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Wtopieni w sznury aut, zachwyceni szybkością i wy
godą jazdy, zapomnieliśmy, że jeszcze stosunkowo 
niedawno, mniej niż sto lat temu, podstawowymi 
środkami podróżowania były konie, pojazdy konne: 
bryczki, karety, powozy i sanie. Podróż nimi była wol
niejsza, ale świat widziany z wysokości pojazdu czy 
końskiego siodła przybierał inne wymiary.
Dziś zabytkowe pojazdy konne możemy odnaleźć tyl
ko w niektórych muzeach. Prawdziwym rarytasem, 
wartym nawet najdalszej peregrynacji, jest Powozow- 
nia i kolekcja pojazdów konnych w zespole pałacowo- 
-parkowym dawnej rezydencji Potockich w Łańcucie. 
Łańcucka kolekcja pojazdów konnych należy bo
wiem do najznaczniejszych na świecie, jest wymienia
na obok muzeów w Compiegne we Francji, Kopenha
dze, Lizbonie, Madrycie, Moskwie, Sztokholmie czy 
w Regensburgu w Niemczech. Jest jednak coś, co wy
różnia tę kolekcję i stanowi o jej niepowtarzalnej 
wartości. Tym czymś niezwykłym jest zachowanie 
w magnackiej rezydencji pierwotnego zespołu zabu
dowań stajni i powozowni z pełnym wyposażeniem, 
z oryginalnymi pojazdami kupowanymi dla własnych 
potrzeb przez rodzinę Potockich. Łańcuckie pojazdy 
pochodzą z XIX i początku XX wieku, z najlepszych 
europejskich wytwórni i warsztatów powoźniczych - 
Middleton z Londynu; Binder, Kellner, Muhlbacher 
i Rotschild z Paryża; Lohner, Marius, Nesselsdorf 
i Schustala z Wiednia. Wszystkie eksponowane są 
w stojącej pośród drzew zabytkowej Powozowni.
Tu jakby zatrzymał się czas, żeby zaprosić nas w inną 
epokę. Pod tym wrażeniem pozostajemy, zwiedzając 
rezydencję łańcucką.
Właścicielami Łańcuta Potoccy stali się na początku 
XIX wieku dzięki Elżbiecie z Czartoryskich Lubomir- 
skiej, która przekazała w testamencie dobra łańcuc
kie swemu wnukowi, Alfredowi Potockiemu (1786- 
-1862), synowi Julii z Lubomirskich i Jana Potockiego, 
znanego pisarza, podróżnika, autora Parad i Rękopi
su znalezionego u> Saragossie. Wcześniej Łańcut
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wraz z okolicznymi ziemiami należał kolejno do Pi
leckich, Stadnickich i Lubomirskich.
W latach 1629-1642 Stanisław Lubomirski (1583- 
-1649) wzniósł istniejący tu do dziś, otoczony ziemny
mi fortyfikacjami zamek - nawiązujący do włoskiego 
założenia zwanego palazzo in fortezza. Tę twierdzę 
na przełomie XVIII i XIX wieku przebudowała ówcze
sna właścicielka, księżna Elżbieta z Czartoryskich 
Lubomirska (1738-1816), żona marszałka wielkiego 
koronnego Stanisława Lubomirskiego. Prace prowa
dzili znamienici artyści działający w owym czasie 
w Polsce. Dzięki mądrości, talentowi i olbrzymim bo
gactwom księżna marszałkowa utworzyła w Łańcucie 
znaczący ośrodek towarzyski i kulturalny, a wnętrza 
pałacowe należały do najwspanialszych w kraju.
Duży wpływ na obecny kształt Łańcuta miała Elżbieta 
z Radziwiłłów i Roman Potoccy. Podczas przeprowa
dzonego w latach 1889-1912 wielkiego remontu 
i modernizacji rodowej rezydencji unowocześniono 
wewnętrzną strukturę pałacu. Wprowadzono central
ne ogrzewanie, elektryczność, telefony, a przede 
wszystkim zakonserwowano zabytkowe wnętrza, na
dając niektórym nowe, eklektyczne dekoracje. Rozsze
rzono także park zamkowy i wybudowano nowoczes
ny zespół stajni i powozowni.
To Roman Potocki (1851-1915), kolejny ordynat 
łańcucki, był inicjatorem powstania w zamkowym ze
spole kolekcji pojazdów konnych. Podobnie jak jego 
przodkowie, panowie na Łańcucie, aktywnie uczest
niczył w życiu politycznym. W życiu prywatnym pa
sjonował się hodowlą koni, wyścigami, polowaniami. 
W Albigowej, wsi pod Łańcutem, założył stadninę ko
ni pełnej krwi, kupił w Irlandii huntery, konie przez
naczone do polowań par force. W tych poczynaniach 
dzielnie sekundowała mu żona, Elżbieta Potocka, do
skonała amazonka i znawczyni koni.
Na miejscu starych stajni i wozowni, tuż za parkiem 
i drogą wiodącą do Soniny wzniesiono w roku 1892 
budynek Stajni. Projektantem był Amandę Bauquć, 

