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1
Portret dziewczynki, l. 60. XX w.,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3248/2,
{Utensylia, nota 143}

Portrait of a girl, 1960s,
photo. P. Gan, Arch. PME N. 3248/2,
{Utensils, note 143}

The catalogue is a creative reference to the broad thematic area
that might be called “the ethnography of childhood.” The subject is especially interesting, as the social and family status of
children has undergone changes in the process of socio-cultural
transformations. Representatives of various academic disciplines
(psychologists, sociologists, educationalists, ethnographers, and
anthropologists of culture) focused their studies on that change
of status and the relatively short period during which it occurred.
Moreover, more and more often the subject is undergoing social debate. Finally, the transformation, and the resulting re-definition of
childhood, is explicitly illustrated by the presentation of the collection of traditional culture exhibits, collected over several decades.
The presented objects and photographs make contemporary people
realise the sheer scale of the change. Therefore, the presentation
answers the need to popularize the knowledge and remember the
way children functioned in Polish traditional culture; to this end
it documents and catalogues material heritage, 19th and 20th
century historical objects from different regions of Poland.
The idea to create a comprehensive, cross-sectional catalogue
stemmed from the change in the approach to presenting museum
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Prezentowany katalog zbiorów w twórczy sposób nawiązuje do
szerokiego obszaru tematycznego, który określić można mianem
„etnografii dzieciństwa”. Zagadnienie to jest szczególnie ciekawe,
gdyż w wyniku przemian społeczno-kulturowych zmieniła się
pozycja dziecka zarówno w obszarze społecznym, jak i rodzinnym.
Zmiana statusu dziecka i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona
dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu
dyscyplin naukowych (psychologów, socjologów, pedagogów, etnologów i antropologów kultury). Coraz częściej staje się też tematem
debaty społecznej. Przedstawienie zebranych w ciągu ostatnich
kilku dziesięcioleci zabytków kultury tradycyjnej dobitnie obrazuje tę przemianę i wynikającą z niej redefinicję dzieciństwa. Zaprezentowane przedmioty i fotografie uzmysłowią współczesnemu
odbiorcy skalę tej zmiany. Prezentacja jest więc odpowiedzią na potrzebę spopularyzowania i utrwalenia wiedzy o funkcjonowaniu
dziecka w polskiej kulturze tradycyjnej poprzez udokumentowanie
i skatalogowanie dziedzictwa materialnego – XIX- i XX-wiecznych
zabytków pochodzących z różnych regionów Polski.
Pomysł stworzenia katalogu o przekrojowym charakterze
zrodził się ze zmiany w podejściu do prezentowania zbiorów

13

muzealnych z ujęcia rzeczowo-funkcjonalnego i materiałowego
na holistyczne i narracyjne. Wyodrębnienie z kolekcji przedmiotów, które łączy konkretny temat i zaprezentowanie ich w formie
katalogu będzie stanowić bazę do rozwijania muzealnych zbiorów
w sposób metodyczny i przygotowania wystaw. Mamy nadzieję,
że stanie się także pomocą przy prowadzeniu kwerend oraz inspiracją do prac naukowych, badań i publikacji. Konserwatorom
ułatwi planowanie pracy z obiektami oraz wybór muzealiów do
wystaw i wypożyczeń. Dla dziennikarzy może stanowić źródło
inspiracji i informacji.
Zbiory polskie w Państwowym Muzeum Etnograficznym
(PME) są podzielone na cztery zasadnicze grupy w ujęciu funkcjonalno-rzeczowym. Są to: Kolekcja Gospodarki Podstawowej
i Rzemiosła, Kolekcja Strojów i Tkanin, Kolekcja Sztuki oraz Kolekcja Folkloru, w skład której wchodzą przede wszystkim muzealia związane z obrzędowością rodzinną i doroczną. Podobny
podział zbiorów funkcjonuje w innych muzeach etnograficznych
w kraju. W naszym katalogu zbiory zostaną zaprezentowane
w sposób odmienny od tradycyjnego spojrzenia na kolekcje etnograficzne i w związku z tym innowacyjny. Taki przekrojowy
sposób przeprowadzenia kwerendy przedstawia kolekcję PME
w innym świetle – nie jako zamknięte kategorie przedmiotów, ale
przenikające się przestrzenie tematyczne, bez oczywistych granic;
przestrzenie, które można formułować wciąż na nowo zgodnie
z wybraną narracją.

collections, the transition from the material, functional perspective to the holistic and narrative one. Singling out the objects with
the same theme and presenting them as a catalogue will form the
foundation for further systematic development of the collection
and preparation of exhibitions. Moreover, we hope it will facilitate research, inspire studies, theses and publications. That it will
be easier for conservators to plan their work with objects and
select exhibits for exhibitions and exchanges. Finally, it might be
a source of inspiration and information for journalists.
The Polish collection in The National Ethnographic Museum in
Warsaw (TNEM) is divided, according to the functional-material
perspective, into four main groups. These are: the Collection of
Basic Economy and Crafting, the Collection of Clothes and Textiles, the Collection of Art, and the Collection of Folklore, which
includes objects connected with annual holidays and family rituals. Collections in other ethnographic museums in Poland are
similarly organized. However, our catalogue adopts an innovative
approach to presenting ethnographic collections. Such a comprehensive, cross-sectional selection presents TNEM’s collection in
a different light, not as isolated categories of objects, but rather
overlapping thematic areas that lack clear borders, which can
be defined and re-defined according to the narrative we want
to follow.

Alicja Mironiuk Nikolska

Kolekcja
Państwowego
Muzeum
Etnograficznego
w Warszawie

The collection
of the National
Ethnographic
Museum
in Warsaw

Muzeum etnograficzne w Warszawie zostało założone w 1888
roku. Mozolnie budowano zbiory, które w końcu lat 30. XX wieku obejmowały około 30 000 zabytków. Niestety działalność ta
została dramatycznie przerwana przez wybuch drugiej wojny
światowej; już we wrześniu 1939 roku muzeum zostało zbombardowane, a unicestwienia kolekcji dopełniła zagłada miasta po
powstaniu warszawskim. Nie zachowało się właściwie nic; ani
zabytki, ani dokumentacja.
O charakterze przedwojennych zbiorów można jedynie wnioskować ze sprawozdań o kolejnych nabytkach zamieszczanych
w początkach organizacji muzeum w czasopiśmie geograficzno-etnograficznym „Wisła” oraz w wydanej na początku lat 30. XX
wieku Wiedzy o Polsce. W trzecim tomie tego monumentalnego
dzieła, w części poświęconej etnografii, zamieszczono artykuł
prof. Eugeniusza Frankowskiego (b.d.), ówczesnego dyrektora
warszawskiego muzeum. W źródłach tych z trudem odnajdujemy przedmioty związane z dzieciństwem. Więcej o możliwych
zbiorach warszawskiego muzeum dotyczących dzieci można
wywnioskować z opracowanych w 1926 roku Wskazówek dla
zbierających przedmioty dla Muzeum Etnograficznego Uniwersy-

The Ethnographic Museum in Warsaw was founded in 1888. The
collection was painstakingly built and by the 1930s included some
30,000 items. Unfortunately, this endeavour was dramatically
interrupted by the outbreak of the Second World War. Already in
September 1939, the Museum was bombed. The destruction of the
collection was only a herald to the complete and utter annihilation of the city after the Warsaw Uprising. Virtually nothing has
survived; neither the items nor their records or archives.
The nature of the pre-war collections can only be inferred from
reports on additional acquisitions made by the museum at the
beginning of its existence in the geographic and ethnographic
journal “Wisła” and from a publication from the early 1930s
“Wiedza o Polsce” (“Knowledge about Poland”). The third volume
of this monumental work, in the part devoted to ethnography,
contains an article by prof. Eugeniusz Frankowski (no date), the
then director of the Warsaw museum. In these sources we find
no information about museum items related to childhood. More
about any potential collections of the Warsaw museum concerning children can be deduced from the 1926 Guidelines concerning
collecting objects for the Ethnographic Museum by the Stefan Batory
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tetu Stefana Batorego w Wilnie. Pomysłodawczyni, prof. Cezaria
Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, napisała
tam, że przy tworzeniu muzeum będzie iść „drogami utartymi”,
m.in. przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie (Baudouin de
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 51). W katalogu
przedmiotów z kultury materialnej wymienia odzież dzieci i niemowląt, „pościel, powijaki i pieluszki niemowlęcia” (Baudouin de
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 57), „kołyski na
biegunach, kołyski wiszące na drągu ruchomym, przytwierdzonym do belki u pułapu («zybunki» lub «łubniki»), plecione z łubu
lub drewniane; kołyski z łubu, albo plecione do noszenia dzieci
na plecach. Wózeczki, stojaki i stołki dziecinne” (Baudouin de
Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 60). W części
Kultura duchowa postuluje m.in. gromadzenie strojów chrzestnych
i ustanawia osobny dział: Zabawkarstwo, w którym zamieszcza:
„1) «Dziadki», np. leśne, lalki, zwierzęta, wózki itp., z drzewa, gliny innego materiału, robione dla dzieci, najczęściej dla wnuków
przez staruszków; lub też przez pastuszków. 2) Zabawki, «cacki»
jarmarczne i inne” (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 66). Można pokusić się o przekonanie, że
podobne przedmioty trafiały także do warszawskiego muzeum.
Podsumowania przedwojennej kolekcji dokonał także, z okazji
jubileuszu 75-lecia muzeum, prof. Ksawery Piwocki, ówczesny dyrektor: „Muzeum przedwojenne posiadało wielką i cenną kolekcję
eksponatów tradycyjnej kultury materialnej Polski w jej dawnych,
historycznych granicach (a więc także białoruskiej, litewskiej
i przede wszystkim ukraińskiej) w zakresie rybołówstwa, plecionkarstwa, tkactwa, narzędzi rolnych i związanych z rolnictwem
i hodowlą zwierząt. Niezwykle cenne były stare, z głębi XIX wieku
pochodzące, zbiory przedmiotów występujących w tradycyjnych
obrzędach i zwyczajach, jak np. pisanki, laski wójtowskie, maski,
ciasto obrzędowe. Prawdziwą jego chlubą były najstarsze z zachowanych stroje chłopskie z Polski centralnej i Małopolski, wspaniała kolekcja haftów, pasów, naczyń glinianych, rzeźb, obrazów
i drzeworytów” (Piwocki 1963: 2-3).
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, wraz z decyzją o odbudowie Warszawy, zaczęto odtwarzać także tkankę kulturalną
stolicy. W 1947 roku na Ogólnopolskiej Konferencji Etnografów,
skupiającej najwybitniejsze umysły naukowe i muzealne, nadano

University in Vilnius (Wskazówki dla zbierających przedmioty dla
Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie).
Professor Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, who had come up with this idea, wrote there that once
the museum was founded it would follow the “beaten track” left
among others by the Ethnographic Museum in Warsaw (Baudouin
de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 51). In the catalogue of material culture items, she mentions the clothing of children and infants, “baby bedding, swaddling clothes and nappies”
(Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005:
57), “rocking cradles, cradles hanged on a movable rod attached
to a ceiling beam (“zybunki” or “łubniki”), plaited from bark or
wooden; cradles to carry babies on the back made of bark or plaited.
Baby prams, walkers and baby stools” (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 60). In the part entitled Spiritual
Culture she postulates, inter alia, to collect baptism attire and to
establish a separate department: Toy making, which would include:
“(1) “Dziadki”, e.g. toys made out of forest materials, dolls, animals,
carts, etc., of tree, clay of other material, made for children, most
often for grandchildren by old-age babies, or by pasturage. 2) Toys
from fairs, “cacki” and others (Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 2005: 66). One may be tempted to believe
that similar items also found their way to the Warsaw museum.
The pre-war collection was also described as follows on the occasion of the 75-years anniversary of the museum by prof. Ksawery
Piwecki, the then director: “The pre-war museum had a large and
valuable collection of traditional material culture exhibits from
Poland in its former, historical borders (and therefore also Belarusian, Lithuanian and, above all, Ukrainian items) in the fields
of fishing, plaiting, weaving, agricultural related tools, as well as
animal husbandry. Among extremely valuable exhibits were old
items from the depths of the 19th century related to traditional
rituals and customs, such as Easter eggs, Vogt canes, masks and
ceremonial cakes. But the true pride of the old Museum were the
oldest surviving peasant costumes from central Poland and Lesser
Poland, an exquisite collection of embroideries, belts, clay vessels,
sculptures, paintings and woodcuts “(Piwocki 1963: 2-3).
After the end of World War II, once the decision to rebuild Warsaw was taken it was also accompanied by a revival of the capital’s
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warszawskiemu muzeum rangę instytucji centralnej. Tendencję
kolekcjonerską odzwierciedlała nadana placówce nazwa: Muzeum
Kultur Ludowych. Pracownicy i współpracownicy muzeum zaczęli mozolnie budować zbiory, starając się „odtworzyć kolekcję
i ideę muzeum kultur ludowych polskiej i obcych” (Makulski
1988: 28).
Ćwierć wieku później z okazji obchodów stulecia działalności
muzeum przygotowano wydawnictwo opisujące także jego
główne kolekcje (Makulski 1988). Zbiory polskie zostały podzielone na cztery główne kolekcje. Były to: gospodarka podstawowa
i rzemiosło, sztuka ludowa, folklor oraz stroje i tkaniny. W tej
ostatniej wymieniono „kilkanaście kompletów strojów dziecinnych, które są wiernymi miniaturkami strojów dorosłych” (Makulski 1988: 94). W kolekcji folkloru dokumentowano „zwyczaje
wsi polskiej związane z wychowaniem i z dojrzałym, rodzinnym
i społecznym życiem człowieka” (Makulski 1988: 118). Wśród
muzealiów dotyczących obrzędów rodzinnych znalazło się około
400 obiektów związanych z narodzinami i wychowaniem dzieci. Wyodrębniona została kolekcja zabawek dziecięcych, którą
od lat 50. XX wieku systematycznie kształtowano i rozbudowywano, włączając doń niezwykle bogaty zbiór drewnianych
zabawek z najważniejszych ośrodków zabawkarskich w Polsce
oraz zabawki wykonywane na domowe potrzeby. Muzealia związane z początkowym okresem życia człowieka stanowią jednak
stosunkowo niewielką część ponad 56-tysięcznej kolekcji.
Niniejszy katalog wyłuskuje z tego ogromnego zbioru muzealia
ilustrujące życie dzieci i przedmioty im dedykowane. Porządkuje
je jednak według oryginalnej idei autorek, które odczytują je zgodnie z postulatami współczesnej antropologii, z wrażliwością społeczną nadającą dziecku i dzieciństwu nowe znaczenia i podmiotowość. Prezentowane obiekty pozostają jednak nadal elementami
głównych kolekcji i zespołów muzealiów, dlatego w opisujących
je notach znajdują się odniesienia do ich zastanego przypisania.
Zabieg ten, nie burząc obowiązujących porządków, otwiera możliwości nowych interpretacji muzealnych zasobów.

cultural fabric. In 1947, at the National Conference of Ethnographers which gathered the most outstanding scientific minds and
museum experts, the Warsaw museum was given the rank of a central institution. The collector’s approach is reflected in the name
given to the facility: Museum of Folk Cultures. The employees and
associates of the Museum began to painstakingly build collections,
trying to “recreate the collection and the idea of a museum of Polish and foreign folk cultures” (Makulski 1988: 28).
A quarter of a century later, on the occasion of the centenary of
the museum’s operations, a publication was prepared to describe
its main collections (Makulski 1988). The Polish collections were
divided into four main collections. These were: basic economy and
crafts, folk art, folklore, as well as costumes and textiles. The latter
category included “several sets of children’s costumes, which are
faithful miniatures of adult costumes” (Makulski 1988: 94). The
folklore collection recorded “Polish rural customs related to upbringing and the mature, family and social life of man” (Makulski
1988: 118). Among the exhibits recording family rituals, there are
about 400 items related to the birth and upbringing of children.
A collection of children’s toys has been singled out. Since the 1950s
it has been systematically organized and extended, including an
extremely rich collection of wooden toys from the most important
toy production centres in Poland and toys made for domestic purposes. However, exhibits related to the initial period of human life
constitute a relatively small part of the collection which counts
over 56,000 items.
This catalogue draws from this huge collection and showcases
those exhibits which illustrate the lives of children and items dedicated to them. However, it is organized according to the original
idea of the authors who interpret this collection in accordance
with the expectations of contemporary anthropology, with a certain social sensitivity that gives children and childhood a new
meaning and more empowerment. However, the featured objects
still remain elements of the main collections and groups of museum items, therefore the notes describing them make references
to their existing classification. This approach does not disturb the
existing order but at the same time opens up the possibility of new
interpretations of museum exhibits.
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Peasant children
in the nineteenth and
twentieth centuries

Aż do czasu, kiedy wieś polska została poddana oddziaływaniu
intensywnych prądów modernizacyjnych (następowało to w różnych częściach ziem polskich w różnych okresach – w zaborze
pruskim już w pierwszej ćwierci XIX wieku, na Wileńszczyźnie
pod koniec tego stulecia), narodziny dziecka chłopskiego, osiąganie przez nie kolejnych etapów rozwoju fizycznego i społecznego,
a w końcu poszukiwanie swego miejsca w świecie dorosłych były
w środowisku chłopskim elementem naturalnego porządku rzeczy.
Pojawianie się dzieci na świecie (najlepiej we właściwym momencie – czyli po ślubie i we właściwej liczbie – czyli nie za mało, nie za
dużo) stanowiło potwierdzenie, że sprawy idą właściwym biegiem,
we właściwym kierunku (Markowska 1964). Opieka nad dzieckiem i wdrażanie go do uczestnictwa w coraz bardziej złożonych
relacjach społecznych oraz przyuczanie do wykonywania coraz
bardziej złożonych i odpowiedzialnych prac odbywało się poprzez
współuczestnictwo dziecka w życiu rodziny i wspólnoty lokalnej.
Należy przy tym podkreślić, że dziecko chłopskie rzadko pozostawało pod opieką jedynie rodziców. W gospodarstwie przebywali zazwyczaj przedstawiciele starszego pokolenia (dziadkowie,
ubodzy krewni), rodzeństwo gospodarzy (niekiedy z własnymi

Before the Polish countryside underwent intense modernization
(depending on the region of Polish lands this would happen at
different times: in the Prussian partition already in the first
quarter of the 19th century, in the Vilnius region at the end of
the same century), the birth of peasant children, their reaching
new stages of physical and social development, and, finally, their
search for a place in the world of adults, were the natural order
of things. The appearance of children (preferably at the right
time i.e. after the wedding and in the right number which meant
not too few, but also not too many) was the confirmation that
things were following their right course and heading in the right
direction (Markowska 1964). Taking care of a child and making
them participate in increasingly complex social relations while
teaching them to carry out more and more complex and responsible jobs took place through the participation of the child in the
life of the family and the local community. It should be stressed
that a peasant child would rarely be in the sole care of the parents. A farmstead was usually inhabited by the older generation
(grandparents, poor relatives), siblings of the farmers (sometimes
with their own children) and servants. They all participated in
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Portret chłopca, 1937,
fot. J. Szymańczyk, Arch. PME I. 10928,
{Wizerunki, nota 290}

Portrait of a boy, 1937,
photo. J. Szymańczyk, Arch. PME I. 10928,
{Images, note 290}
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Family, 1st half of the 20th century,
photo. W. Migacz, Arch. PME N. 1920/3,
{Images, note 250}

Peasant children in the nineteenth and twentieth centuries

dziećmi) oraz służący. Wszyscy oni mieli swój udział w opiece nad
dzieckiem, zabawie i przyuczaniu go do rozmaitych rzeczy. Nauka
odbywała się głównie poprzez pokazywanie i przyuczanie do konkretnych działań. Niezależnie od tego dzieci obserwowały i naśladowały to, co robili starsi. W klasycznej rodzinie rolniczej trudno
było mówić o stosowaniu jakiejkolwiek przemyślanej koncepcji czy
strategii wychowania. Dzieci, dorastając, miały stawać się takimi
samymi ludźmi jak ich rodzice, by we właściwym czasie zająć ich
miejsce (Kopczyńska-Jaworska i Paprocka 1984: 372-376)1.

taking care of children, playing with them and teaching them
various things. Children would be taught mainly by demonstration and hands-on learning of specific tasks. Regardless, the
children would watch and imitate what their elders were doing.
In a classic farmers’ family it would be difficult to speak of any
carefully planned educational concept or strategy of upbringing.
Children grew up to become the same people their parents were
and to take their place in due time (Kopczyńska-Jaworska and
Paprocka 1984: 372-376)1.

Etapy życia dziecka

Stages of a child’s life

Ludoznawcy i etnografowie badający i opisujący kulturę i życie
społeczne wsi polskiej w XIX wieku odnajdują w dzieciństwie
i dorastaniu chłopskim wyraźnie wyodrębnione etapy (BittnerSzewczykowa 1984). Pierwszy, krótki, lecz istotny, to okres połogu.
Od przebiegu porodu i stanu zdrowotnego matki oraz noworodka
zależały w dużej mierze jego przyszłe losy. Śmierć matki lub słabowitość czy choroba dziecka sprawiały, że szanse na przeżycie
gwałtownie malały. Jeżeli oboje przeszli poród i połóg pomyślnie, a matka miała pokarm, rozpoczynał się ponad roczny okres
karmienia piersią, kiedy dziecko pozostawało pod w miarę stałą
opieką matki. Przez większość XIX wieku niemowlęta pozostawały w powijakach i miały formowaną czaszkę (im bliższa kształtu
kuli głowa, tym lepiej). Dopiero po kilku miesiącach uzyskiwały
nieco więcej swobody. Mniej więcej roczne dziecko zaczynało
spożywać także pokarm dorosły, jednak w wielu przypadkach
okres przejściowy ciągnął się przez wiele miesięcy. Ze zmianą
diety wiązały się niebezpieczeństwa rozmaitych infekcji i zatruć
pokarmowych (biegunki) oraz zwiększona zapadalność na choroby zakaźne. Szczególnie bogate żniwo zbierały krztusiec, płonica,
ospa (z powszechnością szczepień nie było najlepiej) oraz szkarlatyna. Koło roku dzieci zaczynały chodzić, powoli zaczynały też
mówić, choć w wielu wypadkach obie te umiejętności przychodziły znacznie później. Przez kilka pierwszych lat najmłodszym
członkom rodziny pozwalano koncentrować się na poznawaniu
świata i zabawie. Dzieci były niejako maskotkami rodzinnymi,
wolnymi od obowiązków. Większość przekazów poświęconych
dzieciństwu chłopskiemu podkreśla, że koło 6-7 roku życia na

Folklorists and ethnographers who study and describe the culture
and social life in the 19th century Polish countryside find clearly
distinct stages of a peasant’s childhood (Bittner-Szewczykowa
1984). The first, short but important, stage is the postpartum period. The course of labour, the health of the mother and the fitness of
the baby at birth were decisive for the child’s future. The death of
the mother, but also weakness or ill health sharply decreased the
chances of survival of a new-born. If the mother and child went
through delivery and puerperium successfully, and the mother
was able to nurse the baby, a period of over a year of breastfeeding
would begin. At that time the child would be almost constantly
under the care of the mother. During the majority of the 19th century, babies were still swaddled in swaddling-clothes during their
infancy and had their skull was shaped (the closer to the shape of
a ball, the better). It was only after a few months that they were
given a little more freedom. An approximately one-year-old child
would also begin to eat adult food, but in many cases the transition
period lasted for many months. Changing the diet was associated
with dangers of various infections and food poisoning (diarrhoea)
and an increased incidence of infectious diseases. Particularly
frequent were whooping cough, smallpox (vaccinations were not
very widely spread) and scarlet fever. At around one year of age,
children began to walk, and also slowly began to speak, although
in many cases both of these skills came much later. For the first
few years, the youngest members of the family were allowed to
concentrate on exploring the world and playing. Children were
in some way the family mascots and free of any duties or chores.
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Rodzina, I poł. XX w.,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1920/3,
{Wizerunki, nota 250}
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małe istotki zaczynano nakładać kolejne zadania. Dziewczęta
zaczynały pomagać matkom lub babciom w rozmaitych pracach
kobiecych (zwłaszcza w kuchni i ogrodzie), chłopcy (ale też niemała część dziewcząt) zaczynali wdrażać się do pasionki początkowo gęsi, potem większych zwierząt. Obejmowanie obowiązków
pastucha wiązało się między innymi z uwolnieniem od dziecięcej
sukienki i „wciągnięciem porządnych, męskich spodni”. Etap
pastusi trwał kilka ładnych lat. W okresie przednowoczesnym,
kiedy na całym obszarze ziem polskich dominowała trójpolówka,
pasionka odbywała się zbiorowo. Powszechna też była instytucja
pastucha gromadzkiego – dorosłego pracownika, który sprawował pieczę nad ogólnym przebiegiem pracy i wydawał polecenia
wszystkim pastuchom. Pastuszkowie zajmowali się inwentarzem
pochodzącym z gospodarstwa rodzinnego lub tego, w którym odbywali służbę. Przebywając wspólnie przez wiele miesięcy w roku
(na pastwisku gromadzkim, ugorze, a po zbiorach na ścierniskach),
pastuszkowie obojga płci tworzyli zwartą, posiadającą swoją hierarchię i konwenanse grupę.
Pastwisko opuszczano w różnym wieku. Najczęściej wówczas,
gdy dziewczyna lub młodzieniec zostawali uznani za dostatecznie
dużych i rozgarniętych, by pomagać gospodarzowi lub gospodyni w pracach polowych i gospodarczych. Praca ta mogła być
wykonywana w gospodarstwie rodzinnym lub w charakterze
„obowiązku” (chłopaka lub dziewczyny) u krewnych czy sąsiadów
nieposiadających własnych dzieci w odpowiednim wieku. Czasem
opuszczano pastwisko w wieku lat czternastu, czasem siedemnastu. Osoby, dla których nie było innego zajęcia albo nie nadawały
się do podjęcia poważniejszych obowiązków, pozostawały na
pastwisku niekiedy znacznie dłużej. Stanowiło to jednak już nie
rutynowy etap socjalizacji, lecz świadectwo pewnej degradacji
społecznej i towarzyskiej. Jedna tylko forma pasienia pozostawała
atrakcyjna nawet dla dorosłych mężczyzn – a mianowicie nocny
wypas koni, często połączony z ich pławieniem w pobliskiej rzece
czy jeziorze.
Po pewnym czasie stażu w charakterze „chłopaka-podrostka” lub „dziewczyny-podlotka” dzieci przechodziły do kategorii
właściwie już „dorosłej”. Młodzi mężczyźni po „wyzwolinach”
(„wilku”, „frycu”) podejmowali się obowiązków parobka – u boku
ojca lub w ramach kontraktu, zaś panny uznane przez rodziców za

Most of the accounts devoted to peasant childhood emphasize that
around the age of 6 or 7, new tasks were given to the little ones.
Girls would start to help their mothers or grandmothers in a variety of women’s jobs (especially in the kitchen and garden), boys (but
also quite a few girls) would start to learn to take animals to graze,
initially geese, then larger animals. Taking on the responsibilities
of a shepherd boy or girl was associated, inter alia, with abandoning the child’s dress and “donning sturdy, manly trousers”. The
shepherding stage lasted several years. In the pre-modern period,
when on the whole territory of Poland three-field crop rotation
dominated, shepherding was a collective activity. The institution
of a “communal shepherd” was very common – he was an adult
worker who would supervise the work and give orders to all other
shepherds. The shepherd boys and girls looked after the livestock
from their family farmstead or from the farm where they served.
As they were spending time together for many months a year (in
the communal pasture, on fallow land and, after the harvest, on
stubbles), the shepherd boys and girls formed a cohesive group
with their own hierarchy and customs.
Young people would quit shepherding at different ages. Most
often, when a lass or a lad was found to be sufficiently big and
smart to assist the farmer or his wife in fieldwork and housework.
This could be on the family farm, or as a “ward” (boy or girl) at
relatives’ or neighbours’ who did not have their own children of
the appropriate age. Sometimes, young people would take animals
to graze until the age of fourteen, sometimes seventeen. People for
whom there was no other occupation, or who were unable to take
up more serious duties, would sometimes remain shepherds for
much longer. However, in such a case this was no longer a routine
stage of socialization, but testimony to some degree of social and
communal degradation. There was only one type of shepherding
which remained attractive even to adult men – namely watching
horses graze at night, which was often combined with bathing
them in a nearby river or lake.
After some time spent as a “lad” or “lass”, they would transit to
the category of a person actually “adult”. After their “liberation”
(“wolf”, “fritz”), young men took up their duties of farmhands – at
their father’s side or as a job, while unmarried girls considered by
their parents ready to be given away would be looking for a match.

Dziecko chłopskie w XIX i XX wieku
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„Dzieci wiejskie w polu”, pocz. XX w.,
fot. J. Kraszewska, Arch. PME Dep. Mich. 546,
{Wizerunki, nota 590}

“Village children in the field”, early 20th century,
photo. J. Kraszewska, Arch. PME Dep. Mich. 546,
{Images, note 590}
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gotowe do zamęścia zaczynały czekać na swatów. Panny na wydaniu i kawalerowie, podobnie jak pastusi, żyli w swoim własnym,
autonomicznym światku. Spotykali się na tańcach lub muzykach,
organizowali mniej oficjalne „schadzki młodzieży”, mieli „własne”
dni świąteczne, jak np. św. Katarzyny i św. Andrzeja.
Jednym z niemal niewystępujących w źródłach aspektów
dzieciństwa i dorastania dziecka chłopskiego są sprawy związane z seksualnością. Wiąże się to zapewne z silną tabuizacją tej
problematyki, jaka nastąpiła pod wpływem rozciągnięcia nad
tą sferą bacznego nadzoru Kościoła, a jednocześnie radykalną
purytanizacją obyczajowości warstw oświeconych w XIX wieku.
Skądinąd wiadomo, że jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XIX
wieku obyczaje seksualne w polskiej warstwie chłopskiej były dość
swobodne. Sprzyjały temu bezpośredni kontakt z zachowaniami
prokreacyjnymi zwierząt gospodarskich oraz swoboda obyczajowa panująca zazwyczaj na pastwisku gromadzkim. Z ogólnego
przyzwolenia na pewien zakres swobody seksualnej wyłączone
były córki najlepszych rodzin gospodarskich, które ceniły się
wyżej i od których oczekiwano więcej. W miarę upływu czasu
wymóg wstrzemięźliwości poszerzano na coraz większą grupę
dziewcząt. W większości regionów ziem polskich w początku XX
wieku uważano, że „gospodarska córka” powinna do ślubu stawać
nietknięta. Także posiadanie dziecka nieślubnego z dziesięciolecia
na dziesięciolecie stawało się coraz większym problemem. O ile
w pierwszej połowie XIX wieku raczej nie niweczyło szans na
przyzwoite małżeństwo, to pod koniec stulecia mogło bardzo poważnie obniżać pozycję w rankingach matrymonialnych.
Źródła niemal zupełnie milczą o niestandardowych zachowaniach seksualnych. Na podstawie pojedynczych, zawoalowanych
przekazów można sądzić, że zdarzało się w chłopskich chałupach,
stajniach, oborach, stodołach, sadach, na pastwiskach i stogach
na polu to samo, co w przestrzeni dworskiej i miejskiej. A więc
odnotowywano przypadki stosunków kazirodczych, pedofilii
(celowali w tym starsi, samotni rezydenci przy rodzinie) i zoofilii dzieci i młodzieży (męskiej rzecz jasna). Spotykały się one
z naganą i starano się je przerywać, ale jeśli nie przybierały form
ostentacyjnych, traktowano je (przypuszczalnie) jako formy zastępczego rozładowania popędu seksualnego. Natomiast jednoznacznie potępiano zachowania homoseksualne. Wydaje się, że

Marriageable girls and bachelors, just like shepherds, lived in their
own, autonomous world. They would meet at dances or concerts,
organized less official “trysts”, had “their own” holidays, such as
St. Catherine’s and St. Andrew’s Days.
One of the aspects of the childhood and adolescence of a peasant child which is almost absent from any sources is sexuality.
This is probably related to the radical tabooisation of this aspect
of life which happened as the Church turned its vigilant eyes to
these issues. At the same time this may be due to the radical puritanizing morals of the enlightened classes in the 19th century.
Moreover, it is known that even in the first decades of the 19th
century, the sexual mores of the Polish peasant class were quite
loose. This was facilitated by direct contacts with the procreational behaviours of farm animals, but also by a certain freedom of
customs usually prevailing at the communal pasture. Daughters
of the best peasant families, who valued themselves higher and
from whom more was expected, were excluded from this general
consent to allow for a certain degree of sexual freedom. As time
went by, the duty of abstinence was extended to more and more
girls. In most regions of Poland in the early 20th century, it was
believed that a “farmer’s daughter” should remain untouched until
marriage. A child out of wedlock also became more of a problem
as decades passed. While in the first half of the 19th century it
did not destroy the chances of a decent marriage, at the end of the
century it could seriously lower the position of the mother in the
matrimonial race.
Sources are almost completely silent about non-standard sexual behaviour. On the basis of very scarce and cryptic accounts,
one might conclude that the same things happened in peasant
cottages, stables, cowsheds, barns, orchards, pastures, haystacks
and in the fields, as did at court and in the city. Thus, there were
some noted cases of incestuous intercourse, paedophilia (mainly
perpetrated by elderly and single men residing with a family) and
zoophilia by children and adolescents (male, of course). The culprits were reprimanded and efforts were made to stop any relapse,
but if these behaviours were not ostentatious, they were (I believe)
treated as a form of alternative release of sexual tension. However,
homosexual behaviour was unequivocally condemned. It seems
that in this case the taboo was so strong that young people with
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w tym przypadku tabu było tak silne, że młodzież o preferencjach
w tym kierunku starała się za wszelką cenę wyprzeć ich świadomość i żyć samotnie lub w związkach heteroseksualnych, a gdy
okazywało się to niemożliwe – opuszczała wieś.
Od naszkicowanego wyżej modelu wychowawczego był istotny wyjątek. Już w epoce pańszczyźnianej niektórzy zamożni
i cieszący się sympatią pana chłopi decydowali się na zapewnienie jednemu z synów awansu społecznego (lub jak napisał mało
elegancko lecz prawdziwie Jan Deczyński – uwolnienie grzbietu
syna od „ekonomskiego bata”). Taki chłopak bywał oddawany na
służbę a jednocześnie naukę do księdza (co otwierało drogę do seminarium duchownego lub nowicjatu klasztornego), kiedy indziej
na służbę do dworu a potem do szkoły w mieście. Jeżeli wykazał
się dostatecznymi zdolnościami i determinacją, po zdobyciu wykształcenia obejmował posadę urzędniczą, zostawał duchownym,
a niekiedy robił majątek jako przedsiębiorca. W XIX wieku wzrastała też stopniowo grupa chłopskich dzieci, które już bez protekcji
pańskiej, po ukończeniu elementarnej szkoły wiejskiej i korepetycjach, zdawały egzaminy do pierwszych klas gimnazjów czy szkół
zawodowych (zwłaszcza seminariów nauczycielskich i niższych
seminariów duchownych) (Mędrzecki 2002: 52-54).

preferences in this direction tried at all costs to repress them and
live alone or in heterosexual relationships and, when it turned out
to be impossible, they left the village.
There was one notable exception to the upbringing model outlined above. Already in the era of serfdom, some wealthy peasants well-liked by their lord would endeavour to ensure a social
promotion to one of their sons (or, as Jan Deczyński not very
elegantly but truthly wrote they would try to free their son’s back
from the “land steward’s whip”). Such a boy was sometimes put in
someone’s service and at the same time was to study to become
a priest (which opened the way to the seminary or monastic novitiate), at other times he would serve at court and then go to school
in the city. If he showed sufficient skill and determination, after
graduating, he would take up a clerk’s position, become a clergyman, and sometimes make a fortune as an entrepreneur. In the
19th century, a constantly growing group of peasant children
after graduating from elementary village schools and with some
tutoring, would take exams to the first grades of middle schools or
vocational schools without the protection of their lord (especially
at teachers’ seminaries and lower level theological seminaries)
(Mędrzecki 2002: 52-54).

Dziecięca codzienność

A child’s daily life

Co oczywiste, nie każde przyjście dziecka na świat było przyjmowane z taką samą akceptacją i zadowoleniem. To, co w rodzinie,
zwłaszcza mającej co do garnka włożyć, było oznaką błogosławieństwa Bożego, dla dziewcząt i kobiet niepozostających w związku
małżeńskim stanowiło z reguły widomy symbol złego prowadzenia się. Los nieślubnego dziecka był nie do pozazdroszczenia.
Z reguły wraz z matką (często służącą) pozostawało w ubóstwie,
nawet jeżeli było dzieckiem gospodarskiej córki traktowano je jako
obce i przy najbliższej okazji pozbywano z domu, wynajmując na
służbę. Niewiele lepsza bywała dola sieroca. Zwłaszcza małe dzieci
odumarłe przez matkę były często źle traktowane przez macochę. Szczególnie gdy pojawiały się dzieci z drugiego małżeństwa,
sieroty oddawano do krewnych albo wręcz na służbę do obcych
(Smoleńcówna 1890).Także w aspekcie materialnym dzieciństwo chłopskie stanowiło integralny element ówczesnej kultury

Obviously, not every childbirth was met with the same acceptance
and satisfaction. An event which in a family making easily both
ends meet was a happy sign of God’s blessings, would be a visible
sign of bad conduct of girls and unmarried women. The fate of an
illegitimate child was unenviable. As a rule, the child remained
together with the mother (often a maid) in poverty. Even if birthed
by a farmer’s daughter, bastards were treated as strangers and at
the earliest opportunity would be thrown out of the house and
sold into servanthood. An orphan’s life was not much better. It is
mainly true of young children whose mother died and who were
often treated badly by their stepmothers. Especially when there
were children from a second marriage, orphans were sent to relatives or even to serve at strangers’ (Smoleńcówna 1890).
Also in the material aspect, a peasant’s childhood constituted
an integral element of the peasant culture at that time. The first
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Child in a wooden pram, 1974,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 1202/3,
{Accessories, note 340}
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5
Dziecko w drewnianym wózku, 1974,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 1202/3,
{Akcesoria, nota 340}

months of a child’s life were spent, as a rule, either in a lounger
suspended from the ceiling or, much more often, in a cradle. This
permanent element of home furnishings would serve the family
for generations – it was kept in a storage room and brought back
to the house when needed. Sometimes, apart from the cradle, the
family would use a wooden trough/basin for washing and bathing
babies. The second piece of equipment for children which could be
found in a peasant’s cottage was a walker. It helped the little ones
in mastering the difficult art of walking, and at the same time restricted their freedom of movement around a room full of hazards.
Until the 1960s, a peasant child’s toys were made either at home
or by local craftsmen. They were most often made of wood and
old fabrics or paper, at best sometimes painted in bright colours.
Nevertheless, they were excellent at attracting the full attention of
a child lying in a cradle, served as a beloved doll, simulated a perky
steed, and, later, a car or a plane.
In fact, the only outfit of a child, worn by both sexes until the
age of 5-6, were linen shirts. In cold weather, small children were
dressed in clothes belong to adults or older siblings. Children’s
shoes were practically not used. Shepherd children and slightly
older girls wore clothes modelled on the older children’s attire,
very often inherited from older siblings or sewn anew adult clothing. A radical change took place when the child became a teenager.
A new decorated shirt and caftan or jacket, a decent dancing skirt
or solid pants, and finally leather shoes – all these were important
to hold a good position in social life, and thus also on the matrimonial market. It was on clothing, ornaments or gadgets that were
fashionable at the time (a city hat, a cigarette case, a watch, and in
the interwar period a bicycle) that rural youth would spend most
of the money earned outside the farmstead.
Within the same “order of things”, it was assumed at that time
that children, just like young animals and freshly planted crops,
were weaker than adults and especially vulnerable to various
diseases, dangers and accidents. Such an attitude towards children and childhood, tainted by a considerable load of fatalism
and readiness to accept any fate, did not mean that the parents
lacked positive emotions towards their offspring. The parents and
the entire social entourage would simply adopt towards the child
the attitude of a kind supporter who would assist in the young
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chłopskiej. Pierwsze miesiące życia dziecko spędzało z reguły
albo w leżaku podwieszonym pod powałą, albo, znacznie częściej,
w kołysce. Ten stały element wyposażenia izby służył rodzinie
przez pokolenia – przechowywany w jakimś składziku i wnoszony
do izby w razie potrzeby. Czasem kołysce towarzyszyło drewniane
koryto-wanienka służąca do mycia i kąpieli niemowląt. Drugim
dziecięcym sprzętem pojawiającym się w chałupie chłopskiej był
chodzik – pomagał w nauce trudnej sztuki chodzenia, a jednocześnie choć trochę krępował swobodę przemieszczania się po pełnej
niebezpieczeństw izbie. Aż po lata 60. XX wieku zabawki dziecka
chłopskiego były wykonywane albo w domu, albo przez lokalnych
rzemieślników. Były najczęściej z drewna i zużytych tkanin lub
papieru, co najwyżej czasem malowane w jaskrawe barwy. Tym
niemniej często świetnie pochłaniały uwagę dziecka leżącego
w kołysce, służyły za ukochaną lalkę, pozorowały dziarskiego
rumaka czy później samochód lub samolot.
Właściwie jedynym strojem dziecka, noszonym przez obie
płcie aż do osiągnięcia wieku 5-6 lat, były płócienne koszule.
W razie chłodu małe dzieci okutywano w stroje dorosłych lub
starszego rodzeństwa. Butów dziecięcych praktycznie nie używano. Pastuszkowie i nieco starsze dziewczynki nosili odzież
wzorowaną na starszych, bardzo często dziedziczoną po starszym
rodzeństwie lub przeszywaną z odzieży rodzicielskiej. Radykalna
zmiana następowała, gdy dziecko przekształcało się w podrostka
lub podlotka. Nowa zdobiona koszula i kaftan lub marynarka,
porządna spódnica do tańca lub solidne spodnie, wreszcie skórzane buty – miały istotne znaczenie dla dobrej pozycji w życiu
towarzyskim, a co za tym idzie i na giełdzie matrymonialnej.
Właśnie na odzież, ozdoby lub modne wówczas gadżety (miejski
kapelusz, papierośnica, zegarek, w okresie międzywojennym
rower) młodzież wiejska wydawała większość zarabianych poza
gospodarstwem pieniędzy.
Za element naturalnego porządku rzeczy przyjmowano, że
dzieci, tak samo jak młode zwierzęta i świeżo zasadzone rośliny,
są słabsze od dorosłych, a do tego szczególnie narażone na najrozmaitsze choroby oraz niebezpieczeństwa i wypadki losowe.
Taka postawa wobec dzieci i dzieciństwa, zawierająca znaczny
ładunek fatalizmu i gotowość na przyjęcie każdego wyroku losu,
nie oznaczała braku pozytywnych emocji w stosunku do po-
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tomstwa. Istota sprawy tkwiła w tym, że rodzice i całe otoczenie
społeczne przyjmowali wobec dziecka raczej postawę życzliwego
kibica, który wspiera rozwój młodego organizmu, niż czuli się
kimś, na kim spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i życie młodego człowieka. Dokonywano wielu czynności i zabiegów, które
miały odsunąć od dziecka liczne zagrożenia, niebezpieczeństwa
i choroby, a także zapewnić mu zdrowie, urodę, szczęście i rozwój
pozytywnych cech charakteru. Uznawano jednak jednocześnie,
że możliwości rzeczywistego wpływania na losy dziecka przez dorosłych są niewielkie. I za obowiązującą zasadę przyjmowano, że
„jak się ma chować, to się będzie chować”, a jak nie – to nie. Jeżeli
dziecko rodziło się słabowite – czekano, w którą stronę pójdzie.
Kiedy odstawiano je od piersi i przechodzono na pokarm „dorosły” – dziecko albo dawało sobie radę, albo nie. Gdy przebywało
kolejne choroby wieku dziecięcego, na przykład krztusiec, ospę
czy szkarlatynę – było w stanie pokonać chorobę lub umierało.
To, czy zapadało na gruźlicę, zależało raczej od indywidualnych
predyspozycji i zamożności rodziny niż ewentualnych świadomych zabiegów wychowawców. Ta sama zasada obowiązywała
w odniesieniu do wypadków. Wszystkie dzieci tak samo biegały po
podwórkach, kręciły się pod kuchnią na której stały gary z gorącą
strawą lub wodą, zostawały w chałupie ze zwierzętami, bawiły
się nad stawami czy rzeczkami. Większość ocierała się o niebezpieczeństwo szczęśliwie bez konsekwencji, niektóre miały pecha
i ulegały wypadkom.
Nie zapominając o wielu ciemnych stronach dzieciństwa chłopskiego w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, można zaryzykować opinię, że generalnie rzecz biorąc przebiegało ono w korzystniejszych warunkach materialnych i zdrowotnych, a przede
wszystkim w znacznie lepszym klimacie społecznym, niż dzieciństwo w rodzinach wyrobniczych i proletariackich w mieście. Biedna rodzina miejska gnieździła się zazwyczaj w mieszkaniu jednoizbowym, ciemnym i zawilgoconym, rodzice pracowali znacznie
bardziej intensywnie niż rolnicy i mieli mniej czasu dla swych
pociech, zaś podwórko i ulica miejska stanowiły znacznie bardziej
niekorzystne dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci środowisko niż
obejście chłopskie. Stąd też śmiertelność wśród dzieci miejskich
była znacznie wyższa niż wśród chłopskich, a rozwój fizyczny
dzieci ubogich mieszczan wyraźnie słabszy niż chłopskich.

