
 

Przemysław Pawlak 

Stanisława Ignacego Witkiewicza Polepszenie na rynku dykt i fornierów 

W 1979 r. w "Spotkaniach z Witkacym" Anna Micioska opublikowała po raz pierwszy Wspomnienia o Stanisławie 

Ignacym Witkiewiczu Jadwigi Witkiewiczowej, zawierające m.in. napomknięcie o kaczce dziennikarskiej, którą 

Witkacy sprokurował w latach 30.: 

A propos Ginsburga – pewnego dnia, po powrocie moim z biura, Staś wręczył mi z tajemniczą miną numer „Gazety 

Drzewnej” (nie pamiętam dokładnie tytułu) z prośbą o przejrzenie. Znajdował się tam artykuł Stasia o możliwościach 

wyrobów z olchy. Artykuł utrzymany początkowo w poważnym tonie przeszedł potem w pełną humoru i pomysłów 

bzdurę. Okazało się, że to właśnie ten poważny przemysłowiec ułatwił Stasiowi wydrukowanie artykułu, który musiał 

wzbudzid wielkie zdziwienie wśród czytelników gazety1. 

Jadwiga zapamiętała, że działo się to po jej powrocie z biura, a skoro pracowała w GUS od wiosny 1933 r., to 

poszukiwania można było zawęzid do lat 1933-1939. Jak słusznie zauważył prof. Degler, w II RP nie wydawano 

„Gazety Drzewnej”, ale 31 stycznia 1934 r. ukazał się dodatek „Drzewnictwo Polskie” do „Codziennej Gazety 

Handlowej”2. Dziennik, którego poprzednikiem była „Gazeta Handlowa”3, wydawała Ajencja Wschodnia Sp. z o.o., 

założona w 1920 r. przez Adama Szczepanika4. Redaktorem naczelnym był dr Adam Brzeg, do 1931 r. redaktor 

prorządowego „Dnia Pomorskiego”5. 

Branżowymi czasopismami polskich przemysłowców drzewnych XX-lecia międzywojennego były natomiast „Rynek 

Drzewny” (następca „Rynku Drzewnego i Budowlanego” - oficjalnego organu Związku Przemysłowców Drzewnych w 

Poznaniu) oraz krócej wydawany tygodnik „Drzewo”6.  

W dodatku „Drzewnictwo Polskie” ukazały się reklamy i ogłoszenia przedsiębiorstw, które pomogły w dotarciu do 

olchowej mistyfikacji Witkacego. 

 

 

Pod adresem zarządu spółki „Dykt-Olch”, przy ul. Wilczej 42 mieszkali Bella i Emil Ginzburgowie (Gincburg vel 

Gingsburg), których wymieniał chodby Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki 

Telefonicznej 1938/39. Zaprzyjaźniony z Witkacym, wskazywany jako wzór cierpliwości podczas portretowania, 

                                                           
1
 S. I. Witkiewicz Listy do żony (1936-1939), Warszawa 2012, s. 574. 

2
 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=10419  

3
 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=11321  

4
 Prokurentami spółki byli Jan Rykowski i Michał Dziewulski, siedziba mieściła się przy Nowym Świecie nr 16 w Warszawie. 

http://www.tarkos.gessel.pl/admin/files/20120202123640966.pdf Krótko przed wojną, 1938-1939, Szczepanik redagował pismo „Obrona 
Kultury”, zajmujące się wolnością twórczości duchowej, nauką, oświatą, literaturą, sztuką i wolnymi zawodami (Warszawski Antykwariat 
Naukowy „Kosmos”). 
5
 http://e-wietor.pl/?p=1096#more-1096  

6
 Roczniki tych gazet dostępne są m.in. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=10419
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=11321
http://www.tarkos.gessel.pl/admin/files/20120202123640966.pdf
http://e-wietor.pl/?p=1096#more-1096
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dr Emil Ginzburg, w ramach interesów drzewnych zajmował się najprawdopodobniej inwestycjami w przemysł 

dyktowy lub handlem wyrobami z dykt.    