który, wraz z Albertem Pio, realizował prace prowa
dzone przy przebudowie i rozbudowie zamku. Do
brze zaprojektowany obiekt, z ryzalitem pośrodku 
i dwoma po bokach, nawiązywał do barokowej, fran
cuskiej architektury. Na osi budynku znajduje się 
wielki hol. Warto zwrócić uwagę na eksponowaną tu 
karetę berlinkę z około roku 1820, niegdyś własność 
generała Piotra Szembeka. Za holem znajduje się 
Wielka Paradna Szorownia, w której za czasów Po
tockich stały meble z wyszywanymi na obiciach her
bami właścicieli, biurko, stół. Obecne urządzenie 
szorowni nawiązuje do poprzedniego. Prezentowane 
tu są wspaniałe komplety uprzęży oraz akcesoria 
jeździeckie. Na ścianach wiszą sztychy przedstawiające 
pojazdy i konie. Do roku 1944 eksponowano tu sa
neczki z XVIII wieku, według tradycji należące do 
królowej Marii Antoniny. Wielka Paradna Szorownia 
pełniła niegdyś rolę salonu. Goście i właściciele od
poczywali tutaj po przebytej konnej przejażdżce.
Po prawej stronie holu znajdują się stajnie koni 
wierzchowych, gdzie zachowały się boksy o ścianach 
wyłożonych marmurem. Nad każdym umieszczano 
tabliczkę z imieniem konia, a poniżej po dwa emalio
wane żłoby. Niegdyś po lewej stronie holu mieściły 
się stajnie dla koni zaprzęgowych.
Tuż za Stajnią Cugową powstał budynek Powozowni. 
Wzniesiono go w roku 1902, także według projektu 
Amande’a Bauque. Przez wielką bramę zakończoną 
ozdobną kratą wchodzimy do zajmującej większą 
część budynku Hali Zaprzęgowej. W Hali znalazły 
swe miejsce liczne pojazdy zakupione już w czasach, 
kiedy rezydencja łańcucka stała się siedzibą Muzeum, 
co zatarło nieco jej pierwotny wygląd. Dawniej była 
pusta, a w jej części wyłożonej kamienną kostką 
myto, czyszczono pojazdy, szykując je do podróży, 
spaceru czy na polowanie. Stąd zaprzężone karety, 
landa, breki przez park jechały do zamku, aby przez 
dziedziniec, położony od południowej strony kom
pleksu zamkowego, wjechać do sieni. Tu dostojni 
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pasażerowie wsiadali do pojazdów i przez portal 
główny udawali się w podróż. Wracano tą samą trasą. 
Wyprzęgano konie, szczotkowano je, a dokładnie 
umyte pojazdy przeciągano na przeznaczone im miej
sca postoju. Druga część hali, wyłożona drewnianą 
kostką, służyła oporządzaniu koni.
Ściany Hali ozdabiają liczne trofea myśliwskie. Znacz
na ich część pochodzi z wielkiego safari w Sudanie, 
zorganizowanego w roku 1924 przez Alfreda Po
tockiego dla przyjaciół. Wejścia po lewej i prawej 
stronie Hali prowadzą do dwóch właściwych powo- 
zowni, Czarnej i Żółtej - tu zgromadzono kolekcję 
pojazdów po rodzinie Potockich. Nazwano je od ko
loru pojazdów: Czarną, bo pojazdy reprezentacyjne, 
wyjazdowe zwykle lakierowano na czarno, i Żółtą, od 
naturalnego koloru drewna. W Czarnej ustawiano 
pojazdy używane podczas oficjalnych wizyt i ceremo
nii, pojazdy paradne, a także służące do podróży, jaz
dy po mieście, w Żółtej zaś te, których używano do 
spacerów po okolicy, do przejażdżek, polowań oraz 
pojazdy gospodarcze, nie mniej przydatne w wielkiej 
rezydencji, w jej życiu towarzyskim. Umieszczono 
w nich najcenniejsze zbiory łańcuckiej kolekcji zgro
madzone przez Romanostwo Potockich. Stoją tu po
jazdy, które sami zamawiali, jak również pozostałe po 
przodkach. Także ich syn, Alfred Potocki, pozostał 
wierny pasji rodziców. Dzięki temu zbiory powiększy
ły się o nowe obiekty. W roku 1921, po śmierci stryja, 
Mikołaja Potockiego z Paryża, otrzymał zapisem testa
mentu, oprócz wielkiej schedy, także i pozostałe po 
zmarłym zaprzęgi. Część z nich sprowadził do Łańcu
ta, przyczyniając się do uświetnienia zbioru.
Nie jest zadaniem tego szkicu opisywanie wszystkich 
55 pojazdów zebranych i użytkowanych przez Potoc
kich, do tego celu trzeba posłużyć się odpowiednią li
teraturą, należy jednak zwrócić uwagę na niektóre 
z nich, a przede wszystkim na aurę, swoistą atmosferę 
zbioru. Obecnie pojazdy jakby zamarły w bezruchu, 
lecz można, o ile się tego pragnie, posłyszeć turkot 

ich kół, zobaczyć lekkie kołysanie się wytwornych pu
deł zawieszonych na resorach, pasach, które kiedyś 
stanowiły największe osiągnięcia techniczne, zapew
niając dostojnym pasażerom wygodę jazdy. Oglądając 
pojazdy, zwróćmy uwagę na każdy szczegół, najdrob
niejsze detale, które zostały wykonane z takim piety
zmem i znawstwem. Przemyślane zaprojektowanie 
każdej płaszczyzny, elementu, więcej nam powiedzą 
o ich pięknie niż niejedno wyjaśnienie.
W Czarnej Powozowni, wśród szeregu pojazdów, 
a każdy z nich jest unikatowym dziełem sztuki najlep
szych firm wykonujących pojazdy konne, znajdują się 
dwie wspaniałe, paradne karety. Jedna z nich, wyko
nana w roku 1830 w wiedeńskiej firmie Petera Kara- 
scha, była niegdyś używana przez Alfreda I Potockiego 
i jego małżonkę. Jest to herline de gala dla czterech 
osób, ozdobiona tarczami herbowymi właścicieli. 
Woźnica siedział na wysokim koźle nakrytym czapra
kiem, dwaj lokaje stali w tyle karety na specjalnie do 
tego przystosowanej ławeczce. Być może tym właśnie 
ekwipażem księżna Maria Sanguszkówna i hrabia 
Alfred Potocki I jechali do ślubu. Druga, cupe de gala, 
pochodzi z londyńskiej firmy Middleton z lat 1844- 
-1850, z czasów kiedy Alfred II Potocki przebywał 
w Londynie. Tą piękną karetą, jak chce tradycja, Elż
bieta Radziwiłłówna, jeszcze jako narzeczona Romana 
Potockiego, udawała się na audiencję na dwór cesa
rza austro-węgierskiego Franciszka Józefa.
Na prawo od wejścia z hali zaprzęgowej znajduje się 
jeszcze jeden wytworny pojazd - powóz zwany po
wszechnie „Kongresem Wiedeńskim”. Wykonany zo
stał przed rokiem 1815 w wiedeńskiej firmie powoź- 
niczej Hiffenclassa. W nim prawdopodobnie księżna 
marszałkowa Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska 
jeździła po Wiedniu, wywołując zrozumiały podziw 
elegancją swego ekwipażu.
Unikalny w skali europejskiej jest zespół podróżny, 
składający się z dwóch pojazdów: karety zwanej dor- 
mezą i furgonu. Kareta była przeznaczona dla dwóch
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Hala Zaprzęgowa
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The Great Harness Room
- fragment of the interior
The Carriage Hall
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osób, ale co ważniejsze, w czasie długiej podróży 
można ją było łatwo przystosować do wygodnego 
spania. Wystarczyło nieco zmienić eleganckie wnę
trze, rozłożyć siedzenia i spać spokojnie wśród łagod
nego kołysania pojazdu. Drugą część zespołu stano
wił furgon, w którym za kozłem woźnicy znajduje się 
miejsce dla dwojga służących, dla wygody podróżują
cych osłonięte daszkiem. W tylnej części furgonu 
umieszczano bagaże. Komplet ten został wykonany 
w połowie XIX wieku i był użytkowany już za czasów 
Alfreda II Potockiego.
Należy także zwrócić uwagę na niezmiernie eleganc
ki calèche à la Daumont, powóz o wyrafinowanym 
kształcie. Ten wytworny ekwipaż dla czterech osób, 
z ławeczką z tyłu dla dwóch lokajów, został wykonany 
w paryskiej firmie Mühlbachera w drugiej połowie 
XIX wieku i należał do Mikołaja Potockiego. Dopiero 
po jego śmierci przeszedł na własność Alfreda III Po
tockiego i przewieziony został do Łańcuta, gdzie stał 
się prawdziwą ozdobą kolekcji.
Wymieniając tylko kilka z licznych egzemplarzy, trze
ba chociaż najkrócej wspomnieć o mylordach, wolan
tach, cabach, o wytwornych pojazdach używanych 
w eleganckim świecie arystokracji. W Żółtej Powo- 
zowni umieszczono pojazdy spacerowe, służące do 
polowań, przejażdżek. Szczególne miejsce zajmuje tu 
dwuosobowy koczyk damski, kształtem przypomi
nający muszelkę. Jest w nim coś niezmiernie delikat
nego i wytwornego. Jest to pojazd spacerowy, do któ
rego można było zaprzęgać jednego lub dwa małe 
koniki. Nim to jeździła na spacery księżna Elżbieta 
z Czartoryskich Lubomirska, pani, której świetność 
łańcuckiej rezydencji tak wiele zawdzięcza. Został on 
wykonany prawdopodobnie w roku 1805, być może 
przez siodlarza Boka w Warszawie.
Każdy z pojazdów w Żółtej Powozowni miał okre
ślone przeznaczenie. Obok sportowo-spacerowych 
breków stoją pojazdy myśliwskie z miejscami dla 
Strzelczyków na umocowanie broni, ze schowkami, 