organism’s development, but did not necessarily feel entirely
responsible for the health and life of a young person. Many activities and procedures were performed to keep the child safe from
numerous threats, dangers and diseases. And also to provide the
young one with health, beauty, happiness and positive character
traits. However, it was also widely recognized that adults had only
very limited possibilities to truly influence the fate of the child.
And the commonly adopted rule was that “if it is meant to thrive,
it will thrive”, and if it is not meant to – then it will not. If a child
was born a weakling one would wait to see “which way things
would go”. When weaned and introduced to “adult” food, a baby
would either adapt smoothly to the change or not. When a child
successively caught childhood diseases, such as whooping cough,
smallpox, or scarlet fever, it would either overcome them or die.
Whether or not a young one developed tuberculosis depended
more on the individual predispositions and wealth of the family
than on the deliberate actions of its caretakers. The same rule applied to accidents. All children would play on the farm’s grounds,
hang around the kitchen where there were pots of hot food or
water, stay in the cottage with animals, play by ponds or rivers.
Most would happily avoid those dangers – some were unlucky
and had accidents.
Without forgetting the numerous dark sides of peasant childhood in the late 18th and first half of the 19th century, one can
nevertheless risk the opinion that, in general, it took place in
more favourable material and sanitary conditions, and above all
in a much better social climate than the childhood of children
from hired workers’ and proletarians’ families in the city. Poor
urban families usually lived in a cramped one-room, dark and
damp apartment. The parents worked much more intensively
than farmers and had less time for their children. Moreover, the
outdoors and city streets were a much more harmful and dangerous environment for children than a peasant’s farmyard. Hence,
the mortality rate among urban children was much higher than
among peasants, and the physical development of children of poor
burghers was clearly weaker than that of peasants.
The countryside and the peasants were gradually getting under
the influence of modernization processes which also determined
the direction of civilizational and cultural changes in Polish lands
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6
Rodzina, pocz. XX w.,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1873/15,
{Wizerunki, nota 276}

11 Podpis w języku polskim | Podpis w języku angielskim
Family, early 20th century,
photo. W. Migacz, Arch. PME N. 1873/15,
{Images, note 276}
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Oddziaływanie na wieś i warstwę chłopską procesów modernizacyjnych, decydujących o kierunkach przemian cywilizacyjnych
i kulturowych ziem polskich, miało także przemożny wpływ na
charakter chłopskiego dzieciństwa i młodości. Za najważniejsze należy uznać stopniowe zwiększanie się wpływu na dziecko
chłopskie czynników zewnętrznych w stosunku do grupy rodzinnej i najbliższego środowiska społecznego. Wpływ ten miał po
części charakter oddziaływania intencjonalnego (głównie, choć
nie tylko instytucjonalnego), po części był pochodną globalnych
procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

and had a profound impact on peasant childhood and youth. The
most important change was the gradual increase in the influence
of external factors on the peasant child in comparison to the
influence of the family group and of the closest social environment. This influence was partially intentional (mainly but not
only institutional), partially derived from global civilizational
and cultural processes.
The influence of institutions on the upbringing of a child
The catholic church

Wpływ instytucji na wychowanie dziecka

ch

Szkoła

School

Drugą instytucją zewnętrzną, która w coraz większym stopniu
współkształtowała dzieciństwo i młodość chłopską, była szkoła,
aż do 1939 roku głównie elementarna, powszechna. W okresie
feudalnym chłopi traktowali ją jako sprawę „pańską”, a powiedzenie „kto biegły w piśmie do piekła się ciśnie” powtarzali powszechnie. Sytuacja zaczęła się zmieniać początkowo w zaborze pruskim,
gdzie już w początku XIX wieku wprowadzono obowiązek szkolny.
Następnie, już w drugiej połowie XIX wieku, nauka szkolna na
wsi zaczęła się upowszechniać w autonomicznej Galicji. Ostatni
na drodze do masowej alfabetyzacji wsi był zabór rosyjski, gdzie
do 1914 roku nauczaniem objęto zaledwie 30% dzieci wiejskich
w wieku szkolnym. Dopiero w okresie międzywojennym, dzięki wprowadzeniu w 1918 roku obowiązku nauki szkolnej do 14
roku życia, uczyniono edukację polskich dzieci chłopskich rzeczywiście powszechną. Znaczenia instytucji szkoły dla zmiany
dotychczasowego kształtu socjalizacji dziecka chłopskiego nie
sposób przecenić. Jak pisał w 1938 roku Józef Chałasiński, „Pastuch i uczeń! To są dwa przeciwstawne wzory osobowo-społeczne,
pomiędzy którymi nie ma pojednania […]. Pomiędzy tymi dwoma
biegunami zawiera się proces kształtowania osobowości młodzieży wiejskiej w wieku obowiązku szkolnego, kiedy to dziecko
jako członek społeczności szkolnej jest uczniem, a równocześnie
jako członek rodziny – pastuchem. Te dwa bieguny to z gruntu
odmiennie zbudowane systemy społeczno-kulturalne o odmiennych kryteriach wartości człowieka, odmiennych autorytetach
społecznych. Pierwszy opiera się na zwartej grupie rodzinnej,
podporządkowującej indywidualność członków i przestrzegającej
niezmienności form zbiorowego życia, drugi opiera się na indywidualności jednostki i przed jednostką otwiera zróżnicowane
i zmieniające się tereny kariery życiowej i indywidualnego sukcesu” (Chałasiński 1938: t. 4, 29-30).
W epoce przednowoczesnej proces socjalizacji dziecka chłopskiego był nastawiony na jego przygotowanie do spędzenia całego
życia w ramach społeczności lokalnej, najlepiej na pozycji społecznej takiej samej, jaką posiadali jego rodzice. Pogląd na świat i cała
wiedza na jego temat przekazywana w tym procesie miała charakter wiedzy lokalnej. Tymczasem szkoła, zwłaszcza państwowa,

The second external institution which increasingly co-shaped
childhood and peasant youth was school, until 1939 mainly elementary universal school. During the feudal period, peasants
treated school as a “lordly” matter, and repeated the saying that
“whoever writes fairly and well, is destined to go to hell” (pl. “kto
biegły w piśmie do piekła się ciśnie”). The situation began to
change first in the Prussian partition, where compulsory schooling was introduced at the beginning of the 19th century. Then,
in the second half of the 19th century, school education began to
spread in the countryside in autonomous Galicia. The last region
to embark on a journey towards mass literacy in the countryside
was the Russian partition, where only 30% of rural children of
school age received education by 1914. It is only in the interwar
period and more exactly in 1918 that the education of Polish
peasant children was made truly universal when school became
compulsory until the age of 14. The important part played by
school as an institution in implementing changes in the current
socialization of a peasant child cannot be overestimated. As Józef
Chałasiński wrote in 1938, “Shepherd and pupil! These are two
opposite personal and social patterns, between which there is no
reconciliation / … /. Between these two poles is encapsulated the
process of shaping the personality of rural youth at compulsory
school age when the child is a member of the school community
and a pupil but at the same time a family member and a shepherd.
These two poles are fundamentally different social and cultural
systems with diverging criteria for a human’s value, and with
other social authority figures. The former is based on a compact
family group, where the individuality of its members is subordinated to the collectivity and respecting some unchanging forms
of collective life. The latter is based on a person’s individuality
and offers individuals diverse and changing areas of a career and
individual success in life” (Chałasiński 1938: vol. 4, 29-30).
In the pre-modern era, the socialization process of peasant
children was geared toward preparing them to spend their entire
life in the local community, preferably in the same social position
as their parents. The world view and the knowledge inculcated
within this process was local knowledge. Meanwhile school, es-
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Pierwszą instytucją zewnętrzną, której wpływ na dziecko chłopskie w ciągu XIX i XX wieku systematycznie wzrastał, był Kościół
katolicki. Od okresu reform agrarnych (w różnych częściach ziem
polskich miały one miejsce w różnym czasie), Kościół zaczął traktować dzieci wiejskie jako odrębną kategorię wiernych, którym
należy poświęć należytą uwagę. Z dziesięciolecia na dziesięciolecie duchowieństwo parafialne coraz więcej czasu poświęcało
na nauczanie katechizmu, a następnie przygotowanie dzieci do
przyjęcia pierwszej komunii. Od lat 60. XIX wieku w zaborze
pruskim, a wkrótce i w innych regionach zaczęto organizować
uroczyste, zbiorowe pierwsze komunie dla dzieci z całej parafii.
Przygotowywano okazjonalne stroje, organizowano poczęstunki
na plebanii, wykonywano pamiątkowe fotografie. W ostatnich
dziesięcioleciach XIX stulecia zaczęto organizować młodzież
chłopską obojga płci w parafialnych chórach i zespołach amatorskich, kółkach wspólnej modlitwy, inspirowano do udziału w pielgrzymkach. Młodzież starszą objęto systematycznym nauczaniem
przedmałżeńskim, które kończyło się egzaminem warunkującym
zgodę duchownego na udzielenie pożądanego sakramentu (Olszewski 1996). Wpływ Kościoła na kształtowanie osobowości
dzieci i młodzieży chłopskiej nie zmalał i w XX wieku. W okresie
międzywojennym katolickie stowarzyszenia młodzieży wiejskiej
były najbardziej powszechną formą zrzeszania się na wsi polskiej.

Peasant children in the nineteenth and twentieth centuries
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Kościół katolicki

The first external institution whose influence on the peasant child
in the 19th and 20th centuries systematically increased was the
Catholic Church. From the period of agrarian reforms (they took
place at different times in different parts of Poland), the Church
began to treat village children as a separate category of worshippers who should be given due attention. Decade after decade, the
parish clergy would spend more and more time teaching the catechism and then preparing the children for their First Communion.
From the 1960s, in the Prussian partition, and soon also in other
regions, ceremonial, collective first communions for children
from the entire parish began to be organized. Special outfits were
prepared for the occasion, refreshments were served in the presbytery, and commemorative photographs were taken. In the last
decades of the 19th century, peasant youth of both sexes began to
participate in organized activities such as parish choirs, amateur
bands and collective prayer circles. People were also encouraged to
participate in pilgrimages. Older adolescents were enrolled to systematic premarital lessons, which ended with an exam. Passing it
was a precondition for the clergyman’s consent to administer the
desired sacrament (Olszewski 1996). The influence of the Church
on shaping the personality of peasant children and youth did not
wane in the 20th century. In the interwar period, Catholic rural
youth associations were the most common form of association in
the Polish countryside.
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z założenia była instytucją mającą wpajać uczniom wiedzę zgodną
z tzw. naukowym poglądem na świat. Uczniowie co i rusz stawali
więc przed dylematem: pozostawać przy tym, czego dowiadywali
się w domu, czy przyjmować perspektywę nauczyciela (lub coraz
częściej nauczycielki!) i podręcznika. Nie dało się bowiem jednego z drugim pogodzić. „Pierwszy raz błysnęło, każdy się żegna
pobożnie, aby mu się co złego w czasie burzy nie trafiło. Daleki
grzmot – święty Eliasz jeździ wozem po niebie, wozi pioruny św.
Michałowi Archaniołowi, tłumaczą sobie pastuchy. Błysnęło na
krzyż, po takim znaku gdzieś na pewno trzaśnie. Tylko trzaśnie –
słowa piorun nie można wymawiać (zwłaszcza w takiej chwili, gdy
jest ich pod dostatkiem) bo to grzech – przekleństwo. Naturalnie,
że wszystkimi piorunami Pan Bóg dysponuje, a św. Michałowi
każe diabłów strzelać. Św. Michał spełnia rozkaz rzetelnie, wali
piorunem w ziemię. Jak gdzieś roztrzaska, rozedrze drzewo, lub
gdzie jaki widomy znak zrobi taki piorun, to wiadomy znak dla
ludzi, że jednego diabła mniej, a jak nic nie zostanie tylko pójdzie
w ziemię, to nie udało się Michałowi, musi dalej celować w tego
samego diabła. Sama strzała pioruna idzie siedem łokci w ziemię
głęboko i co rok potem jeden łokieć wychodzi z powrotem, a za
siedem lat wyjdzie na wierzch ziemi i nieraz znaleźliśmy taką
strzałę, podobną do kuli karabinowej i ulepioną jakby z siarki.
Dobre to jest podobno od bólu oczu” (Chałasiński 1938: t. 1, 282).
Wiedzy tego pamiętnikarza, wyniesionej z pastwiska, nie da się
uzupełnić o wiedzę na temat wyładowań elektrycznych w czasie
burzy przekazaną w czasie lekcji przyrody.
Nie bez znaczenia było i to, że w szkole, w której często najważniejszymi osobami były kobiety, relacje między dziewczętami
i chłopcami budowane były na zupełnie innych zasadach niż
w chłopskiej chałupie czy na pastwisku. Tu dziewczęta były „koleżankami”. Należało się do nich odnosić i odzywać grzecznie – po
miejsku i z szacunkiem. Dziewczęta w wielu przypadkach uczyły
się lepiej i miały lepsze oceny niż chłopcy.
W konfrontacji ze środowiskiem rodzinnym i wioskowym
z dziesięciolecia na dziesięciolecie szkoła wygrywała coraz częściej. Jeszcze w początkach okresu międzywojennego opór przeciwko powszechnemu obowiązkowi szkolnemu był spory, w wielu
przypadkach dzieci przerywały naukę po dwóch czy trzech latach.
Jednak w drugiej połowie lat 30. sytuacje te były już rzadkie,

pecially state school, was, by definition, an institution designed to
instil in pupils knowledge which was consistent with the so-called
“scientific view on the world”. Therefore, the students were more
and more often faced with the following dilemma – should they
keep to what they had learned at home or rather take the perspective of the teacher (increasingly often a female teacher!) and the
schoolbook. It was impossible to reconcile the one with the other.
“When the first lightning hit, everyone crossed themselves piously
so that nothing bad would happen to them during the storm. A far
away thunder – Saint Elias rides a cart across the sky, transporting
lightning arrows for St Michael the Archangel – so the shepherds
told each other. A cross-shaped lighting, after such a sign it will
surely hit somewhere. Only “it will hit” was said aloud – the word
“lightning” could not be uttered (especially at such a moment
when there was a stormy weather around), because it was a sin –
a curse. Of course, God decides about the trajectory of lightning
bolts, and St. Michael tells the devils to shoot. Saint Michael fulfils
godly orders diligently and strikes the earth with lightning. If he
manages to shatter something, to tear a tree to pieces, or if there
is any visible sign of such a lightning strike, people will know this
is a sign that there is one devil less on earth. And if nothing is hit,
but all goes to the ground, this means Michael failed and must
target again the same devil he has missed. The lightning arrow
itself reaches seven cubits deep into the ground, and every year
after that, it comes back one cubit closer to the surface. Within
seven years it will come out and resurface from the earth. We have
oftentimes found such arrows, shaped like rifle bullets looking as
though they were made of sulphur. It is supposed to be a good cure
for pain in your eyes” (Chałasiński 1938: vol. 1, 282). The popular
beliefs which this diarist obtained at the pasture could in no way
be supplemented by the facts about electrical discharges during
a storm passed on during earth science lessons.
It is worth stressing that in school, where women would usually hold the most important positions, the relationship between
girls and boys was built on completely different principles than
in a peasant cottage or at the pasture. Here, the girls were “school
friends”. They had to be addressed and treated politely, as per the
city fashion, and with respect. Many a time, girls were better pupils and had better grades than boys.
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a wiedza szkolna traktowana była powszechnie jako „lepsza” od
domowej. Przynajmniej przez same dzieci. Ostatecznie szkoła jako
instytucja przygotowująca dzieci chłopskie do dorosłego życia –
nie tylko poza wsią, ale i do zawodu rolnika – zwyciężyła w latach
50. i 60. XX wieku (Biernacka 1984).

As decades went by, school would win more and more in confrontation with the family environment and village entourage. Even
at the beginning of the interwar period, there was considerable
resistance to compulsory schooling, and many children dropped
out after two or three years. However, in the second half of the
1930s, these situations had already become rather rare, and school
knowledge was generally regarded as “better” than wisdom acquired at home. At least this was what the children themselves
thought. Ultimately, in the 1950s and 1960s, school as an institution meant to prepare peasant children for an adult life not only
lived far from the countryside, but also teaching them the farming
profession won the day (Biernacka 1984).

Wojsko
Trzecią wielką instytucją, która w XIX i XX wieku żywo interesowała się dzieckiem chłopskim, było wojsko. Jako pierwsze
Prusy, a w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku także Austria
i Rosja wprowadziły powszechną służbę wojskową. Oznaczało to,
że mniej więcej 1/3 dzieci chłopskich płci męskiej spędzała kilka
lat w armii. Rekruci przechodzili podstawowe szkolenie wojskowe,
zazwyczaj uczyli się podstaw czytania i pisania, nabywali szereg
kompetencji technicznych, ale i społecznych. Poznawali, a często
przyswajali nowe wartości i normy postępowania – odmienne od
tych, które wynieśli z domu rodzinnego. A przede wszystkim byli
wdrażani do nowej formuły posłuszeństwa i lojalności – wobec
przełożonych, armii, której byli częścią, a nade wszystko wobec
państwa i miłościwie w nim panującego monarchy. W dużej mierze za sprawą służby wojskowej upowszechniło się wśród chłopów
przekonanie, że są ludźmi „cesarskimi”, albo „carskimi”, czyli należącymi do monarchy – potężnego, posiadającego wielką armię,
surowego, ale też dbającego o swych poddanych2.
Ideologia narodowa
Czwarty element, którego nie może zabraknąć w tej wyliczance –
mimo że nie stała za nim pojedyncza znacząca instytucja – to
ideologia narodowa. Wbrew naiwnym przekonaniom romantycznych ludoznawców i ludomanów w kulturze chłopskiej nie
było miejsca na świadome kreowanie i pielęgnowanie uczuć narodowych. Rejestrowany przez Wincentego Pola, Oskara Kolberga
i wielu innych silny związek ludu polskiego z religią i Kościołem
katolickim, jak też przywiązanie do mowy i obyczajów przodków,
miały charakter więzi nawykowej, a nie świadomego pielęgnowania poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty o wymiarze ponadlokalnym. Dowodnie świadczy o tym choćby analiza

The army
The third major institution keenly interested in the fate of peasant boys in the 19th and 20th centuries was the military. Prussia
was the first to introduce universal military service, followed in
the last decades of the 19th century by Austria and Russia. This
meant that roughly 1/3 of male peasant children would spend
several years in the army. Recruits followed an elementary military training, usually learned the basics of reading and writing
and acquired a number of technical and social competences. They
learned and often absorbed new values and norms of behaviour,
different from those they had brought with them from their family home. And most of all, they were introduced to a new formula
of obedience and loyalty to their superiors, to the army they were
a part of, and above all, to the National and the ruling Monarch.
Military service made boys widely accept the fact that they were
either “imperial men” or “the Tsar’s men” – i.e. that they belonged
to a Monarch – a powerful ruler with a huge army, strict, but also
caring for his subjects2.
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National ideology
The fourth element that must not be left out of this enumeration,
even though there was not one single, significant institution
behind it, is national ideology. Contrary to the naive beliefs of
romantic folklore scholars and folk lovers, there was no place in
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opowieści i podań powtarzanych w czasie spotkań sąsiedzkich
lub też opowiadanych dzieciom. Na żadnym etapie klasycznego
dzieciństwa chłopskiego nie odnajdujemy elementu świadomej
edukacji narodowej czy patriotycznej. Stąd przede wszystkim
pojawił się sformułowany jeszcze przez Tadeusza Kościuszkę
postulat unarodowienia chłopów i wciągnięcia ich do polskiej
wspólnoty politycznej. Polska warstwa oświecona oraz oficjalne
i nieoficjalne instytucje polskiego życia narodowego pracowały na
rzecz osiągnięcia tego celu przez cały XIX i znaczną część XX wieku, zarówno poprzez bezpośrednią propagandę polityczną skierowaną do dorosłych, jak i poprzez edukację młodszych pokoleń
w języku polskim i z wykorzystaniem polskich treści patriotycznych. Biorąc pod uwagę, że polityka władz państw zaborczych szła
w przeciwnym kierunku – czyli kształtowania polskich chłopów
na lojalnych poddanych „cesarskich” czy „carskich” – nie było
to zadanie łatwe. Jednak w Galicji w drugiej połowie XIX wieku
szkoła została spolonizowana, zaś w zaborze rosyjskim po 1863
roku nastąpił ożywiony rozwój tajnego nauczania w języku polskim i duchu patriotycznym (Brodowska 1974). Bardzo ważnym
narzędziem propagowania polskiego ducha narodowego na wsi
polskiej wszystkich trzech zaborów stała się prasa. „Przyjaciel
Ludu”, „Pszczółka”, „Gazeta Świąteczna”, „Polak” czy „Zaranie”
były czytane na głos na zebraniach sąsiedzkich czy na plebaniach
po niedzielnej sumie i docierały także do wielu niepiśmiennych.
Jednocześnie, wraz z „samouczkami” Konrada Prószyńskiego
„Promyka”, stanowiły podstawowe podręczniki do doskonalenia
umiejętności czytania przez dzieci chłopskie. Ważnym kanałem
transmisji treści narodowych i patriotycznych był też Kościół
katolicki oraz działające pod jego patronatem organizacje dla
dzieci i młodzieży wiejskiej. Wydaje się, że już w początkach XX
wieku, zwłaszcza po rewolucji 1905 roku, niemała część dzieci
chłopskich w rodzinie, u sąsiadów lub w parafii zapoznawała się
w różnej formie z epizodami z historii Polski, postacią Tadeusza
Kościuszki oraz znaczeniem polskich symboli narodowych. Przełomem w formowaniu świadomości narodowej dzieci chłopskich
stały się wydarzenia okresu odbudowy państwa polskiego, walk
o niepodległość i granice oraz – w następstwie powstania państwa polskiego – uczęszczanie do polskiej państwowej szkoły
powszechnej i służba w polskiej armii (Molenda 1999).

peasant culture for the conscious creation and cultivation of national feelings. Wincenty Pol, Oskar Kolberg and many others wrote
about the strong attachment of the Polish people to religion and
their affection for the Catholic Church, as well as for their language
and the customs of their ancestors. These were habitual bonds,
and not a consciously cultivated sense of belonging to a specific
community with a supra-local dimension. This is evidenced by the
analysis of stories and tales repeated during neighbourhood meetings or told to children. At no stage of the classic peasant childhood
do we find any element of conscious national or patriotic education.
This is the reason for the appearance of a postulate formulated by
Tadeusz Kościuszko and consisting in nationalizing peasants and
in drawing them into the Polish political community. The enlightened Polish class, as well as the official and unofficial institutions of
Polish national life, worked to achieve this goal throughout the 19th
and most of the 20th century. This was done both through direct
political propaganda among adults, and through the education of
younger generations in Polish and with the use of Polish patriotic content. In view of the fact that the policy of the partitioning
powers was going in the exact opposite direction – making Polish
peasants into loyal “imperial” or “tsarist” subjects – it was not an
easy task. However, in Galicia in the second half of the 19th century, school was polonized, while after 186 the Russian partition
witnessed a lively development of secret classes teaching Polish
and a curriculum in the patriotic spirit (Brodowska 1974). The
press became a very important tool promoting the Polish national
spirit in the Polish countryside in all three partitions. “Przyjaciel
Ludu”, “Pszczółka”, “Gazeta Świąteczna”, “Polak” or “Zaranie” were
titles which would be read aloud at neighbourhood meetings or at
presbyteries after the main mass on Sunday. The news published
there also reached many illiterate people. Moreover, as these titles
also included so-called “tutorials” by Konrad Prószyński “Promyk”,
they constituted some of the basic textbooks used for improving
reading skills among peasant children. An important channel of
national and patriotic content was also the Catholic Church and the
organizations under its patronage working for peasant children and
youth. It seems that already at the beginning of the 20th century,
especially after the revolution of 1905, many peasant children
would get acquainted in their families, at their neighbours’ or in
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Skutki przemian społecznych i cywilizacyjnych

their parish, in various forms with episodes from Polish history.
They would thus learn who Tadeusz Kościuszko was and the meaning of Polish national symbols. A breakthrough in the formation of
the national consciousness of peasant children was the rebuilding
of the Polish state, the struggle for independence and the fight for
Polish borders, as well as the time following the establishment of
the Polish state when peasants started attending a Polish primary
school and serving in the Polish army (Molenda 1999).

Obok czynników intencjonalnych, wpływających na charakter
dzieciństwa i młodości chłopskiej, wzrastało też w miarę upływu czasu znaczenie zmian zachodzących w „wielkim świecie”,
poza granicami własnej wioski i parafii. Intensywne przemiany
cywilizacyjne, w tym ekspansja gospodarki rynkowej i pieniądza, urbanizacja i rozwój nowoczesnej kultury masowej oraz
bardzo szybko rozwijający się sektor gospodarki pozarolniczej,
prowadziły do gwałtownych zmian stylu i poziomu życia nie
tylko mieszkańców miast. Cztery najistotniejsze konsekwencje
reform agrarnych i przyspieszenia procesów modernizacyjnych
na ziemiach polskich to: eksplozja demograficzna (w latach 18641914 ludność Królestwa Polskiego wzrosła z 4 do 12 milionów!),
otwarcie rynku pracy poza wsią i stały lub czasowy odpływ z niej
milionów pracowników, bardzo szerokie otwarcie wsi na pozytywne i negatywne wzorce kultury miejskiej oraz radykalna
komercjalizacja stosunków społecznych w obrębie wsi (w tym
zwłaszcza stosunku do ziemi i spraw dziedziczenia). Wszystkie te
zjawiska skupiały się jak w soczewce w najważniejszym, w opinii
autora tego tekstu, procesie społeczno-kulturowym przebiegającym na wsi polskiej od połowy XIX wieku – a mianowicie indywidualizacji oraz emancypacji społecznej jednostki z dotychczasowego modelu więzi rodzinnych i społecznych3. Nie trzeba przy
tym szerzej uzasadniać twierdzenia, że zasygnalizowane w tym
akapicie przemiany cywilizacyjne były mocno wspierane przez
omawiane wyżej zewnętrzne czynniki intencjonalne, starające
się modelować kształt tożsamości chłopskiej w XIX i XX wieku.
Dla dzieciństwa chłopskiego procesy te miały zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Za najważniejszy pozytyw uznać należy to, że postępujące otwieranie się wsi na świat
zewnętrzny poszerzało zakres wiedzy każdego dziecka o rzeczywistości, pozwalało lepiej przygotowywać się do wyzwań,
jakie niosło przyszłe dorosłe życie w warunkach o wiele bardziej
złożonych od tych, w jakich funkcjonowały poprzednie pokolenia.
W grę wchodziła nie tylko szkoła, ale też zwiększanie się ogólnego
poziomu czytelnictwa i zainteresowań intelektualnych wszystkich pokoleń wsi polskiej, zwłaszcza po 1918 roku. Niewątpliwym pozytywem było systematyczne podnoszenie się poziomu

Effects of social and civilisational transformations
Not only intentional factors had an influence on the character of
peasant childhood and youth. The influence of the changes taking
place around, in the “big world” beyond the borders of one’s own
village and parish, was also increasingly felt. Rapid civilisational
changes, such as the expansion of the market economy and of
money, urbanization and the development of modern mass culture,
as well as a swiftly growing non-agricultural sector, led to rapid
changes in the style and standard of living not only of city dwellers.
The four most important consequences of agrarian reforms and
the acceleration of modernization in Poland were: a demographic
explosion (in the years 1864-1914 the population of the Kingdom of
Poland increased from 4 to 12 million!), the opening of the labour
market outside the countryside and the permanent or temporary
outflow of millions of workers, as well as a very wide opening of the
country to the positive and negative models of urban culture and
the radical commercialization of social relations within the countryside (especially in relation to matters of land and inheritance).
All these phenomena were most clearly focused in what is, in the
opinion of the author, the most important socio-cultural process in
the Polish countryside since the mid-19th century – namely the individualisation and social emancipation of the individual from the
current model of family and social ties3. There is no need to further
justify the statement that the civilisational changes mentioned in
this paragraph were strongly supported by the above-discussed
external intentional factors meant to shape peasant identity in
the 19th and 20th centuries.
In the context of peasant childhood, these processes had both
positive and negative consequences. The most important positive
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materialnego i higieny życia oraz wyżywienia dziecka, a także
upowszechnianie się szczepień przeciw ospie (po drugiej wojnie
światowej także przeciw innym chorobom) – co prowadziło do
szybkiego spadku śmiertelności okołoporodowej oraz w pierwszych latach życia. Pozytywne zmiany w sferze warunków materialnych dzieciństwa chłopskiego w XX wieku wymagają podkreślenia tym bardziej, że zachodziły one niejako poza świadomością
samych mieszkańców wsi. W okresie międzywojennym wśród
chłopów dominowało przekonanie, że dobre czasy skończyły się
w 1914 roku, a po zakończeniu pierwszej wojny światowej jest
o wiele gorzej niż za cesarza. Także po drugiej wojnie światowej
bardzo rozpowszechnione były opinie, że przed wojną jedzenie
i pieniądze były prawdziwe, a powietrze zdrowsze. Stąd kiedyś
ludzie dożywali sędziwej starości, a obecnie mrą jak muchy.
Ważnym aspektem zmian chłopskiego dzieciństwa w końcu
XIX i w XX wieku były postępujące procesy indywidualizacji. Ich
efektem był zwłaszcza rosnący zakres autonomii indywidualnej
dziecka. Coraz łatwiej było mu określać i realizować zainteresowania, formułować indywidualne cele życiowe, które nie musiały być
(i często nie były) związane z rodzinnym gospodarstwem rolnym,
i dążyć do ich osiągnięcia.
Z perspektywy dzieci chłopskich jako grupy społecznej zachodzące przemiany modernizacyjne miały zdecydowanie pozytywny charakter. Jednak nie należy pomijać ich negatywnego
wymiaru, na który przede wszystkim zwracali uwagę współcześni zachodzącym zmianom komentatorzy i badacze. Wiązał
się on przede wszystkim z postępującą destrukcją tradycyjnego modelu życia rodzinnego i sąsiedzkiego chłopów polskich.
Komercjalizacja stosunków społecznych połączona z eksplozją
demograficzną sprawiła, że w większości rodzin chłopskich między końcem XIX wieku a latami 50. XX wieku dochodziło do
rywalizacji młodszego pokolenia o udział w spadku po aktualnie
kierujących gospodarstwem rodzicach lub dziadkach. Tych, dla
których starczyło ziemi albo środków na przyzwoity posag, było
często mniej niż braci i sióstr skazanych na opuszczenie domu
rodzinnego i udanie się na służbę lub niepewny chleb miejski
czy emigrancki. Prowadziło to do kwasów i konfliktów, których
rozstrzygnięciem bywała niekiedy siekiera w krewniaczej głowie
lub powróz na własnej szyi.

aspect is that the progressive opening of the countryside to the
outside world expanded the scope of every child’s knowledge
about the world, allowing them to better prepare for the challenges
of future adult life in conditions much more complex than those in
which previous generations had functioned. It was not only about
school, but also meant an increase in the general level of literacy
and intellectual interests of all generations living in the Polish
countryside, especially after 1918. An unquestionable positive
element was the systematic improvement of the material standard
of living and hygiene of life and nutrition of the child. But we also
see an increase in the prevalence of vaccination against smallpox
(also against other diseases after the Second World War) which led
to a rapid decrease in perinatal mortality and in mortality during
early childhood. Positive changes to the material conditions of
peasant childhood in the 20th century need to be emphasized,
especially since the villagers themselves seemed to be unaware of
them. In the interwar period, the prevailing belief among peasants
was that the good times ended in 1914, and that after the end of
World War I all was much worse than under the Emperor. Even
after the Second World War, there was a widespread opinion that
before the war food and money were real and the air was healthier.
This was deemed the reason why people once used to live to old
age, and now they died like flies.
An important aspect of the changes in peasant childhood
in the late 19th and 20th centuries were progressive processes
of individualization. This resulted among others, in a growing
scope of the child’s individual autonomy. It was becoming easier
for children to define and pursue their own interests, formulate
individual life goals that did not have to be (and often were not)
related to the family farm and strive to achieve them.
From the perspective of peasant children as a social group,
the ongoing modernization and transformation had a decidedly
positive dimension. However, the downside should not be ignored,
especially since this was the one primarily emphasized by commentators and researchers contemporary to the changes. Those
changes were mainly associated with the progressive destruction
of the traditional family model and neighbourhood life of Polish
peasants. The commercialization of social relations, combined
with the demographic explosion, meant that the majority of peas-

iec i ń st wo

7
Starzec i dziewczynka w strojach
ludowych, pocz. XX w.,
fot. K. Łuniewska,
Arch. PME Dep. Mich. 104,
{Wizerunki, nota 521}

Dziecko chłopskie w XIX i XX wieku

dz

ildhood

36

37

W pewnych okresach nasilały się także negatywne zjawiska
związane z przekształceniami modelu gospodarowania chłopskiego. Komercjalizacja stosunków sprawiła, że w znacznie większym
stopniu niż dotąd wykorzystywano pracę dzieci – nie tylko jako
element procesu socjalizacji, ale jako dodatkowe źródło dochodów
rodziny chłopskiej. Wysyłano więc na służbę dzieci, które „nie
miały co robić w chałupie”, a z drugiej strony bardziej niż dotąd
eksploatowano dziecięcą służbę przyjmowaną z zewnątrz. Czasem
zmiany zachodziły niejako mimochodem. Jako przykład można
podać, że skąd inąd pożądana likwidacja trójpolowego systemu
uprawy ziemi i komasacja gruntów rolnych prowadziła między
innymi do likwidacji pastwisk gromadzkich i ugorów. To zaś oznaczało, że pastuszkowie spędzający do tej pory czas na wspólnej
pracy i zabawie musieli, każdy ze swoimi ogonami, wystawać na
miedzy (pilnując, by krowa nie weszła w szkodę sąsiadowi), a co
najwyżej na niewielkim pastwisku należącym do gospodarstwa
rodzinnego. Od tej prawdziwej „niewoli u bydła” uwolniło pastuszków dopiero państwo, które wymusiło na rodzicach systematyczne posyłanie dzieci do szkoły przez cały rok szkolny. Wówczas na
miedze posłano staruszków obojga płci.
Trzeci negatywny aspekt zachodzących przemian podnoszony często przez obserwatorów życia wiejskiego to nasilające się,
zwłaszcza w niektórych okresach – np. w dobie gwałtownej popularyzacji emigracji sezonowej (1900-1914) – zjawiska związane
z epidemiami negatywnych zachowań i mód, jakie powstawały
wśród młodzieży na tle zachłyśnięcia się miejskim obyczajem czy
atrybutami nowoczesności. Pierwsza taka mocno piętnowana
przypadłość to moda papierosiana, która dotykała w pewnych
latach nawet kilkuletnie dzieci. Potem wybuchła sprawa nożownictwa, które rozpowszechniło się wśród młodzieży wiejskiej pod
wpływem wzorców poznanych w miejskich gospodach i zaułkach.
Wiele lat piętnowano ślepe zapatrzenie się na różne elementy
stroju i wyposażenia młodej damy (kapelusze!) czy kawalera (kapelusz, zegarek etc.). Jednak koroną narzekań na upadek obyczaju i moralności młodzieży wiejskiej pod wpływem miasta i złej
nowoczesności było podkreślanie rozwiązłości seksualnej, która
miała z miasta i emigracji wlewać się do czystej i nieskalanej
dotychczas polskiej wsi. Z perspektywy współczesnej wiedzy
o mechanizmach procesów wielkich przemian społecznych mo-

ant families between the end of the 19th century and the 1950s
saw the younger generation competing for a share in the inheritance from the parents or grandparents who had been managing
the farm. Those for whom there was enough land or resources
for a decent dowry were often fewer than brothers and sisters
condemned to leave the family home and become servants, earn
a living in the uncertain city or emigrate. This led to squabbles
and conflicts, which would sometimes end in an axe sunken in
a relative’s head or a rope tied around one’s own neck.
In certain periods, the negative phenomena related to transformations of the way peasants managed their farms also intensified.
Due to the commercialization of working relations, child labour was
used to a much greater extent than before – not only as an element
of the socialization process, but as an additional source of income
for the peasant family. Thus, on one hand, children which “had
nothing to do around the home” were sent to serve elsewhere, and
on the other hand, child servants from outside were exploited more
than before. Sometimes the changes happened inadvertently. As an
example, it can be mentioned that the elimination of the three-field
crop rotation system, rather desirable as it were, and the amalgamation of agricultural land led, among others, to the elimination of
community pastures and common fallow land. This in turn meant
that the shepherds, who so far had spent time working and playing together, now had to watch their own “tails” (as animals were
called) at field balks (making sure that the cows did not harm the
neighbour’s crops) on an at best small pasture belonging to the family farm. The shepherds were freed from this true “cattle bondage”
only by the National which forced their parents to systematically
send their children to school throughout the whole school year.
Then, older men and women were sent to the watch the balk.
The third negative aspect of those changes, often raised by
observers of rural life, was the intensifying, especially in certain
periods (e.g. in the era of rapid popularization of seasonal emigration (1900-1914), phenomena related to epidemics of negative
behaviours and fashions that arose among young people aspiring
to the urban customs and the attributes of modernity. The first
among those severely stigmatized ailments was the cigarette fashion, which at some time affected even children only a few years
old. Then came the knife boom which spread among rural youth

Dziecko chłopskie w XIX i XX wieku

Peasant children in the nineteenth and twentieth centuries

żemy jednak stwierdzić, że jak na ogrom zmian, jakim podlegała
w XIX i XX wieku polska warstwa chłopska, poziom zachowań
destrukcyjnych i demoralizacji społecznej w jej obrębie był przez
cały czas zadziwiająco niski.

under the influence of patterns observed in city taverns and dark
alleys. For many years, the blind fascination with various clothing
elements and accessories of young ladies (hats!) and bachelors (hat,
watch, etc.) was criticized. However, the main complaint about the
decline of the customs and morality of rural youth under the influence of the city and “bad” modernity was the emphasis on sexual
promiscuity, which was supposed to pour from the city and into
the clean and untainted Polish countryside. From the perspective
of contemporary knowledge about the mechanisms of great social
changes, we can say that, considering the enormous changes that
the Polish peasant class underwent in the 19th and 20th centuries, the level of destructive behaviour and social demoralization
within it was surprisingly low all the time.

Podsumowanie
Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że od pierwszych dziesięcioleci XIX wieku dzieciństwo i młodość chłopska
kształtowane były równocześnie przed dwa kompleksy czynników.
Pierwszy to elementy procesu socjalizacji charakterystycznego
dla małych, względnie zamkniętych społeczności rodzinno-sąsiedzkich. Jego celem było uformowanie przyszłego dorosłego
członka niewielkiej wspólnoty, który zajmie miejsce rodziców
i który będzie miał cechy ułatwiające współżycie w niewielkiej,
opartej o kontakty osobiste grupie społecznej. Drugi kompleks
to czynniki zewnętrzne, które działały po części spontanicznie,
jako efekt globalnych procesów ekonomicznych, społecznych
i kulturowych, a po części były intencjonalne – służyły kształtowaniu postaw pożądanych z punktu widzenia Kościoła, państwa
czy narodu. Oba kompleksy pozostają ze sobą w fundamentalnej
sprzeczności. Nawet jeśli Kościół czy ideologia narodowa deklarują poparcie dla tradycji i obyczajów prostego ludu, chodzi
im o wprzęgnięcie wybranych i swoiście interpretowanych elementów tejże tradycji do realizacji własnego celu – wychowania
członka nowoczesnego Kościoła powszechnego lub świadomego
uczestnika nowoczesnej wspólnoty narodowej. Strój krakowski
jest w tym przypadku kostiumem „narodowym”, a nie strojem
ludowym, noszonym na uroczyste okazje.
Czynniki zewnętrzne oddziaływały (i oddziałują) na wieś
polską niezależnie od tego, czy jej się to podobało, czy nie. Jednak
skala i charakter tych oddziaływań były i są bardzo zróżnicowane. W zaborze pruskim były niezwykle silne i mocno związane
z aktywnością państwa od samego początku XIX wieku. Na tak
zwanych ziemiach zabranych – np. na Wileńszczyźnie – były
znacznie słabsze i docierały ze znacznym opóźnieniem w stosunku do np. Polski Centralnej. Nawet w skali Królestwa Polskiego
można było obserwować ogromne różnice między Łódzkiem
a bynajmniej nieodległym Kieleckiem. W efekcie w niektórych

Conclusion
The above considerations lead to the conclusion that from the
first decades of the 19th century peasant childhood and youth
were simultaneously shaped by two complexes of factors. Firstly,
socialization processes characteristic of small, relatively closed
family-neighbourhood communities. The aim was to form a future
adult member of a small community who would take the place of
the parents, and who would have features facilitating coexistence
in a small social group based on personal contacts. The second
complex consisted of external factors that acted partly spontaneously as a result of global economic, social and cultural processes,
and partly intentionally to shape attitudes desired from the point
of view of the Church, National or Nation. Both elements are fundamentally contradictory. Even if the Church or national ideology
declares support for the traditions and customs of the common
people, they basically mean to harness selected and specifically
interpreted elements of that tradition to achieve their own goal
which is to educate a member of the modern universal Church or
a conscious participant in the modern national community. The
Cracovian attire thus becomes a “national” costume and not a folk
dress worn for ceremonial occasions.
External factors influenced the Polish countryside, regardless
of whether the people living there liked it or not. However, the
scale and nature of these interactions were quite varied. In the
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regionach proces socjalizacji i materialne wyposażenie dzieciństwa chłopskiego już w początkach drugiej połowy XIX wieku
były stosunkowo „nowoczesne” i przesiąknięte kulturą miejską
(niektóre regiony podwarszawskie), zaś w innych pozostawały
głęboko w atmosferze przednowoczesnej. Obok zróżnicowania
regionalnego bardzo wyraźne były także różnice społeczne.
Niekiedy w tej samej wsi i okolicy część rodzin chłopskich otwierała się na wpływy zewnętrzne, starała się kształcić dzieci w szkole lub poza nią i przygotowywać je do innych zajęć niż rolnicze,
a równocześnie ich sąsiedzi i krewni reprezentowali postawy
znacznie bardziej konserwatywne i robili wszystko, by chować
dzieci tak, jak sami byli chowani kilkadziesiąt lat wcześniej.
Proces stopniowego zmniejszania się tych różnic rozpoczął się
na szerszą skalę w okresie międzywojennym, jednak można sądzić,
iż nie zakończył się do chwili obecnej.
Można zakończyć uwagą, że w odniesieniu do chłopskiego
dzieciństwa, podobnie jak w wielu innych aspektach, polska
kultura chłopska, pozornie jednorodna i ustandaryzowana, jest
w istocie tworem niezwykle zróżnicowanym, nie poddającym się
prostej, jednoznacznej ocenie.