W numerze 268 „Codziennej Gazety Handlowej” z 22 listopada 1934 r., na stronie 4, w dodatku „Gazeta Handlowa 

Krakowska” ukazał się krótki tekst obwieszczający rzekome polepszenie na polskim rynku dykt i fornirów. 

Anonimowy autor posłużył się ogólnikami, słownictwem pozbawionym wyrażeo fachowych, branżowego slangu. A 

gdy sięgał po konkrety, powstawały zdania, które musiały czytelników, nawet tych mniej uważnie studiujących 

wiadomości gospodarcze, wprowadzad w osłupienie. Publicysta wymyślił bowiem, że drzewa olchowe do produkcji 

dykt, sprowadza się do Polski z... Kaukazu, jakby polskie Polesie nie obfitowało w ten surowiec i nie stanowiło bazy 

produkcyjnej i eksportowej rodzimych tartaków. Do krajów ościennych II Rzeczpospolitej zaliczył... Włochy i Szwecję 

– już ten lapsus powinien był doprowadzid odbiorców do wniosku, że to mistyfikacja. Mało tego – jako kraje 

zamorskie, nie kontynenty, podał autor: Amerykę, Australię i Azję. Aby stworzyd pozory znajomości tematu, 

przywołał nazwy dwóch fabryk dykty, ale w obu przypadkach, celowo lub przez nieznajomośd branży, popełnił bardzo 

istotne błędy literowe.     

 

Pierwsza to Fabryka Twa Bci Lorie w Piosku. Rozwinięcie tego skrótu 

wyglądałoby tak: Towarzystwa Braci Lorie, ale Lorie pewnie szybciej by się 

skojarzyło czytelnikom z małpiatką z terenów Afryki i Azji (lori) lub angielskimi 

ciężarówkami (lorries), niż z przemysłowcami, których nazwisko brzmiało 

Lourie, ewentualnie Lurie, Luria. Reklama ich firmy, złotego medalisty z 

Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r.7, pojawiła się we 

wspomnianym wyżej dodatku „Drzewnictwo Polskie” z 31 stycznia 1934 r.  

                                                           
7
 http://laurahuta.blogspot.com/2011/09/pewuka-najlepsi-w-przemysle-drzewnym.html  

http://laurahuta.blogspot.com/2011/09/pewuka-najlepsi-w-przemysle-drzewnym.html
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O tej bardzo bogatej żydowskiej rodzinie 

z Pioska można przeczytad m.in. na 

portalu Wirtualny Sztetl: Na ulicy 

[Iwana] Czuklaja (dawnej 

Wodociągowej) znajduje się jeszcze 

jedno wiekowe przedsiębiorstwo – dawna fabryka dykty Lurie. Jej historia zaczęła się w 1880 r., początkowo 

produkowano tu gwoździe i szpilki szewskie. Następnie tutaj przystąpiono do wytwarzania wynalezionej przez 

Aleksandra Lurie dykty klejonej marki „Tobal”, która cieszyła się powodzeniem w Rosji i za granicą. W dziedzinie 

produkcji dykty Lurie zajmowali pozycję monopolisty w ogromnym Imperium Rosyjskim. Rodzina Lurie – znakomici 

pioscy przemysłowcy i finansiści. Historia tego rodu sięga XIX wieku, kiedy Chaja z zamożnej pioskiej rodziny 

handlarzy drewnem Lewinów wyszła za mąż za Żyda z Mohylewa, pochodzącego z rodu Lurie. Połączenie kapitałów 

dwóch rodzin, zamożnośd Chaji Lurie, jej dzieci i wnuków pozwoliły zrealizowad szereg zamysłów gospodarczych. W 

połowie XIX wieku w Piosku założono przedsiębiorstwo komercyjne „Dom handlowy Bracia Lurie & Co”. Grogorij Lurie 

w 1886 r. założył fabrykę chemiczną, gdzie przez jakiś czas pracował Chaim Weizman. Samuel i Idel Lurie 

posiadali swoje kantory8. 