w których można było przewozić psy. Inne są pojazdy 
dla myśliwych, inne dla dam podążających za łowca
mi. Każdy z nich był przemyślany, funkcjonalny, za
pewniający wygodę nawet w najtrudniejszym terenie. 
Żeby lepiej pojąć, jak wspaniale przezentowały się te 
przede wszystkim paradne pojazdy, należy zatrzymać 
się przy ekspozycji, na której znalazły się ubiory służ
by, woźniców, lokajów, forysiów. Obowiązywał kolor 
niebieski i biały. Było to świadome nawiązanie do 
barw herbowych Potockich - srebrna Pilawa na nie
bieskim tle. Takie ubranie służby było swoistą wizy
tówką osoby podróżującej w karecie.
Goście łańcuckiej rezydencji należeli do najwyższej 
hierarchii społecznej minionego okresu. Bywali tu 
koronowani władcy, arystokraci, politycy, znani pol
scy i zagraniczni artyści. Pojazdy zaprzężone w czwór
kę czy szóstkę koni, wiozące dostojnych gości i wła
ścicieli Łańcuta, otaczała służba. Przy dźwiękach trąb, 
orkiestr karety, powozy sunęły dostojnym szeregiem. 
Kolekcja łańcucka, dzięki jednorodności pochodze
nia i swemu związkowi z miejscem eksponowania, 
jest jakby zatrzymanym w czasie świadkiem dziejów, 
migawką stylu życia polskiej arystokracji.
Po zawieruchach drugiej wojny światowej, po znisz
czeniach, jakie miały miejsce po jej zakończeniu, 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i dbałości 
służb muzealnych udało się ocalić ten jakże ważny 
dla kultury polskiej kompleks pałacowo-parkowy, 
mieszczący dziś jedno z najwspanialszych muzeów 
w Polsce.
Na chętnych do przeżycia małej eskapady czeka mu
zealne lando zaprzężone w dwa konie. Wsiadając do 
powozu, poczujemy, jak pojazd łagodnie ugina się 
pod nami, a kiedy konie ruszą, należy poddać się ła
godnemu kołysaniu, wsłuchać się w stukot kopyt, po
czuć miękkość, sprężystość siedzeń i woń końskiej 
sierści. I w ten sposób powrócić do minionego czasu. 
Tomasz Jurasz



Wielka Szorownia
- fragment wnętrza 
Hala Zaprzęgowa
- fragment wnętrza

The Great Harness Room
- fragment of the interior
The Carriage Hall
- fragment of the interior

osób, ale co ważniejsze, w czasie długiej podróży 
można ją było łatwo przystosować do wygodnego 
spania. Wystarczyło nieco zmienić eleganckie wnę
trze, rozłożyć siedzenia i spać spokojnie wśród łagod
nego kołysania pojazdu. Drugą część zespołu stano
wił furgon, w którym za kozłem woźnicy znajduje się 
miejsce dla dwojga służących, dla wygody podróżują
cych osłonięte daszkiem. W tylnej części furgonu 
umieszczano bagaże. Komplet ten został wykonany 
w połowie XIX wieku i był użytkowany już za czasów 
Alfreda II Potockiego.
Należy także zwrócić uwagę na niezmiernie eleganc
ki calèche à la Daumont, powóz o wyrafinowanym 
kształcie. Ten wytworny ekwipaż dla czterech osób, 
z ławeczką z tyłu dla dwóch lokajów, został wykonany 
w paryskiej firmie Mühlbachera w drugiej połowie 
XIX wieku i należał do Mikołaja Potockiego. Dopiero 
po jego śmierci przeszedł na własność Alfreda III Po
tockiego i przewieziony został do Łańcuta, gdzie stał 
się prawdziwą ozdobą kolekcji.
Wymieniając tylko kilka z licznych egzemplarzy, trze
ba chociaż najkrócej wspomnieć o mylordach, wolan
tach, cabach, o wytwornych pojazdach używanych 
w eleganckim świecie arystokracji. W Żółtej Powo- 
zowni umieszczono pojazdy spacerowe, służące do 
polowań, przejażdżek. Szczególne miejsce zajmuje tu 
dwuosobowy koczyk damski, kształtem przypomi
nający muszelkę. Jest w nim coś niezmiernie delikat
nego i wytwornego. Jest to pojazd spacerowy, do któ
rego można było zaprzęgać jednego lub dwa małe 
koniki. Nim to jeździła na spacery księżna Elżbieta 
z Czartoryskich Lubomirska, pani, której świetność 
łańcuckiej rezydencji tak wiele zawdzięcza. Został on 
wykonany prawdopodobnie w roku 1805, być może 
przez siodlarza Boka w Warszawie.
Każdy z pojazdów w Żółtej Powozowni miał okre
ślone przeznaczenie. Obok sportowo-spacerowych 
breków stoją pojazdy myśliwskie z miejscami dla 
Strzelczyków na umocowanie broni, ze schowkami, 

