lata 30-60 XX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Mechaniczna kasa rejestrująca CDY-139
I poł. XX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Ręczny kalkulator mechaniczny (arytmometr) Brunsviga
Niemcy, lata 30-60 XX w.
Ze zbioru: ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Ręczny kalkulator mechaniczny (arytmometr) Triumphator
Szwecja lata 50-60 XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego
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Waga stołowa sprężynowa,
naciskowa, jednoszalkowa
Sygnowana:
D.R.G. Wirthschafts Waage
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Wagi sprężynowe, zawieszane
(hakowe)
tzw kantarki
Sygnowane: Salter S
Przełom XIX/XX w.
Ze zbioru: Grzegorza Sztala

Waga mosiężna składana
z szalką cylindryczną
(do wyznaczania ciężaru
właściwego)
XX w.
Ze zbiorów:
Ośrodka Doskonalenia Kadr
„Mechanika” SIMP w Lublinie

Waga stołowa sprężynowa, naciskowa,
jednoszalkowa
Sygnowana: Salter S
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Sadowskiej

Waga stołowa sprężynowa, naciskowa,
jednoszalkowa
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Paschke
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Zegar kominkowy z figurą konia
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Zegar kominkowy w drewnianej obudowie
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

Zegar kominkowy
z figurkami chłopca i dziewczynki
Sygnowany: Gustaw Becker
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Grzegorza Sztala

Zegar kominkowy z brązu złoconego
zdobiony sceną figuralną
Sygnowany: Japy Freres,
Francja 1875 r.
Ze zbioru: Anny Paschke

Zegar kominkowy z figurą
Józefa Piłsudskiego na koniu
Polska, lata 30. XX w.
Ze zbioru: Anny Paschke
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Zegar ścienne, szafkowe, wahadłowe w drewnianej obudowie
XIX/XX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz
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Kolekcja nożyczek z okresu XIX-XX wiek
Ze zbioru: Anny Krasnodębskiej-Ciołek
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Kolekcja łyżeczek do cukru herbaty i kawy z okresu XIX-XX wiek
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

* 33 *

Kuchenka spirytusowa,
typu Prymus,
Indie, 1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

Szwedzka kuchenka spirytusowa,
Optimus nr 1
żołnierski kociołek miedziany ze znakami jednostek wojskowych
I Wojna Światowa
Ze zbioru: Zbigniewa Barcza

Domowy, żeliwny piecyk
węglowy, bogato dekorowany,
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Romana Machnikowskiego

Arabska kuchenka naftowa, jednopalnikowa,
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Kuchenka spirytusowa czteropalnikowa,
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego
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Mikoskop jednookularowy, apteczny, laboratoryjny,
z apteki „Pod Koroną” w Mielcu
lata 30. XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Mikoskop mosiężny jednookularowy, przenośny,
Austria, Wiedeń T. E. Reichert,
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Zbigniewa Barcza

Kompas
lata 30. XX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

Niemiecki niwelator
lata 30-50. XX w.
Ze zbioru: Zbigniewa Barcza

Teodolit szwajcarski,
lata 30-50 XX w.
Ze zbioru: Zbigniewa Barcza
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Czechosłowacki lampowy odbiornik radiowy,
w obudowie ebonitowej
Tesla
lata 50-60. XX w.
Ze zbioru: Hanny Szwai

Polski lampowy odbiornik radiowy,
w obudowie ebonitowej
Pionier
lata 50-60. XX w.
Ze zbioru: Hanny Szwai

Polski odbiornik radiowy kryształkowy, w obudowie ebonitowej
Detefon typ RDS II z kompletem słuchawek wytwórnia PWŁ Polska
1934-1939 r.
Ze zbioru: Muzeum Zamojskiego w Zamościu

Lampowy odbiornik radiowy, w obudowie drewnianej
Undine typ EAW-Super 7695 E
Niemcy, lata 50. XX w.
Ze zbioru: Jana Jachymka

Polski lampowy odbiornik radiowy, w obudowie drewnianej
Calypso
Producent: Zakłady Radiowe „Diora” w Dzierżoniowie
lata 60. XX w.
Ze zbioru: Jana Jachymka
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Laska hebanowa z uchwytem srebrnym w formie
głowy słonia,
Azja XIX-XX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Laska hebanowa z okuciami srebrnymi,
nillowanymi XIX-XX w.
Zezbioru: Anny Paschke

Laska hebanowa ze srebrna ękojeścią
z hebami z ukrytą szpadą i kieliszkiem
Rosja XIX w.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego
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Laska drewniana z mosiężną rączką
w formie głowy ptaka
inkrustowana masą perłową
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Władysława Anasiewicza

Gramofon z tubą mosiężna,
około 1905 r.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Maszyna grająca, polifon firmy F. Thonsen
1895-1905r.
Ze zbioru: Leszka Sadowskiego

Polski odbiornik radiowy, w obudowie drewnianej, Koncert z adapterem (gramofonem) elektrycznym
Producent: Zakłady Radiowe „Diora” w Dzierżoniowie
lata 60. XX w.
Ze zbioru: Jana Jachymka