Prussian partition, they were extremely deep and strongly associated with the activity of the National from the very beginning of
the 19th century. In the so-called Taken Territories – for example
in the Vilnius Region – they were much weaker and arrived with
a significant delay compared to, for example, Central Poland.
Even on the relatively limited scale of the Kingdom of Poland, one
could observe enormous differences between Łódź and the Kielce,
a locality by no means so distant. As a result, in some regions, the
process of socialization and the material equipment of peasant
childhood was relatively “modern” and permeated with urban
culture (in some regions near Warsaw) already at the beginning
of the second half of the 19th century, while in others it remained
deeply immersed in the pre-modern time. Apart from the regional
differentiation, social differences were also very clearly observable. Sometimes in the same village and its vicinity, some peasant
families would open up to external influences and try to educate
children at school or outside it to prepare them for activities other
than agriculture. Simultaneously, their neighbours and relatives
could represent much more conservative attitudes and do their
best to raise children in exactly the same manner as they had
been brought up decades earlier. The process of gradual reduction
of these differences began on a larger scale in the interwar period,
but one can suppose it has not ended until this day.
The one concluding remark which can sum up this article is
that peasant childhood, as well as other aspects of Polish peasant
culture, while remaining seemingly homogeneous and standardized, is in fact an extremely diverse phenomenon, not amenable
to simple, straightforward assessments.
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1 — Por. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze, pod redakcją
Z. Mysłakowskiego, Warszawa 1931.
2 — Mechanizmy tego zjawiska znakomicie ukazał Józef Wittlin
w powieści Sól ziemi wydanej po raz pierwszy w 1934 roku.
3 — Nie zabierając tu miejsca i czasu czytelnika chciałbym
zainteresowanych tą problematyką odesłać do nadal bardzo w tym
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aspekcie aktualnej pracy Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego,
Chłop polski w Europie i w Ameryce, wyd. polskie, Warszawa 1976.
1 — Cf. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze,
ed. Z. Mysłakowskiego, Warszawa 1931.
2 — The mechanisms of this phenomenon were shown very well by
Józef Wittlin in the novel The salt of the earth first published in 1934 and
translated into English by Patrick John Corness in 2018.
3 — Without taking too much place or robbing the readers of their time,
I would like to refer those interested in this aspect to the most current
work of William Thomas and Florian Znaniecki, Chłop polski w Europie
i w Ameryce, Polish edition, Warszawa 1976.
9
Grupa chłopów, pocz. XX w.,
Arch. PME I. 2981, {Wizerunki, nota 480}

Group of peasants, early 20th century,
Arch. PME I. 2981, {Images, note 480}
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The transparent
arms of the father.
An anthropological
draft study
on magical
children 1
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We wszystkich mitach dotyczących dzieciństwa spotykamy zdu-

There is an astonishing paradox in all the myths about childhood:

miewający paradoks: z jednej strony bezbronne dziecko wyda-

on the one hand, a helpless child is left prey to extremely power-

ne jest na pastwę niezwykle potężnych wrogów, nieustannie

ful enemies, constantly threatened with destruction, and on the

zagrożone zniszczeniem, z drugiej natomiast dysponuje siłami

other hand, the child has powers beyond human measure. This

przekraczającymi ludzką miarę. Ta mitologiczna koncepcja ściśle

mythological concept is closely linked to the psychological fact

wiąże się z psychologicznym faktem, iż dziecko jest z jednej strony

that a child is on the one hand insubstantial, meaningless, “merely

czymś niepokaźnym, pozbawionym znaczenia, „tylko dzieckiem”,

a child”, and on the other hand it is divine (Jung 1988: 258).
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Przezroczyste
ramiona ojca.
Antropologiczny
szkic do studium
o magicznych
dzieciach 1

z drugiej strony zaś jest boskie (Jung 1988: 258).

10
Grupa dzieci przed kapliczką,
pocz. XX w., fot. nieznany,
Arch. PME N. 377, {Utensylia, nota 125}

Ambiwalencja dziecka to jeden z podstawowych i niezwykle nośny w znaczenia motyw nie tylko literatury, ale wszelkich sztuk.
Stan dzieciństwa i stan młodości to stany przedosobowe i obce,
niosące za sobą inne, nieznane dorosłym rozumienie „osoby”.
Dziecko jest delikatne i kruche, jesteśmy więc mu winni wszelkie
nasze doświadczenie, mądrość i wiedzę; jest bowiem człowiekiem
„niegotowym”. Dochodzenie do dorosłości, osiąganie cogito, które
jest przyjęciem odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje
własnych czynów, uzewnętrznieniem działań i uznaniem ich za
Group of children in front of a shrine,
early 20th century, photo. unknown,
Arch. PME N. 377, {Utensils, note 125}

The ambivalent nature of a child is one of the most fundamental
and highly meaningful motifs not only in literature, but in all
arts. The state of being a child or belonging to the youth are both
pre-personal and alien states, bringing about a different understanding of a “person” which is unknown to adults. Children are
delicate and fragile, so we owe them all our attention, wisdom and
knowledge; for they are not yet “ready” human beings. Coming of
age, entering adulthood and thus achieving cogito, which means
accepting responsibility for all the consequences of one’s actions,
externalizing actions and recognizing them as being part of us,
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tożsame z nami, było i jest przedmiotem artystycznych dokonań, najpełniejszą realizację uzyskując w powieści dydaktycznej
(Dzieci 1988).
Wielka sztuka częściej stawia inne pytanie: jacy jesteśmy poza
cogito – i wówczas zwraca się ku dzieciństwu, alienacji lub obcości, ujawniając inną, „ciemną” stronę dziecka: jego nieskończone,
demoniczne wręcz możliwości. Na kartach literatury dzieci są
jasnowidzami, rozpoznają rzeczywistość, która wydaje się nam
na zawsze zamknięta. Są zdolne do przekraczania granic; potrafią
żyć jednocześnie w stanie Natury i Kultury. Jak chłopiec z poematu Wordswortha, który samotnie stawał pod drzewem:

was and is the subject of artistic achievements, and finds its most
complete realization in the didactic novel (Dzieci 1988).
High Art more often asks a different question: what are we
beyond the cogito? And so, art turns to childhood, alienation or
strangeness, revealing a different, “darker” side of a child: one with
infinite, even demonic capabilities. In literature, children are clairvoyants, they recognize a reality that seems to be lost on us forever.
They are capable of crossing borders; they can live simultaneously
in a state of Nature and Culture. Like the boy from Wordsworth’s
poem who stood alone under a tree:
And there, with fingers interwoven, both hands
Pressed closely palm to palm and to his mouth

Do ust. Przez palce, niby przez instrument,

Uplifted, he, as through an instrument,

Do sów milczących pohukiwał. One

Blew mimic hootings to the silent owls
That they might answer him.

ildhood
ch

Across the watery vale, and shout again, (Wordworth 1988: 15).

This boy understood the speech of birds and mountains, and that
could not go unpunished. Nature called for him:

umarł w dzieciństwie. Nawet lat dwunastu nie dożył (Wordsworth
1988: 15).

This boy was taken from his mates, and died
In childhood, ere he was full twelve years old (Wordworth 1988: 15).

Dzieci w utworach Wordswortha, Orcio z Nieboskiej komedii, który
wzrasta i pięknieje, ale „nie ową świeżością dzieciństwa mlecznego i poziomkowego, ale pięknością dziwnych i niepojętych myśli,
które chyba z innego świata płyną” (Krasiński 1988: 20), dziecko
z wiersza Złoty Kubek Teofila Lenartowicza, które widzi światy
dla nas dorosłych niedostępne, nie doświadczają ostrości granic
między tym oswojonym Naszym Światem a Inną Rzeczywistością. Życie po obu stronach jest domeną dzieciństwa, do którego
powracają twórcy, by odpowiedzieć sobie na pytanie o obrazy
obce, a tkwiące w nas samych. Tadzio ze Śmierci w Wenecji, Oskar
z Blaszanego bębenka mają zdolność niezwykłej kreacji na miarę niezwykłego widzenia świata. Ukoronowaniem literackiego
wizerunku niezwykłego dziecka pozostaje chłopiec z Króla Olch
Goethego, który widzi światy niedostępne ojcu – racjonaliście.
Bruno Schulz pisał:

Nie wiem skąd w dzieciństwie dochodzimy do pewnych obrazów
o rozstrzygającym dla nas znaczeniu […]. Do tych obrazów należy jeszcze u mnie obraz dziecka niesionego przez ojca przez prze-

of this extraordinary child is the boy from the The Elf-King by
Goethe who sees worlds inaccessible to his father – a rationalist.
Bruno Schulz wrote:

strzenie ogromnej nocy, rozmawiającego z ciemnością. Ojciec
tuli je, zamyka w ramionach, odgradza od żywiołu, który mówi

I do not know how, but in childhood we arrive at certain images of

i mówi, ale dla dziecka ramiona te są przezroczyste, noc dosięga

crucial importance for us […]. These pictures also include, for my

je w nich i poprzez pieszczoty ojca słyszy ono nieustannie jej

part, the vision of a child being carried by a father through the vast

straszliwe perswazje. I znękane, pełne fatalizmu odpowiada

expanses of the deep night and talking to the darkness. The father

na indagacje nocy, z tragiczną gotowością, całkiem zaprzedane

hugs the child, closing his arms around them, separating them

wielkiemu żywiołowi (Schultz 1993: 42).

from the element that keeps speaking and talking, but for a child

Children in the works of Wordsworth, Orcio from the Undivine
Comedy who grows and gains more beauty, but “not with the freshness of a milk and strawberry childhood, but with the beauty of the
strange and incomprehensible thoughts that seem to come from
another world” (Krasiński 1988: 20), a child from the poem Złoty
Kubel by Teofil Lenartowicz who sees worlds which are not accessible to us, adults, all of them do not experience sharp boundaries
between this domesticated world which is Our World and the Other
Reality. Life on both sides is the domain of childhood, a place to
which creators return to answer questions about images that seem
foreign but that lie within ourselves. Tadzio from Death in Venice
and Oskar from the Tin Drum have an extraordinary ability to
create which is the result of the special way in which they see the
world. The crowning achievement in terms of the literary image

Zatrzymajmy się na chwilę, by uświadomić sobie, jak kształtował
się stosunek dorosłych do dzieci w obszarze kultury zachodniej.
Michel Tournier wyróżnia trzy okresy: klasyczny, romantyczny
i freudowski. Okres klasyczny to okres stanowisk różnorodnych,
lecz generalnie sprowadzający się do przekonania, iż wszelkie
dobro pochodzi od społeczeństwa; ono tworzy cywilizacje, wychowuje; natura natomiast jest z gruntu zła. Z podejściem klasycznym koresponduje chrześcijański punkt widzenia: dziecko
to zwierzątko, należy je oswoić, włączyć do kultury, choć demonstruje przykrą tendencję do umierania. W świecie średniowiecznym nie było miejsca dla dzieciństwa. Dzieci w malarstwie
tego okresu różnią się od dorosłych jedynie wzrostem. Boskie
dzieci: Maria i Jezus to przodkowie wszystkich malców w sztuce
europejskiej. Z ikonografii religijnej wyodrębni się w XV i XVI
wieku ikonografia świecka, choć nie będzie to jeszcze przedstawienie samego dziecka, a raczej sceny rodzajowe ukazujące
uroki dzieciństwa.
W średniowieczu nie sądzono, że w dziecku zawarta jest
cała osoba ludzka. Podobnie w kulturze i ikonografii ludowej,
gdzie oprócz Dzieciątka Jezus inne dzieci były nieobecne, nie
tylko dlatego, że umierały zbyt pospiesznie, ale przede wszystkim dlatego, iż nie zasługiwały na własny wizerunek, będąc
w doświadczeniu ludowym ludźmi „niegotowymi”. Nieśmiało,
w XVI wieku, ze względu na zainteresowanie portretem, europejskie dzieci wychodzą z anonimowości (Ariès 1988: 204).
Wiek XVII nobilituje dziecko i staje się ono jednym z ulubionych
tematów sztuki. I choć śmiertelność dzieci utrzymywała się na
wysokim poziomie, to do świadomości zbiorowej dociera, że

in spite of the father’s caresses they constantly hear the darkness’
terrible words of persuasion. And tormented, full of fatalism, the
child responds to the inquiries of the night, with tragic readiness,
offered entirely to the endless element (Schultz 1993: 42).

Let us pause for a moment to realize how the attitude of adults towards children was shaped in the area of Western culture. Michel
Tournier distinguishes three periods: the Classical, Romantic
and Freudian. The Classical period is one of different positions,
but generally boils down to the belief that all good comes from
society which forms civilizations and educates. Nature, on the
other hand, is evil in its essence. The Classical approach corresponds to a Christian point of view. The child is a pet, it should
be tamed, included in culture, although it demonstrates an unpleasant tendency to die. There was no place for childhood in the
medieval world. Children in the paintings from this period differ
from adults only in height. Divine children, Mary and Jesus, are
the ancestors of all the “little ones” in European art. In the 15th
and 16th centuries, secular iconography was born out of religious
iconography, although it is not yet a representation of the child
itself, but rather a genre scene showing the charms of childhood.
In the Middle Ages, it was thought that a child did not contain an
entire human person. Similarly, in folk culture and iconography,
the only child present was Baby Jesus. This was not only because
children used to die too quickly, but above all because they did
not deserve to be portrayed as, in view of the folk, they were “not
ready” people. Due to a growing interest in portraits, in the sixteenth century, European children timidly start to come out of
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— And they would shout

Ów chłopiec rozumiał mowę ptaków i gór, a to nie mogło być
bezkarne. Natura upomniała się o niego:

The transparent arms of the father. An anthropological draft study

o magicznych dzieciach

these arms are transparent, the night can reach through them and

I ciasno spłatał dłonie i podnosił

Ponad wodami mu odpowiadały (Wordsworth 1988: 15).
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“Hurdy gurdy player and a guide – beggars”,
c. 1870, photo. M. Greim, Arch. PME I. 1891,
{Images, note 256}

The transparent arms of the father. An anthropological draft study

o magicznych dzieciach

on magical children

dusza dziecka jest – jak dusza dorosłego – nieśmiertelna, co kościół oznajmił dużo wcześniej, choć nie zawsze pilnie podkreślał.
Autonomiczność dziecka jest wytworem miasta i mieszczaństwa,
o dzieciach się mówi, pisze, pojawiają się w traktatach o wychowaniu, na kartach literatury i płótnach malarzy.
Okres drugi, romantyczny, rozpoczyna się już od myśli Diderota, a zapoczątkowana przez niego tendencja osiąga doskonałość
dzięki pracom Jeana Jacques’a Rousseau. Klasyczny punkt widzenia zostaje odwrócony. Dziecko to natura, to dobro i absolutna
czystość, wszelkie bowiem zło pochodzi od społeczeństwa. Klasycy odsuwali dziecię od zbiorowości, bo było zbyt blisko natury.
Pogląd romantyczny proponuje odsunięcie go od społeczności,
ponieważ ta ma na nie zły wpływ. Tendencja romantyczna, w swej
późnej odmianie, czyni z dziecka anioła spadłego z nieba (Tournier 1988: 309-313).
Wystąpienie Freuda oburza romantycznie nastawionych Europejczyków. Oświadcza on bowiem, że dziecko cechuje seksualizm,
więcej: ma ono amoralne poglądy, nie jest aniołem; jest krnąbrne,
kieruje się instynktami, jest źle wychowane i bywa prostackie. Ale
Freud wprowadza znamienną nowość: jest także delikatne, można
je zranić, więc my, dorośli winniśmy otoczyć je opieką.
Ambiwalencja – podstawowy paradygmat natury dziecka dostrzeżony przez Freuda – stanie się odtąd podstawowym kulturowym sposobem myślenia o dzieciach. W literaturze pięknej
nurt oświecony przyniósł powieść dydaktyczną, romantyzm
w literaturze realizuje postulaty J.J. Rousseau i Victora Hugo,
ale idzie dalej. Dziecko jest aniołem, najlepszym darem i tworem
Natury, ale sztuka romantyczna antycypuje myśl Freudowską
o ambiwalentnej naturze dziecka. Dziecko dramatów, poematów,
obrazów nie jest dzieckiem historycznym, jest dzieckiem magicznym. Staje się łącznikiem między dwiema sferami rzeczywistości:
tą rozpoznawalną i tą nierozpoznawalną, lecz już przeczuwalną.
Jeszcze nie jest w pełni demoniczne, ale już zostało wydane na
pastwę demonów. Freudyzm zapoczątkuje najbardziej – w moim
przekonaniu – interesujący portret dziecka w sztukach wszelakich: dziecka magicznego, anielskiego i demonicznego zarazem.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich stylów i konwencji
w sztuce – romantycznej, symbolicznej, modernistycznej, egzystencjalnej – staną się powroty i podróże w głąb dzieciństwa:

anonymity (Ariès 1988: 204). The 17th century ennobles the child
who becomes one of the favourite themes of art. And although the
mortality of children remained high, the idea burgeons in the collective consciousness that the soul of a child is – just like the soul
of an adult – immortal, which the church had announced much
earlier, although it had not always emphasized it sufficiently. The
child’s autonomy is a product of the city and the bourgeoisie. Children are talked about, written of, appear in treatises on upbringing
of the youth, on the pages of literature and on painters’ canvases.
The second, Romantic period begins with the thoughts of Diderot. The trend he initiated was perfected in the works of Jean
Jacques Rousseau. The classic point of view is reversed. A child is
nature, it is good and absolute purity, because all evil comes from
society. The Classics pushed children away from the community
because they were too close to nature. The romantic view proposes
to distance children from the community because it has a bad influence on them. The romantic trend, in its late variety, presents the
child as an angel fallen from heaven (Tournier 1988: 309-313).
Freud’s theories outrage romantic-minded Europeans. He declared, namely, that the child is sexualized. Moreover, children
have amoral views, a child is not an angel – it is wayward, driven
by instincts, ill-mannered and can be crude. But Freud introduced
also a significant novelty: children are also fragile and frail, they
can be hurt, so we, adults, should look after them.
The ambivalence – the fundamental paradigm of a child’s nature as recognized by Freud – will henceforth become the primary cultural way of thinking about children. In literature, the
enlightened trend brought us the didactic novel, while Romanticism implemented in literature the postulates of J.J. Rousseau
and Victor Hugo and even went one step further. The child is an
angel, Nature’s best gift and creation, but Romantic art anticipates
Freud’s thought of the ambivalent nature of a child. The child of
dramas, poems and paintings is not a historical child but a magical
child. The child becomes a link between two spheres of reality: the
perceivable one and the one that cannot be recognized yet but may
already be foreboded. The child is not completely demonic yet, but
it has already been surrendered to the demons. Freudism initiated
a way of portraying the child which, in my opinion, is the most
interesting in all kinds of arts: a child that is magical, thus angelic
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Family with three children against
the background of greenery, photo.
unknown, Arch. PME N. 1155/1,
{Images, note 272}
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Goethe, Chateaubriand, Proust i Hölderlin, Rimbaud i Musil, Nabokov i Gombrowicz, Miłosz, Pilch i Stasiuk, Visconti i Bergman.
Artyści pytali i to pytanie powtórzmy: jacy jesteśmy poza cogito?
Odpowiadając, niezwykle często zwracali się ku dzieciństwu,
powołując portret dziecka magicznego.
A co na to antropologia? Polska etnografia zajmowała się
przede wszystkim społeczną pozycją dziecka, kładąc nacisk na
jego status rodzinny i zmiany zachodzące w obrębie rodzinnego
i społecznego traktowania dzieciństwa. Dziecko historyczne
pozostaje nadal tematem badań i analiz. Drugi nurt namysłu nad
dzieciństwem oscylował i oscyluje wokół rytuałów związanych
z urodzinami dziecka i obrzędowym sposobem jego „udomowienia”. Dziecko, które widzi więcej niż dorosły, egzystujące między
światami i mające zdolność mediacji między nimi to nurt, który
pojawił się w antropologii w końcu XX wieku (Sroczyńska 1997;
Kowalski 2007).
Inspiracją dla moich badań antropologicznych była lektura Dzieci, książki pod naukowym kierownictwem Marii Janion (1988), której intencją było ukazanie obrazu dziecka niezwykłego, zdolnego do transgresji, w literaturze, malarstwie
i kinie europejskim. Dziecko magiczne, termin zapożyczony
z paradygmatycznej pracy Philippe’a Arièsa, to efekt naszych
kulturowych wyobrażeń o możliwościach tkwiących w małych dzieciach – zdolnościach do mediacji i transgresji właśnie.
Antropolog może postawić pytanie: gdzie tkwią źródła takich
wyobrażeń, czy wizerunek dziecka magicznego to uniwersalna
figura ludzkiej wyobraźni mająca źródło w mitach, wierzeniach,
archetypach egzystujących w obrębie kultur europejskich? By
na to pytanie odpowiedzieć, należy dokonać rekonstrukcji ludowego wizerunku dziecka magicznego na podstawie materiałów
zawartych w etnograficznym opisie jednej kultury – polskiej
kultury ludowej w jej tradycyjnym wymiarze, bowiem to w niej
przechowały się archetypy, mity, wierzenia i działania rytualne
konstytuujące nie tylko myśl ludową. Logikę wielowymiarowego,
ludowego światopoglądu (XIX oraz przełomu XIX i XX wieku)
trudno zrozumieć bez odwołania się do materiału porównawczego z obszaru Europy (w tym z obszaru słowiańskiego). Ludowy
wizerunek dziecka należy następnie skonfrontować z obrazem
dziecka magicznego, egzystującego w sztuce europejskiej (lite-

and demonic at the same time. The common denominator for all
styles and conventions in art – romantic, symbolic, modernistic,
existential – will be those returns and excursions into the depths
of childhood: Goethe, Chateaubriand, Proust and Hölderlin, Rimbaud and Musil, Nabokov and Gombrowicz, Miłosz, Pilch and
Stasiuk, Visconti and Bergman. The artists have asked and let us
repeat this question: what beings are we outside of the cogito? In
response, they turned to childhood extremely often, invoking the
portrait of a magical child.
What about anthropology? Polish ethnography dealt primarily
with the social position of the child, emphasizing its family status
and changes taking place within the family, as well as the social
treatment of childhood. The historical child remains the subject of
research and analysis. The second line of reflection on childhood
oscillated around the rituals related to the child’s birthday and
the ceremonies aimed at “domesticating” the child. The idea of
a child as someone who sees more than an adult, lives between
worlds, has the ability to mediate between them appeared in
anthropology at the end of the 20th century (Sroczyńska 1997;
Kowalski 2007).
I draw a lot of inspiration for my anthropological research
from a reading of Dzieci (Children), a book under the scientific
leadership of Maria Janion (1988) whose intention was to present the image of a child unusually able to make transgressions
in European literature, paintings and cinema. The magical child,
a term borrowed from the paradigmatic work of Philippe Ariès,
is the result of our cultural ideas about the possibilities inherent
to young children – namely, the ability to mediate and transgress.
An anthropologist might ask the question: where are the sources
of such images, is the image of a magical child a universal figure of
human imagination deriving from myths, beliefs and archetypes
existing within European cultures? To answer this question, it is
necessary to reconstruct the folk image of a magical child on the
basis of the materials contained in the ethnographic description
of one culture – the Polish folk culture in its traditional dimension.
The reason is that it is the steward of archetypes, myths, beliefs
and ritual actions constituting not only folk reflections. It is difficult to understand the logic of the multidimensional, folk worldview (19th and the turn of the 20th century) without referring to
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Grandmother with her grandchildren
in the garden, early 20th century, photo. unknown,
Arch. PME N. 1164, {Images, note 275}
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rus, Zeus i Hera, dzieci najwyższych bóstw greckich są owocem
związku kazirodczego. Adonis rodzi się po kazirodczym związku
króla Libanu z dwunastoletnią córką. Tragiczne losy Antygony
i jej braci są także w jakimś stopniu konsekwencją kazirodczego
związku Edypa z Jokastą.
W wierzeniach europejskich (w tym słowiańskich) kazirodztwo, objęte powszechnym tabu, pozornie paradoksalnie wiązano
z maksymalną płodnością i urodzajnością (Bajburin 1990: 23).
Bez wątpienia mamy do czynienia z interesującym przykładem
reminiscencji mitologicznej. U początków, w świecie bogów, było
to dozwolone, a nawet pożądane. Ale boski świat – wedle logiki
mitycznej – rządzi się innymi prawami. Pierwsze mityczne sakrosfery to miejsca braku jakiegokolwiek zróżnicowania. Mityczny stan początku to stan jednorodności, harmonii, całkowitego
uwolnienia od sprzeczności; to czas i przestrzeń bez taksonomii
(sytuacja rajska). Jednocześnie to świat pełni. Historia człowieka
to często dramat wygnania ze świata boskiego; uzyskujemy samodzielność za cenę utraty kontaktu z bogami, tracimy nieśmiertelność. Skazani jesteśmy na cierpienie i ciągłą pracę (Prokopiuk
1994: 5). Ilekroć człowiek tęskni do pełni, niezróżnicowania i zniesienia przeciwieństw, powołuje mit Raju, ale także mit boskiego
kazirodztwa.
Urodzeni inaczej to także – w porządku mitów – urodzeni ze
starych rodziców; motyw ten pojawia się często w obrębie świata
judeochrześcijańskiego. Izaak przychodzi na świat, gdy Sara ma
96 lat (Graves i Patai 1993: 200-201). Maria rodzi się po wielu latach małżeństwa Joachima z Anną w sposób mirakularny (Melgar
2012: 31-320). Także hagiografowie anektują motyw urodzenia
w późnym wieku rodziców jako znaczący dla przyszłej biografii
świętego, a ludowe wierzenia o świętych motyw ten powtarzają
(św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Roleta, św. Kamila, św. Remigiusz i święta Klara) (Prokop 1901: 72, 143, 365, 500). Nienaturalne urodziny, bo przeciwne prawom fizjologii, odsyłają nas do świata duchowego. Interwencja boska i niezachwiana wiara rodziców
pozwalają – jak mówią legendy o świętych – przekroczyć prawa
natury i dają nowo narodzonemu dziecku możliwości kontaktu
ze światem transcendentnym. Mity mówią także o narodzinach –
a to gwarantuje niezwykłość dziecku – bez udziału rodziców
(Helena Trojańska rodzi się z jaja). Innym mirakularnym znakiem

and Isis, Anubis and Horus, Zeus and Hera, children of the highest
Greek deities, are the fruit of an incestuous relationship. Adonis
is born after the King of Lebanon’s incestuous relationship with
his twelve-year-old daughter. The tragic fate of Antigone and her
brothers is also to some extent a consequence of Oedipus’ incestuous relationship with Jocasta.
In European beliefs (including Slavic ones), incest, covered by
a universal taboo, was paradoxically apparently associated with
maximum fertility and prolificacy (Bajburin 1990: 23). There is
no doubt that we are dealing here with an interesting example
of a mythological reminiscence. In the beginning, in the world
of the Gods, it was allowed and even desirable. But the divine
world – according to mythical logics – is governed by different
laws. The first mythical sacrospheres are places where there is no
differentiation whatsoever. The mythical initial state is a state of
homogeneity, harmony, complete freedom from contradictions. It
is a time and space without taxonomy (a paradisal situation). At
the same time, the world is fullness. The history of man is often
a drama of expulsion from the divine world. We gain independence
at the cost of losing contact with the gods, we lose immortality. We
are doomed to suffering and constant work (Prokopiuk 1994: 5).
Whenever men yearns for fullness, undifferentiation and the abolition of opposites, they invoke the myth of Paradise, but also the
myth of divine incest.
Those born differently are also, in the order of the myths, those
born from old parents; this motif appears frequently within the
Judeo-Christian world. Isaac comes to the world when Sara is 96
years old (Graves i Patai 1993: 200-201). Mary’s birth is a miracle
which happens many years after Joachim’s marriage to Anne
(Melgar 2012: 31-320). Hagiographers also attribute the motif of
a late birth as significant for the future biography of the saint, and
folk beliefs about saints repeat this motif (St. Stanisław from Szczepanów, St. Roleta, St Camilla, St. Remigius and Saint Clare) (Prokop
1901: 72, 143, 365, 500). Unnatural birthdays, being against the
laws of physiology, send us back to the spiritual world. Divine
intervention and the unwavering faith of the parents allow – as
the legends about the saints tell us – to transgress the laws of nature and give the new-born child a possibility of contacting the
transcendent world. Myths also tell us about births without the
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raturze, malarstwie, kinie, fotografii). W mojej książce czynię to
w drugiej jej części.
Ludowy wizerunek dziecka prezentuję w tym tekście poprzez
cztery toposy: świętego dziecka, dziecka traktowanego jako zaświatowy przybysz, toposu zadomowienia i toposu mediatora.
Ustalenie toposu to zawsze zabieg interpretacyjny. Odczytać topos
to ustalić jego funkcję ideową w istniejących strukturach myślowych i społecznych. Topos jest rezultatem petryfikacji tradycyjnego motywu, który zostaje powiązany z określonym znaczeniem
bądź systemem znaczeń (Abramowska 1982: 3-23; Brzozowski
1986: 5-17).

ch

Holy children and the topos of the holy childhood
Philippe Ariès, writing about the experience of childhood in the
European culture, claims that it was treated as a meaningless transition stage. The lack of a specification of childhood in medieval
European society and the child’s slow emancipation as a person
does not mean that the child was neglected, ignored or abandoned:
“Awareness of childhood is not the same as tenderness for children:
to be aware of childhood is to be aware of the separateness of a child,
which is fundamentally different from an adult, even a younger
one. There was no such awareness “ (Ariès 1995: 130). A certain
cultural category – holy children and holy childhood – seems to
have been around for a long time. In the myths of Mediterranean
cultures which have shaped European thought, in the myths and
apocrypha of Christian Europe, and finally within traditional
folk cultures, the topos of extraordinary children was invariably
present. In the future, they would grow to become gods, heroes,
founders of religious systems, creators of cities, saints of the Church.
Their way of birth was the basic determinant of their difference in
myths, apocrypha, hagiography, legends and fairy tales.
Born differently, it is one of the features of the morphology of
strangeness (Bystroń 1980: 324-325). Those born in an extraordinary way are, for example, those born of unions between women
and animals. One version of Dionysus’ birth tale says that Zeus,
taking the form of a serpent, enslaved his daughter Persephone.

on magical children

Wielkiego posądzano o igraszki z wężami; Scypion Starszy wedle
legendy rodzi się właśnie ze związku kobiety z wężem; przypomnijmy, że w planach symbolicznych wąż to dawca płodności
(Eliade 1966: 166-168). Buri, dziad germańskiego Odyna, urodzony został dzięki krowie – Żywicielce, ona to, liżąc skały, powoli
uwolniła z nich człowieka.
Hierofaniczne manifestacje przyszłego niezwykłego życia
przynoszą także mity i apokryfy biblijne. Synowie Izaaka i Rebeki, zanim się narodzili, zapowiadani byli jako protoplaści
wielkich narodów. Drugi syn Ezaw rodzi się owłosiony na sposób zwierzęcy. W obrębie bajki magicznej w folklorze ludowym
motyw urodzenia ze związku ze zwierzętami występuje często i zawsze jest gwarantem niezwykłości biografii (Waligóra
i Wyrwidąb). Innym ważnym i często występującym motywem jest narracja o istotach hybrydycznych, pojawiających
się w zwykłych rodzinach (pół chłopiec, pół jeż/niedźwiadek/
klacz/świnka). Niezwykle silni bohaterowie bajek magicznych
są synami niedźwiedzia, źrebaka, psa, rodzą się z jaja bądź przynajmniej są wychowankami zwierząt (Krzyżanowski 1947: 301;
Wójcicki 1974: 13). Urodzeni inaczej, specyficzna figura obcości,
manifestowana jest w mitach także poprzez motyw urodzenia bez udziału mężczyzny. Zaświadcza o tym historia Izydy,
Ozyrysa i ich syna Horusa. Bez udziału mężczyzny rodzą się
niektóre spośród dzieci Hery (Campbell 1994: 196). Aresa i jego
siostrę bliźniaczkę Erydę poczęto dzięki dotknięciu kwiatu,
Hebe rodzi się przez dotknięcie sałaty, Afrodyta powstaje z piany
morskiej zmieszanej z krwią i spermą okaleczonego Uranosa
(Graves 1992: 59, 128, 205). Jezus rodzi się z Marii, bez udziału
mężczyzny; dziewiczość zostaje przywrócona Marii zaraz po
wydaniu na świat cudownego dziecka (McLeish 1994: 53-54,
162). Joseph Campbell jest przekonany, że motyw urodzenia
z dziewicy przywędrował do chrześcijaństwa z tradycji greckiej.
Te symboliczne narodziny należy traktować metaforycznie jako
narodziny duchowe. Tym, co płodzi, jest duch (Campbell 1994:
272-275). Budda rodzi się z boku królowej Mai i są to narodziny
symboliczne, rodzi się bowiem na wysokości czakry serca.
W tradycji egipskiej, greckiej i rzymskiej częstym motywem
mitycznym jest kazirodczy związek rodziców; dzieci zeń zrodzone mają niezwykłe biografie: Ozyrys i Izyda, Anubis i Ho-

Heracles kisses a half-woman/half-snake three times, thus giving
life to three boys. Olympias, mother of Alexander the Great, was
accused of toying with snakes. According to legend, Scipio the
Elder is born precisely from the union of a woman and a snake. Let
us recall that in symbolic planes the snake is the giver of fertility
(Eliade 1966: 166-168). Burr, the grandfather of the Germanic
Odin, was born thanks to a nursing cow which licked rocks thus
slowly freeing man from them.
Biblical myths and apocrypha also bring hierophanic manifestations of a future extraordinary life. Before being born, the
sons of Isaac and Rebecca were foretold to become the progenitors
of great nations. Esau, their second son, is born hairy and resembling an animal. In the magical folklore fairy tales, the motif of
a birth from a relationship with animals occurs frequently and
always guarantees a unique biography (Waligóra and Wyrwidąb).
Another important and frequent theme is the narrative of hybrid
creatures appearing in ordinary families (half boy, half hedgehog
/ bear / mare / pig). Exceptionally strong heroes found in magical
fairy tales are sons of bears, foals or dogs, but can also hatch from
an egg or at least be brought up by animals (Krzyżanowski 1947:
301; Wójcicki 1974: 13). Being born differently, a specific mark of
strangeness, is also manifested in myths through the motive of
a birth without the participation of a man. This is evidenced by the
history of Isis, Osiris and their son Horus. Some of Hera’s children
are born without any male involvement (Campbell 1994: 196). Ares
and his twin sister Erida were conceived by touching a flower. Hebe
is born by the touch of a lettuce. Aphrodite is made of sea foam
mixed with the blood and sperm of the mutilated Uranus (Graves
1992: 59, 128, 205). Jesus is born of Mary, without the participation
of a man; virginity is restored to Mary as soon as her prodigy is
born (McLeish 1994: 53-54, 162). Joseph Campbell is convinced
that the virgin birth motif came to Christianity from the Greek
tradition. These symbolic births should be treated metaphorically
as a spiritual birth. What begets is the spirit (Campbell 1994: 272275). The Buddha is born from the side of Queen Maya and this is
a symbolic birth, as he is born at the level of the heart chakra.
In the Egyptian, Greek and Roman traditions, we see a common mythical theme of the incestuous relationship of the parents.
Children thus begotten have extraordinary biographies: Osiris
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Philippe Ariès, pisząc o doświadczeniu dzieciństwa w kulturze
europejskiej, twierdzi, że traktowano je jako pozbawiony znaczenia etap przejściowy. Brak specyfikacji dzieciństwa w społeczeństwie średniowiecznej Europy i powolna emancypacja
dziecka jako osoby nie oznacza, że dziecko zaniedbywano, lekceważono lub porzucano: „Świadomość dzieciństwa to nie to samo
co czułość dla dzieci: mieć świadomość dzieciństwa, to zdawać
sobie sprawę z odrębności dziecka, które w zasadniczy sposób
różni się od młodszego nawet dorosłego. Oto takiej świadomości nie było” (Ariès 1995: 130). Wydaje się, że pewna kulturowa
kategoria – święte dzieci i święte dzieciństwo – była obecna od
dawna. W mitach kultur śródziemnomorskich kształtujących
myśl europejską, w mitach i apokryfach chrześcijańskiej Europy czy wreszcie w obrębie tradycyjnych kultur ludowych topos
niezwykłych dzieci był niezmiennie obecny. W przyszłości będą
bogami, herosami, założycielami systemów religijnych, twórcami
miast, świętymi Kościoła. Podstawowym wyznacznikiem ich
inności w mitach, apokryfach, hagiografii, legendach i baśniach
jest sposób urodzenia.
Urodzeni inaczej to jedna z cech morfologii obcości (Bystroń
1980: 324-325). Urodzeni w niezwykły sposób to np. urodzeni ze
związków kobiet ze zwierzętami. Jedna z wersji urodzin Dionizosa mówi, że Zeus, przybrawszy postać węża, zniewolił swoją córkę
Persefonę. Herakles trzykrotnie całuję pół kobietę, pół węża, dając
w ten sposób życie trzem chłopcom. Olimpię, matkę Aleksandra
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comparative material from Europe (including the Slavic area). The
folk image of the child should then be confronted with the image
of a magical child existing in European art (literature, painting,
cinema, photography). In my book, I do so in the second part.
In this text, the folk image of a child is presented through four
topoi: the holy child, the child treated as an alien come from the
netherworld, the domestication topos and the mediator’s topos.
Determining a topology is always an interpretative procedure. To
read a topos is to establish its ideological function in the existing
mental and social structures. A topos is the result of the petrification of a traditional motif which becomes associated with a specific meaning or a system of meanings (Abramowska 1982: 3-23;
Brzozowski 1986: 5-17).
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niezwykłości egzystującym w mitach hebrajskich są urodziny
już obrzezanych chłopców; Adam, Set, Jakub, Noe, Sam, Józef,
Mojżesz, Samuel, Dawid, Izajasz, Jeremiasz to późniejsi herosi.
Ci mogą też urodzić się po niezwykle długim porodzie (Apollin)
lub niezwykle krótkim; także po nienaturalnie krótkiej ciąży
(Kain) (Graves i Patai 1993: 80, 89).
Porody wedle mitów, legend hagiograficznych i ludowych
bajek odbywają się nierzadko w obcej ekumenie – na świętych
górach, w lesie, na pustyni, na stosie pogrzebowym, w Raju,
w jaskini, szopie, kościele, a nawet w zamkniętych skrzyniach
czy naczyniach do gotowania. Święte dzieci przychodzą podczas snu matki, najczęściej w porach granicznych – o świcie lub
zmierzchu. Spektrum możliwości innego urodzenia jest więc
niezwykle różnorodne.
Wspomnijmy jeszcze o:
– porodach po śmierci matki (patron medycyny Asklepios,
Chryzator i Pegaz, Dionizos wyjęty ze zwłok Semele, chrześcijański święty Rajmund) (Prokop 1901: 542; Graves 1992: 158;
Cotterell 1993: 222).
– dzieciach, które wydobywają się z drzewa (Adonis), z czaszki Zeusa (Atena), ze związku kobiety i demona (Merlin), po
zjedzeniu mandragory (Rachela rodzi Józefa), z drewnianych
lalek (Graves 1992: 75; 55-56; 541, Cotterell 1993: 47, Graves,
Petai 1993: 229-230).
Tak więc urodzeni inaczej to – jak wspomniałam – jeden
z kwantyfikatorów obcości, co wiemy już z lektury tekstów Jana
S. Bystronia (Bystroń 1980). Ale w społecznych postawach wobec
obcych – to wywodzę z przemyśleń Zbigniewa Benedyktowicza –
obserwujemy przeplatanie się poczucia lęku, grozy, ale i fascynacji, dążeń do zbliżenia się, ale i do izolacji. Stąd wniosek, że
świadomościowy stosunek do obcych przypomina stosunek do
sacrum, zgodnie z Ottowską definicją o naturze ambiwalencji
każdego zjawiska sakralnego. Tak więc nierzadko wizerunek
niezwykłych dzieci, spoza porządku naszego ludzkiego świata,
podlegał hiperbolizacji zarówno negatywnej, jak i pozytywnej.
Święte dzieci to także – zgodnie z Ottowską i Eliadowską definicją sacrum – dzieci demoniczne. Inne urodzenie to jedna z kategorii w ludowej wizji świata predystynująca do bycia demonem.
Dzieci przychodzące na świat z fizycznymi anomaliami stawały

participation of the parents which guarantees the child’s uniqueness (Helen of Troy is hatched from an egg). Another miraculous
sign of wonder existing in Hebrew myths are births of already
circumcised boys: Adam, Seth, Jacob, Noah, Sam, Joseph, Moses,
Samuel, David, Isaiah, Jeremiah later became heroes. They can
also be born after an unusually long (Apollo) or unusually short
labour or as a result of an unnaturally short pregnancy (Cain)
(Graves and Patai 1993: 80, 89).
According to myths, hagiographic legends and folk tales, births
often take place in a foreign ecumene – on sacred mountains, in the
forest, in the desert, on a funeral pyre, in Paradise, in a cave, a shed,
a church, and even in closed chests or cooking pans. Holy children
come during their mother’s sleep, most often at liminal times – at
dawn or dusk. The spectrum of the possibilities of a “different”
birth is therefore extremely diverse. Let us also mention:
– births after the mother’s death (the patron of medicine Asclepius, Chrysator and Pegasus, Dionysus taken out from the
corpse of Semele, the Christian Saint Raymond) (Prokop 1901:
542; Graves 1992: 158; Cotterell 1993: 222).
– children emerging from a tree (Adonis), from the skull of
Zeus (Athena), from the union of a woman and a demon (Merlin),
after eating a mandrake root (Rachel gives birth to Joseph), from
wooden dolls (Graves 1992: 75; 55-56; 541, Cotterell 1993: 47,
Graves, Petai 1993: 229-230).
Thus, being born differently is – as I mentioned – one of the
quantifiers of strangeness, which we already know from reading
the texts of Jan S. Bystroń (Bystroń 1980). But in social attitudes
towards strangers – this is taken from Zbigniew Benedyktowicz’s
reflections – we observe an intertwining of a sense of fear, terror, but also fascination and endeavours to get closer, but also to
isolate. Hence the conclusion that a conscious attitude towards
strangers resembles an attitude towards the sacrum, in line with
Otto’s definition of the nature of the ambivalence of every sacred
phenomenon. Thus, often the image of extraordinary children,
outside the order of our human world, was subject to both negative and positive hyperbolization. Holy children are also demonic
children, as defined by Otto’s and Eliade’s definition of the sacrum.
A different birth is one of the categories predisposing one to being
a demon in the folk vision of the world. Children coming into the
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się demonami w trakcie życia, a także po śmierci (Moszyński 1928:
640). Kandydatem na strzygę – wedle powszechnym przekonań –
były dzieci rodzące się z gotowym garniturem zębów; te, które
umierały wkrótce po urodzeniu, stawały się demonami – strzygami, dziećmi wzbogaconymi o sowie skrzydła (Kolberg 1963: 24;
Wójcicki 1974: 289). Istotnym kwantyfikatorem kategorii demonicznej był czas urodzenia dziecka (piątek jako dzień nieszczęśliwy, czwartek jako dzień działalności czarownic). W ludowej wizji
świata wszelkie anomalie w ciele poczytywano jako niewłaściwe,
nieludzkie. Istoty demoniczne mogły być rezultatem stosunków
kobiet z demonami leśnymi, wodnymi, wilkami, upiorami, żmijami, wreszcie z diabłem (Moszyński 1934: 641). Diabelskie cechy
lud przydawał dzieciom, które odbierane były przy porodzie przez
akuszerki – czarownice (Kolberg 1962: 52). Także złamanie jakiegokolwiek tabu przez kobiety ciężarne prowadziło do powstania
dzieci wyposażonych w nadludzką, demoniczna siłę (Moszyński
1934: 479).
W tradycyjnym światopoglądzie ludowym stan demonogenny,
a więc stan ludzi, którzy mogą przekształcić się w demony, manifestowany był nie poprzez niezwykłe urodziny, ale nade wszystko
poprzez niezwykłą śmierć. Dzieci zmarłe bez sakramentu chrztu
to jedna z najpowszechniejszych kategorii wierzeniowych. Zamienione w gołębie o śnieżnobiałych piórach, przesiadywać miały na
krzyżach, wzywając do modlitwy za ich duszę (Knoop 1895: 313).
Mogły przybierać postacie wielkich krwiożerczych czarnych ptaków, być latawcami o kształtach dziecięcych i skrzydłach ptasich,
puszczykiem przybywającym wraz z burzą. Ludowa wyobraźnia
wyposażyła je w niezwykle wyrafinowane kształty: z przodu
kobiece, z tyłu pozbawione pleców, o nogach i głowie dziecka.
Manifestowały swoją obecność jako skrzaty, rusałki, płanetnicy,
kłobuki, błędne ogniki, zmory. Mieszkaniem wielu „niechrzczeńców” były powietrze i chmury, schodząc na ziemie dopominały się
chrztu (Szuchiewicz 1908: 281; Moszyński 1928: 172, 1934: 638;
Kolberg 1965: 261; Kotula 1989: 179). Polacy uważali, że dzieci
pozbawione chrztu nie mają wstępu do Raju. W demonologii Słowian egzystowała wiara w niezwykłe możliwości dusz zmarłych
dzieci, zmarłych w nienaturalny sposób (Moszyński 1934: 681).
Martwe płody, płody poronione, dzieci nieślubne, zmarłe wkrótce po urodzeniu mogły stać się widmami, topcami, latawcami,

