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"Muzeum Drogownictwa" w Szczucinie



Każda sala muzeum jest inaczej zatytułowana. Oczywiście wszystkie poświęcone są 
drogownictwu, ale przedstawiają je z innej strony i dotyczą innej tematyki. 
Pierwsza z nich nosi nazwę „Drogi i Mosty”.  W pomieszczeniu znajduje się m.in. portret 
Franciszka Ksawerego Christianiego, polskiego inżyniera, pioniera budowy dróg 
w Królestwie Polskim, a także autora pierwszych polskich podręczników z dziedziny 
budowy dróg.



Początek drogownictwa w Polsce to powołanie 
Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa 
Polskiego w 1819 roku. 
W tym samym roku jej dyrektorem został generał 
Franciszek Ksawery Christiani . W 1832 roku władze 
rosyjskie, po zdławieniu powstania listopadowego, 
w miejsce dotychczasowej organizacji powołały 
Dyrekcję Komunikacji Lądowych i Wodnych, na czele 
której stanął ponownie generał Christiani. 
Od 1819 roku Christiani zbudował cały system dróg 
będących fundamentem nowoczesnego polskiego 
drogownictwa. 
Do 1842 roku wybudował 2195 km dróg bitych oraz 
20 traktów z mostami na rzekach. 
Personel inżynierski Dyrekcji Jeneralnej Dróg 
i Mostów oraz Dyrekcji Komunikacji Lądowych 
i Wodnych był zaliczany do Cesarskiego Korpusu 
Inżynierów Komunikacji i otrzymywał stopnie 
wojskowe. Stąd też Christiani został najpierw 
awansowany do stopnia generała-majora, a od 
1836 r. generała-lejtnanta

Franciszek Ksawery Christiani (1772–1842)



Amalia  Klara  Christiani  (1815-1867)

Generał Christiani, miał piękną córkę, 
jedynaczkę o romantycznym imieniu Amalia. 
Panna bywała na warszawskich koncertach 
młodego Fryderyka Chopina. Według Piotra 
Gryszpanowicza, autora książki „Płockie 
mosty na Wiśle”, na jednym z koncertów 
poznała bardzo bliskiego przyjaciela 
kompozytora. Młodzi zakochali się i po kilku 
latach pobrali. Kim był bliski przyjaciel 
Fryderyka?

Fryderyk Chopin  (1810-1849)





Konstanty Pruszak (1808 – 1852) 

To Konstanty (Kostuś) Pruszak oficer 
wojsk Księstwa Warszawskiego, kawaler  
Złotego Krzyża  Virtuti Militari.
Jego ojciec Aleksander Pruszak, był 
właścicielem  Żychlina, małego 
miasteczka na Mazowszu.  Rodzice 
Konstantego mieli również dwór 
w Sannikach, gdzie młody Fryderyk 
Chopin był na wakacjach w 1828 roku.

Pochowany w podziemiach kościoła w Żychlinie.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
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Niedługo po ślubie, Konstanty przejął kontrakt na budowę 
mostu w Płocku.
Przetarg rozstrzygnięto nieco wcześniej, wygrał ktoś inny, ale 
ostatecznie zleceniem zajął się właśnie zięd dyrektora 
odpowiedzialnego za tworzenie sieci dróg i mostów 
w Królestwie. Pozostawmy to bez komentarza – tym bardziej, 
że chod Pruszak spodziewał się zyskad, sporo stracił. Otóż 
jego ojciec Aleksander Pruszak, z myślą o zleceniu, wziął 
pożyczkę, 65 tys. rubli srebrem na zakup drewna. Ale – co 
miało niebagatelne znaczenie – materiał miało dostarczad 
paostwo, po cenach rządowych. Królestwo z umowy jednak 
się nie wywiązało, nie przeszkadzało to jednak urzędnikom 
naciskad Pruszaków. Ostatecznie wykonawcy musieli kupid 
drewno w lasach prywatnych, co spowodowało niebagatelne 
straty finansowe.
Budowę ukooczono w czerwcu 1836 r.
Most był konstrukcji łyżwowej, miał ok. 650 m długości, był 
szeroki na 10 m, miał jezdnie i chodniki. Na zimę zwijano go 
i przechowywano w porcie. No i był płatny.

Most łyżwowy. Nie zachowała się fotografia mostu wybudowanego przez 

rodzinę Pruszaków.

Wisła w Płocku Płock – Most Pruszaka w 1836 r.





Konstanty zmarł w 1852 r.  i został pochowany  w podziemiach kościoła w Żychlinie.