Tę pomyłkę, w koocu jednoliterową, można by zrzucid na karb redakcji, złej korekty, przeoczenia; ale napisad: „Olza” 

Minkaszewicza, pow. mioski znawca drzewnictwa lat 30. naprawdę nie mógł. Nie było bowiem żadnego 

Minkaszewicza, który by był właścicielem lub dyrektorem znanych i prężnych zakładów „Olza”. Ta fabryka działała w 

miejscowości o nazwie Mikaszewicze, w powiecie łuninieckim, nie mioskim oczywiście, ponieważ Miosk na mocy 

traktatu ryskiego, kooczącego wojnę polsko-bolszewicką w 1921 r., znalazł się poza granicami II RP, włączony do 

Białoruskiej SRR. Mikaszewicze położone ok. 100 km od polskiego Pioska, nie mogły się także znaleźd w pioskim 

powiecie. Witkacy znał tę częśd polskich Kresów bardzo słabo, trochę z czasów walk nad Stochodem, a później z wizyt 

u ks. Henryka Kazimierowicza w Stolinie9.  

Fabryka „Olza” stała się tematem trzeciej części wspomnieo zastępcy jej 

dyrektora z lat 1938-1939, Stefana Mariana Rostworowskiego. Jego 

bratanek Stanisław Jan Rostworowski tak podsumował dyrekcję 

zakładów: Wielka fabryka dykty była własnością dwóch spółek 

akcyjnych „Olza" i „Agahell", należących do firmy Compagne d'Anaus, 

opartej o kapitał żydowski i mającej swą siedzibę w Antwerpii w Belgii. 

Dyrektorem Zakładów Mikaszewickich od 1928 roku był pochodzący z 

Kijowa Żyd, Samuel Gomberg, dla którego inteligencji i zdolności 

organizacyjnych Rostworowskiemu wprost brak słów pochwały10. W 

zarządzie spółki, obok inż. Gomberga, zasiadali w latach 30. Hektor 

Carlier, Charles Delbeke, Victor Delvaulx, Karol Epstein, Fernand 

Hautain, Zygmunt Rymowicz i Antoni Wieniawski11. Wbrew temu, co 

pisał Witkacy, „Olza” używała do produkcji nie tylko materiału 

krajowego. Używaliśmy forniry i obce: dąb, jesion, modrzew - ale i teck 

(fornir indyjski), orzech kaukaski, limba kanadyjska, mahoo, drzewo 

różane i jeszcze kilka egzotycznych12. Jak widad z Kaukazu pochodziła nie 

olcha, a szlachetne drewno orzechowe na fornir, czyli tzw. „koszulki” dykt.   

                                                           
8
 http://www.sztetl.org.pl/pl/article/pinsk/16,relacje-wspomnienia/16108,tatiana-chwiagina-eduard-zlobin-josif-liberman-pinsk-poleskie-

jeruzalem/?action=viewtable&page=5, por. http://www.zchor.org/pinsk/pinsk.htm  
9
 Nim się poznali, Kazimierowicz był proboszczem m.in. w Łachwie i Kożangródku k. Łunioca. Stolin leżał 6 km od linii kolejowej Łuniniec-Sarny. 

10
 Wprowadzenie do:  S. M. Rostworowski Fabryka w Mikaszewiczach *w:+ „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 3-4 z 1999 r., s. 109-116. 