world with physical anomalies became demons during their life, as
well as after their death (Moszyński 1928: 640). Likely candidate
to become strigas – according to common beliefs – were children
born with a set of teeth; those who died shortly after birth became demons – strigas – children with owl wings (Kolberg 1963:
24; Wójcicki 1974: 289). An important quantifier of the demonic
category was the time of the child’s birth (Friday was an unhappy
day, Thursday was the day when witches were particularly active).
In the folk vision of the world, all anomalies in the body were
considered inappropriate, inhuman demonic beings could result
from women’s relations with forest and water demons, wolves,
ghouls, vipers, and finally with the Devil (Moszyński 1934: 641).
People attributed devilish traits to children who were delivered by
midwives – witches (Kolberg 1962: 52). Also, the breaking of any
taboo by pregnant women led to the emergence of children with
an inhuman, demonic force (Moszyński 1934: 479).
In the traditional folk worldview, a demonogenic state, i.e. the
state when people can turn into demons, was manifested not
through an extraordinary birth, but above all through an extraordinary death. Children who died unbaptised are one of the most
common such categories according to widespread beliefs. Turned
into snow-white pigeons, they sat on crosses, begging for prayers
for their souls (Knoop 1895: 313). They could take the form of great,
bloodthirsty black birds, be child-shaped flying demons with bird
wings called latawiec, a tawny owl coming with the storm. Folk
imagination gave them extremely sophisticated shapes: a woman
on the front but without a back, with the head and legs of a child.
They manifested as gnomes, undines, planetniks, kłobuks, jack-o’lanterns, nightmares. Many of those “unbaptised” beings resided
in the air, among clouds, and, when descending to Earth, they
would beg to be christened (Szuchiewicz 1908: 281; Moszyński
1928: 172, 1934: 638; Kolberg 1965: 261; Kotula 1989: 179). Poles
believed that children deprived of baptism were not allowed to
enter Paradise. In the demonology of the Slavs, there was a belief
in the extraordinary possibilities of the souls of deceased children
who had died in an unnatural manner (Moszyński 1934: 681). Stillborn, miscarried foetuses, illegitimate children who died shortly
after birth – all could become ghosts, topiec, latawiec or cast down
souls (Moszyński 1934: 483, 679, 680, 685-686). A child could also
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A three-year-old child in a coffin, 1970s,
photo. T. Maciejewski, Arch. PME I. 19421/2,
{Paraphernalia, note 300}

become a demon if the rite of passage procedures were not accurately followed (for example, the words of an oath or the child’s
name were not pronounced correctly). At the same time, there is
an important point to be made here: traditional culture developed
a complex system of prohibitions and restrictions around those
who remained in an intermediary (borderline, liminal) state, isolating them from the rest of the community, as they were a threat
to the group. This does not mean that there were no developed
ritualistic behaviours allowing contacts with aliens, not only to
eliminate their “otherness”, but also because strangers existing
outside the tame orbis interior were also a social necessity. Their
existence guaranteed the existence of the whole internally integrated Cosmos.
Mythical narratives of archaic cultures gave us one more important theme: abandoned children. Gods, heroes, and extraordinary people often grow out of children abandoned right after
birth. Piotr Kowalski wrote about the “divine orphanhood” and
mentioned beings that are infinitely lonely (Kowalski 2007: 110).
As they exist outside of social ties, they cannot really be related to
anyone. These great mythic narratives concerned Zeus, Poseidon,
Dionysus, Attis, Hephaestus, Heracles, Antilochos, Pelios, Neleus,
Patroclus, and finally Oedipus. “The divine orphanhood” is the
fate of biblical Moses, and according to the Golden Legend also
of Judas. A common folk belief was that, similarly to the Mother
of God, also demons can take care of young, abandoned children
and pass on to them their knowledge and unusual predispositions
(Nowina-Sroczyńska 1997: 48). In folk magical fairy tales – the
successor to ancient myths – the motive of abandonment appeared
very often, and the fates of the children were similar to those of
legendary heroes. The traditional religious worldview assumed
that people were related to their cosmic environment far more
than we can imagine. Children were considered to be literally
“people of the Earth”, treated as the land as a whole, with its mountains and forests, water and vegetation. For primitive religious
and mythical intuitions, the Earth was a place and a space surrounding man. Children started their prenatal life in waters, trees,
caves, river springs. The idea of the motherhood of Earth, already
present in agricultural civilizations, has been replaced by beliefs
about its inexhaustible ability to create. The thought of a telluric
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strąconymi duszami (Moszyński 1934: 483, 679, 680, 685-686).
Dziecko mogło stać się demonem także wówczas, gdy niedokładnie wypełniono procedury obrzędów przejścia (na przykład nie
wymówiono dokładnie słów przysięgi, imienia dziecka). Muszę
jednocześnie poczynić ważną uwagę: wokół tych, którzy pozostawali w stanie medialnym (pośrednim, liminalnym), kultura tradycyjna wypracowała skomplikowany system zakazów
i ograniczeń izolujących ich od reszty społeczności; byli oni bowiem dla niej zagrożeniem. Nie znaczy to, że nie wypracowano
rytualnych zachowań pozwalających na kontakt z obcymi, i to
nie tylko, by niwelować ich „inność”, ale także dlatego, że obcy
egzystujący poza ramami oswojonego orbis interior byli zarazem
koniecznością społeczną. Ich istnienie gwarantowało trwanie
całości wewnętrznie zintegrowanego Kosmosu.
Mityczne narracje archaicznych kultur pozostawiły nam
jeszcze jeden ważny motyw: dzieci porzuconych. Bogowie, herosi, ludzie niezwykli często są dziećmi porzuconymi zaraz po
urodzeniu. Piotr Kowalski pisał o „boskim sieroctwie”, o istotach
nieskończenie samotnych (Kowalski 2007: 110). Istnieją więc
poza więzami społecznymi, nie są z nikim tak naprawdę związane. Te wielkie narracje mityczne dotyczyły Zeusa, Posejdona,
Dionizosa, Attisa, Hefajstosa, Heraklesa, Antilochosa, Peliosa,
Neleusa, Patroklosa, Edypa wreszcie. „Boskie sieroctwo” dotyka biblijnego Mojżesza, a wedle Złotej Legendy także Judasza.
Powszechnym ludowym wierzeniem było przekonanie, że tak
jak Matka Boska, tak i demony mogą opiekować się małymi,
porzuconymi dziećmi, przekazywać im wiedzę i niezwykłe
predyspozycje (Nowina-Sroczyńska 1997: 48). W ludowej bajce
magicznej – spadkobierczyni dawnych mitów – motyw porzucenia występował nader często, a losy dzieci były losami na
miarę legendarnych herosów. Tradycyjny światopogląd religijny
zakładał, że ludzie związani są z otaczającym ich środowiskiem
kosmicznym daleko bardziej, niż możemy to sobie uzmysłowić.
Uznawano, że dzieci są w dosłownym znaczeniu „ludźmi ziemi”,
ziemi traktowanej jako całość wraz z górami i lasami, wodami
i roślinnością. Dla pierwotnych intuicji religijnych i mitycznych
ziemia była miejscem, przestrzenią otaczającą człowieka. Dzieci
rozpoczynały życie prenatalne w wodach, drzewach, jaskiniach,
źródłach rzek. Idea macierzyństwa ziemi, obecna już w cyklu
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cywilizacji rolniczej, została zastąpiona wierzeniami o jej niewyczerpalnej zdolności tworzenia. Myśl o pochodzeniu tellurycznym
z biegiem czasu zostanie zastąpiona przez przekonanie o bardzo
humanistycznym charakterze, że ziemia jest opiekunką dzieci,
szczególnie dzieci porzuconych (Eliade 1966: 242):
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origin will be replaced over time by the very humanistic belief that
the Earth is the protector of children, especially abandoned ones
(Eliade 1966: 242):
A child exposed, left to the fate of cosmic elements […] is always
a challenge to destiny. A child abandoned on earth or water, a child

Dziecko wystawione, pozostawione losowi kosmicznych elemen-

socially regarded as an orphan is at risk of death, and at the same

tów […] jest zawsze wyzwaniem jakie rzuca się przeznaczeniu.

time exposed to the opportunity that his or her life will turn out

Dziecko porzucone ziemi lub wodzie, dziecko społecznie uważane

differently than that of other people. Under the protection of co-

za sierotę – narażone jest na śmierć, a jednocześnie na szansę, że

smic elements, an abandoned child becomes a hero, saint, or king

jego życie potoczy się inaczej niż życie innych ludzi. Pod ochroną

(Eliade 1966: 242).

elementów kosmicznych porzucone dziecko staje się herosem,
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Może być wychowane przez zwierzęta (Romulus i Remus), rozumieć ich mowę, mieć zdolności metamorfozy w formy animalne. Jeśli uratuje je Natura, a potem odnajdzie człowiek, to długo
nie posiada tożsamości, jego status jest niejednoznaczny, ciągle
związany z elementami kosmicznymi; jego dorosłość zaś naznaczona będzie mirakularnością. W świecie Grecji nimfy często
posądzano o kradzież dzieci, ale wychowując je, zawsze tworzyły
osoby niezwykłe: herosów, założycieli miast, wielkich religii. Taki
był los – jak nas uczą mity – dzieci porzuconych przez rodziców
i uratowanych dzięki siłom Natury.
Niezwykłe dzieci – późniejsi niezwykli dorośli – objawiają
nadprzyrodzone właściwości już w dzieciństwie (mity, legendy hagiograficzne, baśnie). Wychowane przez demony, nimfy, zwierzęta
przychodziły na świat z dziwnymi znamionami (św. Roch – znak
czerwonego krzyża na piersiach; Leon IX, św. Jan Nepomucen,
św. Agnieszka – małe krzyże na ciele). Jasność, ta powszechna
w legendach etiologicznych epifania, towarzyszyła narodzinom
Jezusa i św. Jana od Krzyża. Ludowe legendy mówią o profetycznym zachowaniu się ptaków przed narodzinami Jezusa (Posadzowa 1948: 7-9). Wraz z narodzinami Noego świat podobno uległ
poprawie. Bóg zdjął klątwę nieurodzaju, dotąd połowę zbiorów
stanowiły osty i ciernie (Graves i Patai 1993: 112-113). Aniołowie
towarzyszą nowonarodzonym: Samsonowi, św. Rozalii, asystują
przy narodzinach Dzieciątka. Powszechną narracją świętego
dzieciństwa – w mitach, hagiografii, baśniach – zapowiadającą

A child can be raised by animals (Romulus and Remus), understand
their speech, have the ability to take the shape of an animal. If it
is saved by nature and then found by a person, it has no identity
for a long time, its status is ambiguous, still linked to cosmic elements; its adulthood is marked by miracularity. In the Greek world,
nymphs were often accused of stealing children but they would
always bring them up to become extraordinary persons: heroes,
founders of cities or of great religions. Such was the fate – as myths
teach us – of children abandoned by their parents and saved thanks
to the forces of Nature.
Extraordinary children – later extraordinary adults – reveal
their supernatural properties already in childhood (myths, hagiographic legends, fairy tales). Raised by demons, nymphs, animals, or
come into the world with strange birthmarks (St. Roch – the sign of
a red cross on the chest; Leo IX, St. John Nepomucene, St. Agnes –
small crosses on the body). Brightness, this epiphany common in
etiological legends, accompanied the birth of Jesus and St. John of
the Cross. Folk legends speak of the prophetic behaviour of birds
before the birth of Jesus (Posadzowa 1948: 7-9). With Noah’s birth,
the world is said to have improved. God lifted the crop infertility
curse when half of the harvest had so far been thistles and thorns
(Graves and Patai 1993: 112-113). Angels accompany the newborn:
Samson, St. Rosalia, they assist in the birth of the Child. A common
narrative of holy childhood – in myths, hagiography, fairy tales – is
the foreshadowing of an unusual adulthood by the strange behaviour of the newborn which behaves like an adult. Hermes steals
Apollo’s herds of cows, Hercules strangulates snakes, Abraham
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„Żebrak”, 1869, mal. P. Górski,
ryt. F. Szymborski, Arch. PME Dep. Mich. 406,
{Wizerunki, nota 622}

11 Podpis w języku polskim | Podpis w języku angielskim
“A beggar”, 1869, painted by P. Górski,
engr. F. Szymborski, Arch. PME Dep. Mich. 406,
{Images, note 622}
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niecodzienną dorosłość jest dziwne zachowanie nowonarodzonego, zachowuje się bowiem jak dorosły. Hermes kradnie stada
krów Apollinowi, Herkules dusi węże, Abraham dziesiątego dnia
po urodzeniu ma istotne dla dalszego życia objawienia (Graves
1992: 69-71; Graves i Patai 1993: 141). Święty Mikołaj, będąc
dzieckiem, odmawia przyjmowania w piątki piersi matki, w ten
sposób poszczą też inni przyszli święci – Roch, Katarzyna, Weronika… Nowonarodzeni a przyszli święci roztropnie przemawiają,
włączają się w modlitwy (Nowina-Sroczyńska 1997: 5). Szybciej
rosną albo pozostają mali (Aleoidzi, król irlandzki Bres).
Szczególnym dzieckiem – w ludowym religijnym folklorze –
jest mały Jezus. To kreator: lepi zabawki, gliniane ptaszki, które
ożywają, maluje skrzydła motylom, pod jego stopami wytryskują
źródła; jest władcą Natury: otwiera kielichy kwiatom, zdejmuję
z drzew gąsienice, chroni rośliny przed burzą, jest profetą, mędrcem i uzdrowicielem. Ale także inni przyszli święci, będąc
dziećmi, są profetami (św. Szymon Męczennik) (Skarga 1986:
23, 25, 153, 170, 185).
Dokonajmy podsumowania: proces autonomizacji wizerunku
dziecka był powolny i długotrwały. Jedynymi dziećmi, którym
towarzyszyło zainteresowanie, byli mityczni malcy. Podstawową
cechą odróżniającą niezwykłe święte dzieci od tych, którym długo nie poświęcano uwagi, jest sposób, w jaki przyszły na świat.
Rodząc się inaczej, manifestują obcość, a obcość ta reprezentowana jest poprzez różne figury wyobraźni obecne w mitach,
wierzeniach i legendach, o których pisałam.
Czy topos świętego dziecka i świętego dzieciństwa manifestuje rzeczywiste zainteresowanie dzieckiem? Czy dziecko
traktuje podmiotowo? Myślę, że jest inaczej. Święte dziecko
i święte dzieciństwo to alegoria początku, symboliczny obraz
odwołujący się do późniejszego herosa, świętego, założyciela
miasta; bohater ten zdeterminowany jest, przez metaforyczne
i symboliczne obrazy dzieciństwa, do odbycia metaforycznej,
inicjacyjnej podróży w poszukiwaniu prawdy, doświadczaniu
sensu życia, czy to się herosom powiedzie, czy też poniosą klęskę. Topos ten traktuje niezwykłe dzieciństwo jako symboliczny
nakaz realizacji przyszłych dorosłych i bohaterskich czynów.
Ważniejszy zdaje się być sam czas początku, z którego wszystko
wynika. Dorosłość świętych dzieci to metaforyczny sposób na

on the tenth day after his birth has important revelations about
the future (Graves 1992: 69-71; Graves and Patai 1993: 141). As
a child, Saint Nicholas refuses his mother’s breasts on Fridays,
and so do other future saints – Roch, Catherine, Veronica… The
newborns and future saints speak wisely, join in prayers (Nowina-Sroczyńska 1997: 5). They grow faster or remain small (Aleoids,
the Irish king Bress).
A very special child in the folk religious folklore is little Jesus.
He is a creator: he makes toys, clay birds that come to life, he paints
the wings of butterflies, springs gush out from under his feet; he
is the ruler of Nature: he opens flower cups, removes caterpillars
from trees, protects plants from storms, he is a prophet, sage and
healer. But also other future saints are prophets as children (St. Simon the Martyr) (Skarga 1986: 23, 25, 153, 170, 185).
Let us summarize: the process of autonomization of a child’s
depiction was slow and lengthy. The only children which drew
any interest were the mythical ones. The primary feature that
distinguishes remarkable holy children from those who for a long
time did not receive much attention is the way in which they were
born. Being born differently, they manifested strangeness which
was represented by various figures of imagination present in the
myths, beliefs and legends I wrote about.
Does the holy child and holy childhood topos manifest a real
interest in the child? Is the child thus subjectified? I think otherwise. The holy child and the holy childhood are an allegory of
the beginning, a symbolic image referring to the later hero, saint,
founder of a city. This hero is destined through the metaphorical
and symbolical images of childhood to undertake a metaphorical,
initiatory journey in search of the truth, to experience the meaning of life, whether they succeed or fail. This topos treats an unusual childhood as a symbolic imperative to carry out future adult
and heroic deeds. The very time of the beginning, from which
everything results, seems to be more important. The adulthood of
holy children is a metaphorical way to overcome the unconsciousness and helplessness of an ordinary child. Regardless of whether
the holy children helped or harmed, people should make contact
with strangers – this is one of the prerequisites of mythical ethics
which was important to those who take myth seriously and live in
its atmosphere. Myths, legends, fairy tales, and today films teach
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przekroczenie nieświadomości i bezradności cechującej zwykłe dziecko. Bez względu na to, czy święte dzieci pomagały, czy
szkodziły, ludzie winni nawiązywać kontakt z obcymi – to jeden
z punktów etyki mitycznej ważnej dla tych, którzy traktują mit
poważnie i żyją w jego atmosferze. Mity, legendy, baśnie, a dziś
filmy uczą nas, że możemy zniszczyć potworne owłosienie demonicznego dziecka przez pocałunek albo odmienić los zamienionego królewicza dzięki bezinteresownej miłości, czy łzami odmienić
kozła, niedźwiedzia, wilka, osła, jeża, żabę, ptaka, pozbawiając
zaklęte dziecko nieprzyjemnej demoniczności. Oswajając inność
niezwykłych dzieci, pozbawiamy je jednocześnie heroiczności
zagwarantowanej w innym niż nasz czasie początku. Podmiotowy
wizerunek dziecka, nadal jednak osoby nieoswojonej kulturowo,
odnajdziemy dopiero w następnym toposie.

us that we can destroy the monstrous hair of a demonic child by
a kiss or change the fate of a cursed prince thanks to selfless love, or
else change a goat, bear, wolf, donkey, hedgehog, frog, bird with our
tears, depriving the enchanted child of its unpleasant demonicity.
By taming the otherness of extraordinary children, we deprive
them of their heroic attribute guaranteed to them at the time of
the beginning which was different than ours. The subjective image
of a child, still a culturally untamed person, will only be found in
the next topos.

Topos zaświatowego przybysza
Jednym z fundamentalnych powodów traktowania dziecka w tradycyjnym ludowym światopoglądzie jako przybysza z nieokreślonej, tajemniczej rzeczywistości było przekonanie, że zbliżenie
seksualne jest aktem niebezpiecznym. Anna Zadrożyńska:

The topos of the “visitor from the netherworld”
One of the fundamental reasons for treating a child in the traditional folk worldview as a visitor from an undefined, mysterious
reality was the belief that sexual intercourse was a dangerous act.
Anna Zadrożyńska:
What is more, it can be assumed that since ablutions were indicated
after a rapprochement with a woman, intercourse was a sullying
deed, similar to a the sign of death or any other impurity resulting
from contacts with the inhabitants of the “other” world. Thus, sexual
relations indicate a symbolic journey into the netherworld, rather

Co więcej można przypuszczać, że skoro po zbliżeniu z kobietą

than an actual act of procreation. Through the intermediation of the

wskazane bywały ablucje, było ono kalające, podobne zmazie

woman, the journey to the “otherworld” would be complete and the

śmierci czy nieczystości wynikającej z kontaktu z mieszkańca-

gates to the beyond would open (Zadrożyńska 1988: 47).

iec i ń st wo

ch

Ewa Nowina Sroczyńska

dz

ildhood

60

mi “tamtego” świata. Seksualny stosunek wskazuje więc raczej
cechy symbolicznego wędrowania w zaświaty, niż realnego aktu
prokreacji. Za pośrednictwem kobiety dopełniałyby się podróż na
„tamten świat”, otwierałyby się wrota w zaświaty (Zadrożyńska
1988: 47).

Akt seksualny antropolodzy odczytują jako nie tylko fizjologiczny,
lecz także symboliczny gest mający moc zaklinania życia. Spotykano go w rytuale wówczas, gdy wyczerpywał się czas, w którym
należało podejmować obrzędy kreowania świata (imitowanie aktu
seksualnego w celu ożywienia ziemi). Kobieta nosiła w swoim
łonie przybysza z Innej Rzeczywistości, skąd w ludowym przekonaniu wywodziła się także płodność pól, zwierząt (Zadrożyńska
1988: 48).

Anthropologists interpret the sexual act as not only physiological,
but also a symbolic gesture with the power to conjure life. It was
included in rituals when the time was running out to undertake
world creation rites (imitation of a sexual act in order to enliven the
earth). The woman carried in her womb a stranger from Another
Reality, from where, in popular belief, the fertility of fields and
animals also originated (Zadrożyńska 1988: 48).
The birth of a child is the first act of passage, it is a transitus
from the Other World into Ours. This symbolic transition can be
understood in many ways. Ethnographic accounts about mid-nineteenth century beliefs and rituals of pregnancy, childbirth and the
postpartum period have been described and analysed. They can
be interpreted as a liberation from the state of Nature; as signs of
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Narodziny dziecka to pierwszy akt przejścia, to transitus
z obszaru Tamtego Świata w Nasz. To symboliczne przejście
można rozumieć na wiele sposobów. Etnograficzne przekazy
relacjonujące od połowy XIX wieku wierzenia i rytuały czasu
ciąży, porodu i okresu poporodowego są opisane i analizowane.
Można interpretować je jako wyzwolenie ze stanu Natury; jako
znamiona utraty Raju, jako upadek w ludzki czas i zróżnicowanie; można rozumieć je jako znamienne przejście od Chaosu
(wody płodowe matki jako kosmiczne prawody) do Kosmosu
społecznie zorganizowanego.
Ja, idąc śladem myśli o dziecku jako przybyszu z Tamtego
Świata, przypomnę, że antropologia używa terminów orbis interior i orbis exterior jako jednej z dychotomicznych charakterystyk pojęciowych dla rekonstrukcji mitycznego ludowego
światopoglądu. W nim to egzystowały dwa – generalnie rzecz
ujmując – modele: trójdzielny, wertykalny i dwudzielny, horyzontalny. Tamten Świat vs. Ten Świat, przy czym ten Nasz
łatwiejszy był do opisu i artykulacji, bo mógł, po części choćby,
być poddany prawom empirii i rozumu. Tamten Świat interpretowano jako rewers naszej społecznej rzeczywistości. Wydaje mi się to zbyt daleko posuniętą generalizacją. Polska etnografia dysponuje jedynie materiałami opisującymi geografie
zaświatowe, które – jak wierzono – będą udziałem człowieka
po śmierci. A i te są rzadkością w etnograficznym piśmiennictwie lat 60. i 70. XX wieku. Prawie zupełnie nie dysponujemy opisem topografii rajskiej. I wreszcie nie dysponujemy
materiałem wyjaśniającym niezwykle ważny problem: skąd
przychodzi dziecko? Wiemy jedynie, że – obok rodziców –
w jego kreacji brały udział siły nadprzyrodzone spoza Naszego
Świata. To prawda, że wyobraźnia ludowa przydawała Zaświatom cech opozycyjnych do Naszej Rzeczywistości. Ale prawdą
też jest, że widziano Raj w różnych narracyjnych konfiguracjach,
na przykład jako bezpośrednią kontynuację życia na ziemi, a dla
opisu rajskiej topografii stosowano znajome kategorie domu,
starej wiejskiej chałupy, pałacu, dworu (Benedyktowicz 1992:
36-42). Raj jako kategoria pojęciowa miał także aspekt czasowy. Mógł być pojmowany jako istnienie przeszłe, kiedy ludzie
bezpośrednio obcowali z bogami i byli nieśmiertelni. Kiedy
bogowie odeszli, a człowiek stał się śmiertelny, Raj stał się pro-

the loss of Paradise, as a fall into human time and differentiation.
They can be understood as a significant transition from Chaos
(mother’s foetal waters as cosmic pre-waters) to the socially organized Cosmos.
Following the reflection on the child as a visitor from the Other
World, I would like to take this opportunity to remind the readers
that anthropology uses the terms orbis interior and orbis exterior
as dichotomous conceptual characteristics for the reconstruction of the mythical folk worldview. Generally speaking, there
were two models in it: a three-fold vertical system and two-fold
horizontal one. The Other World vs. This World, where our reality
was easier to describe and articulate, because it could, at least in
part, be subject to the laws of empiricism and reason. The Other
World was interpreted as the reverse of our social reality. It seems
to me too far-reaching a generalization. Polish ethnography only
has materials describing otherworldly geographies which – as it
was believed – were where man goes after death. And these are
also rare in the ethnographic writings of the 1960s and 1970s.
We have almost no description of the topography of Paradise.
Finally, we do not have any materials explaining an extremely
important problem: where does the baby come from? We only
know that – apart from their parents – supernatural forces from
outside our world participated in a child’s creation. It is true that
folk imagination endowed the Underworld with features that
were in opposition to Our Reality. But it is also true that Paradise,
in various narrative configurations, was seen, among others, as
a direct continuation of life on earth, and the familiar categories
of a house, an old country cottage, a palace, a manor were used to
describe its topography (Benedyktowicz 1992: 36-42). Paradise
as a conceptual category also had a temporal aspect. It could be
conceived of as a past existence when humans were in direct
contact with the gods and were immortal. When the gods left and
man turned into a mortal, Paradise became an issue of the future,
a place to be after the end of one’s earthly existence depending on
one’s merits (Prokopiuk 1994: 4).
Folk beliefs and folk imaginations were determined by two
great myths: Eden and the Golden Age. And even if in folk culture
it is not articulated ex post, beliefs, rituals, prohibitions and magical birth rituals make anthropologists presume that the images
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blemem przyszłości, miejscem, w którym można znaleźć się po
ukończeniu ziemskiego bytowania, i to w zależności od zasług
(Prokopiuk 1994: 4).
Ludowe wierzenia i ludowa wyobraźnia zdeterminowane były
dwoma wielkimi mitami: Edenu i Złotego Wieku. I nawet gdy
w ludowej kulturze nie jest to ex post artykułowane, to wierzenia,
rytuały, zakazy, magiczne obrzędy narodzinowe pozwalają antropologowi na domniemanie, że obrazy Raju i Złotego Wieku „zawierają się” w sobie nawzajem; są częścią zaświatowej geografii. Wizja
miejsca, z którego przychodzimy, nie jest jednorodna, zbudowana
z różnych mitycznych kategorii wchodzących w skład imaginacyjnej rzeczywistości, świata bez norm, bez historii. A więc z:
– Raju (brak zróżnicowania, wspólnota, równość, nieśmiertelność, próżnowanie, brak przekształcenia natury, obcowanie
z Bogiem);
– Wieku Złotego (równość, wybujałe bezładne tworzenie, siły
mroczne, demony);
– Natury (biologiczność, dzikość, niezróżnicowanie, spontaniczność, siły ciemne);
– Chaosu (wirtualność, amorficzność, zbiornik wszelkich
potencji i możliwości, obecność wszelkich form, płynność,
niewyczerpanie, ahistoryczność, wody płodowe – wody chaosu)
(Caillois 1995: 116).
By nasze rozważania kontynuować, zatrzymajmy się na modelu obrzędów przejścia Jerzego S. Wasilewskiego. Wedle tej myśli
obrzęd przejścia można zbudować na metaforze czasu, wahadłowej idei – na zmianie (tak dotąd rozumiano istotę obrzędów
przejścia), ale i na kategorii statis, bezruchu. Dwoista struktura
obrzędu (bezruch – ruch) odpowiadałaby dwóm intencjom, jakie
stają przed obrzędami przejścia. Ich celem jest zapoczątkowanie
nowego, a dokonuje się to głównie poprzez powrót do starego,
niezmiennego, poprzez bezruch. Stąd dwie fazy: spoczynek i zapoczątkowanie biegu czasu; „zatrzymanie wahadła” i moment
wprawienia go w ruch. Środki symboliczne dla realizacji fazy drugiej stoją w sprzeczności z zakazami obowiązującymi w pierwszej
fazie obrzędów (Wasilewski 1989: 284).
Tak więc w strukturze obrzędów transformujących człowieka
faza statis obarczona jest licznymi zakazami i nakazami i opiera
się często o sięganie do czasów początku, czasów rajskich, ide-

of Paradise and the Golden Age are “contained” in each other and
are part of the “otherwordly” geography. The vision of the place
from which we come is not homogeneous but built from various
mythical categories that make up the imaginary reality, a world
without norms, without history. An thus, it is made of:
– Paradise (non-differentiation, community, equality, immortality, idleness, non-transformation of nature, communing with
God);
– the Golden Age (equality, exuberant chaotic creation, dark
forces, demons);
– Nature (biological nature, wildness, undifferentiated character,
spontaneousness, dark forces);
– Chaos (virtuality, amorphism, a reservoir of all potencies and
possibilities, the presence of all forms, fluidity, inexhaustibility, ahistoricality, foetal waters – waters of chaos) (Caillois 1995: 116).
To continue our considerations, let us dwell on the model of rites
of passage as described by Jerzy S. Wasilewski. According to this
idea, a rite of passage can be built on the metaphor of time, a pendulum-like idea – on change (which is how the essence of the rites
of passage had been understood so far), but also on the category
of stasis, immobility. The dual structure of the rite (immobility vs.
movement) would correspond to its two intentions. The purpose is
to initiate something new, and this is done mainly by returning to
the old and unchanging, through immobility. Hence the two phases:
rest and the beginning of the flow of time; “stopping the pendulum”
and the moment when it is set in motion. Symbolic measures for the
implementation of the second phase contradict the prohibitions
from the first phase of the rituals (Wasilewski 1989: 284).
Thus, in the structure of the rites transforming man, the static
phase is burdened with numerous prohibitions and prescripts. It
often consists in reaching to the times of the beginning, a paradisal
and ideal period which we must create i.e. create something like
Paradise for a man who will be subjected to initiation. But we must
also initiate the change through passage transformers which are
people or symbolic objects that facilitate the change of state, and
these are:
– divine persons, Mary who rushes (with her hair loose – see the
magic of Alkmene) to a woman in labour; angels keeping watch
for three nights;
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alnych, które musimy wykreować, tzn. stworzyć coś na kształt
Raju człowiekowi, który będzie poddany inicjalnym procesom,
a także uruchomić zmianę poprzez transformatory przejścia,
a więc osoby czy symboliczne przedmioty ułatwiające zmianę
stanu, a to:
– osoby boskie, Maria, która spieszy (z rozpuszczonymi włosami – patrz: magia Alkmeny) do rodzącej; aniołowie czuwający
trzy noce;
– przedmioty sakralne: książeczka do nabożeństwa, święcona
woda, którą kropi się rodzącą, stuła księdza, którą przewiązuje
się rodzącą, krzyżyk, różaniec, wizerunki patronów, wianki
święcone w oktawę Bożego Ciała;
– ziemia przy łóżku jako znak tellurycznego pochodzenia
(kultury archaiczne) lub związku z życiem człowieka;
– nóż i przedmioty żelazne; żelazo to jeden z podstawowych
operatorów przejścia, traktować je należy jako narzędzie przekształcające świat Natury w Kulturę (stąd pod łóżkiem położnicy
nóż, igła);
– ofiara z koguta (konieczny rosół dla położnicy; kogut jest
zwierzęciem o symbolice płodnościowej, ma medialny charakter,
pierwszy widzi rodzące się słońce);
– próg jako symbol granicy, obszar medialny, teren występowania zjawisk z obu światów: Naszego i Tamtego (siedzenie na
progu, gdy poród przedłużał się, nawet wynoszenie położnicy
na próg);
– rzeczy stare, brudne; przy ciężkim porodzie kładziono je
przy kobiecie, „brud” odsyła do Świata Chaosu, nieuporządkowania; odzież to signum człowieka w opozycji do nagości; w tych
gestach rytualnych możemy odczytać znaki bezruchu i zmiany,
zgodnie z dwuwartościową logiką obrzędów przejścia;
– „babka”, najistotniejszy spośród „operatorów przejścia”, wedle powszechnych niegdyś wierzeń powinna być osobą obcą;
wzywana zawsze z zachowaniem tajemnicy, przygotowywała
do porodu, odbierała dziecko i uczestniczyła w kolejnych fazach
wprowadzania do społeczności rodzinnej i lokalnej. Klasyczny
mediator, przybierający – powiedziałby antropolog – postać
podobną kapłanom, szamanom; ucieleśnia zmianę, ale jej rolą
jest tworzenie sytuacji rajskiej (statis), niwelacja niekorzystnych
zjawisk.

– sacred objects: a prayer book, holy water to sprinkle the woman in labour, a priest’s stole that is tied around a woman giving
birth, a cross, a rosary, images of patrons, wreaths blessed in the
octave of Corpus Christi;
– soil laid by the bed as a sign of telluric origin (archaic cultures)
or connection with human life;
– a knife and iron items; iron is one of the basic passage operators, it should be treated as a tool transforming the world of
Nature into Culture (hence the knife or needle under the bed of
the woman in childbed);
– a sacrificial rooster (the must-have broth for the woman in
labour; the rooster is an animal symbol of fertility and has a medial character since it is the first to see the sun being born);
– the threshold as a border symbol, a liminal area where phenomena from both worlds can occur: Our World and the Other
World (sitting on the threshold when the delivery took too long,
even bringing the midwife to the threshold);
– old, dirty things; these were put near the woman in case of
a difficult childbirth since “dirt” refers to the World of Chaos and
disorder. Clothing is the signum of man in opposition to nakedness. These ritual gestures hint to signs of immobility and change,
according to the dual logic of the rites of passage;
– the “midwife” or “wise woman”, the most important of the
“passage operators”, according to common beliefs should be
a stranger always called in secret. She would prepare the childbirth, deliver the child and participate in the subsequent phases
of introducing the newborn to the family and local community.
A classical mediator and – as anthropologists would say – one
who resembles figures such as priests or shamans. She embodied
the change but her role was to create a paradisal situation (statis)
and to mitigate any unfavourable phenomena.
When analysing ethnographic material concerning childbirth
we see a gathering of elements that isolate the pregnant woman
and then also the newborn baby. Isolation in Polish ethnography
was considered a necessary condition for the community; in my
opinion, J.S. Wasilewski is right when he writes that the symbolism of isolation goes far beyond the sociological initiation
of exclusion. This anthropologist speaks of three topoi which
organize isolation:
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Analiza materiału etnograficznego dotyczącego narodzin
dziecka wskazuje na nasilenie elementów izolujących kobietę
brzemienną, potem zaś nowo narodzonego. Izolację w etnografii
polskiej uznawano za stan potrzebny społeczności; w moim przekonaniu rację ma J.S. Wasilewski, gdy mówi, że symbolika izolacji
daleko wykracza poza socjologiczną inicjację wyłączenia. Antropolog ten mówi o trzech toposach organizujących izolację:
– uśmiercaniu; mnożenie metonimii śmierci, która jest ważna
dla każdej inicjacji (milczenie, tajemnica, sen);
– intencji stworzenia warunków płodowych;
– kreacji świata rajskiego.
Każda przestrzeń transformacji staje się sakrosferą i jako taka
musi być chroniona przed innymi. Obowiązują reguły milczenia,
zakazy odpowiedzi na pytania: tajemnicą objęty jest nie tylko fakt
zajścia w ciążę, ale także termin porodu, czy nawet imię dziecka
przed chrztem (Drozdowska 1960: 155). Jednocześnie z gestami
rytualnymi organizującymi izolację tworzona jest, przez zakazy
i nakazy, „sytuacja rajska”: unikanie przez ciężarną oglądania
rzeczy brzydkich; nakaz patrzenia na wszelkie przejawy piękna;
nie powinna oglądać zmarłych i uczestniczyć w pogrzebach; nie
powinna kupować ubrań (odzież to synonim Kultury, w Raju
nie ma ubrań). Obowiązywały zakazy wypożyczania czegokolwiek z domu, sprzedawania – akty te likwidowały obowiązującą „pełnię”. To, że dziecko ma związki z Kosmosem, ujawnia
się w powszechnym na Słowiańszczyźnie zakazie patrzenia na
dzikie zwierzęta, na księżyc… Z jednej strony uruchamiano więc
symboliczne mechanizmy ułatwiające przejście (z udziałem licznych operatorów zmiany), z drugiej zaś konstruowano sytuację
imitującą brak zmian, bowiem kreacja świata rajskiego to próba
odtworzenia świata bez taksonomii – temu służył mechanizm
statis (Wasilewski 1989).
Czas porodu i czas po nim rządziły się podobnymi mechanizmami (zakazami, nakazami tworzącymi sytuację rajską
i podejmowaniem symbolicznych narzędzi zmiany stanu). O zaświatowym charakterze nowonarodzonego dziecka zaświadczają
liczne podejmowane niegdyś rytuały i obrzędy będące efektem
specyficznych wierzeń. Ludowy światopogląd wiązał dziecko
z Innym Światem, a więc także ze światem Natury. Wierzono
więc, że w pierwszym okresie życia ta ma nadal nań wielki wpływ.