w których można było przewozić psy. Inne są pojazdy 
dla myśliwych, inne dla dam podążających za łowca
mi. Każdy z nich był przemyślany, funkcjonalny, za
pewniający wygodę nawet w najtrudniejszym terenie. 
Żeby lepiej pojąć, jak wspaniale przezentowały się te 
przede wszystkim paradne pojazdy, należy zatrzymać 
się przy ekspozycji, na której znalazły się ubiory służ
by, woźniców, lokajów, forysiów. Obowiązywał kolor 
niebieski i biały. Było to świadome nawiązanie do 
barw herbowych Potockich - srebrna Pilawa na nie
bieskim tle. Takie ubranie służby było swoistą wizy
tówką osoby podróżującej w karecie.
Goście łańcuckiej rezydencji należeli do najwyższej 
hierarchii społecznej minionego okresu. Bywali tu 
koronowani władcy, arystokraci, politycy, znani pol
scy i zagraniczni artyści. Pojazdy zaprzężone w czwór
kę czy szóstkę koni, wiozące dostojnych gości i wła
ścicieli Łańcuta, otaczała służba. Przy dźwiękach trąb, 
orkiestr karety, powozy sunęły dostojnym szeregiem. 
Kolekcja łańcucka, dzięki jednorodności pochodze
nia i swemu związkowi z miejscem eksponowania, 
jest jakby zatrzymanym w czasie świadkiem dziejów, 
migawką stylu życia polskiej arystokracji.
Po zawieruchach drugiej wojny światowej, po znisz
czeniach, jakie miały miejsce po jej zakończeniu, 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i dbałości 
służb muzealnych udało się ocalić ten jakże ważny 
dla kultury polskiej kompleks pałacowo-parkowy, 
mieszczący dziś jedno z najwspanialszych muzeów 
w Polsce.
Na chętnych do przeżycia małej eskapady czeka mu
zealne lando zaprzężone w dwa konie. Wsiadając do 
powozu, poczujemy, jak pojazd łagodnie ugina się 
pod nami, a kiedy konie ruszą, należy poddać się ła
godnemu kołysaniu, wsłuchać się w stukot kopyt, po
czuć miękkość, sprężystość siedzeń i woń końskiej 
sierści. I w ten sposób powrócić do minionego czasu. 
Tomasz Jurasz



pojazdy reprezentacyjne gala vehicles Tył karety galowej coupe
Kareta galowa - berlina, 
czteroosobowa, z ławką dla dwóch 
lokajów Parzystym zaprzęgiem powoził 
stangret z wysokiego kozła.
Peter Karasch, Wiedeń, 1830 rok

Back of a gala coupe coach
Berime - a gala coach for four passengers, 
with a bench for two lackeys. A two or four 
horse team was managed by a driver sitting 
on a high box.
Peter Karasch, Vienna, 1830
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Czaprak karety galowej coupe z haftowanym 
inicjałem AJP pod koroną
Caparison of a gala coupe coach with 
embroidered AJP initials under a crown

Kurtka forysia i toczek
Wolant demi-Daumont, dwuosobowy 
miejski pojazd reprezentacyjny z ławką dla 
służącego. Zaprzężoną parą koni powoził 
z siodła foryś.
Marius, Wiedeń, II połowa XIX wieku
Outrider’s jacket and toque
Phaeton demi-Daumont, a two-passenger 
deluxe town carriage with a servant’s bench, 
driven by an outrider on horseback.
Marius, Vienna, 2nd half of the 19th century

Caleche a la Daumont, czteroosobowy 
otwarty miejski pojazd reprezentacyjny. 
Zaprzęgany w czwórkę koni i powożony 
z siodeł przez dwóch forysiów. 
Muhlbacher, Paryż, II połowa XIX wieku ► 
Caleche a la Daumont, a four-seat open 
deluxe town carriage for a four-horse team, 
driven by two outriders on horse back. 
Muhlbacher, Paris, 2nd half of the 19th 
century >
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pojazdy wyjazdowe touring vehicles

Kareta coupé, dwuosobowa wyjazdowa 
miejska. Marius, Wiedeń, około 1885 roku ► 
Coupé, a town deluxe coach for two 
passengers. Marius, Vienna, approx. 1885 ►
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Kareta coupé, dwuosobowa 
wyjazdowa miejska. Marius, Wiedeń, 
II połowa XIX wieku
Latarnia karety coupé
Coupé, a town deluxe coach for two 
passengers. Marius, Vienna, 2nd half 
of the 19th century
Lantern of a coupé coach
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Landolet, dwuosobowy pojazd miejski 
z częściowo składaną skórzaną budą 
i dachem - w ciepłe dni.
Jacob Lohner, Wiedeń, koniec XIX wieku 
Landaulet. a two-seat town carriage with partly 
foldable leather hood and roof - for hot days. 
Jacob Lohner, Vienna, late 19th century

Landolet, czteroosobowy pojazd 
miejski z kozłem, do parzystego zaprzęgu. 
Nesselsdorf, Wiedeń, około 1900 roku

Landaulet, a four-seat town carriage 
with a box, for a pair of horses. 
Nesselsdorf, Vienna, approx. 1900
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Wnętrze karety coupe
Kareta coupe (po Józefie Potockim 
z Antonin), dwuosobowa wyjazdowa kareta, 
przystosowana do dalekich podróży. 
Czterokonnym zaprzęgiem w poręcz 
stosowanym na Podolu i Wołyniu powożono 
z kozła. Schustala, Wiedeń, 1898 rok

A coupé coach from inside
Coupé coach (from Józef Potocki of 
Antoniny), a two-seat deluxe coach suitable 
for long trips. The four-horse team harnessed 
abreast, typical for the regions of Podole 
and Wołyń, was driven from a box. 
Schustala, Vienna, 1898
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z kozła. Schustala, Wiedeń, 1898 rok