11
 http://cybra.lodz.pl/Content/6502/PrzegladB_Z3_1936.pdf; http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=10523 Ekonomista Antoni 

Wieniawski był też prezesem Instytutu Społecznego, wcześniej, w 1918 r. kierownikiem resortu skarbu w gabinecie Antoniego Ponikowskiego. 
12

 S. M. Rostworowski, op. cit., s. 114. 

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/pinsk/16,relacje-wspomnienia/16108,tatiana-chwiagina-eduard-zlobin-josif-liberman-pinsk-poleskie-jeruzalem/?action=viewtable&page=5
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/pinsk/16,relacje-wspomnienia/16108,tatiana-chwiagina-eduard-zlobin-josif-liberman-pinsk-poleskie-jeruzalem/?action=viewtable&page=5
http://www.zchor.org/pinsk/pinsk.htm
http://cybra.lodz.pl/Content/6502/PrzegladB_Z3_1936.pdf
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=10523
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Cztery dni po tej publikacji, 26 listopada 1934 r. niekompetencję autora i absurdalnośd tekstu komentowano już na 

łamach „Rynku Drzewnego”13. Apogeum konsternacji prawdziwi drzewiarze osiągad musieli przy wzmiance o 

produkcji skrzyo z dykty fornirowanej szlachetnymi gatunkami drewna. To już się nie mogło zmieścid w głowach 

fachowców... 

 

                                                           
13

 Gazeta ta ukazywała się dwa razy w tygodniu pod redakcją Mieczysława Brysza, nakładem warszawskiej Spółki Wydawniczej Prasa Drzewna 
Sp. z o. o. Recenzja zatytułowana Dykta wypiera... dyktę została zamieszczona w szpalcie ze specjalnym nagłówkiem Drzazgi i wióry. „Rynek 
Drzewny” nr 94 z 26 listopada 1934 r., s. 3. 
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1 grudnia 1934 r. ukazał się równie szyderczy komentarz w gazecie 

„Drzewo” pt. Nieprawdopodobieostwo o dykcie, który rozpoczynał 

się od wytknięcia redakcji „Codziennej Gazety Handlowej”, że za 

tematy tartaczne zabrał się oddział krakowski, podczas gdy region 

ten nie był ani ważnym producentem, ani liczącym się rynkiem zbytu 

dla fabryk wyrobów drewnopochodnych: 

Nr 268 „Codziennej Gazety Handlowej” zawiera specjalną kolumnę, 

zatytułowaną „Gazeta Handlowa Krakowska”. W tej to krakowskiej 

Gazecie Handlowej znajdujemy wzmiankę p. t. „Polepszenie na 

rynku dykt i fornierów”. Takiego steku nonsensów, jaki zawiera powyższa wzmianka, nie spotyka się często. 

Przedewszystkiem uderza fakt, że o „polepszeniu na rynku dykt i fornierów” mowa w krakowskim dziale gazety, 

skoro ani Kraków nie jest ośrodkiem produkcji tych artykułów, ani głównym rynkiem ich zbytu. Nie będziemy wyliczad 

nonsensów zamieszczonych we wspomnianym artykuliku; są one do tego stopnia pozbawione rozsądku, że nie 

zasługują na przytoczenie nawet w 

cudzysłowie, jako „curiosum”. Możemy tylko 

dad wyraz ździwieniu, że pismo gospodarcze 

przepuszcza takie nieskontrolowane 

wiadomości, skoro istnieją organizacje, 

które o temacie są doskonale 

poinformowane i spewnością chętnie 

udzieliłyby fachowych i zgodnych  z 

rzeczywistością wyjaśnieo14.  

Dla producentów dykty nie był to tekst 

wartościowy. Dla witkacologów wręcz 

przeciwnie – po paru dekadach poszukiwao 

udało się dotrzed do opisywanej przez Ninę 

Witkiewiczową pełnej pomysłów bzdury o 

wyrobach z olchy, a dokładnie ze sklejki 

olchowej. Komentator „Rynku Drzewnego” 

wytknął zresztą ignorancję tajemniczemu 

autorowi, zauważając, że dykta nie mogła wyprzed materiału drzewnego klejonego, ponieważ sama dykta, inaczej 

mówiąc: sklejka, od zarania nim była. A czy miało sens zdanie: Służy do wyrobu mebli, a także i urządzeo 

wewnętrznych? Jak gdyby meble były urządzeniami zewnętrznymi... Owszem, ogrodowe, ale ze sklejki raczej takich 

nie produkowano.  