– killing; multiplying the death metonymy which is important
for each initiation (silence, mystery, sleep);
– the intention of creating foetal conditions;
– creation of the paradisal world.
Each area of transformation becomes a sacrosphere and as such
must be protected from others. There are rules of silence, prohibitions on answering questions: the secret covers not only the fact
of becoming pregnant, but also the date of delivery, or even the
name of the child before the baptism (Drozdowska 1960: 155). Simultaneously with the ritualistic gestures that organize isolation,
a “paradisal situation” is created by way of prohibitions and prescripts: the pregnant woman should avoid watching ugly things;
she should, on the other hand, look at all manifestations of beauty;
she should not see the dead nor attend funerals; she should not buy
clothes (clothes are synonymous with Culture, there are no clothes
in Paradise). It was forbidden to rent or sell anything from the
house – such deeds abolished the desired “fullness”. The fact that
a child has ties with the Cosmos is revealed in the prohibition of
looking at wild animals and at the moon, which is very common
in Slavic regions… On the one hand, symbolic mechanisms were
activated to facilitate the transition (with the participation of
numerous change operators), and on the other hand, situations
imitating a lack of change were constructed because recreating
paradise is an attempt to build a world without taxonomy – this is
what the stasis mechanism served (Wasilewski 1989).
The moment of childbirth and the time directly following it
were governed by similar mechanisms (prohibitions, prescriptions
creating a paradisal situation and using symbolic tools to change
a state into another). The otherwordly character of a newborn
child is evidenced by numerous rituals and ceremonies once undertaken and resulting from specific beliefs. The folk worldview
connected a child to the Other World, and therefore also with
the world of Nature. So it was believed that in the first period of
a child’s life, Nature still had a great influence. There was a common belief about the malevolent impact of the moon: “When the
moon passes through a human body it conjures many demons”
(Moszyński 1934: 462). The moon beats and devours babies, causes
their death. It could never shine on a child’s face, so it was paramount that the cradle should be placed with its back to the window
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Woman with three girls in front of her cottage,
early 20th century, photo. unknown,
Arch. PME N. 1161/1, {Images, note 273}

(Lilientalowa 1927: 8; Moszyński 1934: 462; Kotula 1989: 81). If
the moon were only dangerous for babies, we could associate this
belief with the symbolism of the night in traditional culture. But
the sun was just as dangerous. Strong ties with the world of Nature
are manifested through former beliefs about the animal guardians of a child: snakes, birds that flew into the room to look at the
child (Dekowski 1987: 42). The first bath considering an initiatory
ablution was of particular importance for the elimination of this
“otherworldly taint”. The essence of its effects was related to symbolic rituals of killing and rebirth. By washing the newborn, we
introduce them to a different state, but also eliminate old forms
of existence. The child was bathed by a “wise women” or midwife
called babka (the mediator), and the water from the first bath was
poured out in places that were inaccessible:
– under fences, at crossroads, at the threshold, on the road –
thus in liminal spaces having a hybrid and medial nature;
– under trees: under eldertrees or willows; we know that in folk
beliefs these trees were burdened with evil powers;
– on barren soil;
– into a river or a stream; the waters take away diseases and
the stain of the Other World (Bystroń 1935: 61-63; Zadrożyńska
1988: 62).
The taint, mystery and power attributed to the Other World are
also found in beliefs about the placenta. It was treated as part of
the human body, the place where the baby grew. After the birth,
it was thrown into running water, buried under the threshold, in
the pigsty or in corners of the room. This was done by the “wise
woman” or midwife called babka and she kept it in secret. The placenta was part of a dark and mysterious space. We know that the
placenta is a type of secretion, and the excretions and secretions
of the human body, as they effectively are part of the body but also
are not, exhibit a liminal character (Stomma 1986: 155). There is
a bodily and fertile element in them, although they already exist
outside of the human. They were used in magical healing practices.
Ans so, for example, when a newborn had a birthmark on their
face, the babka rubbed it with the placenta to make it disappear
(Lilientalowa 1927: 162; Drozdowska 1960 28).
The rites of passage, which are always a process, take a long
time and are arduous. Former ethnographers drew attention to the
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Powszechne przekonanie dotyczyło złego działania księżyca: „Gdy
Księżyc przejdzie przez ciało człowieka wywołała liczne demony”
(Moszyński 1934: 462). Księżyc bije i pożera niemowlęta, powodując ich śmierć; nie może dziecku świecić w twarz, dlatego pilnie
uważano, by kołyska ustawiona była tyłem do okna (Lilientalowa
1927: 8; Moszyński 1934: 462; Kotula 1989: 81). Gdyby jedynie
księżyc był niebezpieczny dla niemowląt, moglibyśmy wiązać to
przekonanie z obowiązującą w tradycyjnej kulturze symboliką
nocy. Ale równie niebezpieczne było słońce. Silne związki ze
światem Natury manifestowane są poprzez niegdysiejsze przekonania o animalnych opiekunach dziecka: wężach, ptakach,
które wlatywały do izby, by przyglądać się dziecku (Dekowski
1987: 42). Szczególną wagę dla zlikwidowania owej „zaświatowej
zmazy” miała pierwsza kąpiel o charakterze inicjacyjnym. Istotą
jej działań były symboliczne rytuały uśmiercania i ponownych
narodzin. Myjąc nowonarodzonego, wprowadzamy go w inny
stan, ale także likwidujemy stare formy bytu. Dziecko kąpała
„babka” (mediator), a wodę po pierwszej kąpieli wylewano w niedostępne miejsca:
– pod płoty, na rozdrożach, pod próg, na drogę – a więc w przestrzenie graniczne, o charakterze hybrydycznym i medialnym;
– pod drzewa: pod czarny bez i wierzbę; wiemy, że w ludowym
światopoglądzie drzewa te obciążano złymi mocami;
– na ziemię jałową;
– do rzeki lub do strumienia; wody zabierają choroby i zmazę
Tamtego Świata (Bystroń 1935: 61-63; Zadrożyńska 1988: 62).
Zmazę, tajemnicę i moc przypisywaną Tamtemu Światu odnajdujemy także w wierzeniach o łożysku. Traktowano je jako część
ludzkiego ciała, miejsca, w którym dziecko się rozwijało. Po porodzie wyrzucano je na płynącą wodę, zakopywano pod progiem,
w chlewie i w kątach izby. Czyniła to „babka”, zachowując tajemnicę. Było częścią przestrzeni mrocznej i tajemniczej. Wiemy, że
łożysko to rodzaj wydzieliny, a wydaliny i wydzieliny ludzkiego
ciała, będące ciałem – nie ciałem, mają charakter medialny (Stomma 1986:155). Istnieje w nich pierwiastek cielesny i płodnościowy,
choć egzystują już poza człowiekiem. Używano ich w magicznych
praktykach leczniczych. I tak na przykład gdy noworodek miał na
twarzy znamię, „babka” ścierała je łożyskiem (Lilientalowa 1927:
162; Drozdowska 1960 28).
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Obrzędy przejścia, będące zawsze procesem, to czas długi i mozolny. Na aspekty ochronne tego niezwykłego czasu zwracali
uwagę dawni etnografowie. Perspektywa zaproponowana przez
J.S. Wasilewskiego czyni z zakazów magicznych (tak licznie zrelacjonowanych przez etnografów) wyraźny element twórczy, a nie
tylko mechanizm obronny. Pozornie sprzeczne działania (kreacja
sytuacji początku, sytuacji rajskiej) i pomoc w zmianie stanu
poprzez koegzystencję opozycji zapewniały powolne, łagodne
przejście, bowiem dorośli starali się, by dziecko udomowić, nawet
za cenę utraty kontaktu z siłami zaświatowymi.

ch

on magical children

protective aspects of this extraordinary period. The perspective
proposed by J.S. Wasilewski makes the magical prohibitions (so
frequently reported by ethnographers) a clear creative element,
and not just a defence mechanism. Seemingly contradictory actions (creating a situation “like at the beginning”, a paradisal state)
and helping in changing one’s status through the coexistence of
oppositions ensured a slow, gentle transition, because adults tried
to domesticate the child, even at the cost of losing contact with the
forces of the Other World.
The topos of domestication
From the very beginning, anthropologists took up the issue of initiation and paid attention to its social aspect (new social roles, new
rights and obligations). The perspective of symbolic anthropology
is based on penetrating the essence and morphology located within
the rite. Thus, initiation is understood a rite leading to a change in
the internal ontology of an individual; man is reborn as a spiritual
being, having access to the spiritual values of the group (Campbell
1994; Eliade 1992: 40-56).
The rituals and ceremonies introducing a child to the local community have been sufficiently described and analysed, therefore
I will only present them in general terms. It was believed supernatural forces influenced the birth of a child, and so they also were
able to determine to some extent the child’s status through the day
of birth. Someone born on Sunday, it was believed, knew and saw
more; they could defend neighbours from the evil. In accordance
with the idea of ambivalence, in Jewish culture on the other hand,
a person born on Sunday is likely to die young (Biegeleisen 1927:
124). It was believed that those born on that day could be either ultimately good or ultimately bad, for God created light and darkness
on Sunday. The idea of creating life was manifested from the very
beginning. One was careful to hold the child with the right hand
during delivery and to hand the mother’s breast to the baby for the
first time with the right hand (Drozdowska 1960: 156). actions are,
of course, consistent with the mythical logic of giving values to
the right / left sides, where the right is happiness and brightness in
life, while the left is associated with misfortune, darkness, death
(Stomma 1986: 167). Here are the next initiation thresholds meant
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Antropolodzy od początku ukonstytuowania się dyscypliny, podejmując problematykę inicjacji, zwracali uwagę na jej aspekt społeczny (nowe społeczne role, nowe prawa i obowiązki). Perspektywa antropologii symbolicznej to penetracja istoty i morfologii
tkwiącej wewnątrz obrzędu. Inicjacja rozumiana jest więc jako
obrzęd prowadzący do zmiany ontologii wewnętrznej jednostki;
człowiek odradza się jako istota duchowa, mając dostęp do duchowych wartości swojej grupy (Campbell 1994; Eliade 1992: 40-56).
Rytuały i obrzędy wprowadzające dziecko do społeczności lokalnej są opisane, zanalizowane, dlatego dokonam jedynie ogólnej
ich prezentacji. Wierzono, że siły nadprzyrodzone mają wpływ
na narodziny dziecka, zatem i one określały po trosze jego status
poprzez dzień urodzin. Wierzono, że urodzone w niedzielę wie
i widzi więcej; może bronić od złego sąsiadów; zgodnie z ideą
ambiwalencji, w kulturze żydowskiej urodzony w niedzielę może
młodo umrzeć (Biegeleisen 1927: 124). Wierzono, że urodzeni
w tym dniu mogą być ostatecznie dobrzy albo ostatecznie źli,
bowiem w niedzielę Bóg stworzył światło i ciemność. Idea kreacji
życia manifestowana była od początku, przestrzegano, by przy
porodzie odebrać dziecko prawą ręką, prawą ręką podawać po raz
pierwszy pierś (Drozdowska 1960: 156). Działania takie zgodne
są oczywiście z mityczną logiką wartościowania strony prawej/
lewej, gdzie prawe to szczęście, jasność życia, lewe – nieszczęście,
ciemność, śmierć (Stomma 1986: 167). Oto kolejne progi inicjacyjne odłączające dziecko od systemu zaświatowego, wprowadzające
je w Nasz Świat (podaję najistotniejsze):
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Odcinanie pępka. Pępowinę odcinano specjalnym nożem,
na kamieniu, książce lub wrzecionie, wiążąc miejsce przecięcia
z późniejszymi losami dziecka (Bystroń 1916: 61; Dworakowski
1935: 27). Nigdy jej nie wyrzucano, przechowywano na strychu,
by ją skutecznie zasuszyć, dawano dziecku do rozwiązania węzeł
pępowinowy w dniu pójścia do szkoły (Świętek 1893: 90). Pępowina wiązała dziecko biologicznie nie tylko z matką, ale także ze
światem, z którego niemowlę przybywało, w ten sposób powoli
ten związek niwelowano, by w wieku lat siedmiu mogło wkroczyć w świat poznania kulturowego, intelektualnego.
Czynienie znaku krzyża nad nowonarodzonym przez dawnego mediatora – „babkę”. Rytuał ten wprowadzał powoli w świat
religii (Zadrożyńska 1988: 61). Antropolog może rozbudować
interpretacyjnie ów gest: krzyż symbolizuje całość wszechświata
(cztery strony świata, cztery żywioły, cztery pory roku); w ten
sposób mały człowiek zostaje wpisany w obszar świata, staje się
mikrokosmosem i przypomina o historii śmierci i zbawienia,
co jednocześnie wyznaczało perspektywę moralną dla całego
przyszłego życia.
Położenie dziecka pod piecem, ławą, stołem, na ziemi, czasem
obnoszenie go wokół ogniska – a więc w centrum domu. Idea
udomowienia w tych rytualnych gestach wyrażana jest niejako
wprost. Antropolodzy odczytują symbolikę tych dawnych działań również jako ideę zatrzymania dziecka. Piec w tradycyjnych
wierzeniach był miejscem metamorfoz, ale także dochodzi tu do
bezpośredniej transformacji uwidocznionego w mitach wyobrażenia osi kosmicznej, miejsca łączności ziemi z pozaziemskimi
sferami wszechświata. Symbolicznie wskazuje to na zaświatowy
charakter przybysza (Wasilewski 1989 108).
Pierwsza kąpiel likwidowała zaświatową zmazę; to akt jawnie
wskazujący na obcy, inny status dziecka. Symbolami zmiany
stanu, wejścia w Świat Kultury jest obecność operatorów zmiany:
ziół, noża, jaj, pieniędzy.
Gest uniesienia ku górze, zaraz po urodzeniu, czyniony przez
„babkę”, miał na celu kreację życia, zgodnie z poznanym w kulturze tradycyjnej wartościowaniem stref górnych (życie, płodność,
poznanie) (Czarnowski 1956: 221-236).
Podanie dziecka ojcu, zaraz po pierwszej kąpieli, odczytać
możemy jako akt uznania przez ojca; unosił je ku górze, całował

to disconnect the child from the Other World’s system and to
introduce it to our world (I present the most important ones):
Cutting the umbilical cord The umbilical cord was cut off with
a special knife, on a stone, a book or a spindle, and the place where
it had been severed was later associated with the fate of the child
(Bystroń 1916: 61; Dworakowski 1935: 27). The cord was never
thrown away. It was placed in the attic to completely dry and the
child was given the umbilical knot to untie on the day of going to
school (Świętek 1893: 90). The umbilical cord connected the child
biologically not only with the mother, but also with the world from
which the infant came. By proceeding in this way this relationship
was thus gradually eliminated, so that at the age of seven a child
could enter the world of cultural and intellectual cognition.
Making the sign of the cross over the newborn by the old mediator – the babka or wise woman. This ritual introduced a child
slowly into the world of religion (Zadrożyńska 1988: 61). Anthropologists may expand the interpretation of this gesture: the
cross symbolizes the whole universe (four sides of the world, four
elements, four seasons). In this way, the little man is placed on the
map of the world, becomes a microcosm and recalls the history of
death and salvation, which at the same time sets a moral perspective for whole future life.
Placing the child under the stove, bench, table, on the ground,
sometimes carrying it around the fire – thus in the centre of
the house. The idea of domestication in these ritual gestures is
expressed somewhat directly. Anthropologists also read the symbolism of these old times’ deeds as the idea of keeping a child. In
traditional beliefs, the oven was a place of metamorphosis, but
this is also where a direct transformation of the perception of the
cosmic axis from myths takes place. This is a connection place between the earth and the extra-terrestrial spheres of the universe.
It symbolically indicates the foreign character of the newcomer
(Wasilewski 1989 108).
The first bath eliminated the otherworldly taint and was an
act that clearly indicated a foreign, different status of a child. The
change of state and entry into the World of Culture are symbolized
by the presence of change operators: herbs, a knife, eggs, money.
The gesture of lifting the child high immediately after birth,
made by the babka, was aimed at creating life as higher zones were
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(Bystroń 1935: 96; Gerlich 1984: 38; Zadrożyńska 1988: 63). Bardzo
często odbywało się to na progu, w obszarze liminalnym.
Pierwsze karmienie, po kąpieli, z podaniem prawej piersi.
Wyznaczenie losu. W Polsce należało to – jak wierzono – do
boginek, także do anioła, wówczas niemowlę otrzymywało swoją
historię, wkraczało w dramat ludzkiego życia.
Pępkowe. Obowiązkiem ojca było zaproszenie krewnych
i sąsiadów, by nie narazić się na społeczny ostracyzm. Tym
bardziej, że goście wychwalali urodę i zdrowie dziecka, życzyli mu
pomyślności, a tymże tworzyli sytuację rajską, bowiem w ludowej
świadomości słowa miały moc kreacji rzeczywistości (Bystroń
1980: 204-218).
Wybór imienia. Otrzymanie imienia w trakcie obrzędu chrztu
czyniło dziecko osobą, bowiem to co nazwane, naprawdę istnieje.
Wpływ na wybór miała tradycja rodzinna, biblijna czy kult świętych patronów (Zadrożyńska 1988: 76-78). Nie nadawano imion
figurujących wcześniej w kalendarzu, to znaczy przed datą narodzin dziecka. Ruch do przodu antropolodzy odczytują jako ruch
kreacji życia, zwrotu ku przyszłości. Wierzono także samemu
dziecku i siłom z Tamtego Świata, bowiem często otrzymywało
ono imię z kalendarza. Nie nadawano imienia osoby niedawno
zmarłej; gdy wiele dzieci umierało w rodzinie, sięgano czasów
początku – nadawano imiona pierwszych biblijnych rodziców
(Bystroń 1935: 129-131; Drozdowska 1960: 159)
Chrzest to podstawowy wymóg wprowadzenia dziecka w świat
chrześcijański; centralny punkt uroczystości narodzinowych
i wprowadzający dziecko także do wspólnoty lokalnej. Chrzestni
pełnili rolę mediatorów, była to również rola społeczna wykraczająca poza wymogi i powinności religijne. Materiały etnograficzne
podejmujące problematykę chrztu w kulturze tradycyjnej są ogólnie znane. Ja zatrzymam się na kilku egzemplifikacjach ważnych
dla fenomenu dziecka jako zaświatowego przybysza. I tak: gdy kolejne dzieci umierały w rodzinie, zapraszano na chrzest żebraków,
dziadów, a nawet grabarzy (Bystroń 1935: 88-89), co odsyła nas do
obrazu Tamtego Świata, bowiem osoby te w ludowej świadomości
miały z nim szczególne kontakty (żebracy, dziady jako wcielenie
duchów przodków). Rodzice chrzestni w czasie obrzędu chrztu
winni powstrzymywać się od niektórych funkcji fizjologicznych,
co oznaczało zawieszanie znaków życia – tak charakterystycz-

highly valued in folk culture (life, fertility, cognition) (Czarnowski
1956: 221-236).
Handing the child to the father immediately after the first bath
can be read as an act of recognition by the father; he would lift the
baby up, kiss it (Bystroń 1935: 96; Gerlich 1984: 38; Zadrożyńska
1988: 63). It was very often done at the threshold, in the liminal
area.
The first nursing, after the bath, with the right breast being
offered.
The determination of one’s fate. In Poland it belonged, as it was
believed, to the goddesses, also to the angel. The baby would then
receive its history and enter the drama of human life.
Pępkowe – a celebration of a new birth. It was the father’s duty
to invite relatives and neighbours so as not to be socially ostracized. The more so because the guests praised the child’s beauty
and health, wished them prosperity, and thus created a paradisal
situation as in folk consciousness words had the power to shape
reality (Bystroń 1980: 204-218).
Choosing a name. Receiving a name in the rite of baptism made
the child a person, because all that is named truly exists. The choice
was influenced by family and biblical traditions as well as the
cult of patron saints (Zadrożyńska 1988: 76-78). Names that were
placed earlier in the calendar, that is, before the child’s birth date,
were not chosen. Going forward is interpreted by anthropologists
as a life creating movement, a turn towards the future. One believed also the child itself in selecting the name and in the forces
of the Other World so that often a name from the calendar would
be given. Newborns were not named after recently deceased people.
When many children had died in a family, one came back to the
times of the beginning and the names of the first biblical parents
were given (Bystroń 1935: 129-131; Drozdowska 1960: 159).
Baptism is a basic requirement for introducing a child into the
Christian world, the focal point of birth ceremonies and an introduction of the child to the local community. The godparents acted
as mediators, it was also a social role that went beyond religious
requirements and obligations. There are well-known ethnographic
materials dealing with the issues of baptism in traditional cultures.
I will focus on a few examples important for the phenomenon of
a child as an alien from the otherworld. And so: when more chil-
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Godparents with a child,
early 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1882/4, {Paraphernalia, note 249}

dren died in the family, beggars, old men and even gravediggers
were invited to the baptism (Bystroń 1935: 88-89). This refers us
to the image of the Other World because these characters had in
folk consciousness special contacts with the netherworld (beggars,
old men as an embodiment of the spirits of ancestors). During the
baptism, the godparents should refrain from certain physiological
functions which meant suspending all signs of life. It was characteristic of the situation of “stillness and immobility” as one of
the structural features of the rite of passage (Wasilewski 1989,
412). After returning home from church and after the initiation
formula had been spoken aloud: “We kept a pagan, we brought
a Christian”, the child was placed on the doorstep of the house,
which does not refer to the aspect of domestication, but – in my
opinion – still indicates the liminal character of the child. Baptism
in traditional culture would have largely mitigated this borderline
quality, but still not entirely. After returning from the church,
there was a multitude of rituals of a magical nature the purpose
of which was to introduce the child to its own world: the baby was
shown to the guests (an act of openness contrary to the previous
secretive approach), was given new clothes (Wasilewski 1982: 113).
The most important liturgical and non-liturgical symbol was water
with its cathartic capacity. Purification as a cultural act changes
human life and enables a new beginning, it is in a sense a recreation of the mythical ancient chaos in which worlds so often were
born out of water. In various cultures, there has been a practice
of sprinkling unborn children with water or purifying them by
immersion, which anthropologists interpret as the washing away
of the dark side of the Other World.
The first teeth are signs of life, growth. Throughout the Slavic
regions it was believed that when the first teeth grew from the
upper jaw, the child could die, but if the lower teeth appeared
first, the child was to be healthy. This belief is consistent with the
mythical and symbolic valuation of the sacred directions of the
top and bottom (Świętek 1893: 568; Kolberg 1970: 394).
Weaning. Babies were nursed for a maximum of a year and
a half. The last feedings took place on the doorstep which is a liminal situation and points to the still medial character of a child.
It was an extremely important act, as it led a little man from the
world of Nature into the perimeter of Culture (the young one
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ne dla sytuacji „bezruchu” jako jednej z cech strukturalnych
obrzędu przejścia (Wasilewski 1989 412). Po powrocie z kościoła do domu i wypowiedzeniu inicjacyjnej w charakterze
formuły: „Zatrzymaliśmy poganina, przynosimy chrześcijanina”
kładziono dziecko na progu domu, co nie niesie za sobą aspektu
zadomowienia, ale – w moim przekonaniu – wskazuje nadal na
medialny charakter dziecka, który chrzest w kulturze tradycyjnej w dużym stopniu niwelował, ale przecież nie ostatecznie.
Po powrocie z kościoła mnożono rytuały o charakterze magicznym, których celem było wprowadzenie dziecka do świata
własnego: pokazywano gościom (akt jawności przeciwny dawnej
tajemnicy), dawano mu nowe ubranko (Wasilewski 1982: 113).
Najistotniejszym symbolem liturgicznym i pozaliturgicznym
była woda z jej zdolnością katartyczną. Oczyszczenie jako akt
kulturowy zmienia ludzkie życie i umożliwia nowy początek,
jest w pewnym sensie odtworzeniem mitycznego Prachaosu,
w którym światy jakże często rodziły się z wody. W różnych
kulturach istniał zwyczaj pokropienia dzieci nienarodzonych
wodą lub oczyszczenia ich przez zanurzenie, co antropolodzy
odczytują jako likwidację ciemnej strony Tamtego Świata.
Pierwsze ząbki to oznaka życia, wzrostu. W całej Słowiańszczyźnie uznawano, że gdy rosły z góry ku dołowi, to dziecko
mogło umrzeć, a jeżeli jako pierwsze wyrosły zęby dolne, dziecko
miało być zdrowe. To przekonanie zgodne jest z mitycznym,
symbolicznym wartościowaniem sakralnych kierunków góry
i dołu (Świętek 1893: 568; Kolberg 1970: 394).
Odstawienie od piersi. Karmiono je najdłużej półtora roku.
Ostatnie karmienia odbywały się na progu domu; wskazuje to
na sytuację medialną i wciąż jeszcze medialny charakter dziecka. Był to akt niezwykle ważny, przeprowadzał bowiem małego
człowieka ze świata Natury w obręb Kultury (przestawał być
po zwierzęcemu ssakiem). Powrót do karmienia piersią w powszechnym przekonaniu wiązał się z powstawaniem demonicznej natury dziecka.
Pierwsze słowa. Materiały etnograficzne dotyczą wyłącznie
kultury żydowskiej; ojciec zaczynał uczyć dziecko wierszy biblijnych. Mowa to synonim człowieczeństwa.
Postrzyżyny. Jak wiemy, w całym obszarze słowiańskim
istniał zakaz strzyżenia dzieci do ukończenia pierwszego roku
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życia (u Żydzów – do trzeciego, na Rusi do szóstego, w Czechach
i na Morawach do siódmego). Rytuał ten uznawany był za znak
przejścia pod władzę ojca [Bystroń 1935: 24-25]; wiązano go także z nadaniem imienia. Była to ważna społeczna uroczystość,
zapraszano gości, rodzinę i sąsiadów. Materiały etnograficzne
mówią, że postrzyżyn dokonywała matka, często nożycami do
strzyżenia owiec. Robiono to podczas nowiu lub pełni, w dni pogodne lub świąteczne. Obcięte włosy, jak powszechnie mniemano,
nie mogły dostać się w niepowołane ręce, zostawały więc spalone, nigdy nie wyrzucano ich na wiatr, pod groźbą bólów głowy,
wkładano je pod kamienie, w kąt izby, a czyniono to w obecności dziecka – „by wiedziało na tamtym świecie skąd je wziąć”
(Świętek 1893: 607; Moszyński 1928: 181; Bystroń 1935: 121;
Paluch 1995: 118).
W światopoglądzie ludowym włosy to nie ciało, a tkanki stale
rosnące, także po śmierci (Paluch 1995: 115). Były zawsze uniwersalnym symbolem siły; ich obcięcie uznawano za pozbawienie siły
człowieka, a także za akt poddania się władzy. W porządku mitycznym przypomnijmy historię Samsona i Dalili, Izydy i Ozyrysa; warto też wspomnieć upokorzenie bojarów przez Piotra I, który
nakazał im obcięcie bród czy daleki refleks w postaci obcinania
włosów rekrutom w wojsku. Ludzie różnych kultur widzieli we
włosach (szczególnie tych symbolicznie odwołujących się do Natury – nieuczesanych, rozwichrzonych) symbol siły demonicznej –
czarownicom w trakcie procesów o czary golono głowy; przecież
włosy mają zdolność przezwyciężania śmierci.
Obrzęd postrzyżyn w polskiej etnografii interpretowany był
w kategoriach społecznych, zmiany statusu dziecka i wyznaczenia mu mentorów wychowujących. Zastanawiam się, co oznacza
w planie symbolicznym postrzyganie włosów dziecku zgodnie
z uniwersalnym symbolicznym desygnatem tego aktu – utratą
siły. Konstatuję, że niegdyś był to rytualny akt pozbawienia dziecka jego zaświatowego i jednocześnie biologicznego charakteru.
Dziecko „magiczne” musi utracić siłę egzystowania w dwóch
rzeczywistościach jednocześnie – ma być poddane nam, egzystującym w bezpiecznym obszarze Kultury.
Pierwsza menstruacja. W zasadzie materiały etnograficzne
niewiele mówią o pierwszym znaku kobiecości. Powtarza się
jedynie przekonanie, że miesiączkowanie to wychodzenie z dzie-

ceased to be an animal-like mammal). It is commonly believed that
returning to breastfeeding was associated with the emergence of
a demonic nature in the baby.
The first words. Ethnographic materials tell us only about the
Jewish culture where the father began teaching the child Bible
verses. Speech is synonymous with humanity.
The first haircut. As we know, in the entire Slavic area it was
forbidden to cut children’s hair until they were one year old (for
Jews it was up to three years of age, in Rus up to the age of six,
while in Bohemia and Moravia as long as until seven). This ritual
was considered a sign of passing under the authority of the father
[Bystroń 1935: 24-25]; it was also associated with giving the child
a new name. It was an important social celebration to which guests,
family and neighbours were invited. Ethnographic materials say
that the haircuts were made by the mother, often with sheep shears.
This was done on a new moon or full moon, on clear days with good
weather or on holidays. The cut hair, as it was commonly believed,
should not fall into the wrong hands, so it was burned. It was never thrown to the wind, under pain of headaches. It could be put
under stones, in the corner of the room, and it was always done in
the presence of the child – “so that the child would know in the
otherworld where to find the hair” (Świętek 1893: 607; Moszyński
1928: 181; Bystroń 1935: 121; Paluch 1995: 118).
In the folk world view, hair is not a part of the body but some
tissue constantly growing, also after death (Paluch 1995: 115).
Hair was always the universal symbol of strength. Cutting it off
was considered a deprivation of human strength, as well as an
act of submission to power. In the mythical order, let us recall
the story of Samson and Delilah or Isis and Osiris. It is also worth
mentioning the humiliation of the boyars by Peter I, who ordered
them to cut off their beards or a further reflection in the form of
cutting the hair of recruits in the army. People of various cultures
saw in their hair (especially hair symbolically referring to Nature –
unkempt, dishevelled) a symbol of demonic powers. Witches had
their heads shaved during trials; after all, hair has the ability to
overcome death.
The rite of the first haircut in Polish ethnography was interpreted in social categories as a change in the status of a child and the
appointment of mentors to bring them up. I am, therefore, won-

Przezroczyste ramiona ojca. Antropologiczny szkic do studium

The transparent arms of the father. An anthropological draft study

o magicznych dzieciach

on magical children

ciństwa (Świętek 1893: 597-598). Wprowadzenie do społeczności
było zawsze związane z procesem wychowania, a także z obecnością w świecie świątecznym, sakralnym. W kulturze tradycyjnej
w jej ludowym wymiarze odnajdziemy niewiele świąt przeznaczonych dla dzieci (Dzień św. Mikołaja, Dzień św. Grzegorza dla
dzieci szkolnych, wigilię Bożego Narodzenia). Dzieci naszego
słowiańskiego obszaru brały udział w obrzędach na zasadzie
współuczestnictwa. W ciągu całego roku obrzędowego pomagały w przygotowaniach, uczestniczyły w mszach, korzystały
ze świątecznych zabaw. Były też czynnymi kreatorami podczas
ludowych obrzędów w symbolicznych sytuacjach początku (Nowy
Rok, kolędowanie – życzenia tworzyły przyszły świat jako świat
rajski) i w symbolice wzrostu (przejście od zimy do wiosny).

dering what it symbolically means to trim a child’s hair if we take
it in accordance with the universal symbolic designation of this
act – a loss of strength. I have concluded that it was once a ritual
act depriving a child of its otherworldly provenance and at the
same time of its biological character. A “magical” child must lose
its ability to exist in two realities at the same time – the child is to
be subordinated to us and to exist in the safe area of Culture.
The first menstruation. In principle, ethnographic materials
do not speak much about the first signs of femininity. The only
repeated belief is that menstruation means exiting childhood
(Świętek 1893: 597-598). Introduction to the Community has
always been linked to the upbringing process, as well as to the
presence in the festive, sacral world. In the folk traditional culture we would find but a few holidays dedicated to children (St.
Nicholas’ Day, St. Gregory for school children, Christmas Eve). The
children of our Slavic area took part in rites merely as co-participants. Throughout the ritual year, they helped with preparations,
attended masses, and enjoyed festive games. They were also active
creators during folk rituals in symbolic situations of the beginning
(New Year’s Day, carolling – extending wishes created the future
world as a paradisal world) and in symbolism of growth (transition
from winter to spring).

Topos mediatora
W tekstach kultury ludowej topos dziecka mediatora, poruszającego się swobodnie między dwiema rzeczywistościami, najpełniej
uwidacznia się w przekazach o powstaniu sanktuariów w świecie
rzymskiego katolicyzmu. Dzieci niezwykle często, a mówią nam
o tym legendy etiologiczne, uczestniczyły w teofaniach powołujących później rozliczne miejsca święte (Miejsca święte 1997;
Fridrich 2008). Teksty legend mówią o niezwykłych, mirakularnych zdarzeniach poprzedzających pojawienie się świętej postaci
– najczęściej były to anomalie w przyrodzie, chwilowe zaćmienie
słońca, niepokój zwierząt. Znakiem cudowności postaci była prawie zawsze towarzysząca im jasność. Postać (najwięcej przekazów
dotyczy teofanii Marii) przekazywała przesłanie, które dzieci
przynieść miały społeczności lokalnej. Rola mediatora niosła za
sobą rozliczne trudności – członkowie społeczności nie dawali
dzieciom wiary, a proces uznawania zdarzeń za cudownie był
długi. Dzieci płaciły za kontakt z sacrum. Skalane świętością,
często żyły krótko (poza Łucją dos Santos), ale wiele z nich zostało
błogosławionymi, a nawet podlegały kanonizacji: Fatima (Łucja,
Hiacynta, Franciszek), Lourdes (Bernadetta), La Salette (Maksymilian i Melania), Gietrzwałd (Justyna i Barbara), Rawenna (dwaj
chłopcy).
Znana jest tragiczna historia pielgrzymki dziecięcej z 1212
roku; słynnej krucjaty, głównie dzieci francuskich i włoskich,
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The mediator’s topos
In folk culture texts, the topos of the child as a mediator who moves
freely between two realities is most fully visible in accounts of the
founding of sanctuaries in the Roman Catholicism world. Children
very often, as we are told by etiological legends, participated in
theophanies which later led to the establishment of numerous
holy places (Miejsca święte 1997; Fridrich 2008). The texts of the
legends speak of extraordinary, miraculous events preceding the
appearance of the holy figure – most often these were anomalies
in nature, a temporary eclipse of the sun, and the restlessness
of animals. A sign of the wonders of the holy figure was almost
always a brightness accompanying it. The holy character (most
of the messages refer to Mary’s theophany) conveyed a message
that the children were to bring to the local community. The role
of the mediator brought with it numerous difficulties – members
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których niewinność i zapał w wierze – jak sądzono – miał doprowadzić do odzyskania Ziemi Świętej. Zginęły od chorób i z głodu
bądź sprzedane zostały na rynkach handlu niewolnikami. Historycy nazwali tę wyprawę „makabryczną”, a odpowiedzialnością
za jej zwołanie obciążono Innocentego III. Legenda mirakularna
mówi o cudzie początkowym. Krzyk ubogiego pastuszka: „Panie
Jezu Chryste oddaj nam prawdziwy krzyż” pobudził wyobraźnię
tysiąca dzieci, które – jak Chrystus – miały odkupić świat poprzez
cierpienie. W blasku apokryfów i legend mali krzyżowcy – zauważa Le Goff – stali się boskimi dziećmi (Le Goff 1994: 81-85).
Kościół w relacjonowaniu historii powstawania sanktuariów często przywołuje symbolikę czystości i niewinności dziecięcej. Antropolog musi dodać, że mediacja jest jedną z cech strukturalnych
dziecka, nie do końca jeszcze zadomowionego.
Pierwszymi znanymi w kulturze śródziemnomorskiej mitologicznymi mediatorami byli synowie Horusa, którzy we czterech
torowali drogę zmarłemu w jego podróży po niebie. W czasach
Średniego Państwa ich wizerunki umieszczano w czterech rogach
egipskich sarkofagów – strzegli ciał przed głodem i pragnieniem.
Wierzenia egipskie mówią, że bogowie narodzili się pod świętą
akacją, z tej akacji wyłonił się też Horus. Późniejsza tradycja wiąże
to drzewo nie tylko z narodzinami, ale także ze śmiercią. Według
Księgi Umarłych to właśnie dzieci prowadziły zmarłych ku drzewu
akacji (Lurker 1994: 43, 97).
Rolę psychopomposów odnajdujemy także w XVI-wiecznej
Francji, gdzie przyjmowano do kolegiów dzieci, które miały dar
pięknego śpiewu. Uczestniczyły one zawsze w mszach pogrzebowych (Ariès 1988: 274). Paryskie testamenty z XVI wieku przynoszą informacje o życzeniach wielu osób, by w orszakach pogrzebowych uczestniczyły dzieci ze świecami. We francuskiej kulturze
ludowej panowało przekonanie, że przed pojawieniem się zarazy
utrzymywały się we wsi widma malców, które biegały od domu do
domu i pukały do drzwi (Kolberg 1963: 216). Profetyczne zdolności
zaświadczają, że dzieci „wiedziały więcej”, były bliżej rzeczywistości, którą my dorośli zracjonalizowaliśmy, oswoiliśmy.
Wierzono, że dziecięce dusze trafiają do świata śmiertelników z Zaświatów i często działo się to za pośrednictwem ptaków,
które obarczano zdolnościami mediacyjnymi. Dusze zamieniają
się w ptaki albo są przez ptaki prowadzone z Tamtego Świata

of the community did not believe the children, and the process of
accepting certain events as miraculous was a long one. The children
had to pay the price of their contacts with the sacrum. Tainted by
sanctity, they often lived short lives (except for Lucia dos Santos),
but many were beatified and even canonized: Fatima (Lucia, Jacinta, Francisco), Lourdes (Bernadette), La Salette (Maximilian and
Melania), Gietrzwald (Justyna and Barbara), Ravenna (two boys).
The tragic history of a children’s pilgrimage from 1212 is wellknown; the famous crusade of mainly French and Italian children
whose innocence and zeal in faith – as it was believed – would
lead to the recovery of the Holy Land. They died of disease and
starvation, or were sold on slave markets. Historians called this expedition “macabre”, and the responsibility for calling it was placed
on Innocent III. Miraculous legends speaks of initial miracles. The
cry of a poor shepherd boy: “Lord Jesus Christ, give us back the
real cross” stimulated the imagination of thousands of children
who, like Christ, were to redeem the world through suffering. In
the light of the apocrypha and legends, the little crusaders, Le Goff
notes, became divine children (Le Goff 1994: 81-85).
When reporting on the history of the creation of sanctuaries,
the Church often invokes the symbolism of children’s purity and
innocence. Anthropologists must add that mediation is one of the
structural characteristics of the child, since it is a being that is yet
established in this world.
The first mythological mediators known in Mediterranean
culture were the sons of Horus, the four of which paved the way
for the dead on their journey through the sky. In the times of the
Middle Kingdom, their images were placed in the four corners of
Egyptian sarcophagi – they would protect the bodies from hunger
and thirst. Egyptian beliefs say that the gods were born under
a sacred acacia tree, and Horus also emerged from this acacia.
Later tradition links this tree not only to birth but also to death.
According to the Book of the Dead, it was the children who led the
dead to the acacia tree (Lurker 1994: 43, 97).
We also find the role of psychopompos in 16th-century France,
where children who had the gift of beautiful singing were admitted
to colleges. They always participated in funeral masses (Ariès 1988:
274). In sixteenth-century Paris people would often write in their
Last Wills about their wish for children with candles to participate
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Bocian i niemowlę – pocztówka,
przed 1939, Arch. PME I. 19719,
{Wizerunki, nota 351}

Stork with an infant, a postcard,
before 1939, Arch. PME I. 19719,
{Images, note 351}
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Posłowie
Kiedy przestaniecie mnie czesać, przestanę was nienawidzić.
Saint-John Perse

Zespół czterech toposów, który zaprezentowałam, tworzy swoistą topikę, kulturowy wyobrażeniowy portret dziecka, które
za P. Arièsem nazywam magicznym. Badając materiał etnograficzny dotyczący obrzędów związanych z narodzinami, progami
inicjacyjnymi dzieciństwa, badając dzieciństwo w porządku
mitu, symboliki początku, odradzania się życia i sił, symboliki
demoniczności i rajskiej niewinności; analizując teksty mitów,
legend, baśni, opowieści hagiograficznych traktujących o niezwykłym dzieciństwie przyszłych świętych, stwierdzam:
– Po pierwsze: podstawowym powodem leżącym u podstaw
uniwersalnych, bo przekraczających ramy kultury ludowej,
wyobrażeń o dziecku jako istocie niezwykłej była tajemnica

ch

in the funeral processions. In French folk culture, people were
convinced that before an outbreak of the plague, there were ghosts
of babies in the village running from house to house knocking at
doors (Kolberg 1963: 216). Their prophetic talents showed that the
children “knew more”, were closer to a reality that we, as adults,
had rationalized and tamed.
It was believed that children’ souls found their way into the
mortal world from the Underworld, and this was often done with
the help of birds which, it was believed, had mediatory capacities.
Souls would turn into birds or were led by birds from the Other
World (storks bringing babies and throwing them down the chimney) (Kowalski 2007: 112). The belief in the innocent nature of the
souls of children and the symbolism of innocence are explained
by anthropologists by the fact that a child was considered to be
an asexual being. In Jewish culture, children of both sexes were
brought up together without having their hair cut, so they were
left in the order of Nature; which made them have the ability to
mediate.
The belief about the child’s underworldly nature and initial
innocence allowed for the existence of beliefs about the influence
it had on extra-terrestrial areas. Folk fairy tales tell us about children’s trips to hell and their work which mitigated the evil deeds of
people close to them (Krzyżanowski 1947: 52). The child mediated
between people and the world of Nature: little girls were often suspected of witchcraft and of the ability to bring rain, hail and mists
(Lilienthal 1927: 24) or even the power to heal difficult diseases.
Therefore, in folk culture, efforts were made to prevent children
from remaining in a borderline state. Ethnographic materials say
a lot about the ritual and extra-ritual processes of domestication.
European art does otherwise: it creates the image of a child-mediator because art is primarily interested in border states.
Afterword
Once you’ve stopped combing me, I will stop hating you.
Saint-John Perse

The set of four topoi that I have presented creates a specific set
of topics and draws the cultural and imagined portrait of a child,
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narodzin; nie znamy wszakże – mówię o kulturze europejskiej –
mitów o wyglądzie miejsc, z których przyszliśmy. Mity zaś mówią
nam, dokąd zmierzamy po śmierci. Dziecko przybywa z obszaru
nieznanego i w tradycyjnej kulturze ludowej powiązane zostaje
ze wszystkimi elementami składającymi się na obszar Tamtego
Świata: ze zmarłymi, żywiołową Naturą, Rajem i Chaosem.
– Po drugie: należy zauważyć ważną dysproporcję między materiałem etnograficznym a zainteresowaniem artystów. Prace
etnografów koncentrowały się i koncentrują na procesach zadomowienia, uczłowieczenia nowo przybyłego tak, by pozbawić go
zmazy Innej Rzeczywistości/Tamtego Świata. Kultura nie znosi
entropii, stąd od chwili narodzin uruchamiano procesy pomagające w oswajaniu „obcego”. O tych właśnie procesach pisali
etnografowie najwięcej.
– Po trzecie: wielkie mitologie przekazują obraz zgoła inny,
nie uczłowieczenia dziecka, a form powstawania jego „inności”,
wykorzystywania jego magicznego statusu. Niezwykłe urodzenie,
„boskie sieroctwo” jest uzasadnieniem dla kreacji przyszłych herosów, świętych czy istot demonicznych. Mitologia, której językiem
„naturalnym” jest metafora, alegoria, symbol, powołała świat literatury. Sztuka mająca swe źródło w mitach podnosi inność dziecka
i dzieciństwa, traktując ten czas jako fascynujący i przerażający
zarazem. Stąd podstawowym sposobem widzenia dziecka w obrębie kodów artystycznych jest figura mediatora między Realnym
a Nadprzyrodzonym.
Zadaniem dorosłych było uczynienie świata bardziej jednoznacznym, bez możliwości transgresji; te pozostawiano sztuce
i artystom. To, że dziecko ma bliższe od nas, dorosłych, związki
z Naturą pobrzmiewa dziś jedynie w nazywaniu go – Rybką, Żabką,
Kotkiem, Słoneczkiem, Kwiatuszkiem. Do świata uspołecznionego
dziecko nie może przenieść własnego tajemnego języka, który jest
przywilejem li tylko okresu liminalnego – dzieciństwa.
Kiedy ostatecznie pozbawiamy dziecko jego tajemnej mocy?
Etnografia nie daje jasnej odpowiedzi. Najczęściej jako ostateczne
progi wymieniane są chrzest i rytuał postrzyżyn. Dzisiaj, w dobie
zaniku inicjacji, towarzyszy nam entropia. Coraz dłużej czeszemy
nasze dzieci, narażając się na ich nienawiść.

which I have called a magical child following P. Ariès. After reviewing ethnographic materials relating to birth rites, childhood
initiation thresholds, examining childhood in a mythical order,
exploring the symbolism of the beginning, the rebirth of life and
strengths, the symbolism of demonicity and heavenly innocence;
analysing the texts of myths, legends, fairy tales, and hagiographic
stories about the extraordinary childhood of future saints, this I say:
– first of all, the basic reason underlying the universal ideas
about the child as an extraordinary being, which go beyond the
framework of folk culture, was the mystery of birth. However, we
do not know, and I mean by this European culture, any myths
about the appearance of the places we have come from. Myths
tell us where we are going after death. The child comes from an
unknown area and in traditional folk culture is associated with all
the elements that make up the Other World: the dead, elemental
Nature, Paradise and Chaos.
– secondly, it is important to note the significant imbalance
between ethnographic material and the interest of artists. The
work of ethnographers focused on processes of domestication,
humanizing the newcomer in such a way as to remove the stain
of Another Reality / the Other World. Culture hates entropy, so
from the moment of birth, processes were started to help tame
the “alien”. It was these processes that ethnographers wrote the
most about.
– thirdly, great mythologies convey a completely different picture, not of humanizing a child, but of the forms of creating their
“otherness” and using their magical status. Extraordinary births
or the “divine orphanhood” are justification for the creation of future heroes, saints or demonic beings. Mythology, whose “natural”
language is the metaphor, allegory and symbol, created the world
of literature. Art rooted in myths raises the otherness of a child
and childhood, treating this time as fascinating and terrifying
at the same time. Hence, the basic way of seeing a child within
artistic codes is the figure of a mediator between the Real and the
Supernatural.
The task of adults was to make the world more unambiguous,
without the possibility of transgression; these were left to art and
artists. The fact that a child has a closer relationship with Nature
than us adults can, nowadays, no longer be seen but merely heard,
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(bociany przynoszące dzieci i wrzucające je przez komin) (Kowalski 2007: 112). Przekonanie o niewinnej naturze duszy malców i symbolikę niewinności antropolodzy tłumaczą stanem
bezpłciowości dziecka. W kulturze żydowskiej dzieci obojga
płci wychowywano razem, nie obcinając im włosów, a więc
pozostawiono je w porządku Natury; co powodowało, że miały
zdolności mediacyjne.
Przekonanie o naturze zaświatowej dziecka i jego początkowej
niewinności pozwalało na istnienie wierzeń o wpływie, jakie
miało na obszary pozaziemskie. Ludowe baśnie opowiadają
o wyprawach dzieci do piekieł, ich pracy, która niwelowała złe
czyny bliskich im ludzi (Krzyżanowski 1947: 52). Dziecko mediowało między ludźmi a światem Natury: małe dziewczynki
nieraz podejrzewano o czary – zdolność sprowadzania deszczu,
gradu i mgieł (Lilientalowa 1927: 24), a nawet o moc leczenia
trudnych chorób. Dlatego w kulturze ludowej podejmowano wysiłki, by dzieci nie pozostawały w stanie granicznym. Materiały
etnograficzne wiele mówią o rytualnych i pozarytualnych procesach zadomowienia. Europejska sztuka czyni inaczej: tworzy
wizerunek dziecka mediatora, bowiem sztukę interesują przede
wszystkim stany graniczne.
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Przezroczyste ramiona ojca. Antropologiczny szkic do studium

The transparent arms of the father. An anthropological draft study

o magicznych dzieciach

on magical children

1 — Tekst jest szkicowym zdaniem relacji z książki mojego autorstwa

sometimes, when we call our children “pet, kitten, little bear, little lamb, sunshine or bunny”. A child cannot transfer their own
secret language to the socialized world, as it is a privilege only of
the liminal period – childhood.
When do we finally deprive a child of its secret power? Ethnography does not give a clear answer. Most often, baptism and
the haircutting rituals are mentioned as final thresholds. Today,
in an age where initiations are disappearing, entropy has become
our companion. We tend to comb our children longer and longer,
thus exposing ourselves to their hatred.