A coupé coach from inside
Coupé coach (from Józef Potocki of 
Antoniny), a two-seat deluxe coach suitable 
for long trips. The four-horse team harnessed 
abreast, typical for the regions of Podole 
and Wołyń, was driven from a box. 
Schustala, Vienna, 1898



Vis-à-vis, czteroosobowy powóz wyjazdowy 
miejski z kozłem. Lohner, Wiedeń, poi. XIX w. 
Cab francuski (po Józefie Potockim 
z Antonin), zwany „Chicago”. Dwuosobowa 
zimowa kareta wyjazdowa z kozłem, 
przystosowana do czterokonnego zaprzęgu 
w poręcz stosowanego na Podolu i Wołyniu. 
Nesselsdorf, Wiedeń, 1901 rok ►

Mylord, dwuosobowy powóz wyjazdowy - 
miejski z kozłem, zaprzęgany w parę lub 
w czwórkę koni. Ten luksusowo wykonany 
pojazd został zamówiony przez Romana 
Potockiego dla żony z okazji rocznicy ślubu 
Marius, Wiedeń, II połowa XIX wieku ►
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Vis-à-vis, a four-seat town deluxe carriage 
with a box. Lohner, Vienna, mid 19th century 
“Chicago” French cab (from Józef Potocki 
of Antoniny), a two-seat winter deluxe coach 
with a box, for a four-horse team harnessed 
abreast, typical for the regions of Podole 
and Wołyń. Nesselsdorf, Vienna, 1901 ►

Mylord. a two-seat deluxe town carriage 
with a box, for a team of two or four horses. 
This luxurious vehicle was ordered by 
Roman Potocki for his wife as a present 
for their wedding anniversary.
Marius, Vienna, 2nd half of the 19th century ►
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My lord, dwuosobowy powóz wyjazdowy 
miejski z kozłem, zaprzęgano do niego 
czwórkę lub parę koni.
Marius, Wiedeń, koniec XIX wieku 
Mylord, a two-seat deluxe town carriage 
with a box, for a team of two or four horses.
Marius, Vienna, late 19th century

Kabriolet, jednokonny powóz miejski 
ze składaną budą. Fragment z latarnią. 
Rothschild, Paryż, około 1900 roku 
Cabriolet, a one-horse town carriage with 
a fold-away hood. Fragment with a lantern. 
Rothschild, Paris, approx. 1900
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pojazdy podróżne travel vehicles

Omnibus, wieloosobowo-bagażowy pojazd 
do komunikacji pomiędzy dworcem 
kolejowym a zamkiem. Schustala, Wiedeń, 
koniec XIX wieku
Kareta podróżna z zestawem kufrów 
Omnibus, a vehicle transporting passengers 
and luggage from the railway station to the 
castle. Schustala, Vienna, late 19th century 
Dormeuse, a travel coach with a set of cases
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Kareta podróżna - dormeza, dwuosobowa, 
pozwalająca na wygodne podróżowanie 
w dzień, a po rozłożeniu materaców spanie 
nocą. Powożona z kozła poczwórnym 
zaprzęgiem. W podróż wyruszała z furgonem 
bagażowym. Austria, około I połowy
XIX wieku
Filiżanka podróżna, porcelana, XIX wiek 
Toaletowe nesesery podróżne, Austria, 
XIX wiek
Dormeuse, a two-passenger travel coach, 
allowing for a comfortable journey in the 
daytime and night-sleep after folding away 
the mattresses. A team of four horses was 
driven from a box. The coach was 
accompanied by a luggage wagon when 
travelling. Austria, approx. 1st half of 
the 19th century
Porcelain travel cup, 19th century
Toilette travel cases, Austria, 19th century
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Zestaw do parzenia herbaty i kawy
Zegary podróżne - kareciaki, XIX wiek, srebro 
Furgon bagażowy, towarzyszył karecie 
podróżnej, wioząc służbę, żywność
i bagaże. Zaprzęgano do niego czwórkę koni 
- podróżne zaprzęgi i obsługę wymieniano 
co około 25 km na przystankach pocztowych. 
Austria, około I połowy XIX wieku ►

Tea and coffee brewing set
Travel coach clocks, 19th century, silver 
Luggage wagon to accompany the travel 
coach, transporting servants, food 
and luggage. It was drawn by a team of four 
horses, which were exchanged together 
with their caretakers every 25 kilometres 
at post stations. Austria, approx. 1st half of 
the 19th century ►
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pojazdy spacerowe outing vehicles

Koczyk damski - kariolka, spacerowy 
powozik do powożenia bez służby.
Zaprzęgano do niego parę małych koni pony. 
Siodlarz Bok (?), Warszawa, 1805 rok ► 
“Cariole”, a ladies’ outing carriage 
to be driven without servants. Drawn by 
a pair of pony horses.
Bok Saddler (?), Warsaw, 1805 ►

„Kongres Wiedeński”, sześcioosobowy
pojazd spacerowy. Zaprzęgano do niego

powożonych z siodeł przez forysiów. 
Hiffenclass, Wiedeń, początek XIX wieku

“Congress of Vienna”, a six-seat outing 
carriage. It was drawn by a team of four 
or six one colour horses driven by outriders
on horseback.
Hiffenclass, Vienna, early 19th century
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Due, dwuosobowy damski powóz do 
powożenia bez służby z ławeczką dla lokaja. 
Nesselsdorf (?), Wiedeń, około 1900 roku 
Due, a two-seat ladies’ carriage for individual 
driving, with a servant’s bench.
Nesselsdorf (?), Vienna, approx. 1900

Charette anglaise, jednokonny powóz 
spacerowy. Binder, Paryż, około 1900 roku 
Vis-à-vis, powóz spacerowy z dwiema budami. 
Binder, Paryż, około 1900 roku
Charette anglaise, a one-horse outing 
carriage. Binder, Paris, approx. 1900
Vis-à-vis, a four-seat outing carriage with two 
hoods. Binder, Paris, approx. 1900
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Mylord, dwuosobowy powóz spacerowy 
z kozłem, zaprzęgany w czwórkę lub parę 
koni. Nesselsdorf, Wiedeń, około 1900 roku 
Mylord, a two-seat outing carriage with 
a box, for a team of two or four horses. 
Nesselsdorf, Vienna, approx. 1900