Aby uświadomid współczesnemu 

czytelnikowi, do jakiego stopnia 

Witkacowska mistyfikcja nie mieściła się 

zupełnie w standardzie publikacji branży 

drzewnej, wystarczy przytoczyd kilka 

poważnych artykułów o dyktach i 

fornirach z przełomu 1934 i 1935 r. (il. poniżej) Warto też spojrzed na przykłady sprostowao, w których redakcja 

przepraszała nawet za literówki, nie mówiąc o takich lapsusach, jak „Olza” Minkaszewicza. Tekst Witkacego musiał 

byd bezprecedensowy, zdecydowanie odstający i ogólnikowością, i stopniem nasycenia bzdurą, skoro wywołał tak 

gwałtowne szyderstwa redaktorów. Owszem, zdarzały się polemiki wewnątrz- i międzygazetowe, ale nie o fakty, 

                                                           
14

 Nieprawdopodobieostwo o dykcie *w:+ „Drzewo” nr 49 z 1 grudnia 1934 r., s. 5, pisownia i pogrubienie oryginalne. 
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tylko o ich interpretację, prognozy, z użyciem konkretnych liczb, słownictwa branżowego itp. Wertując roczniki 

„Rynku Drzewnego”, „Drzewa” i „Codziennej Gazety Handlowej”, nie da się znaleźd podobnej sytuacji.  

W tym okresie, w obliczu trwającego już ponad cztery lata 

kryzysu gospodarczego, zajmowano się mnóstwem 

problemów, chodby: taryfą celną na wywóz olchy z Polski, 

barierami po stronie krajów, do których eksportowaliśmy 

drewno, tworzeniem samorządu branżowego (w czym Emil 

Gincburg bardzo aktywnie uczestniczył), a także 

standaryzacją produkcji dykt, kopalniaków, klepek, 

odziomków itp. Pisano często o konieczności budowy linii 

kolejowych, by zmniejszyd koszty transportu drewna, przede 

wszystkim z Polesia, Wołynia i Wileoszczyzny. Nikt nie 

publikował takich farmazonów, o jakie pokusił się Witkacy. 

Wytwórni dykt było w Polsce też oczywiście więcej, niż wspomniana piętnastka. Płachty ówczesnych reklam branży 

drzewnej dawały wyobrażenie, ile przedsiębiorstw handlowało przed II wojną światową drewnem i wytworami 

z drewna. Znając Witkacowskie umiłowanie szyfrów i zagadek, aż korci, by sprawdzid, czy liczby podane 

w nonsensownym artykule były przypadkowe, czy może jednak dałyby się ułożyd w jakiś znaczący szereg... 

3, 15, 80, 200, 1000...?  

Opinia Stefana Okołowicza:  

Przez lata wszyscy byli przekonani, że to tekst Witkacego miał byd w formie groteskowy, przerysowany, czy 

śmieszny. Tymczasem widad, że mistyfikacja polegała na nabraniu nie tylko czytelników, ale i specjalistów. Bzdury 

sformułowane pozornie rzeczowo. Autorzy recenzji, nie przeczuwając podstępu, zareagowali zgodnie z planem. Dopiero ich 

riposty są śmieszne15. 
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 Fragment e-maila S. Okołowicza do P. Pawlaka z 4 grudnia 2013 r. 
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„Drzewo” nr 48 z 24 listopada 1934 r., s. 
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„Drzewo” nr 10 z 7 marca 1935 r., s. 1. 
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„Drzewo” nr 12 z 21 marca 1935 r., s. 1 (omyłka drukarska - numer błędnie datowany na 12 marca).  
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„Drzewo” nr 13 z 28 marca 1935 r., s. 1. 
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Wywiad z przyjacielem Witkacego, Emilem Gincburgiem. "Drzewo" nr 15 z 11 kwietnia 1935 r., s. 4. 