Przezroczyste ramiona ojca. Etnologiczne studium o magicznych dzieciach
wydanej w Łodzi w 1997 roku. Studium o uniwersalnej figurze niezwykłego dziecka jest jednocześnie egzemplifikacją antropologii tego okresu,
czyli lat 90. XX wieku i początków wieku XXI z jej kulturową modą na tzw.
antropologię symboliczną. Mimo upływu lat problem niezwykłych dzieci
i niezwykłego metaforycznie, symbolicznie odbieranego dzieciństwa
podjął tylko Piotr Kowalski; jego myśl w tekście uwzględniam.

1 — The text is a draft summary of my book Przezroczyste ramiona ojca.
Etnologiczne studium o magicznych dzieciach (The transparent arms of the
father. An ethnological study on magical children) published in Łódź in 1997.
This study on the universal figure of the extraordinary child is also an

ildhood

phenomenon of extraordinary children and of a childhood metaphorically

ch

unusual and symbolically perceived was only taken up by Piotr Kowalski.
I have included his reflections in this text.

20
Dzieci siedzące na parapecie okna, 1984,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 2194,
{Utensylia, nota 135}

Children sitting on a window sill, 1984,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 2194,
{Utensils, note 135}
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for so-called symbolic anthropology. Despite the passage of time, the
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example of the anthropology of this period, i.e. the 1990s. In the 20th century and at the beginning of the 21st century there was a cultural fashion
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Utensils.
Records of everyday
life of childhood

Łóżeczko, fotelik samochodowy, przewijak, chusta, nosidełko,
wózek, bujaczek, huśtawka, stołeczek, stoliczek – z pewnością nie
są to wszystkie utensylia niezbędne współcześnie do opieki nad
niemowlakiem i małym dzieckiem w zadaniu, które określane
bywa jako „projekt dziecko”. Charakterystyczne dla XXI wieku
nadmiar i traktowanie dzieci w kategoriach inwestycji są zupełnym przeciwieństwem ubóstwa dziecięcych utensyliów, które
na polskiej wsi utrzymywało się jeszcze w powojennych czasach
niedostatku, niemalże do lat 60. XX wieku. Stanowią opozycję
do tego stosunkowo jeszcze nieodległego czasu, kiedy dziecko
było kulturowo bagatelizowane. Minimalizm dziecięcych sprzętów w wiejskich domach ma przełożenie na muzealne kolekcje
etnograficzne i historyczne. Ubogi w obiekty z kategorii „dziecięcej codzienności” jest także zbiór Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jego clou stanowią kołyski w liczbie
czternastu. Kołyska to „dziecinne łóżko na biegunach” (Słownik
Języka Polskiego), określane też jako „mebel do spania dla dzieci”
(Różycka 2005: 37), nazywane kolebką, kolybką, definiowaną
jako „dziecinne łóżeczko do huśtania, kołysania” (Słownik SJP.PL).
W kołysce można upatrywać apoteozy dzieciństwa – to pierw-

A bed, a car safety seat, a changing table, a pram, a bouncer,
a swing, a baby chair and table – I’m sure this list of the paraphernalia nowadays necessary for childcare is not complete, and the
so-called “child project” requires a great deal more objects. The
excess and treating children as an investment, typical for the
21st century, are a complete opposite of the dearth of children
paraphernalia so common in the Polish countryside during the
post-war years of poverty, and present almost until the 1960s.
They stand in contrast to these not so old times when children
were considered culturally insiginificant. The minimalism of
child-related objects in village houses translates into ethnographic and historical collections found in museums. The National
Ethnographic Museum in Warsaw (TNEM) is no exception here
and its collection includes only a few objects that could be categorized as “everyday childhood.” The core of this collection is
formed by 14 cradles. A cradle is a “baby’s cot; especially mounted
on rockers” (Oxford Concise Dictionary), it is also called “a piece
of furniture where children sleep” (Różycka 2005:37), in Polish
might be called kolebka or kolybka. A cradle could be perceived as
an apotheosis of childhood, the first and most important object
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Kołyska, ok. 1860, fot. E. Koprowski,
PME 3975, {nota 1}

Cradle, c. 1860, photo. E. Koprowski,
PME 3975, {note 1}
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szy i najważniejszy przedmiot związany z tym okresem w życiu
człowieka. Dzieci mogły nie mieć później innych sprzętów, takich
jak foteliki, stojaki czy chodziki, ale kołyska była niemalże obligatoryjna, kupowana, zamawiana u stolarza lub wykonywana
samodzielnie dla pierwszego dziecka, po którym przechodziła
na kolejne. Kołyski w zbiorach PME pojawiły się w kolekcji zgodnie z klasyfikacją Kazimierza Moszyńskiego i Romana Reinfussa jako mebel wchodzący w skład kanonicznego wyposażenia
wiejskiej izby. Roman Reinfuss w Meblarstwie ludowym w Polsce
(1977) wyszczególnił kołyski wśród innych sprzętów dla dzieci:
„Osobną grupę wnętrza stanowią sprzęty służące wyłącznie do
użytku dzieci. Składają się na nie w pierwszym rzędzie kołyski,
a następnie urządzenia mające ułatwić dziecku naukę chodzenia”
(Reinfuss 1977: 219). Z kolei we wcześniejszej o niemal pół wieku
pozycji Kultura ludowa Słowian, wydanej po raz pierwszy w 1929
roku, Kazimierz Moszyński gloryfikuje dziecięce utensylia (1967:
579), wymieniając je jako pierwsze: „Wszelkie sprzęty, używane
przez człowieka, rozpadają się z natury rzeczy na dwie grupy:
1. Sprzęty wyłącznie dziecinne (kołyski, stojaki etc.) i 2. Sprzęty
ogólnego użytku”. Z kolei według założeń kolekcjonerskich przyjętych w ramach zbioru gospodarki podstawowej i rzemiosł kolekcja
mebli miała gromadzić sprzęty służące wyposażeniu chłopskiego
wnętrza mieszkalnego traktowanego ikonicznie i obejmować
możliwie wszystkie typy mebli w ich zróżnicowaniu formalnym
i regionalnym.
Kołyski, według Moszyńskiego, „są to wytwory kultury
zajmujące poniekąd miejsce pośrednie między sprzętami
wypoczynkowymi a pomocniczymi środkami transportu”. Najstarszym typem kołyski na terenie Słowiańszczyzny była zawieszana wyżłobiona niecka (Moszyński 1967: 580). Wśród typów
tych sprzętów w zbiorach PME znajdują się kołyski stacjonarne,
używane we wnętrzu, biegunowe (w przewadze) oraz skrzynkowa
wisząca (jeden egzemplarz z Podhala). [21] Kołyski występowały
w formie oszczędnej, bez zdobień, lub miały dekoracje rzeźbiarskie, ażurowane, snycerskie lub ornament polichromowany –
występujący powszechnie na Dolnym Śląsku. Brak w zbiorach
Muzeum kołysek opałkowatych (lub raczej informacji o takim
użytkowaniu kosza), wykonanych z wikliny, charakterystycznych
dla terenu północno-wschodniej Polski, w formie owalnych koszy,

associated with this stage of human life. Children might lack
things such as safety seats or walkers later in life, but a cradle
was almost obligatory, bought or ordered from a carpenter, or
made by parents for their first child, later passed on to other
children. The cradles in the collection of TNEM are classified
according to Kazimierz Moszyński and Roman Reinfuss’s rules
as a piece of furniture canonical for a Polish cottage. Roman
Reinfuss in Meblarstwo ludowe w Polsce (1977) singled out cradles from other children’s paraphenalia: “Objects used by or for
children only are a separate group. These include, first of all,
cradles, and then the objects designed to help children learn
to walk” (Reinfuss 1977: 219). Kazimierz Moszyński in his Kultura ludowa Słowian, published 50 years before Renfuss’ book,
glorifies children’s paraphernalia, discussing them as the first
category of objects (1967: 579): “All the objects people use are
naturally divided into two groups: 1. For children only (cradles,
walkers, etc.) and 2. General purpose things.” Later on, he states
that – according to the guidelines established for the collection
of basic farming and crafting – a furniture collection was supposed to present objects used to furnish a model peasant living
space, possibly including all types of furniture and accounting
for their formal and regional differences.
Moszyński explains that cradles are “products of culture
that fall somewhere between objects used for relaxation and
auxiliary means of transport.” The hollowed-out log was the
oldest type of cradle found in the Slavic lands (Moszyński 1967:
580). TNEM’s collection of these objects includes stationary cradles (used indoors), rocking ones (the majority) and a hanging
box-frame cradle (a single object from the Podhale region). [21]
Cradles came in economical models that lacked ornamentation,
or on the contrary – featured carvings, framework ornaments,
or polychromy, common in the Lower Silesia. Unfortunately,
the museum’s collection is missing the “opałkowa” type of oval
wicker cradle called opałka (or rather the information about
baskets used as cradles), typical for North-Eastern Poland. Universal in function, they were an example of peasant practicality
when it came to using objects for various purposes; the baskets
were utilized to transport chaff, herbs or fruit (Pokropek 2010:
82). Moreover, portable cradles (today we would say ‘mobile’
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tzw. opałek. Nieprzeznaczone wyłącznie dla dzieci, stanowiły
przykład praktycznego i wielozadaniowego zastosowania sprzętu
gospodarskiego; używano ich także do przenoszenia sieczki, ziela,
owoców (Pokropek 2010: 82). Z kolei kołyski przenośne (dzisiaj
powiedzielibyśmy – mobilne) występowały jako kołysko-namioty,
stosowane podczas prac polowych, złożone z trzech przedziurawionych i związanych płachtą drążków (Moszyński 1967: 564).
Przykłady płacht samodziałowych, które mogły mieć różnorakie
zastosowanie, znajdują się w kolekcji tkanin i strojów PME, podobnie jak niedawno zidentyfikowane chusty – pasiaste płachty
wełniane do noszenia dzieci z rejonu rawsko-opoczyńskiego, poświadczające także polskie korzenie popularnych obecnie chust
do noszenia niemowląt i małych dzieci.
Przywiązywano dużą wagę do higieny dzieci w okresie niemowlęcym. Kąpano je w drewnianych, żłobionych nieckach – tych
samych, w których zagniatano ciasta. [22] W opisie zaledwie
dwóch niecek w zbiorach PME znajduje się informacja, iż służyły
do mycia niemowląt, chociaż różnych rozmiarów „korytka” były
do tego celu używane powszechnie. Innym sprzętem, charakterystycznym dla kolejnego etapu rozwojowego dziecka, jest stołeczek
na biegunach, czyli rodzaj fotelika do bujania, wykonywany przez
ojców lub dziadków dla siedzących już dzieci – przedmiot ten nie
jest wymieniany w dostępnych klasyfikacjach, znany był jednak
w różnych regionach Polski. [23] Natomiast stojaki czy też choduny
dla rocznych dzieci (mające je utrzymywać w pozycji pionowej
lub uczyć chodzenia) występowały w dwóch wariantach: jako
drążkowe, z możliwością obracania wokół ruchomej osi (drąg
z kabłąkiem do przełożenia dziecka), i stołkowate (Reinfuss 1977:
225-226). Przykładem tego drugiego w zbiorach PME jest taboret
z blatem o wyciętym otworze, na grubej, stabilnej podstawie. [24]
Po okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym dzieci korzystały
ze sprzętów dla dorosłych: siadały na tych samych stołkach, jadały
tymi samymi łyżkami, spały na łóżkach w nogach dorosłych, nosiły przeszywane ubrania ze znoszonych części odzieży starszych
domowników lub rodzeństwa.
Na co dzień nie wyróżniano strojem płci dzieci i zarówno
dziewczynki, jak i chłopców ubierano unisex – w lniane i płócienne kaftaniki i koszulki, później porteczki, spódniczki i sukienki;
na głowę zakładano płócienne lub wełniane czapeczki. Niemow-

ones) took the forms of cradle-tents. Used during field work, they
were made of three poles with holes, held together with a cloth
(Moszyński 1967: 564). Examples of homespun, multi-purpose
cloth can be found in TNEM’s collection of costumes and textiles,
together with recently identified shawls – striped woollen cloth
used for carrying children, from the Rawa-Opoczno area, which
also proves the Polish roots of baby-carrying “slings,” so popular
nowadays.
Hygiene was very important during a baby’s infancy stage.
Children were bathed in wooden, carved bowls, which were also
used for kneading dough. [22] Although the descriptions of only
two bowls owned by TNEM mention that the objects were used
for bathing infants, “small troughs” of various sizes were commonly used for that purpose. Another piece of equipment, used
during the next child development stage, was the rocking stool,
made by fathers or grandfathers for children who were able to
sit. Although the object is not mentioned in available indexes,
it was known in various regions of Poland. [23] Baby walkers,
or chodun (from Polish “chodzić,” which means “to walk”), for
helping one-year-old children learn to stand or walk, appeared
in two types: with beams, rotating on an axis (a bar with bail to
allow for the child), and stool-type (Reinfuss 1977: 225-226). In
TNEM’s collection, the latter is represented by a stool with a hole
cut out in the seat; attached to a solid, stable base. [24] After the
infancy and toddler stages were over, children started to use
standard adult equipement, such as “adult” stools, spoons, slept
with their parents at the foot of the bed, wore clothes made out of
re-tailored, worn-out elements of adult garments.
Everyday children’s clothes were the same for boys and girls:
linen or homespun cloth vests and shirts, later shorts, skirts and
dresses, and woolen or linen caps on heads. Infants were wrapped
in swaddling bands, limiting their range of movement. However,
it was believed it helped with bone development and also magically protected the child from evil. After WW2 down-filled sleeping
bags became popular. These also constrained babies, but parents
believed they also ensured the warmth necessary for children.
Protection took the form of religious depictions of the Guardian
Angel (from the 1960s, when village children started getting
them), a chromolithograph or paper print, given as a baptism
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Stojanka, przed 1939,
fot. E. Koprowski,
PME 48301, {nota 18}
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Rocking stool, before 1939,
photo. E. Koprowski,
PME 42246, {note 17}
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Stołeczek na biegunach,
przed 1939, fot. E. Koprowski,
PME 42246, {nota 17}

Stander, before 1939,
photo. E. Koprowski,
PME 48301, {note 18}

lęta okręcano powijakami, krępując ich ruchy, uważano jednak,
że wpływa to korzystnie na rozwój układu kostnego, a także ma
działanie magiczne i chroni dziecko przed złymi mocami. Po
II wojnie światowej pojawiły się puchowe beciki, które również
ograniczały dzieciom ruchy, ale jednocześnie zapewniały – według rodziców – potrzebne im ciepło. Jako ochrona miały służyć
również wieszane nad dziecięcymi łóżeczkami (od kiedy w latach
60. XX wieku dzieci na wsi je dostały) religijne wizerunki Anioła Stróża (oleodruki i druki papierowe), dawane z okazji chrztu
świętego. Stawiano także gipsowe, porcelanowe czy plastikowe
figurki tegoż przywożone z miejsc pielgrzymkowych. Nad łóżkiem mogły też znaleźć się kolorowe makatki wykonane farbami
klejowymi na płótnie z motywami bajkowymi (np. Czerwony
Kapturek) i scenkami rodzajowymi z udziałem dzieci (np. dzieci
na huśtawce). [26]
„Po ukończeniu pięciu do siedmiu lat życia dziecko przechodziło bezpośrednio do grona dorosłych; to wyobrażenie o krótkotrwałości dzieciństwa utrzymało się wśród ludu jeszcze długo”
(Aries 1988: 216). Dziecko uczestniczyło w życiu rodziny, pomagając realnie już nawet od czwartego czy piątego roku życia, co
przygotowywało je do prowadzenia gospodarstwa, różnorodnych
prac domowych i polowych. Oczywiście, było ono użyteczne na
miarę swoich możliwości: w opiece nad młodszym rodzeństwem,
pomocy przy drobiu, pasieniu bydła, zbieraniu jagód czy grzybów
(które odbywało się w gronie kobiecej części rodziny). Do tych
zajęć nie sposób dopasować adekwatnych narzędzi pracy, choć
wielu z nich mogły dotykać dziecięce ręce. Podstawą istnienia
rodziny była wspólna praca; wokół niej integrowali się domownicy,
a sprawne funkcjonowanie zapewniało im byt (Szynkiewicz 1976).
Dzieci w tym łańcuchu odgrywały istotną rolę, poprzez swoją
pracę miały wymierny wkład w rozwój rodziny, a jednocześnie –
pod okiem starszych – uczyły się zasad współżycia społecznego.
„W kulturze wsi powszechne było traktowanie dziecka jako siły
roboczej. ››Droga chłopskiego dziecka wytknięta jest od kolebki do
grobu koniecznością pracy materialnej‹‹, konstatował Henryk Biegeleisen” (Kalniuk 2014: 57). A „wychowanie dziecka sprowadzało
się, w opinii chłopów, do zapewnienia mu odzienia, pożywienia
i przygotowania do czekających go prac” (Bittner-Szewczykowa
1984: 75). Ze względu na surową opiekę i wychowanie oraz wcze-

gift. Moreover, plaster, ceramic or plastic figurines brought
back from pilgrimage sites were placed near beds to protect
children. Colourful wall hangings could adorn the wall over
the bed. Painted on canvas with distempers, they often showed
fairy tale scenes (e.g. Little Red Riding Hood) and genre scenes
with children (e.g. children on a swing). [26]
“Five- or seven-year-old children became adults; this notion
of childhood’s brevity was popular among peasants for a long
time to come” (Aries 1988: 216). Even four- or five-year old
children really helped their families, and this practice prepared them for farming and a variety of household chores and
work in the fields. Naturally, children were only so much help;
they could take care of younger siblings, supervise poultry,
shepherding tasks, mushroom or berry gathering (which was
done with other females in the family). None of these tasks can
be matched with correct tools, although a lot of them could
have been touched by children’s hands. Family was based on
working together; shared tasks connected family members and
their effectiveness kept the family afloat (Szynkiewicz 1976).
Children were an important element of this chain, their work
gave them a meaningful way to help their family, while at the
same time adults taught them the rules of community life. “In
peasant culture children were commonly treated as workforce.
‘A peasant child’s way through life, from cradle to grave, leads
through hard physical work,’ as Henryk Biegeleisen concluded”
(Kalniuk 2014: 57). Moreover, “peasants believed that raising a child meant only providing them with clothes, food and
knowledge about farm work” (Bittner-Szewczykowa 1984: 75).
Due to strict upbringing and early, from our contemporary
perspective, adoption of adult responsibilities, we cannot say
that peasant children actually experienced the carefree days
of childhood.
The rare objects present in the museum’s collection allow
us only to construct a synthetic, basic notion of the children’s
everyday life. It is partially made also of the objects that entered the collection not because of their connection to children
and childhood, but rather because they represent categories
created according to the needs of ethnographic museums and
to describe the so-called folk culture. The notion of childhood
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Baby bathing bowl,
before 1939, photo. E. Koprowski,
PME 5263, {note 15}
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Niecka do kąpania niemowląt, przed
1939, fot. E. Koprowski, PME 5263,
{nota 15}

Utensylia. Zapis codzienności dzieciństwa
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sne z dzisiejszego punktu widzenia podejmowanie dorosłych
obowiązków dawnemu dzieciństwu nie możemy przypisywać
współcześnie pojmowanej dziecięcej beztroski.
Na podstawie tych nielicznych przedmiotów obecnych w muzealnej kolekcji można zbudować jedynie syntetyczny, szczątkowy obraz życia codziennego dzieci. Składają się na niego także
obiekty, które zasiliły zbiory nie ze względu na związek z dziećmi
i dzieciństwem, a jako reprezentanci kategorii stworzonych przez
muzealników na potrzeby muzealnictwa etnograficznego i opisu tzw. kultury ludowej. Pojęcie dzieciństwa w opisach kolekcji
występowało marginalnie, a artefakty przynależne dzieciom
stanowią didaskalia tych przypisanych dorosłym. Materiał archiwalny z kolei w znacznym stopniu wypełnia lukę tak widoczną
przy zgłębianiu tematyki codzienności wiejskiego dziecka, której
materialne ślady nie zachowały się w muzealnej kolekcji w dostatecznym stopniu.

appeared in descriptions of collections only occasionally, and
the artefacts belonging to children are only a footnote to adults’
objects. However, archival materials manage to largely fill this
void, so apparent when studying the subject of peasant children’s
everyday life, whose material traces have not survived in the
museum’s collections.
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25
Becik z poduszką, 1980, fot. E. Koprowski,
PME 55127, {nota 26}

Baby’s sleeping bag with a pillow, 1980,
photo. E. Koprowski, PME 55127, {note 26}

26
Makatka „Anioł Stróż”, 1946–1947,
fot. E. Koprowski, PME 37436, {nota 54}

“Guardian Angel” wall hanging, 1946–1947,
photo. E. Koprowski, PME 37436, {note 54}
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Pierwsze fotografie przedstawiające wieś i jej mieszkańców były
wykonywane przez osoby spoza społeczności, patrzące na jej
kulturę z zewnątrz (Garlicka 1986). Na fotografiach z przełomu
XIX i XX wieku utrwalano to, co wydawało się nietypowe, egzotyczne albo przeciwnie – najbardziej powszechne dla opisywanej
grupy etnograficznej czy regionu. Często więc obok zdjęć samych
chłopów, przeważanie ubranych odświętnie w stroje regionalne,
pojawiały się wiejskie pejzaże, chałupy itp. Fotografie te, wykonywane głównie przez profesjonalnych fotografików, ludoznawców
i etnografów, zgodnie z ówczesnymi tendencjami dokumentacyjnymi, tworzyły typowy wizerunek grupy, uwypuklając jej cechy
charakterystyczne (Sztandara 2009). Później, szczególnie od okresu dwudziestolecia międzywojennego, pojawiało się więcej zdjęć
ukazujących mieszkańców wsi w różnorodnych, nie tylko odświętnych i wyreżyserowanych sytuacjach. W zbiorach z tamtego
okresu fotografie wykonane przez zewnętrznych profesjonalistów
współistnieją ze zdjęciami powstającymi z inicjatywy samych
chłopów, którzy fotografowali się sporadycznie już od końca XIX
wieku. Utrwalali oni swój wizerunek na pamiątkę, najczęściej
z okazji ważnych uroczystości rodzinnych. Taki stan rzeczy trwał

The first photographs depicting the countryside and the people
who lived there were taken by outsiders, people looking at the
rural culture from the perspective of a stranger (Garlicka 1986).
Photographs taken at the turn of the 20th century show objects
that seemed to be unusual, exotic, or on the contrary, ubiquitous
among a specific ethnic group or in a region. Therefore, we can
find photos of peasants, usually wearing festive regional costumes,
but also rural vistas, cottages and the like. The photographs, typically taken by professional photographers, adepts of ethnic studies
or ethnographers, complying with the contemporary documentary standards, built the typical image of the given group, with
the emphasis on their most prominent qualities and traits. Later,
especially since the interwar period, more photos appeared showing peasants not only in staged situations and during holidays,
but also busy with everyday work or activities. Period collections
include photographs taken not only by professional outsiders,
but also ones taken specifically on a peasant’s request, since they
occasionally would do so since the late 19th century, in order to
have a memento of important family celebrations. This situation
remained unchanged until the second half of the 20th century.
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Dzieci przy piecu garncarskim, 1970,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 783/4, {nota 126}

Children at a potter’s kiln, 1970,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 783/4, {note 126}
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do drugiej połowy XX wieku. Dopiero od lat 50. i 60. XX wieku,
wraz z rozwojem techniki i rozpowszechnieniem aparatów fotograficznych, na popularności zaczęło zyskiwać uwiecznianie
również mniej formalnych sytuacji z życia wiejskiej społeczności
(Bartuszek 2005). Niemniej dość długo fotografowanie się było
uważane za rzecz niezwykłą, do której należy się przygotować,
ustawić i odpowiednio ubrać, stąd większość zdjęć (zarówno wykonanych przez osoby z zewnątrz, jak i z wewnątrz społeczności)
pokazuje odświętny wizerunek wsi i jej mieszkańców. Nie inaczej
rzecz ma się z przedstawieniami dotyczącymi dzieciństwa. Fotografie dzieci jako postaci indywidualnych zdarzały się niezwykle
rzadko i dotyczyły przeważnie uroczystości komunii, rzadziej
chrztu, bądź życia szkolnego. Niewiele zdjęć przedstawia codzienne zajęcia. [27]
W zbiorach archiwalnych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie archiwalia związane z codziennością
wiejskiego dziecka zgromadzone są głównie w zespole fotografii,
utrwalonej w różnych technikach: negatywowych (na błonach
i szklanych płytach), diapozytywowych oraz na odbitkach fotograficznych1. W przeważającej części są to zdjęcia z badań terenowych wykonane przez etnografów muzealnych, choć w zbiorze
znajdują się też fotografie pochodzące z innych, pozamuzealnych
dokumentacji2.
Materiały wizualne wytwarzane na potrzeby etnologii, jak i te
gromadzone przez instytucje zajmujące się tą tematyką, traktowane były jako szeroko pojęta dokumentacja terenowa, pomagająca w odtworzeniu szczegółu stroju, detalu architektonicznego
czy badanego zwyczaju (Szulc 1955). Rola fotografii jest nie do
przecenienia w procesie opisu i sposobie funkcjonowania obiektu w przestrzeni muzealnej i poza nią. Przede wszystkim zgromadzone zdjęcia pozwalają ukazać kontekst funkcjonowania
przedmiotów znajdujących się w zbiorach, niekiedy stanowią ich
uzupełnienie i dopełnienie, reprezentując tematy i przedmioty
nieobecne w kolekcji materialnej muzeum.
Większość fotografii dzieci znajdujących się w zbiorach archiwalnych PME powstała przy okazji badań terenowych prowadzonych nad różnymi aspektami życia wsi, w sposób do pewnego
stopnia przypadkowy – zagadnienie to nie było objęte specjalnymi
projektami badawczymi, a stanowiło naturalny składnik badanej

Only in the 1950s and 1960s, with technological advances and
popularization of cameras, did photographing informal everyday
situations in rural communities become more common (Bartuszek
2005). Nevertheless, for a long time taking photos, especially portraits, was considered a special occasion, and peasants took great
care to prepare, dress up, adopt correct poses etc., so most of the
photos (taken by both outsiders and members of community) show
the festive, holiday, side of the countryside and peasants. The
same goes for the depictions of childhood. Portrait photographs
of children were extremely rare and usually taken as a memento
of the First Communion, more rarely of Baptism or as documents
of school life. Only a few photos show everyday activities. [27]
The National Ethnographic Museum’s Archive includes materials showing everyday life of the peasant child. Collected as a set
of photographs, they were made with a variety of techniques: negatives (film and glass), reversal film and prints.1 Most of them are
photos taken during field studies by museum-employed ethnographers, but there are some from other, non-museum collections.2
Both the visual materials produced to fulfil ethnologic needs
and those collected by dedicated institutions were seen as broadly
understood field work documentation that helped in recreating
a costume detail, architectural element or a custom being studied
(Szulc 1955). The role of photography cannot be overestimated
when we discuss the process of description and the way an object functions in both museum space and outside of it. First and
foremost, a photographic collection allows us to see the context
in which the objects from our collection function; sometimes
they complement and complete these collections by presenting
the themes and items the material collection of a museum is
missing.
Most of the photographs of children in the collection of the The
Ethnographic Museum Archive were taken during field studies of
various aspects of village life and were, to some extent, accidental, since the subject was not a part of a dedicated study, but was
a natural element of the studied reality. The thematic index of the
Archive features the “Children’s Upbringing” category, but it does
not exhaust all the possible situations a child might participate in,
especially when we adopt the perspective of every day life. A lot
of interesting photos indirectly depicting the role of children in
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28
Kobieta niosąca niemowlę, 1965,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME I. 18381,
{nota 88}

Woman carrying a baby, 1965,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME I. 18381,
{note 88}
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Boy on a shepherd’s stool, 1987,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 2429/1, {note 138}

Children's everyday life in archive photography

rzeczywistości. W katalogu tematycznym archiwum występuje
hasło „Wychowanie dzieci”, nie wyczerpuje ono jednak wszystkich
sytuacji, których bohaterem jest dziecko, co szczególnie dotyczy
kategorii codzienności. Wiele ciekawych zdjęć ukazujących pośrednio rolę dziecka w społeczności wiejskiej można odnaleźć
w innych tematycznych „szufladkach”, takich jak „Budownictwo”,
„Rzemiosło”, „Strój”, „Haft”, „Rolnictwo”, „Przygotowanie pożywienia” i inne. Ponieważ fotografia jako medium jest wieloaspektowa,
poszczególne zdjęcie może zawierać wiele treści, dających się
w różny sposób odczytywać i interpretować, a także przypisywać
do różnych kategorii tematycznych (Bartuszek 2012). Przykładem
mogą być fotografie, na których zarejestrowano sposób opieki nad
niemowlęciem – noszenie dzieci w opoczyńskich pasiastych tkaninach. [28] Zostały one wykonane przy okazji odpustu, a więc są
zapisem przebiegu święta, ale również portretem kobiety i dziecka
oraz dokumentacją otoczenia, w którym „występują”.
Na dokumentację dotyczącą funkcjonowania dziecka w codziennym życiu wsi składają się przede wszystkim zdjęcia ukazujące sprzęty wykorzystywane w opiece nad dzieckiem, na
przykład różne typy kołysek czy wózków. Są to także fotografie
pokazujące sposoby noszenia dzieci i zabiegi pielęgnacyjne (kąpanie, ubieranie, karmienie, strzyżenie). Inne portretują dzieci
z członkami rodzin. Nie są to jednak typowe fotografie rodzinne,
ale przedstawienia osób, u których były prowadzone badania
terenowe, występujących na zdjęciach wraz z dziećmi czy wnukami. Czasami precyzującą to informację można odczytać z opisu
fotografii (wskazującego, że jest to wnuk czy córka respondenta),
a niekiedy z kontekstu – gdy tego typu zdjęcia znajdują się w ciągu
dokumentacji np. warsztatu garncarza.
Większość zdjęć wykonywanych przez muzealnych fotografów
służyła dokumentacji tematów etnograficznych: ginącej rzeczywistości kulturowej, unikalnych i wychodzących z użycia artefaktów. Archiwalne opisy zdjęć często uwzględniają tylko zarejestrowane obiekty bądź zjawiska, pomijając znajdujących się w kadrze
ludzi. Przykładem są fotografie przedmiotów prezentowanych
przez użytkowników, także dzieci, jak choćby zdjęcie zatytułowane „Nosidło do wody”, na którym znajduje się dziewczynka
z nosidłem, czy też „Stołek pasterski” z chłopcem siedzącym na
stołku. [29]

rural communities can be found in other thematic “pigeon holes,”
such as “building,” “crafting,” “clothes,” “embroidery,” “farming,”
“food preparation” and others. Because photography, as a medium,
is multi-aspectual, a single photograph might present a lot of content that may be read and interpreted in various ways, and thus be
associated, and assigned to, different categories (Bartuszek 2012).
For example, the photographs showing taking care of infants
and how they were carried in striped “slings” from the Opoczno
region. [28] They were taken during a church fair, therefore they
document the festivities, but also are a portrait of a woman and
her child, and also show us the environment where they could be
“encountered.”
The documentation of records presenting peasant children’s
everyday life is mostly made of photographs depicting childcare
objects , such as various types of cradles and prams. There are also
images showing ways of carrying and taking care of children, for
example of bathing, dressing, feeding or hair cutting. Others are
portraits of children with their families. However, these are not
typical family photos, but images of the people living at the place
were field studies were conducted, shown with their children or
grandchildren. Occasionally, the information about the children
is provided in a photograph’s description, which tells us whether
they are the respondent’s children or grandchildren; in other cases
we gain this information from the context, for example, when
they are part of a series documenting a potter’s workshop.
Most photographs taken by museum-employed photographers
aimed to document ethnographic themes: disappearing cultural
realities, or unique artefacts, no longer in use. Descriptions of archival photos consider only recorded objects or phenomena, completely ignoring the people also present in the frame. The photos of
objects presented by their users, also children, are a good example
here, such as the photo titled “A water yoke,” showing a girl with
a yoke, or “A shepherd’s stool,” with a boy sitting on a stool. [29]
The arrival of photographers or ethnographers, people who did
not belong to the local community, was a very exciting event for
local people, especially for children. Thanks to the documentation of the countryside, photographs of streets or buildings show
a lot of very interesting, albeit accidental portraits of children.
Perhaps these photos convey the truth about peasant children
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Chłopiec na stołku pasterskim, 1987,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 2429/1, {nota 138}
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Pojawienie się we wsi badaczy czy fotografów, osób spoza lokalnej społeczności, było z pewnością wielką atrakcją dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci. Dzięki dokumentacji środowiska
wiejskiego, widoków ulic i budynków, powstało wiele ciekawych,
choć często przypadkowych dziecięcych portretów. Fotografie te
pokazują może najdobitniej funkcjonowanie dziecka na wsi, jego
„wszędobylskość” i ciekawość świata. Na wielu zdjęciach dzieci
patrzą prosto w obiektyw fotografa/etnografa, czym „zdradzają”
jego obecność. Dzieci towarzyszą także dorosłym w ich rutynowej,
codziennej pracy i tak są utrwalane, nawet jeśli niekiedy sytuację
specjalnie zaaranżowano na potrzeby dokumentacji muzealnej.
Przykładem mogą tu być zdjęcia z badań etnograficznych wiejskich
rzemiosł czy prac gospodarczych, na których uwieczniono dzieci
towarzyszące dorosłym w codziennej pracy i czynnościach domowych. Poprzez taką naturalną obserwację przygotowywały się one
do pełnienia przyszłych ról społecznych. [30]

in the best possible way, depicting their inquisitiveness and curiosity. In many photographs children are looking directly at
the photographer’s/ethnographer’s camera, thus “revealing” his
or her presence. Sometimes children accompany adults in their
routine everyday chores and that is how they are depicted, even
if the situation was arranged according to the needs of a museum’s documentation. For example, see the photos documenting
ethnographic studies of crafting techniques or farm work, which
show children accompanying their parents in everyday work and
household chores. This natural, causal observation prepared them
for their roles in the community in the future. [30]

1 — Moreover, children and their participation in the life of community, are also present in other types of archive materials, such as prints,
postcards or watercolours. Due to the nature of these materials and the
catalogue’s organization, they are presented in the “Depictions” section,
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a museum, but their work focused on ethnographic themes, and whose

pocztówki, akwarele. Ze względu na charakter tych materiałów i układ te-

collections can be found in the Archive. For example: Stefan Deptusze-

matyczny katalogu zostaną one przedstawione w dziale „Wizerunki”, jako

wski, Piotr Gan or Wojciech Migacz, a peasant photographer.
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2 — I mean those made by the photographers who did not work for

UT

since they are connected with painters and artists, not photographers.
1 — Tematy związane z uczestnictwem dzieci w życiu społeczności

że związane są one z twórczością artystyczną malarzy i rysowników.
2 — Chodzi o prace fotografów niebędących muzealnikami, a zajmujących się w swojej twórczości tematami etnograficznymi, których kolekcje
znajdują się w zbiorach Archiwum. Są to dokumentaliści tacy jak Stefan
Deptuszewski, Piotr Gan czy fotograf wiejski Wojciech Migacz.

30
Rozpalanie w piecu chlebowym, 1965,
fot. B. Czarnecki, Arch. PME N. 395/19a,
{nota 159}

Starting fire in a bread furnace, 1965,
photo. B. Czarnecki, Arch. PME N. 395/19a,
{note 159}
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31, 32
Kołyska, 1793, fot. E. Koprowski,
PME 5568, {nota 4}

Cradle, 1793, photo. E. Koprowski,
PME 5568, {note 4}
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34
Rodzina przy pracy, 1956,
fot. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 92/10, {nota 63}

Family at work, 1956,
photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 92/10, {note 63}
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33
Kobieta bujająca dziecko w kołysce
z płachty, 1968, fot K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18382, {nota 78}

Woman rocking a baby in a cloth cradle,
1968, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18382, {note 78}
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Kołyska przenośna, l. 30. XX w.,
fot. M. Cholewa, Arch. PME N. 4087,
{nota 83}

Portable cradle, 1930s,
photo. M. Cholewa, Arch. PME N. 4087,
{note 83}

36
Kobieta kołysząca dziecko w kołysce
z płachty, l. 60. XX w., fot. P. Gan,
Arch. PME N. 3069/2, {nota 81}
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UT

KoŁYsANIE, czyli pierwsze chwile

UTE

ENsYlIA

NsIls

104

Woman rocking a baby in a cloth
cradle, 1960s, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3069/2, {note 81}

37
Kołyska z płachty ustawiona
na polu, 1972, fot. T. Kobus,
Arch. PME P. 541/1, {nota 69}

Cloth cradle set up in a field,
1972, photo. T. Kobus,
Arch. PME P. 541/1, {note 69}
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40
Kołyska, ok. 1910,
fot. E. Koprowski, PME 43793,
{nota 9}

Cradle, c. 1910,
photo. E. Koprowski, PME 43793,
{note 9}

41
Kołyska, przed 1939,
fot. E. Koprowski, PME 45315,
{nota 10}

Cradle, before 1939, photo.
E. Koprowski, PME 45315,
{note 10}

42
Kołyska, przed 1952,
fot. E. Koprowski, PME 5218,
{nota 3}

Cradle, before 1952,
photo. E. Koprowski, PME 5218,
{note 3}
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photo. E. Koprowski, PME 9601,
{note 5}
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39
Kołyska, ok. 1810,
fot. E. Koprowski, PME 9601,
{nota 5}
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Płachta wykorzystywana w gospodarstwie. Tego typu tkaniny używane
były jako przenośne kołyski dla dzieci podczas prac w polu. W zbiorach
muzeum znajduje się kilkaset płacht lnianych i wełnianych, które mogły
być wykorzystywane do noszenia dzieci.

38
Płachta, przed 1980, fot. E. Koprowski,
PME 48337, {nota 21}

A piece of cloth used by peasants. Cloth of this type was used as
portable cradles, used outside when working in the fields. The museum
has a collection of hundreds of linen and woollen cloth pieces that
might have been used as baby carriers.

Cloth, before 1980, photo. E. Koprowski,
PME 48337, {note 21}
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43
Dziecko w kołysce, 1968, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 530, {nota 67}

Child in a cradle, 1968, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 530, {note 67}

44
Kołyska, ok. 1900, fot. E. Koprowski,
PME 40843, {nota 7}

Cradle, c. 1900, photo. E. Koprowski,
PME 40843, {note 7}
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47
Dziecko bujane przez starszą
kobietę, 1973, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1202/2, {nota 76}

Child rocked by an elderly woman,
1973, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1202/2, {note 76}
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45
Powłoczka na becik, 1962,
fot. E. Koprowski, PME 54964,
{nota 24}

Slip for a baby’s sleeping bag, 1962,
photo. E. Koprowski, PME 54964,
{note 24}

46
Poszewka z poduszką, ok. 1980,
fot. E. Koprowski, PME 55131,
{nota 27}

Pillow and pillow slip, c. 1980,
photo. E. Koprowski, PME 55131,
{note 27}
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50
Kołysanie niemowlęcia w plecionej
„koszałce”, l. 60. XX w., fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18529, {nota 79}

Rocking an infant in a wicker
basket, 1960s, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18529, {note 79}
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48
Kołyska, l. 60. XX w.,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3043/1,
{nota 80}

Cradle, 1960s,
photo. P. Gan, Arch. PME N. 3043/1,
{note 80}

49
Kołyska, przed 1939,
fot. E. Koprowski, PME 42234,
{nota 8}

Cradle, before 1939,
photo. E. Koprowski, PME 42234,
{note 8}
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Pram, 1980s, photo. E. Koprowski,
PME 60187, {note 20}

53
Dzieci na spacerze z niemowlęciem
w wózku, 1979, fot. A. Włodarz,
Arch. PME N. 1804/1, {nota 131}

Children on a walk with an infant
in pram, 1979, photo. A. Włodarz,
Arch. PME N. 1804/1, {note 131}
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51, 52
Wózek, l. 80. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 60187, {nota 20}
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54, 55
Dziadkowie z wnukami i prawnukami,
1985, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 2222/1-2, {nota 105}

Grandparents with grandchildren
and great-grandchildren, 1985, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 2222/1-2, {note 105}
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“Guardian Angel”, glass painting,
late 19th century, photo. E. Koprowski,
PME 27181, {note 56}

57
„Anioł Stróż”,
l. 90. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 52393, {nota 57}

“Guardian Angel”,
1990s, photo. E. Koprowski,
PME 52393, {note 57}

Home altar with Guardian Angel,
early 21st century, photo. E. Koprowski,
PME 55167, {note 37}

60
„Anioł i dzieci”, makatka, 1956,
fot. E. Koprowski, PME 33088,
{nota 45}

59
Figurka aniołka w kloszu,
pocz. XXI w., fot. E. Koprowski,
PME 56252, {nota 39}

“Angel and children”, wall hanging,
1956, photo. E. Koprowski,
PME 33088, {note 45}

Angel figurine in dome, early
21st century, photo. E. Koprowski,
PME 56252, {note 39}
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„Anioł Stróż”, obraz na szkle,
k. XIX w., fot. E. Koprowski,
PME 27181, {nota 56}
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Ołtarzyk domowy z Aniołem Stróżem,
pocz. XXI w., fot. E. Koprowski,
PME 55167, {nota 37}
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Dekoracyjna scena alegoryczna – anioł przeprowadzający dwoje dzieci
przez wąską kładkę nad rwącym potokiem to jeden z najpopularniejszych
wizerunków religijnych, masowo powielanych już w XIX w. Obrazki
przedstawiające różne warianty tego przedstawienia były kupowane
przede wszystkim dla dzieci.

Decorative allegorical scene: an angel leading two children through
a narrow footbridge over rushing brook is one of the most popular
religious images, massively reproduced since the 19th century. Pictures
presenting different variations of this scene were bought mainly for
children.

62
Kropielniczka z Aniołem Stróżem,
pocz. XXI w., fot. E. Koprowski,
PME 56412, {nota 40}

Stoup with Guardian Angel,
early 21st century, photo. E. Koprowski,
PME 56412, {note 40}
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61
„Anioł ratujący tonącego chłopca”,
makatka, poł. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 35490, {nota 51}

“Angel saving a drowning boy”, wall hanging,
mid-20th century, photo. E. Koprowski,
PME 35490, {note 51}
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63
Figurka Anioła Stróża,
I poł. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 56116, {nota 38}

Guardian Angel figurine, 1st half of the
20th century, photo. E. Koprowski,
PME 56116, {note 38}

64
Obrazek dewocyjny z Aniołem Stróżem,
I poł. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 58726, {nota 41}

Devotional picture with the Guardian Angel,
1st half of the 20th century,
photo. E. Koprowski, PME 58726, {note 41}
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Powijaki stosowano w codziennej pielęgnacji niemowląt od starożytności.
W Europie obyczaj powijania był popularny do XVIII-XIX wieku. Niemowlę
owinięte pasami było całkowicie unieruchomione. Powijanie niemowląt,
które dziś wydaje nam się opresyjne, wynikało z zaleceń medycznych
jako forma ochrony delikatnego ciała noworodka przed urazami. W Polsce
powijaki postrzegano jako swoistą barierę przed wszelkimi zagrożeniami.
Dziecko umieszczone w szczelnym zawiniątku było niejako ukryte przed
groźnym światem, zarówno tym widzialnym, jaki i tym niematerialnym.