Parkwagen, dwuosobowy damski powozik 
spacerowy do samodzielnego powożenia 
z ławką dla służącego. Nesselsdorf, Wiedeń, 
około 1900 roku ►
Parkwagen, a two-seat ladies’ outing 
carriage for individual driving, with 
a servant’s bench. Nesselsdorf, Vienna, 
approx. 1900 ■
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Wagonette, ośmioosobowy pojazd 
używany podczas wycieczek i polowań, 
do czterokonnego zaprzęgu.
Binder, Paryż, koniec XIX wieku
Powóz z odwróconą budą, unikalny 
i niepraktyczny dwuosobowy pojazd, 
powożony przez stangreta z kozia.
Binder, Paryż, koniec XIX wieku

Wagonette, an eight-seat vehicle for outings 
and hunting, for a team of four horses. 
Binder, Paris, late 19th century
Carriage with a reverse hood, a unique 
and unpractical two-passenger vehicle for 
a pair of horses, driven from a box.
Binder, Paris, late 19th century
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pojazdy sportowe sport vehicles

Gig, jedno- lub dwukonny pojazd sportowy 
do samodzielnego powożenia.
Nesselsdorf, Wiedeń, koniec XIX wieku 
Brek sportowy typu szaraban, 
czteroosobowy, z ławką dla służby, do 
samodzielnego powożenia sześciokonnym 
zaprzęgiem podczas zawodów w powożeniu. 
Labourdette, Paryż, koniec XIX wieku ►

Gig, a one-horse carriage for individual 
driving. Nesselsdorf, Vienna,
late 19th century
Sport break of the char-a-bancs type used 
for carriage driving competitions, with four 
passenger seat and a servants’ bench for 
individual driving, for a team of six horses. 
Labourdette, Paris, late 19th century ►

Brek typu szaraban, sześcioosobowy 
spacerowo-pokazowy powóz z ławką dla 
służby, powożony czwórką koni. 
Marius, Wiedeń, około 1900 roku ►

Break of the char-a-bancs type, a six-seat 
outing-gala carriage with a servants’ bench 
for individual driving, for a team of four 
horses. Marius, Vienna, approx. 1900 ►
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pojazdy myśliwskie hunting vehicles Wóz podjazdowy, wieloosobowy, z ławką 
dla Strzelczyków i kozłem dla stangreta 
powożącego czwórką lub piątką koni. 
Binder, Paryż, koniec XIX wieku ►

i

Brek myśliwski - koszykowy, pojazd dla 
16 osób. Zaprzęgany w czwórkę lub piątkę 
koni. Binder, Paryż, koniec XIX wieku 
Wieloosobowy myśliwski wóz podjazdowy 
z brezentowym baldachimem, z ławką dla 
Strzelczyków i kozłem dla stangreta 
powożącego czwórką lub piątką koni 
Binder, Paryż, koniec XIX wieku ►

Hunting basket break seating 16 people, 
for a team of four or five horses.
Binder, Paris, late 19th century
Multi-seat hunting carriage with
a canvas canopy, a bench for hunt servants 
and a driver’s box, for a team of four or 
five horses. Binder, Paris, late 19th century ►
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Multi-seat hunting carriage with a bench 
for hunt servants and a driver’s box, 
for a team of four or five horses.
Binder, Paris, late 19th century ►
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Multi-seat hunting carriage with a bench 
for hunt servants and a driver’s box, 
for a team of four or five horses.
Binder, Paris, late 19th century ►







pojazdy gospodarskie service vehicles Sanie czteroosobowe wyjazdowe - miejskie, 
do samodzielnego powożenia parą lub 
czwórką koni.
Armbruster, Wiedeń, koniec XIX wieku ►
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Bryczka kielecka, czteroosobowa, do 
powożenia bez stangreta. Firma Buraków, 
Kielce, Polska, początek XX wieku 
Bryczka czerniowiecka, sześcioosobowa, 
do powożenia bez stangreta parą koni. 
Nesselsdorf, Wiedeń, początek XX wieku ►

Four-seat “Kielecka” britzka for individual 
driving. Burakow company, Kielce, Poland, 
early 19th century
“Czerniowiecka” britzka seating six 
persons, for individual driving, for a pair 
of horses.
Nesselsdorf, Vienna, early 20th century ►

Four-seat deluxe town sleigh for individual 
driving, for a team of two or four horses. 
Armbruster, Vienna, late 19th century ►
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Horse-drawn vehicles 
in the Łańcut castle

A. von Bensa, Die kleine Praterfahrt, 
Wiedeń, 1830-1832, litografia barwna, 
fragmenty

A. von Bensa Die kleine Praterfahrt, 
Vienna, 1830-1832,colour lithography, 
fragments

At present, historical horse-drawn vehicles can 
only be found in few museums and stud farms. 
All the more precious then is the Carriage 
House in the Łańcut palace-cum-park complex 
- an old Potocki family residence, which is 
worth seeing even if it required the longest 
travel.
The Łańcut collection of horse-drawn vehicles 
ranks among the most splendid in the world 
and is listed next to excellent collections gathe
red in the museums in Compiegne in France, 
Kopenhagen, Lisbon, Madrid, Moscow, Stock
holm or Regensburg in Germany. However, 
there is something that sets it apart from the 
rest, the factor that constitutes its true and 
unique significance. The thing I am talking 
about is the fact that an original complex of 
stables and carriage house is preserved until 
today in a magnate residence, fully equipped 
with original 55 vehicles purchased for their 
needs by the Potocki family. Łańcut vehicles 
date back to the 19th and 20th century and 
come from the most famous European carria
ge manufacturers and workshops - London
based Middleton; Paris-based Binder. Kellner, 
Muhlbacher and Rotschield, as well as the 
Viennese companies of Lohner, Marius, 
Nesselsdorf and Schustala. All vehicles are dis
played in a century-old Carriage House, hid
den among the trees.
The place seems to have stopped the flow of 
time to take us back into a long-gone period 
of history. This impression remains during 
the whole visit in Łańcut.
The Potocki family became the owners of Łań
cut in the early 19th century, when Elżbieta 
Lubomirski nće Czartoryski left the estate 
in her will to her grandson, Alfred Potocki 
(1786-1862), son of Jan Potocki - a famous 
writer, traveller and the author of Parades 
and Manuscript Found In Saragossa. Before 
that Łańcut with the surrounding grounds 