Gramofony walizkowe przenośne,
z napędem sprężynowym
(na korbę) w obudowie drewnianej
lata 30-50. XX w.
Ze zbioru: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
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Polskie żelazko żeliwne niklowane z kominkiem na węgiel drzewny
Polskie żelazko żeliwne na węgiel drzewny z kominkiem
Producent: Fabryka Odlewów Żeliwnych, Zakłady Mechaniczne Producent: Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliowania „Słowianin”
Hochberga i Ajzerberga, Końskie
i Chromoniklowania S.Kronenblum, Końskie XIX/XX w.
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Krzysztofa Józefackiego
Ze zbioru: Krzysztofa Józefackiego

Żelazko elektryczne produkcji niemieckiej
firma AEG
z okresu 1910-30 r.
Ze zbioru: Anny Sadowskiej

Żelazko żeliwne niklowane tzw. „wołowy język”
ogrzewane duszą
Producent: Fabryka Odlewów Żeliwnych, Zakłady Mechaniczne
i Chromoniklowania S.Kronenblum, Końskie XIX/XX w.
Ze zbioru: Krzysztofa Józefackiego

Żelazko żeliwne na węgiel drzewny z kominkiem
w formie głowy smoka
Producent: Grossag Wirtenbergia lata 60-te XIX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Mosiężne żelazko kasetowe ogrzewane żeliwną duszą
XIX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz
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Zegar podróżny,
producent Gustaw Becker
XIX/XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Zegar podróżny,
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Złonkiewicz

Zegarek damski - pektoralik zdobiony,
złotem, emalią diamentami, w typie cartier
Szwajcaria koń. XIX w.
Ze zbioru: Anny Paschke

Zegarek kieszonkowy w kopercie metalowej
srebrzonej, z napisem na tarczy
Railvay Timekeeper antima lewer
Szwajcaria, koń. XIX w.
Ze zbioru: Anny Paschke

Zegarek kieszonkowy
w kopercie metalowej srebrzonej,
Doxa 1906 r.
Ze zbioru: Anny Paschke
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Wahadła od zegarów ściennych wiszących, XIX-XX wiek
Ze zbioru: Grzegorza Sztala
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Rosyjska waga stołowaz szalkami
płaską i miseczkową dp 5 kg
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Rosyjska waga stołowa dwuszalkowa
z mocowanymi do korpusu pojemnikami na odważniki
1 poł. XX w.
Ze zbioru: Mariana Jaworskiego

Polska waga stołowa dwuszalkowa do 1 kg
producent w. Hess, Lublin ok. 1932 r.
Ze zbioru: Anny Krasnodębskiej-Ciołek

Polska waga stołowa dwuszalkowa do 1 kg
producent Fabryka Wag Marymont Warszawa, 1939 r.
Ze zbioru: Grzegorza Sztala

Polska waga stołowa dwuszalkowa do 1 kg
producent w. Hess, Lublin lata 30. XX w.
Ze zbioru: Anny Krasnodębskiej-Ciołek

Polska waga stołowa dwuszalkowa do 1 kg
producent Ideal, Lublin 1 poł. XX w.
Ze zbioru: Anny Krasnodębskiej-Ciołek
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Fajki ze zdobionymi długimi cybuchami główki fajek z korzenia wrzośca drzewiastego
XIX w.
Ze zbioru: Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Niemiecka fajka porcelanowa
z ozdobnym długim cybuchem,
2 poł. XIX w.
Ze zbioru: Anny Sadowskiej

Egipska fajka wodna,
mosiężna, nargilla
XX w.
Ze zbioru: Zygmunta Wasilewskiego
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Pralka drewniana z napędem ręcznym
przełom XIX-XX w.
Ze zbioru: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Pralka wirnikowa z napędem elektrycznym i wyrzymaczką FRANIA
lata 60. XX w.
Ze zbioru: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Ręczna maglownica korbowa
przełom XIX-XX w.
Ze zbioru: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
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Ostrzałka do żyletek , NIEMCY , (Bakelit) . Lata 40.-50.
XX wieku
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Ostrzałka do żyletek „ ALLEGRO” , Model „L” ,ALLEGRO S.A.,
LUCERNE – SUISSE , 3057386, SZWAJCARIA .CHROM. LATA
30.- 40.XX wieku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Ostrzałka do żyletek „ TWINPLEX” , MADE IN USA ,
Lata 20.XX wieku.t
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Ostrzałka do żyletek „ ROTBART”, NIEMCY, D.R.P.327074,
D.R.G.M.720314,
D.R.G.M. 720384, CHROM . Lata 20.XX wieku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Ostrzałka żyletek – „STROPAX”, NIEMCY (Bakelit)
– Lata 20.-30. XX wieku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Ostrzałka do żyletek, Schutzmarke
„TARANTELLA” D.R.P. , NIEMCY.
Lata 20.XX wieku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego
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Brzytwa angielska, pełna („cicha”) – A: SHEPHERD;
B: bez napisów , okładki z kości słoniowej. Około 1820 roku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Brzytwa angielska, „cicha” – A: JOHN. C. COCKHILL ’S, CELEBRATED RAZOR, SHEFFIELD;
B: bez napisów; okładki z rogu. Około 1850–1870.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Brzytwa angielska wklęsła („głośna”) - A: KROPP; B: MADE IN ENGLAND; GROUND IN HAMBURG,
okładki z kości słoniowej. Około 1910 r.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego

Brzytwa angielska, pośrednia – A: [fajka]; B: GEO. WOSTENHOLM & SON, ORIGINAL & TRUE RAZOR;
ostrze zdobione napisami, okładki z celuloidu. Koniec XIX wieku.
Ze zbioru: Lecha Kubeckiego
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