Swaddling bands were used in everyday baby care since ancient times.
In Europe the custom of wrapping was popular till the 18th–19th century.
A baby wrapped with bands was completely immobilized. Wrapping
infants, which nowadays seems oppressive to us, was a result of medical
recommendations as a form of protecting the delicate body of a newborn
from injuries. In Poland swaddling bands were perceived as a special
protection from all possible dangers. An infant put in a tight bundle was
somehow hidden from the dangerous world, both visible and invisible.

TRosKA, czyli różne sposoby opieki
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Bursztynowe krążki wieszano na rzemyczku lub sznureczku by ząbkującym
dzieciom służyły jako gryzaki. Na Kurpiach takie gryzaczki dla dzieci
wykonywano w dużej ilości jeszcze w latach 70. XX wieku.

Amber teethers were hung on a thong or string and served to soothe
teething children who could bite them. In Kurpie region such teethers for
children were made in large numbers still in the 1970s.

66
Gryzaczek bursztynowy, l. 70. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 59207, {nota 42}

Amber teether, 1970s, photo. E. Koprowski,
PME 59207, {note 42}
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65
Powijaki, 2005, fot. E. Koprowski, PME 55032, {nota 25}

Swaddling bands, 2005, photo. E. Koprowski, PME 55032, {note 25}
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Niecki żłobione w przepołowionym pniu służyły w gospodarstwie do
zagniatania ciasta, ale okresowo także do kąpieli najmłodszych dzieci –
noworodków i niemowląt.

Basins carved in a halved trunks were used in a household to knead
the dough, but periodically also to bathe young children – newborns
and infants.

67
Niecka do kąpania niemowląt, przed 1939,
fot. E. Koprowski, PME 35805, {nota 16}

Baby bathing bowl, before 1939, photo. E. Koprowski,
PME 35805, {note 16}
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68
Pielęgnacja niemowlęcia, 1974, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 1295/3, {nota 62}

Taking care of a child, 1974, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 1295/3, {note 62}
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Strzyżenie dzieci, 1969,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 673/1-2,
{nota 91}

Children having their hair cut, 1969,
photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 673/1-2, {note 91}

70
Pod ołtarzem, 1973,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 1084/1,
{nota 90}

In front of the altar, 1973,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 1084/1,
{note 90}

71
Kobieta z niemowlęciem na rękach,
1979, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 1835/1, {nota 87}

Woman carrying a baby, 1979,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 1835/1,
{note 87}
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72
„Czerwony Kapturek”, makatka,
ok. 1964, fot. E. Koprowski, PME 34699,
{nota 48}

“Little Red Riding Hood”, wall hanging,
c. 1964, photo. E. Koprowski, PME 34699,
{note 48}

73
„Dzieci na huśtawce”, makatka,
l. 50. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 35441, {nota 50}
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Talerz z podwójnym dnem służył do podawania ciepłych potraw. Dzięki
napełnianiu go gorącą wodą jedzenie wolniej stygło. Ten talerz był używany
w Warszawie, w jednej rodzinie przez trzy pokolenia.

Plate with double bottom used to serve warm dishes. Filling the plate with
hot water prevented food from getting cold. This plate has been used in
Warsaw, in the same family for three generations.

“Children on a swing”, wall hanging,
1950s, photo. E. Koprowski, PME 35441,
{note 50}

74
Talerz fajansowy z podwójnym dnem, l. 50. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 60181, {nota 19}

Earthenware plate with double bottom,
1950s, fot. E. Koprowski, PME 60181, {note 19}
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76
Koszulka dziecięca, l. 20. XX w.,
fot. E. Koprowski,
PME 57882, {nota 30}

77
Sukienka dziewczęca, przed II
wojną światową, fot. E. Koprowski,
PME 57881, {nota 29}
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75
Spodnie ze stanikiem, przed I wojną
światową, fot. E. Koprowski,
PME 51231, {nota 23}

Trousers with bodice, before WW1,
photo. E. Koprowski,
PME 51231, {note 23}

Child’s shirt, 1920s,
photo. E. Koprowski,
PME 57882, {note 30}

Girl’s dress, before WW2,
photo. E. Koprowski,
PME 57881, {note 29}

78
Fartuszek dziecięcy, l. 80. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 49175,
{note 22}

Child’s apron, 1980s,
photo. E. Koprowski, PME 49175,
{note 22}
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79
Kierpce dziecięce, przed 1939 r., buty pojedyncze,
znoszone; znalezione w opuszczonej chałupie
w wysiedlonej wiosce w 1953 r., fot. E. Koprowski,
PME 5973, PME 22681, {nota 33}

Children's kierpce shoes, before 1939, single shoes heavily
worn found in an abandoned cottage in a village whose
inhabitants had been resettled in 1953, photo. E. Koprowski,
PME 5973, PME 22681, {note 33}

80, 81
Elementy wyprawki niemowlęcej z lat 2017–2018, które były przekazywane
jako podarunek dla nowonarodzonych warszawianek i warszawiaków
podczas rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, fot. E. Koprowski,
PME 42/EW, PME 43/EW/1-7, {nota 60}

Elements of an infant layette from 2017–2018,
given as a gift to newborn Varsovians during registration
at the Registry Office, photo. E. Koprowski,
PME 42/EW, PME 43/EW/1-7, {note 60}
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82
Dziewczynka prezentująca
nosidła do wody, 1977, fot. A. Włodarz,
Arch. PME N. 1652/3, {nota 129}

Girl showing a water stoke, 1977,
photo. A. Włodarz, Arch. PME N. 1652/3,
{note 129}
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83
Chłopiec pokazujący jarzma, 1977,
fot. A. Włodarz, Arch. PME N. 1665/1,
{nota 130}

Boy showing yokes, 1977,
photo. A. Włodarz, Arch. PME N. 1665/1,
{note 130}

84
Dziewczynka przy sieci rybackiej, 1982,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 2130/6,
{nota 166}

Girl next to a fishing net, 1982,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 2130/6,
{note 166}
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86
Dziecko przyglądające się pracy,
1980, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 2003/3, {nota 165}

Child watching a man at work,
1980, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 2003/3, {note 165}
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Chłopiec przyglądający się pracy, 1965,
fot. Bohdan Czarnecki,
Arch. PME N. 389/4, {nota 158}

Boy watching a woman at work, 1965,
photo. Bohdan Czarnecki,
Arch. PME N. 389/4, {note 158}
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Międlenie lnu, l. 60. XX w.,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3072/2,
{nota 173}

Crushing flax, 1960s,
photo. P. Gan, Arch. PME N. 3072/2,
{note 173}
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Dziewczynka przyglądająca się
struganiu łyżki, l. 60. XX w., fot. P. Gan,
Arch. PME N. 3133/9, {nota 171}

Girl watching a spoon being carved,
1960s, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3133/9, {note 171}
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89
Dziecko i garncarz przy piecu
garncarskim, l. 60. XX w., fot. P. Gan,
Arch. PME N. 3173/9, {nota 111}

Child and potter at a potter’s
furnace, 1960s, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3173/9, {note 111}

90
Chłopiec przyglądający się wyplataniu
wierszy (pułapki na ryby) 1982,
fot. P. Szacki, Arch. PME P. 508/23, {nota 174}

Boy looking at making fish trap,
1982, photo. P. Szacki,
Arch. PME P. 508/23, {note 174}
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91
Dzieci pozujące przed wejściem
do chałupy, 1964, fot. P. Gan,
Arch. PME N. 3141/1, {nota 140}

Children posing in front of a cottage
entrance, 1964, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3141/1, {note 140}

92
Grupa dzieci na wiejskiej drodze,
przed 1945, fot. autor nieznany,
Arch. PME Dep. Mich. N. 233, {nota 124}

Group of children in a village road,
before 1945, photo. unknown,
Arch. PME Dep. Mich. N. 233, {note 124}
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Boy in front of a diner entrance,
1960s, photo. P. Gan, Arch.
PME N. 3155/4, {note 142}
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94
Dzieci w strojach zimowych, 1985, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 550/26, {nota 153}

Children wearing winter clothes, 1985, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 550/26, {note 153}

95
Dzieci wiejskie, 1985, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 561/1, {nota 154}

Peasant children, 1985, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 561/1, {note 154}
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Chłopiec przed wejściem do bufetu,
l. 60. XX w., fot. P. Gan, Arch.
PME N. 3155/4, {nota 142}
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96
Chłopiec ze starszą kobietą, 1965,
fot. Bohdan Czarnecki,
Arch. PME N. 389/1, {nota 158}

Boy with an elderly woman, 1965,
photo. Bohdan Czarnecki,
Arch. PME N. 389/1, {note 158}
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99
Dzieci i dziadek, 1980,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2008/1,
{nota 102}

Children and grandfather, 1980,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2008/1,
{note 102}
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Kobieta z dzieckiem na rękach, 1964,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3090/3,
{nota 110}

Woman carrying a baby, 1964,
photo. P. Gan, Arch. PME N. 3090/3,
{note 110}

Nosidło w formie plecaka, dzięki
której dziecko można nosić w pozycji leżącej i siedzącej. Współczesny
sposób dający możliwość przemieszczania się z dzieckiem, nawiązujący
do noszenia dzieci w chustach.

Baby carrier is a form of backpack
that allows you to carry your child in
a lying or seated position. A modern
way to move around with your baby,
originating from carrying babies in
scarves.

98
Nosidło do noszenia dzieci, 2015,
fot. E. Koprowski, PME 58886,
{nota 36}

Baby carrier, 2015,
photo. E. Koprowski, PME 58886,
{note 36}
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Dziewczynka z dziadkami, 1982,
fot. L. Kosiński, Arch. PME N. 2115/61,
{nota 104}

Girl with grandparents, 1982,
photo. L. Kosiński, Arch. PME N. 2115/61,
{note 104}
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Dziadkowie z wnukami, l. 60. XX w.,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3173/6,
{nota 111}

Grandparents with grandchildren,
1960s, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3173/6, {note 111}
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Chłopiec z babcią i sarenką,
1982, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2112, {nota 103}

Boy with grandmother and roe deer,
1982, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2112, {note 103}
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Dziadek z wnukiem, 1980,
fot. P. Szacki, Arch. PME P. 472/1,
{nota 117}

Grandfather with grandson, 1980,
photo. P. Szacki, Arch. PME P. 472/1,
{note 117}
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Kolekcja gospodarki podstawowej i rzemiosła

Basic farming and crafting collection

Kołyski

Cradles

kołeczków z każdej strony spiętych deseczką z zaokrąglonymi krawędziami
i rowkiem pośrodku. Barwa naturalna drewna. PME 43793, [40]

{11} Cradle, Duże Krówno (pow. starogardzki, woj. pomorskie), before 1939, no
other data; wood, carpentry. A cradle, post and beam construction, on cross
rockers. Bottom side of the rockers upholstered with a fabric. PME 48105

{1} Kołyska, Rozdziele (pow. bocheński, woj. małopolskie), ok. 1860, brak innych
danych; drewno bukowe, technika ciesielska i snycerska. Kołyska biegunowa
o konstrukcji słupowej, wykonana z łupanych desek (elementy łączone drewnianymi kołeczkami). Ścianki boczne oraz szczytowe zdobione geometrycznym
ryzowaniem. PME 3975, [21]

{1} Cradle, Rozdziele (pow. bocheński, woj. małopolskie), c. 1860, no other data;
beechwood, carpentry and carving techniques. A rocking cradle, post and
beam construction, made of split planks (dowel fixed elements). Sides adorned
with geometric carvings. PME 3975, [21]

{2} Kołyska, Rozdziele (pow. bocheński, woj. małopolskie), przed 1939, brak
innych danych; drewno, technika stolarska i snycerska. Kołyska biegunowa
o konstrukcji słupowej zdobiona rytem: na ściankach szczytowych centralnie
motyw jodełki, na bocznych ornament geometryczny poziomy w postaci szlaku
stykających się „domków”. PME 3983
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{4} Cradle, woj. dolnośląskie, 1793, no other data; wood, carpentry, polychrome.
A rocking cradle, post and beam construction. Gothic lettering on the sides
(illegible), surrounded with floral ornament. Head and foot sides inscribed with
“Anno” and “1783”, each with sprigs around. Dark green. PME 5568, [31] [32]

{12} Kołyska, Strękowa Góra (pow. białostocki, woj. podlaskie), przed 1939, brak
innych danych; drewno sosnowe, technika stolarska. Kołyska na biegunach
poprzecznych, o budowie słupowej. Krawędzie szczytów profilowane w postaci ozdobnych łuków. Bieguny obite od dołu i po bokach skórą. PME 48298
{13} Kołyska, przed 1939, brak innych danych; drewno, technika stolarska.
Kołyska o konstrukcji słupowej, na biegunach poprzecznych. Bieguny od dołu
podklejone tkaniną. Drewno barwione. Barwa brązowa. PME 56285
{14} Kołyska, przed 1939, brak innych danych; drewno, technika stolarska.
Kołyska o konstrukcji słupowej, na biegunach poprzecznych,. Bieguny od dołu
podklejone gumą z opon. Barwa naturalna drewna. PME 56286

{5} Cradle, Obidza (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), c.1810, no other data;
beechwood and firwood, carpentry. A cradle resembling a hollowed-out trunk,
on cross-rockers. Natural wood colour. PME 9601, [39]

Inne sprzęty

{5} Kołyska, Obidza (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), ok. 1810, brak innych
danych; drewno bukowe i jodłowe, technika stolarska. Kołyska o wyglądzie
dłubanki w pniu, na biegunach poprzecznych. Barwa naturalna drewna. PME
9601, [39]

{6} Cradle, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1st half of the
20th century, no other data; pinewood, carpentry, polychromy. A box-frame
cradle on ornamented, profiled cross-rockers, adorned with floral pattern of
fine, horizontal lines. Dark green. PME 34304

{16} Niecka do kąpania niemowląt, Bukowa (pow. biłgorajski, woj. lubelskie),
przed 1939, brak innych danych; drewno, technika żłobienia. PME 35805, [67]

{6} Kołyska, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), I poł. XX w., brak
innych danych; drewno sosnowe, technika stolarska, polichromia. Kołyska
skrzynkowa, na ozdobnie profilowanych biegunach poprzecznych ornament
roślinny w postaci poziomych szlaków drobnych wici. Barwa ciemnozielona.
PME 34304

{7} Cradle, Mościska (pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie), c.1900, no
other data; wood, carpentry, polychrome. A rocking cradle, post and beam
construction. Brown colour. PME 40843, [44]

{7} Kołyska, Mościska (pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie), ok. 1900, brak
innych danych; drewno, technika stolarska, polichromia. Kołyska biegunowa,
o konstrukcji słupowej. Barwa brązowa. PME 40843, [44]
{8} Kołyska, Wójtowa (pow. gorlicki, woj. małopolskie), przed 1939, brak innych danych; drewno, technika stolarska. Kołyska skrzynkowa, na wyciętych
biegunach poprzecznych, o profilowanej krawędzi górnej. PME 42234, [49]
{9} Kołyska, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), ok. 1910, brak innych danych; drewno, technika stolarska. Kołyska skrzynkowa, na biegunach
poprzecznych. Górna krawędź ażurowana – po szesnaście drewnianych

{8} Cradle, Wójtowa (pow. gorlicki, woj. małopolskie) before 1939, no data;
wood, carpentry. A box frame cradle, on cut out cross rockers, with profiled
upper rim. PME 42234, [49]
{9} Cradle, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), c.1910, no other data;
wood, carpentry. A box frame cradle, on cross rockers. Framework upper edge –
sixteeen wooden pegs on each side, connected with a rounded edges plank
and a groove in the middle. Natural wood colour. PME 43793, [40]
{10} Cradle, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), before 1939, no other
data; wood, carpentry. A box frame cradle, on cross rockers. One of the shorter
sides with profiled, ornamented upper rim. Carved cross in the centre. PME
45315, [41]

{15} Niecka do kąpania niemowląt, Siedliska (pow. zamojski, woj. lubelskie),
przed 1939, brak innych danych; drewno, technika żłobienia. PME 5263, [22]

{17} Stołeczek na biegunach, Krosno (pow. krośnieński, woj. podkarpackie),
przed 1939, brak innych danych; drewno, technika stolarska. Kołyska skrzynkowa, na biegunach poprzecznych. Do biegunów pod siedziskiem przybita
płaska deseczka służąca za oparcie dla nóg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.
PME 42246, [23]
{18} Stojanka, Laskowiec (pow. moniecki, woj. podlaskie), przed 1939, brak
innych danych; drewno, technika stolarska. Stojanka dla dziecka na grubej
stabilnej podstawie, z czterema nogami i okrągłym wycięciem blatu. PME
48301, [24]
{19} Talerz fajansowy z podwójnym dnem, lata 50. XX w. Giesche – fabryka
Porcelany S.A w Bogucicach; Talerz zdobiony dekoracją malarską z motywami dziecięcymi; dziewczynka i kurki. Używany w Warszawie. Barwa kości
słoniowej. PME 60181, [74]
{20} Wózek kryty, zakupiony w latach 80.XX w., Warszawa (woj. mazowieckie),
sklep na ul. Żelaznej. Używany w Warszawie. Wychowała się w nim dwójka
dzieci. PME 60187, [51] [52]

{13} Cradle, before 1939, no other data; wood, carpentry. A cradle, post and
beam construction, on cross rockers. Bottom sides of the rockers lined with
fabric. Coloured wood. Brown colour. PME 56285
{14} Cradle, before 1939, no other data; wood, carpentry. A cradle, post and
beam construction, on cross rockers. Bottom sides of the rockers lined with
tyre rubber. Natural wood colour. PME 56286
other items
{15} Baby bathing bowl, Siedliska (pow. zamojski, woj. lubelskie),), before 1939,
no other data; wood, carving. PME 5263, [22]
{16} Baby bathing bowl, Bukowa (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), before 1939,
no other data; wood, carving technique. PME 35805, [67]
{17} Rocking stool, Krosno (pow. krośnieński, woj. podkarpackie), before 1939,
no other data; wood, carpentry. A box frame cradle, on cross rockers. Flat
plank fixed (a feet rest) under the seat. All edges rounded. PME 42246, [23]
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{4} Kołyska, woj. dolnośląskie, 1793, brak innych danych; drewno, technika
stolarska, polichromia. Kołyska biegunowa o konstrukcji słupowej. Na ściankach bocznych napis gotykiem (nieczytelny) otoczony kwiatowym motywem
zdobniczym. Na ściankach szczytowych inskrypcje „Anno” i „1783” obwiedzione gałązkami. PME 5568, [31] [32]

{3} Cradle, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), before 1952, no other
data; pine wood, string, carpentry. A hanging cradle, sides with holes to allow
string. Outer side adorned with a shallow carving: on the sides, near the rim,
two stripes of “wavy water” motif, head and foot sides with the “leluja”, a Podkarpacie regional motif. PME 5218, [42]

{11} Kołyska, Duże Krówno (pow. starogardzki, woj. pomorskie), przed 1939,
brak innych danych; drewno, technika stolarska. Kołyska o konstrukcji słupowej, na biegunach poprzecznych. Bieguny obite od spodu tkaniną. PME 48105

{12} Cradle, Strękowa Góra (pow. białostocki, woj. podlaskie), before 1939, no
other data; pinewood, carpentry. A cradle on cross-rockers, beam and post
construction. Head and foot sides’ upper rim profiled into ornamented arches.
The rockers sides and bottom upholstered with leather. PME 48298
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{3} Kołyska, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1952, brak
innych danych; drewno sosnowe, sznur, technika stolarska. Kołyska wisząca,
w ściankach bocznych otwory do przełożenia sznura. Powierzchnia zewnętrzna zdobiona płytkim ornamentem snycerskim: na ściankach bocznych w pobliżu krawędzi dwa pasy motywu „sfalowanej wody”, na ściankach szczytowych
leluja. PME 5218, [42]

{2} Cradle, Rozdziele (pow. bocheński, woj. małopolskie), c. 1939, no other data;
wood, carpentry and carving techniques. A rocking cradle, post and beam construction. Foot and leg sides adorned with carved herringbone pattern, sides
adorned with geometric pattern of parallel, connected “houses.” PME 3983

{10} Kołyska, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1939, brak
innych danych; drewno, technika stolarska. Kołyska skrzynkowa, na biegunach
poprzecznych. Jedna ze szczytowych ścianek z ozdobnie profilowaną górną
krawędzią. Centralnie rzeźbiony motyw krzyżyka. PME 45315, [41]

{18} Stander, Laskowiec (pow. moniecki, woj. podlaskie), before 1939, no other
data; wood, carpentry. A stander for children, on thick and stable base, with
4 legs and circular hole in the top. PME 48301, [24]
{19} Earthenware plate with double bottom, 1950s. Giesche – Fabryka Porcelany
S.A w Bogucicach; plate decorated with painted motifs with children; a girl
with hens. Used in Warsaw. Ivory colour. PME 60181, [74]
{20} Roofed pram, purchased in the 1980s, Warszawa (woj. mazowieckie),
store on Żelazna street. Used in Warsaw. Two children were raised with it.
PME 60187, [51] [52]

The collection of clothes and textiles
{21} Cloth, Strękowa Góra (pow. białostocki, woj. podlaskie), before 1980,
donated from the props department of the “Konopielka” film, no other data;
hemp homespun, flat row weave. PME 48337, [38]
{22} Child’s apron, Stanisława Wasilewska, Opoczno (pow. opoczyński, woj.
łódzkie, r. opoczyński), 1980s , No other data. A copy of Opoczno region apron,
crocheted in Warsaw. PME 49175, [78]
{23} Trousers with bodice, Kraków (woj. małopolskie), before 1939, no other
data; a piece of cotton cloth, zips on the sides. PME 51231, [75]
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Kolekcja strojów i Tkanin

{24} Slip for baby’s sleeping bag, Warszawa (woj. mazowieckie), 1962, no other
data; cotton cloth, factory lace, linen. PME 54964, [45]

{36} Nosidło do noszenia dzieci, wyrób fabryczny, firma Tula, Białystok (woj.
podlaskie), 2015 r. Płótno bawełniane; dwie szelki do noszenia i zapięcia; szycie
maszynowe. PME 58886, [98]

Angel with laurels in his hand, a man in military uniform with a child wearing
a Prussian helmet and with a rifle slung on shoulder. PME 56116, [63]

{21} Płachta, Strękowa Góra (pow. białostocki, woj. podlaskie), przed 1980,
przekaz z rekwizytorni filmu „Konopielka”, brak innych danych; samodział
konopny, splot rządkowy. PME 48337, [38]

{25} Swaddling bands, copy based on the exhibit from the Museum in Ciechanowiec (I/9691), no other data; cotton cloth. PME 55032, [65]

{22} Fartuszek dziecięcy, Stanisława Wasilewska, Opoczno, (pow. opoczyński,
woj. łódzkie, r. opoczyński), lata 80. XX w. Kopia fartuszka opoczyńskiego
wykonana w Warszawie na szydełku. PME 49175, [78]

{26} Baby’s sleeping bag with a pillow, factory-made, Gorlice (pow. gorlicki, woj.
małopolskie), 1980. Factory made, cotton with lace rimming, white homemade
hemstitch. Pink, feather-filled ticking inside. PME 55127, [25]

{23} Spodnie ze stanikiem, Kraków (woj. małopolskie), przed 1939, brak innych
danych; płótno bawełniane, rozporki po bokach. PME 51231, [75]

{27} Slip for baby’s sleeping bag, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie),
c. 1970, no other data; steelon, factory sewing. PME 55128

{24} Powłoczka na becik, Warszawa (woj. mazowieckie), 1962, brak innych
danych; płótno bawełniane, koronka fabryczna, wyrób bieliźniarski. PME
54964, [45]

{28} Pillow and pillow slip, Kobylanka (pow. gorlicki, woj. małopolskie), c. 1980,
no other data; cotton, factory sewing. PME 55131, [46]

{25} Powijaki, kopia wykonana na wzór eksponatu z Muzeum w Ciechanowcu
(I/9691), brak innych danych; płótno bawełniane. PME 55032, [65]
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{28} Poszewka z poduszką, Kobylanka (pow. gorlicki, woj. małopolskie), ok 1980,
brak innych danych; bawełna, szycie maszynowe. PME 55131, [46]
{29} Sukienka dziewczęca, woj. mazowieckie, przed II wojną św., brak innych
danych; drelich, len lub pół-len o splocie skośnym, szyta maszynowo, w formie
codziennego fartuszka. PME 57881, [77]
{30} Koszulka dziecięca, woj. mazowieckie, lata 20. XX w., brak innych danych;
biały batyst, szycie maszynowe z jednego płata tkaniny. PME 57882, [76]
{31} Powłoczka na becik, woj. mazowieckie, pocz. XX w., brak innych danych;
batyst, koronka klockowa maszynowa, szycie maszynowe. PME 57889
{32} Poszewka, woj. mazowieckie, pocz. XX w., brak innych danych; płótno
bawełniane, batyst, szycie maszynowe. PME 57890
{33} Kierpce dziecięce, Biała Woda (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Rusini
Szlachtowscy, przed 1939 r., brak innych danych; skóra świńska, wykonane
ręcznie. PME 5973, PME 22681, [79]
{34} Kierpce dziecięce, Jan Kocurek, Brenna (pow. cieszyński, woj. śląskie),
1940 r., brak innych danych; skóra świńska, wykonane ręcznie. PME 25963
{35} Kierpce dziecięce, Adam Kuchta, Bukowina Tatrzańska (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), lata 60. XX w. , brak innych danych; skóra świńska, tłoczenie,
wykonane ręcznie. PME 26305

{31} Slip for baby’s sleeping bag, woj. mazowieckie, Early 20th century, No other
data; batist, factory made bobbin lace, factory sewing. PME 57889
{32} Slip, woj. mazowieckie, Early 20th century, no other data; cotton cloth,
batist, factory sewing. PME 57890
{33} Children‘s kierpce shoes, Biała Woda, (powiat nowotarski, woj. małopolskie), Rusini Szlachtowscy, before 1939, no other data; pigskin, hand made, no
other data. PME 5973, PME 22681, [79]
{34} Children‘s kierpce shoes, Jan Kocurek, Brenna, (powiat cieszyński, woj.
śląskie), 1940. no other data; pigskin, handmade, PME 25963
{35} Children‘s kierpce shoes, Adam Kuchta, Bukowina Tatrzanska, (powiat
nowotarski, woj. małopolskie), 1960s, no other data; pigskin, embossing, handmade. PME 26305
{36} A baby carrier, factory-made product, Firma Tula, Białystok, (woj. podlaskie), 2015; Cotton cloth; two suspenders for carrying and fastening; machine-sewn. PME 58886, [98]

The Collection of Folklore

{38} Figurka Anioł Stróż, wyrób fabryczny, I poł. XX w., brak innych danych;
porcelana biskwitowa, odlewanie, malowanie, złocenie. Kompozycja złożona
z trzech postaci na postumencie – postać Anioła z wieńcem laurowym w dłoni,
przed nim postać mężczyzny w wojskowym mundurze trzymającego za rękę
dziecko w pruskim hełmie na głowie i ze strzelbą na ramieniu. PME 56116, [63]
{39} Figurka aniołka w kloszu, pocz. XXI w., brak innych danych; wyrób fabryczny; tworzywo sztuczne, płyn. Przezroczysty, cylindryczny klosz wypełniony płynem i brokatem, wewnątrz którego umieszczono postać anioła z
latarenką w dłoni i sztuczne kwiaty. Anioł ma postać kilkuletniego dziecka.
PME 56252, [59]
{40} Kropielniczka z Aniołem Stróżem, pocz. XXI w., brak innych danych; wyrób
fabryczny; plastik, drut, druk na papierze. Plastikowa kropielniczka w kolorze
białym z przezroczystym pojemnikiem na wodę umocowanym przy pomocy
drutu. Nad naczyniem okrągły obrazek przedstawiający Anioła Stróża i dwójkę
małych dzieci. PME 56412, [62]
{41} Obrazek dewocyjny z Aniołem Stróżem, I poł. XX w., brak innych danych;
wyrób rzemieślniczy; papier, szkło, blacha. Okrągły druk kolorowany, umieszczony za szkłem. Obrazek oprawiony w ramkę wykonaną z paska blachy
z łańcuszkiem do zawieszenia. PME 58726, [64]
{42} Gryzaczek bursztynowy, Tadeusz Konopka, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), lata 70. XX w.; bursztyn kopalny, obróbka na specjalnie przystosowanym kołowrotku przędzalniczym. Gryzaczek w kształcie spłaszczonego
pierścienia. PME 59207, [66]

Kolekcja sztuki
Makatki

{37} Home altar with Guardian Angel, handcrafted, early 21st century, no other
data; granite, polished semi-precious stones (amethyst, mountain crystal),
wood, print on paper. A picture glued to a wooden tablet and ornamented with
semi-precious stones. PME 55167, [58]

{43} Makatka „Dziewczynka z gąskami”, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1968, brak innych danych; farby klejowe, płótno lniane. Dekoracyjna scena rodzajowa – dziewczynka w turkusowej sukience w czerwone
grochy z dużym kwiatem w ręce biegnie za dwiema gąskami; wokół sceny
rozbudowana dekoracja roślinna. PME 33060

{38} Guardian Angel figurine, factory produced, first half of the 20th century, no
other data; bisque porcelain, cast, painted, gilded. Three figures on a pedestal:

{44} Makatki „Anioł i dzieci”, Stanisława Stryczula, Ciche (pow. nowotarski,
woj. małopolskie), 1959; farby klejowe, płótno lniane. PME 33064, PME 33071

{40} Stoup with Guardian Angel, factory made, early 21st century, no other
data; factory made, plastics, wire, print on paper. A plastic white stoup with
a transparent water container fixed with wire. Over the container a round
picture showing the Guardian Angel and two little children. PME 56412, [62]
{41} Devotional picture with the Guardian Angel, handcrafted, early 20th century, no other data; homemade; paper, glass, tin. A round coloured print behind
a glass pane. Framed with tin band, with a chain to hang. PME 58726, [64]
{42} Amber teether, Tadeusz Konopka, Kadzidło (pow.ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1970s; fossil amber processed on an specially adapted spinning
wheel. A teether in the shape of a flattened ring. PME 59207, [66]

The art collection
Wall hangings
{43} “Girl with geese” wall hanging, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), before 1968, no other data; distempers, linen cloth. A decorative piece
showing a girl in turquoise red polka dot dress, holding a large flower and running with two geese; extensive plant motif around the character. PME 33060
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{27} Powłoczka na becik, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), ok. 1970,
brak innych danych; stylon, szycie maszynowe. PME 55128

{30} Child’s shirt, woj. mazowieckie , 1920s, no other data; white batiste, factory
made from a single piece of textile. PME 57882, [76]

{37} Ołtarzyk domowy z Aniołem Stróżem, wyrób rzemieślniczy, pocz. XXI w.,
brak innych danych; granit, oszlifowane kamienie półszlachetne (ametyst,
kryształ górski), drewno, druk na papierze. Obrazek przyklejony do drewnianej
tabliczki i ozdobiony kolorowymi kamieniami półszlachetnymi. PME 55167, [58]

{39} Angel figurine in dome, factory made, early 21st century, no other data,
plastics, liquid. A transparent, cylindrical dome filled with a liquid and brocade,
with a figurine of angel inside. The angel looks like a small child and is holding
a lantern and fake flowers. PME 56252, [59]

UT

{26} Becik z poduszką, Gorlice (pow. gorlicki, woj. małopolskie), 1980. Wyrób
fabryczny, bawełna obszyta na brzegach koronką, haftowana ręcznie białą mereżką. W środku wkład z różowego inletu wypełniony pierzem. PME 55127, [25]

{29} Girl’s dress, woj. mazowieckie, before World War II, no other data; drill,
linen or semi-linen twill weave, factory sewing, in the form of everyday apron.
PME 57881, [77]

Kolekcja Folkloru

{44} “Angel and children” wall hangings, Stanisława Stryczula, Ciche (pow.
nowotarski, woj. małopolskie), 1959; distempers, linen cloth. PME 33064, PME
33071
{45} “Angel and children” wall hangings, Witów (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1956, no other data; distempers, linen cloth. PME 33084, PME 33088, [60]
{46} “Angel and children” painting, Stanisława Stryczula, Ciche (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Mid-20th century, wrapping paper. PME 33338
{47} “Little Red Riding Hood” wall hanging, 1960s, no other data; distempers,
linen flax. Decorative scene from the fairy tale, when Little Red Riding Hood
meets the Wolf, with extensive plant motif ornaments around. PME 33415
{48} “Little Red Riding Hood” wall hanging by Antonina Kuliś, Wykrot (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), c. 1964; distempers, stiffener. Fairy tale scene
in an orchard, with Little Red Riding Hood and the Wolf standing on the sides
of a round pond. PME 34699, [72]
{49} “Little Red Riding Hood” wall hanging, Eugenia Welk, Dąbrowy (pow.
szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), 1970; distempers, stiffener. Little Red
Riding Hood and the Wolf among extensive plant motif ornaments. PME 35225
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{45} Makatki „Anioł i dzieci”, Witów (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1956,
brak innych danych; farby klejowe, płótno lniane. PME 33084, PME 33088, [60]

{50} “Children on a swing” wall hanging, Maciej Garbacz, Potok Górny (pow.
biłgorajski, woj. lubelskie), 1950s ; Oil on canvas. Decorative genre scene:
standing among trees, a boy pushes a girl on a swing. Extensive plant motif
decoration around, with rural landscape in the background. PME 35441, [73]

Chromolitografie i obrazki dewocyjne

Contemporary Ethnographic Collection

{56} Obraz na szkle „Anioł Stróż”, woj. dolnośląskie, k. XIX w., brak innych danych. Anioł opiekujący się dzieckiem – centralnie umieszczona postać Stróża,
który prawą ręką prowadzi za łokieć dziecko, lewą zaś wskazuje drogę przed
sobą. PME 27181, [56]

{60} Elements of an infant layette from 2017–2018 for newborn citizens of
Warsaw. Wioletta Paprocka-Ślusarska, who came up with this idea, Marketing
Office of the City of Warsaw. PME 42/EW, PME 43/EW/1-7, [80] [81]

{51} “Angel saving a drowning boy” wall hanging, Katarzyna Tkaczyk (?), Szyszków (Biłgoraj area, Lublin region), Mid-20th century; Oil on canvas. Guardian
Angel saving a boy drowning in a pond. The boy tries to pick a water flower.
Extensive plant motif decoration around. PME 35490, [61]

{48} Makatka „Czerwony Kapturek”, Antonina Kuliś, Wykrot (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), ok. 1964; farby klejowe, płótno fabryczne (sztywnik). Bajkowa scena rozgrywająca się w sadzie – po dwóch stronach małej, okrągłej
sadzawki stoją postacie Czerwonego Kapturka i wilka. PME 34699, [72]

{52} “Little Red Riding Hood” wall hanging, Danuta Śniadała, Ostrołęka (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973; distempers, textile dyes, cloth. A fairy tale
illustration: Little Red Riding Hood and the Wolf stand on the sides of a brook
with yellow water lilies, with trees with flowers in the background. PME 36996

{49} Makatka „Kapturek”, Eugenia Welk, Dąbrowy (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), 1970; farby klejowe, płótno fabryczne (sztywnik). Bajkowe
postacie Czerwonego Kapturka i wilka umieszczone wśród bogatej dekoracji
kwiatowej. PME 35225

{53} “Little Red Riding Hood” wall hanging, Maria Śniadała, Ostrołęka (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973; distempers, textile dyes, cloth. Fairy tale
scene in an orchard, with Little Red Riding Hood and the Wolf standing on
the sides of a round pond with yellow water lilies. Floral decoration between
the characters, trees with flowers in the background, stylized sun above them.
PME 37160

{50} Makatka „Dzieci na huśtawce”, Maciej Garbacz, Potok Górny (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), lata 50. XX w.; farby olejne, płótno. Dekoracyjna scena
rodzajowa – chłopiec porusza stojącą wśród drzew huśtawką, na której siedzi
dziewczynka. Wokół sceny rozbudowana dekoracja roślinna, w tle pejzaż
wiejski. PME 35441, [73]
{51} Makatka „Anioł ratujący tonącego chłopca”, Katarzyna Tkaczyk (?), Szyszków (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), poł. XX w.; farby olejne, płótno. Anioł Stróż
przychodzi z pomocą tonącemu w sadzawce chłopcu, który usiłuje zerwać
wodny kwiat. Wokół sceny rozbudowana dekoracja roślinna. PME 35490, [61]
{52} Makatka „Czerwony Kapturek”, Danuta Śniadała, Ostrołęka (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973; farby klejowe, farby do tkanin, płótno. Dekoracyjna scena bajkowa – w sadzie, pod dwóch stronach strumyka obsadzonego
nenufarami, stoją postacie Czerwonego Kapturka i wilka, w tle ukwiecone
drzewa. PME 36996
{53} Makatka „Czerwony Kapturek”, Maria Śniadała, Ostrołęka (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1973; farby klejowe, farby do tkanin, płótno. W sadzie, pod
dwóch stronach małej, okrągłej sadzawki z nenufarami, stoją postacie Czerwonego Kapturka i wilka. Między nimi kwiatowa dekoracja, za nimi obsypane
kwiatami drzewa, w górze stylizowane słońce. PME 37160
{54} Makatka „Anioł Stróż”, Dobrzyniewo (pow. białostocki, woj. podlaskie),
1946-1947, brak innych danych; farby olejne, płótno. PME 37436, [26]
{55} Makatka „Czerwony Kapturek”, lata 60.–70. XX., brak innych danych; farby
klejowe, płótno fabryczne (sztywnik). Bajkowa scena spotkania Czerwonego
Kapturka z wilkiem wśród bogatej, stylizowanej roślinności: drzew i kwiatów.
PME 40376

{54} “Guardian Angel” wall hanging, Dobrzyniewo (pow. białostocki, woj. podlaskie), 1946-1947, no other data; oil on cavas. PME 37436, [26]
{55} “Little Red Riding Hood” wall hanging, 1960s – 1970s, no other data;
distempers, stiffener. Decorative scene from the fairy tale, when Little Red
Riding Hood meets the Wolf, with extensive plant and floral motif ornaments
around. PME 40376

{57} Obraz „Anioł Stróż”, Podkarpackie Zakłady w Tarnowcu (?), Tarnowiec
(pow. jasielski, woj. podkarpackie), lata 90. XX w.; druk wielobarwny. PME
52393, [57]
{58} Obrazek „Anioł Stróż”, I poł. XX w.; fotografia czarno-biała, kolorowana.
Anioł czuwający nad dziewczynką przechodzącą przez kładkę nad rwącym
potokiem. PME 53393, [17]
{59} Obraz „Anioł Stróż”, pocz. XX w., brak innych danych; oleodruk. Przedstawienie modlących się w sypialni dzieci, którym przysłuchuje się Anioł Stróż.
PME 56492

Kolekcja Etnografii Współczesności
{60} Elementy „wyprawki” niemowlęcej z lat 2017–2018 dla nowonarodzonych
obywateli Warszawy. Pomysłodawczyni Wioletta Paprocka-Ślusarska, Biuro
Marketingu m st. Warszawy. PME 42/EW, PME 43/EW/1-7, [80] [81]
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{47} Makatka „Czerwony Kapturek”, lata 60. XX w., brak innych danych; farby
klejowe, płótno lniane. Dekoracyjna bajkowa scena spotkania Czerwonego
Kapturka z wilkiem wśród bogatej stylizowanej roślinności. PME 33415
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{46} Malowanka „Anioł i dzieci”, Stanisława Stryczula, Ciche (pow. nowotarski,
woj. małopolskie), poł. XX w.; tempera, papier pakowy. PME 33338

Chromolithography, devotional pictures
{56} “Guardian Angel” glass painting, woj. dolnośląskie, c. 19th century, no
other data. An angel taking care of a child. Centrally placed angel, whose
right hand holds a child elbow to guide them, and left points at the way ahead.
PME 27181, [56]
{57} “Guardian Angel” painting made in Podkarpackie Zakłady w Tarnowcu (?),
a factory in Tarnowiec (pow. jasielski, woj. podkarpackie), 1990s; colour print.
PME 52393, [57]
{58} “Guardian Angel” picture, 1st half of the 20th century; b/w coloured
photograph. An angel watching over a girl crossing a rushing brook over
a footbridge. PME 53393, [17]
{59} “Guardian Angel” picture, early 20th century, no other data, chromolithography. Childern praying in their bedroom, with the Guardian Angel listening to
their prayers. PME 56492
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Zabiegi pielęgnacyjne i opieka nad dzieckiem

Treatment and care

{61} Małe dziecko kąpiące się w metalowej wanience, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Wrocław, lata 50–60. XX w. brak innych danych, Arch.
PME I. 19622

{61} A child taking a bath in metal bathtub, black and white photo, print on
paper. Wrocław, 1950s–60s, no other data, Arch. PME I. 19622

{74} „Koza” – przenośna kołyska ustawiona na polu przy niej siedzą kilkuletnie dzieci z niemowlęciem, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot.
Władysław Jeż-Jarecki, Lipiny (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1949, Arch.
PME I. 864–865

{74} „Goat” – portale cradle set in the field, a bunch of a few years old kids
sitting with an infant, black and white photo, print on paper, photo. Władysław
Jeż-Jarecki, Lipiny (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1949, Arch. PME I. 864–865

{62} Babycare (a bath in the baby bathtub, putting the baby to sleep in stroller),
black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Jasionowa Dolina (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1974, Arch. PME N. 1295/1–5, [68]

{75} Kołyska polowa z płachty, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Tadeusz Kobus, woj. mazowieckie, 1972, brak innych danych, Arch.
PME N. 892, [34]

{63} Sheet cradle (baby hammock) „koliba” set in the field, a few years old
girl and woman working in the field nearby – photos 93/4, 92/ 8–10, 12. In the
group: farm activities, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Bohdan Czarnecki, Harasiuki (pow. niżański, woj. podkarpackie), 1956,
Arch. PME N. 92–93, [34]

{76} Dziecko w drewnianej kołysce bujane przez starsza kobietę – fot. 1–2.
W zespole: Wychowanie dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Żabnica (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1973,
Arch. PME N. 1202/1–4, [47]

{62} Pielęgnacja niemowlęcia (kąpiel w wanience, usypianie w wózku), fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Jasionowa
Dolina (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1974, Arch. PME N. 1295/1–5, [68]
{63} Kołyska z płachty „koliba” ustawiona na polu przy niej kilkuletnia dziewczynka oraz kobieta pracująca w polu – fot. 93/4, 92/ 8–10, 12. W zespole:
Zajęcia gospodarskie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Bohdan Czarnecki, Harasiuki (pow. niżański, woj. podkarpackie), 1956, Arch.
PME N. 92–93, [34]

{66} Drewniana kołyska stojąca obok łóżka – fot. 7. W zespole: Gospodarstwo
i wnętrze domu, Fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965,
Arch. PME N. 386/1–50
{67} Dziecko w kołysce, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Piotr Szacki, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1968, Arch. PME N. 530, [43]
{68} Kobieta pokazująca kołyskę na podwórzu – fot. 1. W zespole: Meble wiejskie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki,
Lipna Duża (pow. rawski, woj. łódzkie), 1968, Arch. PME N. 531/1–6
{69} Kołyska z płachty ustawiona na polu, diapozytyw barwny, fot. Tadeusz
Kobus woj. mazowieckie, 1972, brak innych danych, Arch. PME P. 541/1–2, [37]
{70} Kołyska przenośna z drągów i płachty na podwórzu, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Gapinin (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 592
{71} Kołyska przenośna „na pole”, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński woj. łódzkie),
1969, Arch. PME N. 606/1–4
{72} Kołyska z płachty, diapozytyw barwny, Łęgonice, lubelskie, brak innych
danych, Arch. PME P. 737
{73} Kołyska, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, brak innych danych,
Arch. PME I. 808