belonged successively to the families of Pi
lecki, Stadnicki and Lubomirski.
Between 1629-1642 Stanislaw Lubomirski 
(1583-1649) built a castle surrounded by 
earthwork fortifications, inspired by the Ita
lian palazzo in fortezza, which can still be 
seen today. The fortress was later rebuilt 
at the turn of the 18th and 19th century by its 
owner at that time, Countess Lubomirski née 
Czartoryski (1738-1816), the wife of Stanislaw 
Lubomirski, the Great Marshall of the Crown. 
The construction work was carried out by the 
most renowned artists of that time in Poland. 
Wisdom, talent and a huge fortune allowed 
the Countess to transform Łańcut into an im
portant centre of social and cultural life, 
boasting one of the most splendid interior 
designs in the country. After the death 
of the Countess the great mansion was taken 
over by the Potocki family.
Łańcut as we know it today owes much of its 
glory to Elżbieta (née Radziwiłł) and Roman 
Potocki. During the great reconstruction and 
modernisation process between 1889-1912 
they also decided to build new Stables and 
a Carriage House. Roman Potocki, who was 
a great admirer, expert and breeder of horses, 
and member of the Viennese Jockey Club also 
founded a thoroughbred horse stud in 
the nearby village of Albigowa. His passion 
was shared by his wife, an excellent rider and 
horse expert.
The Carriage Stable was built in 1892 and the 
Carriage House finally appeared in 1902, both 
of them designed by the Viennese architect 
Amande Bauqué. The Stable was the home 
of exquisite riding and draught-horses, while 
the main part of the Carriage House was 
the Great Carriage Hall, which connected all 
other rooms. Today the Hall is used for tem
poral exhibitions of vehicles purchased after 
the Łańcut castle had been made into a mu
seum. The walls of the Hall are decorated 
with numerous hunting trophies brought 
from hunting and safari trips organised by the 
Potockis. Entrances on the left and right lead 

to two proper carriage rooms: the Black 
Carriage Room and the Yellow Carriage 
Room, which display the vehicle collection 
of the Potocki family. Their names come from 
the colour of the vehicles gathered in them: 
the Black Carriage Room holds touring gala 
vehicles covered usually with black varnish, 
while the vehicles in the Yellow Carriage 
Room have the natural colour of wood. 
Vehicles from the Black Carriage House were 
used for official visits, ceremonies and galas, 
as well as for longer trips and city outings, 
while those in the Yellow Carriage Room 
served for country outings, hunting trips and 
farm duties no less necessary for a great man
sion than its social life. Next to the newly 
ordered and imported vehicles stood the best 
carriages left by the ancestors, including 
a cariole - a small ladies' carriage from 1805, 
a coach from before 1815 known as the “Con
gress of Vienna”, two gala coaches from 
the first half of the 19th century and a unique 
travelling set consisting of a dormeuse coach, 
which after small moderations could be used 
for nights lodgings, and a wagon to transport 
servants, food and luggage. In 1923 Łańcut 
received vehicles inherited by Alfred Potocki 
from his uncle. Mikołaj Potocki, who lived 
in Paris. Some of them, as the caleche & la Dau- 
mont, constitute the core of the collection. 
All vehicles were used in every-day life of the 
grand mansion and social life of the Potocki 
family.
Thanks to its homogenous origin and its rela
tion to the place of exposition the Łańcut col
lection serves as a freeze-frame of history and 
a witness to the times and lifestyles of Polish 
aristocracy.
After the storms of II World War and the des
tructions inflicted after it, a lucky coincidence 
and devoted care of the museum staff helped 
save this magnificent palace-cum-park com
plex, so important for the Polish culture, 
which today houses one of the most interest
ing museums in Poland.
Tomasz Jurasz
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Die Kutschen von Schloss Łańcut

Historische Kutschen lassen sich heutzutage 
nur noch in wenigen Museen und Gestüten 
besichtigen. Eine echte Perle, die zu besuchen 
man sich keiner Mühe scheuen sollte, stellt 
der Wagenpark in der einstigen Potockischen 
Residenz, der Schloss- und Parkanlage Łańcut, 
dar.
Wird von diesen Beständen doch weltweit im 
gleichen Atemzug geschwärmt wie von ähn
lich seltenen Kutschenmuseen im französi
schen Compiegne, in Kopenhagen, Lissabon, 
Madrid, Moskau, Stockholm oder Regens
burg. In einem Punkte allerdings unterschei
det sich die polnischen Kutschensammlung 
von ihnen. Denn für ihren hochkarätigen 
Wert ist die Tatsache ausschlaggebend, dass 
auf dem polnischen Magnatengut neben den 
55 für den Potockischen Eigenbedarf 
angeschafften Originalkutschen auch noch 
die Stallungen und Wagenschuppen mit 
sämtlichem Zubehör in ihrem Urzustand 
erhalten sind. Die aus dem 19. und 
anbrechenden 20. Jh. stammenden Gefährte 
von Schloss Łańcut wurden bei Middleton in 
London, Binder, Kellner, Mühlbacher und 
Rothschild in Paris oder bei Löhner, Marius, 
Nesselsdorf und Schustala in Wien bestellt 
und gebaut. Alle diese gediegenen techni
schen Wunderwerke lassen sich in inmitten 
eines lauschigen, uralten Baumbestands in 
Jahrhunderte alten Gemäuern bestauen. 
Dieses Ambiente allein schon lässt die Zeit 
stillstehen, versetzt den Besucher zurück in 
eine völlig andere Welt, kurzum, lädt zum 
Träumen ein. Nicht anders dürfte es ihm auch 
in den Gemächern des prunkvollen Palais 
ergehen.
Herren auf Gut Łańcut waren die Potockis 
bereits zu Beginn des 19. Jh. geworden, als es 
Elżbieta Lubomirska aus dem Hause der 
Czartoryskis ihrem Enkel Alfred Potocki 
(1786-1862) testamentarisch vermachte. 
Jener sollte übrigens in die Geschichte als 
früher Forschungsreisender und Schrift

steller, als Verfasser der Paraden und der Zu 
Saragossa gefundenen Handschrift, einge
hen. Vor den Potockis gehörte Schloss Łańcut 
mit dem umliegenden Gutsland zuerst den 
Pileckis, dann den Stadnickis und Lubo- 
mirskis.
Von 1629 bis 1642 hatte Stanislaw Lubomirski 
(1583-1649) das bis heute bestehende, von 
Wehrwällen und -graben umgebene Burg
schloss ganz im Geiste eines italienischen 
Palazzo in fortezza erbauen lassen. Im Zeital
ter der Empfindsamkeit, um 1800, veranlasste 
die damalige Herrin auf Łańcut, die Gemahlin 
des Großkronmarschalls Stanislaw Lubomir
ski, Fürstin Elżbieta aus dem Hause der 
Czartoryskis (1738-1816), seinen Umbau. 
Dafür gewann sie die bedeutendsten, damals 
in Polen wirkenden Künstler. Bald schon 
gelang es der geistreichen, begabten und 
steinreichen Fürstin, aus Łańcut den geistigen 
Mittelpunkt einer erlauchten Gesellschaft 
und aus dem Palais eines der prächtigsten in 
ganz Polen werden zu lassen. Wie gesagt, 
nach ihrem Tode ging der Besitz an die 
Potockis über.
Nicht unbeträchtlichen Einfluss auf das 
heutige Erscheinungsbild von Łańcut übten 
auch Roman Potocki und seine Gattin Elżbieta 
aus dem Hause der Radziwills aus. Beim Aus- 
und Umbau zu seiner Modernisierung 1889- 
1912 ließen sie auch einen neuen Zugpfer
destall und Wagenschuppen errichten. 
Roman Potocki war ein bekannter Pferdenarr 
und -Züchter; gehörte auch dem Wiener 
Jockey Club an. In Albigowa, einem Dorf 
unweit von Łańcut, begründete er ein Voll
blutgestüt. Seine Leidenschaft teilte übrigens 
vollends auch die gnädige Frau, die sich nicht 
minder aufs Reiten und auf Pferde verstand. 
Der Bau des Zugpferdestalls war 1892 und 
der des neuen Kutschenhauses 1902 abge
schlossen. Beide Bauwerksentwürfc stammten 
von dem Wiener Architekten Amandę Bau- 
que. In den Stallungen standen erstklassige 
Reit- und Zugpferde. Der Wagenschuppen 
beherbergte neben einer Reihe von anderen 

Räumen die Große Anspannhalle. Hier nun 
werden vorübergehend all die Kutschen 
gezeigt, die erst zu dem Zeitpunkt angekauft 
wurden, als Łańcut bereits Museum war. Die 
Halle schmücken zahlreiche Jagdtrophäen, 
Erinnerungsstücke an Potockische Jagden 
und Safaris. Die Türen rechts und links davon 
führen zu den eigentlichen Wagenparkschup
pen mit den Originalkutschen der Potockis, 
einmal zum Schwarzen, zum anderen zum 
Gelben. So benannt sind sie nach der 
Wagenfarbe, denn die Prunkkaleschen waren 
ja für gewöhnlich pechschwarz lackiert, 
während die übrigen in ihrer gelblich schim
mernde Naturholzfarbe belassen wurden. Da
her der Name Gelber Wagenpark. Im Schwar
zen stehen demnach die Prunkkarossen, die 
bei offiziellen Anlässen, Festlichkeiten, Reisen 
oder Stadtfahrten eingesetzt wurden, im 
Gelben indes die Wagen, mit denen es rasch 
einmal zu Spazierfahrten in die ländliche 
Umgebung oder zu Jagden ging, doch ebenso 
auch die Wirtschaftswagen, die ja in einer so 
gewaltigen Residenz mit ihrem ständigen 
geselligen Treiben auf gar keinen Fall fehlen 
durften. Neben den neuesten, eigens von den 
Potockis in Auftrag gegebenen Anschaffungen 
befinden sich hier auch die schönsten Erb
stücke von ihren Vorfahren, eine wendige 
Damen-Karriole von 1805, eine Nobel
kutsche, die vor 1815 entstanden sein dürfte 
und daher als Wiener Kongress bezeichnet 
wird, zwei Prunkkaleschen aus der ersten 
Hälfte des 19. Jh. und ein einzigartiges 
Reisewagenpaar, bestehend aus einer Dor- 
maise, die sich bei Nachtfahrten mit wenigen 
Handgriffen in einen Schlafwagen verwan
deln ließ, und einem Packwagen, mit dem die 
Dienerschaft, der Reiseproviant und das 
Gepäck befördert wurden. 1923 wurde der 
Wagenbestand noch einmal aufgestockt, 
nachdem Mikołaj Potocki in Paris verstorben 
war und seine Kutschen dem Neffen Alfred 
Potocki testamentarisch vermacht hatte. 
Einige davon, etwa die Calèche à la Daumont, 
bilden heutzutage die Highlights der 

Sammlung. Sämtliche ausgestellten Wagen 
waren auf dem riesigen Landgut der Potockis 
ständig im Gebrauch und wurden sowohl im 
Gutsalltag als auch zu Vergnügungszwecken 
eingesetzt.
Der Wagenpark von Łańcut darf allein schon 
deshalb als etwas Einmaliges gelten, da er tat
sächlich von hier stammt und quasi als 
Zeitzeuge den Lebensstil des polnischen 
Hochadels wie in einem Brennspiegel ein
fängt.
Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs und 
den anschließenden Verwüstungen nach 
seinem Ende sollte es durch glückliche Um
stände und der späteren Obhut der Muse
umsfachleute doch gelingen, diesen für die 
polnische Nationalkultur so überaus wichti
gen Palast- und Parkkomplex zu retten. In
zwischen beherbergt er eines der beeindruck
endsten Museen in Polen.
Tomasz Jurasz
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F. Straybl, Czwórka w lejc,
Łańcut, 1904 r., olej
F. Straybl, Four-horse team in harness,
Łańcut, 1904, oil 

okładka: Dwuosobowa kareta galowa coupé 
z ławką dla dwóch lokajów i kozłem 
dla stangreta powożącego parą lub czwórką 
koni. Middleton,Londyn, 1 połowa XIX wieku 
strona 2: Zamek w Łańcucie, widok z lotu 
ptaka
strona 3: Kareta coupé, dwuosobowa 
wyjazdowa. Schustala, Wiedeń, 1898 rok 
strona 4: „Kongres Wiedeński", Hiffenclass, 
Wiedeń, początek XIX wieku

front cover: Gala coupe coach for two 
passengers, with a bench for two lackeys 
and a driver’s box, for a pair of horses 
or a team of four. Middleton, London.
1st half of the 19th century
page 2: Łańcut castle, bird’s eye view 
page 3: Coupé, a deluxe town coach for two 
persons. Schustala, Vienna, 1898
page 4: “Congress of Vienna”, Hiffenclass, 
Vienna, early 19th century
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