{65} Child standing by the cradle inside the cottage, black and white photo,
negative, photographic film Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie),
photo. Bohdan Czarnecki, 1959, Arch. PME N. 258
{66} Wooden cradle standing next to a bed – photo 7. In the group: a farm and
cottage interior, black and white photo, negative, photographic film, photo.
Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965,
Arch. PME N. 386/1–50:
{67} Child in the cradle, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Piotr Szacki, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1968, Arch. PME N.
530, [43]
{68} Woman presenting a cradle in the yard – fot. 1. In the group: country furniture, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki,
Lipna Duża (pow. rawski, woj. łódzkie), 1968, Arch. PME N. 531/1–6
{69} Sheet cradle (baby hammock) set in the field, colour reversal film, photo.
Tadeusz Kobus woj. mazowieckie, 1972, no other data, Arch. PME P. 541/1–2,
[37]
{70} Portable cradle (baby hammock) made with poles and sheet in the yard,
black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Gapinin (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 592
{71} Portable cradle „on the field”, black and white photo, negative, photographic film, photo. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński woj.
łódzkie), 1969, Arch. PME N. 606/1–4
{72} Sheet cradle (baby hammock), colour reversal film, Łęgonice, lubelskie,
no other data, Arch. PME P. 737
{73} Cradle, black and white photo, print on paper, no other data, Arch. PME I. 808

{78} Kobieta buja dziecko w kołysce z płachty na podwórzu, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1968, Arch. PME I. 18382, [33]
{79} Kołysanie niemowlęcia w plecionej „koszałce” zawieszonej u powały we
wnętrzu chałupy, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof
Chojnacki, Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie), lata 60. XX w, Arch. PME
I. 18529, [50]
{80} Kołyska drewniana sfotografowana na podwórzu, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Brudzów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), lata 60. XX w, Arch. PME N. 3043/1–4, [48]
{81} Starsza kobieta kołysząca dziecko w kołysce z płachty, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow.
starachowicki, woj. świętokrzyskie), lata. 60. XX w, Arch. PME N. 3069/1–2, [36]
{82} Malowana kołyska drewniana ustawiona na skrzyni. W zespole: Rzemieślnik przy pracy – malowanie skrzyni wiannej, fotografia czarno-biała, negatyw,
klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, pow. nowosądecki, lata 30. XX wieku,
brak innych danych, Arch. PME N. 4080
{83} Kołyska przenośnia ustawiona na polu, obok niej kilkuletnie dziecko, w tle
matka z małym dzieckiem na rękach. W zespole: Prace polowe, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, pow. nowosądecki,
lata 30. XX wieku, brak innych danych, Arch. PME N. 4087, [35]
{84} Mężczyzna z wózkiem dziecięcym typu gondola, – fot. 2. W zespole: Targi Sztuki Ludowej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Tadeusz Kobus, Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), 1972, Arch.
PME N. 896/1–12
{85} Wózek dziecięcy, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Sławomir Sikora, pow. Gdynia, woj. pomorskie, 1986, brak innych danych,
Arch. PME N. 2343

{77} Wooden cradle (body) to hang at the celling, black and white photo, negative, photographic film, photo. Anna Włodarz, Nowe Bystre (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977, Arch. PME N. 1653
{78} Woman is swinging a child in sheet cradle (baby hammock) in the yard,
black and white photo, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Gapinin
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1968, Arch. PME I. 18382, [33]
{79} Swinging of a child in basketwork „hamper” hanged at the celling inside
the cottage, black and white photo, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki,
Tykocin (pow. białostocki, woj. podlaskie), 1960s, Arch. PME I. 18529, [50]
{80} Wooden cradle photoshoot in the yard, black and white photo, negative,
photographic film, photo. Piotr Gan, Brudzów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch. PME N. 3043/1–4, [48]
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{65} Dziecko stojące przy kołysce w izbie, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), fot. Bohdan
Czarnecki, 1959, Arch. PME N. 258

{64} Sheet cradle (baby hammock) next to the cottage, a woman and a few
years old girl nearby, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Tomasz Skarżyński, Wrzos (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1969,
Arch. PME N. 249

{76} Child in Woodem cradle rocking by an older woman – photos 1–2. In the
group: Raising children, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Krzysztof Chojnacki, Żabnica (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1973, Arch.
PME N. 1202/1–4, [47]
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{64} Kołyska z płachty przy chałupie obok kobieta oraz kilkuletnia dziewczynka,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Tomasz Skarżyński,
Wrzos (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1969, Arch. PME N. 249

{77} Drewniana kołyska (korpus) do podwieszania u powały, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Anna Włodarz, Nowe Bystre (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 1977, Arch. PME N. 1653

{75} The field sheet cradle (baby hammock), black and white photo, negative,
photographic film, photo. Tadeusz Kobus, woj. mazowieckie, 1972, no other
data, Arch. PME N. 892, [34]

{81} Older woman swinging a child in the sheet cradle (baby hammock),
black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch. PME
N. 3069/1–2, [36]
{82} Painted wooden cradle put on a chest. In the group: A craftsman at work –
painting a dowry box, black and white photo, negative on glass, photo. Mieczysław Cholewa, pow. nowosądecki, 1930s, no other data, Arch. PME N. 4080:
{83} Portable cradle set in the field, a few years old child next to it, in the
background a mather with a little baby in her arms. In the group: field work,
black and white photo, negative on glass, photo. Mieczysław Cholewa, pow.
nowosądecki, 1930s, no other data, Arch. PME N. 4087, [35]
{84} Man with the gondola type stroller, – photo 2. In the group: The Folk Art
Fair, black and white photo, negative, photographic film, photo. Tadeusz Kobus,
Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), 1972, Arch. PME N. 896/1–12:
{85} A stroller, black and white photo, negative, photographic film, photo.
Sławomir Sikora, pow. Gdynia, woj. pomorskie, 1986, no Rother data, Arch.
PME N. 2343
{86} Woman with the stroller by a booth with kitchen pots – photo 2. In the
group: the scenes at the market, black and white photo, negative, photo165
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{86} Kobieta z wózkiem przy stoisku z garnkami – fot. 2. W zespole: Sceny na
targu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, woj.
świętokrzyskie, lata 60. XX wieku, brak innych danych, Arch. PME N. 3164/1–5

graphic film, photo. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1960s, no other data, Arch.
PME N. 3164/1–5

Portrety dzieci z członkami rodzin w sytuacjach
codziennych

Portraits of children with their families
in everyday situations

{87} Woman with an infant in her arms – photo 1. In the group: Raising children, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki,
Odrowąż Podhalański (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME
N. 1835/1–2, [71]

{95} Malarka z kilkuletnią dziewczynką na podwórzu przy studni – fot. N. 554/7.
Malarki zalipiańskie z kilkuletnią dziewczynką stoją przed drzwiami chałupy –
fot. N. 555. Dziewczynka z rysunkiem w ręku przed drzwiami chałupy – fot.
N. 556. W zespole: Malarki zalipiańskie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Juliusz Dominowski, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), 1968, Arch. PME N. 554–556

{95} Painter with a young girl in a yard at the well; photo N. 554/7. Painters
from Zalipie with a young girl, standing in front of a cottage door; photo N. 555.
A girl holding a drawing, in front of a cottage door; photo N. 556. In the group:
Painters from Zalipie, black and white photo, negative, photographic film,photo.
Juliusz Dominowski, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), 1968, Arch.
PME N. 554–556

{96} Malarz Franciszek Mścisz z córką, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Grodzisko Dolne (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1972, Arch. PME N. 954

{96} Painter Franciszek Mścisz with his daughter, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Grodzisko Dolne (pow. leżajski,
woj. podkarpackie), 1972, Arch. PME N. 954

{97} Babcia z wnuczkiem na podwórzu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Wężyczyn (pow. miński, woj. mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 667

{97} Grandmother with her grandson in a yard, black and white photo, negative,
photographic film, photo. Krzysztof Chojnacki, Wężyczyn (pow. miński, woj.
mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 667

{98} Portret dwojga dzieci przed plecionym płotem – fot. 2. W zespole: Wycinankarka, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Halina
Olędzka, Pełty (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch. PME N. 1242/1–2

{98} Portrait of two children in front of a woven fence; photo 2. In the group:
Paper cut out artists, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Halina Olędzka, Pełty (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch.
PME N. 1242/1–2

{87} Kobieta z niemowlęciem na rękach – fot. 1. W zespole: Wychowanie
dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki,
Odrowąż Podhalański (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME
N. 1835/1–2, [71]
{88} Kobieta niosąca na rękach niemowlę w beciku i chuście, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Drzewica (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1965, Arch. PME I. 18381, [28]
{89} Kobiety w odświętnych strojach z dziećmi na rękach w becikach i chustach –
fot. 15–18. W zespole: Strój opoczyński, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2653/1–25
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{92} Dzieci z rodzicami na jarmarku, niemowlęta trzymane na rękach; fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 3366/1–2, Arch. PME
N. 980/1–8
{93} Rodzina we wnętrzu chaty z dzieckiem w wiklinowej kołysce podwieszanej –
fot. I. 10925. Dziecko w podwieszanej kołysce wiklinowej zawieszonej na zewnętrznej konstrukcji chaty – fot. I. 10926. Kobieta z dzieckiem w podwieszanej
kołysce na polu – fot. I. 10927. Rodzina przy posiłku we wnętrzu chaty – fot.
I. 10914. W zespole: Kolekcja fotografii z Polesia Józefa Szymańczuka, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Józef Szymańczyk, lata 30. XX w. brak
innych danych, Arch. PME I. 10879–10929.
{94} Szczepienie dzieci na ospę. Na podwórzu ustawiony stolik, grupa rodziców
trzyma dzieci na ręku, siedzący przy stoliku lekarz szczepi – fot. 2. W zespole:
Lekarz na Huculszczyźnie. Z kolekcji Haliny Smosarskiej, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, Huculszczyzna, lata 30. XX w. brak innych danych.
Arch. PME I. 19476/1–2.

{90} Woman feeding a baby with a bottle, sitting in front of the altar in the church –
photo 1. In the group: Indulgence of St Roch, black and white photo, negative,
photographic film, photo. Piotr Szacki, Czarnia (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973, Arch. PME N. 1084/ 1–2, [70]
{91} Children’s haircut, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Piotr Szacki, Gapinin (pow. opoczyński woj. łódzkie), 1969, Arch. PME
N. 673/1–2, [69]
{92} Children with parents on a market, babies held in arms; black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 3366/1–2, Arch. PME
N. 980/1–8
{93} Family inside a cottage with a child in a wicker suspended cradle – photo.
I. 10925. Baby in a wicker cradle suspended from the external structure of the
cottage – photo. I. 10926. A woman with a child in a suspended cradle in the
field – photo. I. 10927. A family having a meal inside a cottage – photo. I. 10914.
In the group: Collection of photos from Polesie by Józef Szymanczuk, black
and white photography, print on paper, photo. Józef Szymańczyk, 1930s, no
other data, Arch. PME I. 10879–10929.
{94} Vaccinating children against smallpox. A table has been set up in the yard,
a group of parents are holding their children in their arms, a doctor is sitting
at the table vaccinating – photo. 2. In the group: A doctor in the Hutsul region.
From the collection of Halina Smosarska, black and white photography, print
on paper, Hutsul region, 1930s, no other data, Arch. PME I. 19476/1–2.

{99} Kobieta z niemowlęciem na kolanach, na zdjęciu także etnografowie –
fot. 1. W zespole: Poczęstunek dla uczestników tłoki, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Halina Olędzka, Kuraszewo (pow. hajnowski,
woj. podlaskie), 1974 Arch. PME N. 1279/1–2
{100} Rodzina z dwojgiem dzieci i dwójką etnografów – fot. 2. W zespole:
Etnograf w terenie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977, Arch. PME
N. 1593/1–4
{101} Grupa dzieci w drzwiach pomieszczenia gospodarczego – fot. 2. W zespole: Wychowanie dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Szacki, Odrowąż Podhalański (pow. nowotarski, woj. małopolskie),
1979, Arch. PME N. 1835/1–2
{102} Dzieci wiejskie siedzące na ławce przy piecu, same oraz z dziadkiem,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Ogrodniki n. Bugiem (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch. PME
N. 2008/1–2, [99]
{103} Kobieta z kilkuletnim dzieckiem przytrzymująca sarenkę, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Jodłówka
Tuchowska (pow. tarnowski, woj. małopolskie), 1982, Arch. PME N. 2112, [102]
{104} Szkutnik z żoną i wnuczką, która bawi się wózkiem dla lalek – fot. 61.
W zespole: Budowa łodzi, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Lubomir Kosiński, Murzynowo (pow. płocki, woj. mazowieckie), 1982, Arch.
PME N. 2115/1–61, [100]

{99} Woman with an infant in her lap, the photo also shows ethnographers;
photo 1. In the group: Snacks for communal work participants, black and white
photo, negative, photographic film, photo. Halina Olędzka, Kuraszewo (pow.
hajnowski, woj. podlaskie), 1974, Arch. PME N. 1279/1–2
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{91} Strzyżenie dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa
fot. Piotr Szacki, Gapinin (pow. opoczyński woj. łódzkie), 1969, Arch. PME
N. 673/1–2, [69]

{89} Women with the infants in their arms in baby blankets and baby slings –
photos 15–18. In the group: kostume from Opoczno, black and white photo,
negative, photographic film, photo. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2653/1–25
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{90} Kobieta karmiąca niemowlę butelką siedząca pod ołtarzem w kościele – fot. 1.
W zespole: Odpust na św. Rocha, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Czarnia (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973,
Arch. PME N. 1084/ 1–2, [70]

{88} Woman carrying an infant in her arms in a baby blanket and baby sling,
black and white photo, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Drzewica
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1965, Arch. PME I. 18381, [28]

{100} Family with two children and two ethnographers; photo 2. In the group:
Ethnographic fieldwork, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977,
Arch. PME N. 1593/1–4
{101} Group of children by the door of a farm utility room; photo 2. In the group:
Raising children, Black and white photo, negative, photographic film, photo.
P.Szacki, Odrowąż Podhalański (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1979,
Arch. PME N. 1835/1–2
{102} Children sitting on a bench at a stove, alone or with their grandfather,
black and white photo, negative, photographic film, photo. Krzysztof Chojnacki, Ogrodniki upon Bug (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch. PME
N. 2008/1–2, [99]
{103} Woman with a small child holding a small roe deer, black and white photo,
negative, photographic film, photo. Krzysztof Chojnacki, Jodłówka Tuchowska
(pow. tarnowski, woj. małopolskie), 1982, Arch. PME N. 2112, [102]
{104} Boatbuilder with wife and granddaughter who is playing with a toy
pram; photo 61. In the group: Boatbuilding, black and white photo, negative,
photographic film, photo. Lubomir Kosiński, Murzynowo (pow. płocki, woj.
mazowieckie), 1982, Arch. PME N. 2115/1–61, [100]
167
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{105} Dziadkowie z wnukami i prawnukami we wnętrzu chałupy, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Dzianisz (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2222/1–2, [54] [55]

{105} Grandparents with grandchildren and great–grandchildren inside a cottage, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki,
Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2222/1–2,
[54] [55]

{117} Dziadek z kilkuletnim wnukiem na podwórzu – fot. 2. W zespole: Mieszkańcy w strojach codziennych, diapozytyw barwny, fot. Piotr Szacki, woj.
podlaskie, 1978, brak innych danych, Arch. PME P. 472/1–2, [103]

Jacek Sielski, Ochojno (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2007, Arch. PME
CD–R 74/1–101

{106} Babcia opiekująca się niemowlęciem w domu, dziecko leżące obok lalki,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Sławomir Sikora, Toczyska (pow. łukowski, woj. lubelskie), 1986, Arch. PME N. 2392/1–2
{107} Rodzina z dwojgiem dzieci przed chałupą – fot. 1. W zespole: Strój, Jaworzynka, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, pow. cieszyński (woj. śląskie), lata 60. XX w, Arch. PME N. 2602/1–3
{108} Mężczyzna z chłopcem, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Koniaków (pow. cieszyński, woj. śląskie), lata
60. XX w, Arch. PME N. 2729, [8]

{111} Garncarz z dziećmi – fot. 6–7. W zespole: Garncarze z Iłży, fotografia
czarno–biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Iłża (pow. radomski,
woj. mazowieckie), lata 60. XX w, Arch. PME N. 3173/1–45, [89] [101]
{112} Twórca szopek z czworgiem dzieci przy wykonanej przez siebie pracy,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Lutol
(pow. żarski, woj. lubuskie), 1966, Arch. PME I. 6490
{113} „Letnicy z kogutem” – dwóch chłopców przed chałupą przypatruje
się mężczyźnie robiącemu zdjęcia – fot. 7. Starszy mężczyzna na podwórzu
z dziećmi – fot. 11. W zespole: Fotografie rodzinne Młynarczuków, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Mężenin (pow. łosicki, woj. mazowieckie),
1939–1945, brak innych danych, Arch. PME I. 19241/1–23
{114} Wnętrze izby kuchennej z piecem. Przy piecu siedzi mały chłopiec, obok
stoi starszy mężczyzna, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot.
Krzysztof Chojnacki, ok. Bodzentyna (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1970,
Arch. PME I. 18390
{115} Wnuki garncarza z babcią – fot. 47. W zespole: Warsztat garncarski, fotografia cyfrowa, kolorowa, fot. Małgorzata Jaszczołt, Rędocin (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 2010, Arch. PME F.C. 32/1–47
{116} Kowal Stanisław Stefanik z wnuczkami – fot. 10–15. W zespole: W kuźni
Stanisława Stefanika, fotografia cyfrowa, kolorowa, fot. Jacek Sielski, Ochojno
(pow. krakowski, woj. małopolskie), 2007, Arch. PME CD–R 74/1–101

{108} Man with a boy, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Stefan Deptuszewski, Koniaków (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1960s,
Arch. PME N. 2729, [8]
{109} Peasant child with grandfather sitting by a well, black and white photo,
negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch. PME N. 3067–68
{110} Children with parents and grandparents, black and white photo, negative,
photographic film, photo. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1964, no other data.
Arch. PME N. 3090/1–3, [97]
{111} Potter with children, photographs 6–7. In the group: Potters from Iłża,
black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Iłża
(pow. radomski, woj. mazowieckie), 1960s, Arch. PME N. 3173/1–45, , [89] [101]
{112} Nativity scene artists with four children by one of his pieces, black and
white photograph, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki,Lutol (pow. żarski,
woj. lubuskie), 1966, Arch. PMEI. 6490
{113} “Holidaymakers with a cock” – two boys in front of a cottage watches
a man taking photos; photograph 7. Elderly man with children in a yard; photograph 11. In the group: Family photographs of the Młynarczuk family, black
and white photo, print on paper, Mężenin (pow. łosicki, woj. mazowieckie)
1939–1945, no other data, Arch. PMEI. 19241/1–23
{114} Kitchen interior with a stove. Small boy sitting by the stove, an elderly
man next to him, black and white photograph, print on paper, photo. Krzysztof
Chojnacki, near Bodzentyn (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1970, Arch.
PME I.18390
{115} Potter’s grandchildren with grandmother; photograph 47. In the group:
Pottery workshop, digital colour photograph, by Małgorzata Jaszczołt, Rędocin
(pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 2010, Arch. PME F.C. 32/1–47
{116} Smith Stanisław Stefanik with his grandchildren; photographs 10–15.
In the group: In Stanisław Stefanik’s smithy, digital colour photograph, by

{120} Dorośli z dzieckiem przed drewniana chałupą – fot. 6–7. W zespole: Budownictwo drewniane, diapozytyw barwny, Libiszów (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), lata 70.–80. XX w., brak innych danych, Arch. PME P. 711/1–15.
{121} Córka kowala z dziećmi – fot. 37–38, 48–50. W kuźni Stanisława Stefanika, fotografia cyfrowa, kolorowa, fot. Małgorzata Jaszczołt, Ochojno (pow.
krakowski, woj. małopolskie), 2009, Arch. PME CD–R 124/1–92
{122} Wnuczek rzemieślnika sam i z babką – fot. 125, 133–134, 138–144, 149.
W zespole: Pokaz domowego wyrobu świec, fot. Jacek Sielski, Drzewica (pow.
opoczyńskie, woj. łódzkie), 2008, Arch. PME CD–R 140/1–267
{123} Kobiety pozujące do fotografii w scenerii wiejskiej, dzieci przyglądają
się scenie, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Edward Świderski,
Kosmacz (obwód iwanofrankiwski, Ukraina), około 1930, Arch. PME I. 18017

Portrety dzieci
{124} Grupa dzieci na wiejskiej ulicy. W zespole: Budownictwo, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, woj. mazowieckie, przed 1945, brak innych
danych, Arch. PME Dep. Mich. N. 233, [92]
{125} Grupa dzieci przed kapliczką św. Jana Nepomucena, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, okolice Opoczna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), brak innych danych, Arch. PME N. 377, [10]
{126} Dzieci przy piecu garncarskim – fot. 3–4. W zespole: Piece z kamieni do
wypalania wyrobów glinianych , fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Chałupki (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1970, Arch. PME N. 783/1–4, [27]
{127} Chłopiec pokazuje garnek wykonany w 1920 r. – fot. 15. W zespole:
Warsztat garncarski, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Siemiatycze (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1972,
Arch. PME N. 874/1–15
{128} Dwóch chłopców siedzących na wozie – fot. 1. W zespole: Zaprzęg krowi
w chomąta, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, Bodzanowice
(pow. oleski, woj. opolskie), fot. Piotr Szacki, 1977, Arch. PME N. 1641/1–3

{118} Girl with her grandfather in front of a cottage; photo 1. In the group: Making toys, colour reversal film, photograph by Lubomir Kosiński, Podłazie (pow.
skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1981, Arch. PME P. 458/1–17
{119} Grandmother with a child in front of a wooden cottage; photo 7. In the
group: Wooden architecture, colour reverse film, Nowogród (pow. łomżyński,
woj. podlaskie), 1970s–80s, no other data, Arch. PME P. 710/1–22
{120} Adults with a child in front of a wooden cottage; photos 6–7. In the group:
Wooden architecture, colour reverse film, Libiszów (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1970s–80s, no other data, Arch. PME P. 711/1–15.
{121} Smith’s daughter with children, photographs 37–38, 48–50. In Stanisław
Stefanik’s smithy, digital colour photograph, by Małgorzata Jaszczołt, Ochojno
(pow. krakowski, woj. małopolskie), 2009, Arch. PME CD–R 124/1–92
{122} Artisan’s grandchild alone and with grandmother, photographs 133–134, 133–
–134, 138–144, 149. In the group: Candlemaking presentation, photo. Jacek Sielski,
Drzewica (pow. opoczyńskie, woj. łódzkie), 2008, Arch. PME CD–R 140/1–267
{123} Women posing for a photograph in a rural setting, children looking at the
scene, black and white photography, print on paper, photo. Edward Świderski,
Kosmacz (obwód iwanofrankiwski, Ukraine), about 1930, Arch. PME I. 18017
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{110} Dzieci z rodzicami i dziadkami, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1964, brak innych danych, Arch.
PME N. 3090/1–3, [97]

{107} Family with two children in front of a cottage; photo 1. In the group: Traditional costume, black and white photo, negative, photographic film, photo. Stefan Deptuszewski, pow. cieszyński (woj. śląskie), 1960s, Arch. PME N. 2602/1–3

{119} Babcia z dzieckiem przed drewnianą chałupą – fot. 7. W zespole: Budownictwo drewniane, diapozytyw barwny, Nowogród (pow. łomżyński, woj.
podlaskie), lata 70.–80. XX w., brak innych danych, Arch. PME P. 710/1–22

{117} Grandfather with a small grandchild in a farmyard, photo 2. In the group:
Local people wearing everyday clothes, colour reversal film, photo. Piotr Szacki,
woj. podlaskie, 1978, no other data, Arch. PME P. 472/1–2, [103]
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{109} Dziecko wiejskie z dziadkiem siedzącym na studni, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow.
starachowicki, woj. świętokrzyskie), lata 60. XX w, Arch. PME N. 3067–68

{106} Grandmother taking care of an infant in a room, child is lying next to
a doll, black and white photo, negative, photographic film, photo. Sławomir
Sikora, Toczyska (pow. łukowski, woj. lubelskie), 1986, Arch. PME N. 2392/1–2

{118} Dziewczynka z dziadkiem na tle chałupy – fot. 1. W zespole: Wyrób zabawek, diapozytyw barwny, fot. Lubomir Kosiński, Podłazie (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1981, Arch. PME P. 458/1–17

Portraits of children
{124} Group of children in a village street. In the group: Architecture, black and
white photograph, negative on glass, woj. mazowieckie, before 1945, no other
data, Arch. PME Dep. Mich. N. 233, [92]
{125} Group of children in front of Saint John of Nepomuk shrine, black and
white photograph, negative on glass, Opoczno area (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), no other data, Arch. PME N. 377, [10]
{126} Children at a potter’s furnace, photos 3–4. In the group: Stone pottery
furnaces, black and white photo, negative, photographic film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Chałupki (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1970, Arch. PME
N. 783/1–4, [27]
{127} Boy presenting a pot made in 1920; photo 15. In the group: Potter’s workshop, black and white photo, negative, photographic film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Siemiatycze (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch. PME
N. 874/1–15
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{129} Dziewczynka prezentująca nosidła do wody – fot. 3. W zespole: Obróbka drewna, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Anna
Włodarz, Nowe Bystre (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977, Arch. PME N.
1652/1–4, [82]

{128} Two boys sitting on a cart; photo 1. In the group: Cart drawn by cows
in collars, black and white photo, negative, photographic film, Bodzanowice
(pow. oleski, woj. opolskie), photo. Piotr Szacki, 1977, Arch. PME N. 1641/1–3

Piskorz, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), lata 60. XX w, Arch.
PME N. 2822/1–21

{139} Children posing in front of a cottage entrance, photo 7, 9. In the group:
Wooden architecture, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Jerzy Piskorz, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1960s,
Arch. PME N. 2822/1–21

{130} Chłopiec pokazujący jarzma na wiejskim podwórzu – fot. 1. W zespole:
Transport, jarzma, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
A. Włodarz, Łopuszna – Zrębek Górny (pow. nowotarski, woj. małopolskie),
1977, Arch. PME N. 1665/1–2, [83]
{131} Troje dzieci na spacerze z niemowlęciem w wózku – fot. 1. Dwoje dzieci
na wozie drabiniastym stojącym na podwórzu kowala – fot. 2. W zespole:
Wiejskie dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa fot. Anna
Włodarz, Rakszawa Kąty (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1979.Arch. PME
N. 1804/1–2, [53]
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{134} Syn kowala stoi przed kuźnią – fot. 2. W zespole: Kowalstwo, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Ochojno (pow.
krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 2060/1– 31
{135} Wiejskie dzieci siedzące na parapecie okna wewnątrz domu, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Dzianisz (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 1984, Arch. PME N. 2194, [20]
{136} Grupa dzieci przed chałupą – fot. 22. Dzieci na podwórzu – fot. 23. Małe
dziecko siedzi na kolanach mężczyzny, podczas gdy kobieta kupuje materiał – fot. 29. W zespole: Kurpiowszczyzna, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Antonina Kołakowska, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1935, Arch. PME N. 2278/1–33
{137} Portrety dzieci wykonane w czasie procesji na święto Matki Boskiej Szkaplerznej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Urbański, Trutowo (pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie), 1987, Arch.
PME N. 2420/1–2
{138} Chłopiec siedzący na stołku ustawionym na podwórzu. W zespole: Stołek
pasterski, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki,
Andrzejewo (pow. suwalski, woj. podlaskie), 1987, Arch. PME N. 2429/1–2, [29]
{139} Dzieci przed wejściem do chałupy – fot. 7, 9. W zespole: Budownictwo
drewniane, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Jerzy

{131} Three children on a walk with an infant in pram, photo 1. Two children on
a wagon parked in a smith’s yard; photo 2. In the group: Peasant children, black
and white photo, negative, photographic film, photo. Anna Włodarz, Rakszawa
Kąty (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME N. 1804/1–2, [53]
{132} Children in front of a house; photo 3. In the group: Residential architecture, black and white photographs, negative on glass, photo. Wojciech
Migacz, Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), c.1900, Arch. PME
N. 1933/1–3
{133} Peasant children on a river bank by a watermill; photo 2. In the group:
Farming architecture, black and white photographs, negative on glass, photo.
Wojciech Migacz, Podegrodzie area (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
c.1926, Arch. PME N. 1934/1–2

{141} Dzieci pozujące przed drewnianym domem, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Sienno (pow. lipski, woj. mazowieckie),
1965.Arch. PME N. 3142/1–2
{142} Kilkuletnie dzieci stoją przy budynkach– fot. 3–4. W zespole: Zabudowa
małomiasteczkowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Piotr Gan, Koszyce (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), lata 60. XX w, Arch.
PME N. 3155/1–4, [93]
{143} Portrety dzieci wiejskich, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, lata 60. XX w., brak innych danych,
Arch. PME N. 3248/1–3, [1]
{144} Dzieci na ulicy miasteczka. W zespole: Sceny z miasteczka, fotografia
czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME
N. 4100/2

{140} Children posing in front of a cottage entrance. In the group: Peasant
architecture, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr
Gan, pow. opoczyński (woj. łódzkie), 1964, no other data, Arch. PME N. 3141/1–3,
[91]
{141} Children posing in front of a wooden house, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Sienno (pow. lipski, woj. mazowieckie),
1965, Arch. PME N. 3142/1–2
{142} Young children near buildings; photos 3–4. In the group: Smalltown
architecture, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Koszyce (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch. PME
N. 3155/1–4, [93]
{143} Portraits of peasant children, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1960s, no other data, Arch.
PME N. 3248/1–3, [1]
{144} Children in a town street. In the group: Town scenes, black and white
photographs, negative on glass, photo. Mieczysław Cholewa, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), the 1930, no other data, Arch. PME N. 4100/2

{145} Ganek przy domu sitarzy. Kilkuletnia dziewczynka w letniej sukience
siedzi na ganku, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Wanda
Modzelewska, Biłgoraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1952, Arch. PME I. 1115

{145} Porch at a sieve–maker’s house. Small girl in a summer dress sitting at the
porch, black and white photograph, print on paper, photo. Wanda Modzelewska,
Biłgoraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1952, Arch. PME I.1115

{146} Budownictwo. Kilku i kilkunastoletnie dzieci na wiejskiej ulicy przyglądają
się fotografowi robiącemu zdjęcie. fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Stefan Zwoliński, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), lata 40.–
60. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 1355

{146} Architecture. Small and teenage children in a village street watch a photographer taking a photo. Black and white photograph, print on paper, photo.
Stefan Zwoliński, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1940s–60s ,
no other data, Arch. PME I.1355

{147} Ogólny typ chaty. Przy wejściu stoi dwoje małych dzieci, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Terespol (pow. bialski, woj. podlaskie), brak
innych danych. W wejściu chaty stoi dwoje małych dzieci, Arch. PME I. 7424

{147} General type of peasant house. Two small children standing at the
entrance, black and white photograph, print on paper, Terespol (pow. bialski,
woj. podlaskie), no other data. Two small children standing at the entrance,
Arch. PME I.7424

{137} Portraits of children taken during the Scapular of Our Lady holiday procession, black and white photo, negative, photographic film, photo. Krzysztof
Urbański, Trutowo (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie),1987, Arch. PME
N. 2420/1–2

{148} Stary kościół. Przed kościołem przy ławkach stoi dwoje kilkuletnich
bosych dzieci. fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Henryk Poddębski, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1934, Arch. PME I. 7458

{148} Old church. Two small barefooted children stand in front of the church by
the benches, black and white photograph, print on paper, photo. Henryk Poddębski, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1934, Arch. PME I.7458

{149} Chaty wiejskie. Przed chałupą przy żurawiu stoi troje kilkuletnich dzieci,
obok przy płocie dwie kobiety, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
Korczówka (pow. bialski, woj. lubelskie), brak innych danych, Arch. PME I. 7463

{149} Peasant cottages. Three small children by a well sweep, two women
nearby by a fence, black and white photograph, print on paper, Korczówka
(pow. bialski, woj. lubelskie), no other data, Arch. PME I.7463

{138} Boy sitting on a stool in a farmyard. In the group: Shepherd’s stool, black
and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Andrzejewo
(pow. suwalski, woj. podlaskie), 1987, Arch. PME N. 2429/1–2, [29]

{150} Portret rodzeństwa – fot. 2. W zespole: Fotografie rodzinne, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Pągów (pow. rawski, woj. łódzkie), 1939–
1945, brak innych danych, Arch. PME I. 19425/1–9

{150} Portrait of siblings; photo 2. In the group: Family photographs, black and
white photo, print on paper, Pągów (pow. rawski, woj. łódzkie), 1939–1945, no
other data, Arch. PMEI. 19425/1–9

{134} Smith’s son standing in front of the smithy; photo 2. In the group: Smithery, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki,
Ochojno (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 2060/1–31
{135} Peasant children sitting on a window sill inside a house, black and
white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Dzianisz (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 1984, Arch. PME N. 2194, [20]
{136} Group of children in front of a cottage; photo 22. Children in a farmyard,
photo 23. Small child sitting on man’s lap while a woman is buying fabric;
photo 29. In the group: Kurpie region, black and white photo, negative, photographic film, photo. Antonina Kołakowska, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1935, Arch. PME N. 2278/1–33
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{133} Dzieci wiejskie siedzą nad rzeką przy młynie wodnym – fot. 2. W zespole:
Budownictwo gospodarcze, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Wojciech Migacz, okolice Podegrodzia (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1926, Arch. PME N. 1934/1–2

{130} Boy showing yokes in a farmyard, photo 1. In the group: Transport, yokes, black
and white photo, negative, photographic film, photo. Anna Włodarz, Łopuszna –
Zrębek Górny (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1977, Arch. PME N. 1665/1–2,
[83]

{140} Dzieci pozujące przed wejściem do chałupy. W zespole: Budownictwo wiejskie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr
Gan, pow. opoczyński (woj. łódzkie), 1964, brak innych danych, Arch. PME
N. 3141/1–3 [91]
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{132} Dzieci przed domem – fot. 3. W zespole: Budownictwo mieszkalne, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, Podegrodzie
(pow. nowosądecki, woj. małopolskie), ok. 1900, Arch. PME N. 1933/1–3

{129} Girl showing a water stoke, photo 3. In the group: Woodworking, Black
and white photo, negative, photographic film, photo. Anna Włodarz, Nowe
Bystre (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977, Arch. PME N. 1652/1–4, [82]
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{151} Wnętrze izby kuchennej i komory. Na ławie przy piecu siedzi chłopiec
jedzący chleb – fot. 1, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977, Arch. PME I.
18434/1–2

{151} Kitchen and utility room interior. A boy eating bread is sitting on a bench
by the stove; photo. 1, black and white photograph, print on paper, photo.
Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977, Arch. PME
I. 18434/1–2

{162} Dziewczynka przyglądająca się pieczeniu sękacza „bankucha”, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Studziany Las (pow.
sejneński, woj. podlaskie), 1974, Arch. PME N. 1253

photo. Piotr Szacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972, Arch. PME
N. 928/1–2

{152} Dzieci na podwórzu – fot. 13. Kilkuletnia dziewczynka z psem na podwórku – fot 9. W zespole: Fotografie rodzinne Młynarczuków, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Mężenin (pow. łosicki, woj. mazowieckie),
1939–1945, brak innych danych, Arch. PME I. 19241/1–23

{152} Children in a farmyard, photo 13. Small child with a dog in a farmyard,
photo 9. In the group: Family photographs of the Młynarczuk family, black
and white photo, print on paper, Mężenin (pow. łosicki, woj. mazowieckie),
1939–1945, no other data, Arch. PME I. 19241/1–23

{153} Kilkoro dzieci w strojach zimowych na tle chałupy – fot. 26. W zespole:
Przegląd zespołów zapustnych, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki,
Sochocin (pow. płoński, woj. mazowiecki), 1985, Arch. PME P. 550/1–27, [94]

{153} Children wearing winter clothes with a cottage in the back, photo 26. In the
group: Shrovetide groups, colour reversal film, photograph by Krzysztof Chojnacki, Sochocin (pow. płoński, woj. mazowiecki), 1985, Arch. PME P. 550/1–27,
[94]

{154} Dzieci wiejskie, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Czerwienne
(pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME P. 561/1–2, [95]
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Dzieci towarzyszące zajęciom dorosłych osób
{157} Dwóch chłopców obserwuje mężczyznę łowiącego ryby – fot. 2. W zespole: Rybołówstwo. Łowienie na „podrywkę” z brzegu, fotografia czarnobiała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Maria Piłat, Józefów (pow. opolski, woj.
lubelskie), 1959, Arch. PME N. 198/1–2
{158} Dwuletni chłopiec przygląda się pracy kobiety – fot. 1, 4, 7. W zespole:
Hafciarka, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Bohdan
Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965, Arch. PME
N. 389/1–8, [85] [96]
{159} Dzieci przyglądają się kobiecie rozpalającej w piecu chlebowym – fot.
17–19. W zespole: Gospodarstwo wiejskie, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki, Brzezna (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1965, Arch. PME N. 395/1–24, [30]
{160} Chłopiec przyglądający się pracującemu mężczyźnie – fot 2. W zespole:
Warsztat kamieniarski Antoniego Piekoszewskiego, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Pińczów (pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie), 1970, Arch. PME N. 768/1–7
{161} Chłopcy przyglądający się pracy mężczyzny przy dzieleniu mięsa – fot. 1.
W zespole: Peklowanie słoniny i dzielenie mięsa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj.
lubelskie), 1972, Arch. PME N. 928/1–2

{156} Wooden spike harrows. A girl a few years old with harrows in the background, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr
Szacki, Nowe Bystre (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME
N. 1748

{165} Kilkuletnie dziecko przygląda się pracującemu mężczyźnie – fot. 3. W zespole: Plecionkarstwo z wikliny, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Ogrodniki n, Bugiem (pow. siemiatycki, woj. podlaskie),
1980, Arch. PME N. 2003/1–17, [86]
{166} Dzieci przy rozciągniętej na podwórzu sieci rybackiej – fot. 3–4, 6. W zespole: Rybołówstwo, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Piotr Szacki, Mały Wałcz (pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie), 1982, Arch.
PME N. 2130/1–7, [84]

Children accompanying adults at work

{167} Kilkuletnia dziewczynka przygląda się pracy starszej kobiety przy kołowrotku. W zespole: Obróbka włókna, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Jacek Sielski, Trynisze Kuniewo (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1985, Arch. PME N. 2272/ 1–2

{157} Two boys watching a fishing man; photo 2. In the group: Fishing. Fishing
on a bank with hand net, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Maria Piłat, Józefów (pow. opolski, woj. lubelskie), 1959, Arch. PME
N. 198/1–2

{168} Kilkuletnia dziewczynka w stroju opoczyńskim przygląda się pracy wycinankarki – fot. 3. W zespole: Wycinankarka opoczyńska, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Opoczno (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2654/ 1–4

{158} Two year old boy watching a woman at work, photos 1,4,7. In the group:
Embroiderer, black and white photo, negative, photographic film, photo.
Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965,
Arch. PME N. 389/1–8, [85] [96]

{169} Troje dzieci przygląda się kobiecie wyrabiającej drewniane zabawki –
fot. 1–3. W zespole: Wyrób zabawek, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, Łączna (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), lata
60. XX w, Arch. PME N. 3041/1–16

{159} Children watching a woman starting fire in a bread furnace, photos 17–19.
In the group: Peasant farm, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Bohdan Czarnecki, Brzezna (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965,
Arch. PME N. 395/1–24, [30]

{170} Kobiety z kilkuletnim dzieckiem siedzą na ławce przy domu – fot. 1–4.
W zespole: „Dzwonienie”. Głoszenie publicznych zarządzeń przy pomocy łuski
pocisku artyleryjskiego, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Gan, Pierzchnica (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1965, Arch. PME
N. 3080/1–6

{160} Boy watching a man at work; photo 2. In the group: Antoni Piekoszewski’s
stonemason’s workshop, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Krzysztof Chojnacki, Pińczów (pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie),
1970, Arch. PME N. 768/1–7
{161} Child watching a man cutting meat, photo 1. In the group: Pickling fork
fat and cutting meat, black and white photo, negative, photographic film,

{171} Kilkuletnia dziewczynka stoi za mężczyzną strugającym łyżkę – fot. 8–9.
W zespole: Wyrób łyżek, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Gan, Zalezianka (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), lata 60. XX w,
Arch. PME N. 3133/1–14, [88]

{163} Small girl watching a paper cut out artist at work, photo 1. In the group:
Paper cut out artist, black and white photo, negative, photographic film, photo.
Halina Olędzka, Pełty (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch. PME
N. 1242/1–2
{164} One-year old child sitting with an elderly woman with yarn; photos 1–5.
In the group: Yarn processing, black and white photo, negative, photographic
film, photo. Urszula Gmachowska, Lewkowo Nowe (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1976, Arch. PME N. 1491/1–12
{165} Small child watching a man at work; photo 3. In the group: Wicker
weaving, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr
Szacki, Ogrodniki upon Bug (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch.
PME N. 2003/1–17, [86]
{166} Children next to a stretched out fishing net, photos 3–4, 6. In the group:
Fishing, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr
Szacki, Mały Wałcz (pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie), 1982, Arch. PME
N. 2130/1–7, [84]
{167} Small girl watching an elderly woman at a spinning wheel. In the group:
Yarn processing, black and white photo, negative, photographic film, photo.
Jacek Sielski, Trynisze Kuniewo (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1985, Arch.
PME N. 2272/ 1–2

ENsYlIA

{156} Drewniane brony beleczkowe. Kilkuletnia dziewczynka na tle bron, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Nowe Bystre
(pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME N. 1748

{155} Girl entering a wooden cottage; photo 2. In the group: Wooden architecture, colour reversal film, Łęgonice (pow. pilecki, woj. mazowieckie), no other
data, Arch. PME P. 714/ 1–2

{164} Około roczne dziecko siedzi przy starszej kobiecie z przędzą – fot. 1–5.
W zespole: Obróbka włókna, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Urszula Gmachowska, Lewkowo Nowe (pow. hajnowski, woj. podlaskie),
1976, Arch. PME N. 1491/1–12

{162} Girl watching how a “tree cake” is being made, black and white photo,
negative, photographic film, photo. Piotr Szacki, Studziany Las (pow. sejneński,
woj. podlaskie), 1974, Arch. PME N. 1253
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{155} Dziewczynka wchodząca do drewnianej chałupy – fot. 2. W zespole:
Budownictwo drewniane, diapozytyw barwny, Łęgonice (pow. pilecki, woj.
mazowieckie), brak innych danych, Arch. PME P. 714/ 1–2

{154} Peasant children, colour reversal film, photograph by Krzysztof Chojnacki,
Czerwienne (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME P. 561/1–2,
[95]

{163} Kilkuletnia dziewczynka przygląda się pracy wycinankarki – fot. 1. W zespole: Wycinankarka, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Halina Olędzka, Pełty (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch. PME
N. 1242/1–2

{168} Small girl in traditional Opoczno costume watching a paper cut out
artist at work, photo 3. In the group: Paper cutout artist from Opoczno, black
and white photo, negative, photographic film, photo. Stefan Deptuszewski,
Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2654/ 1–4
{169} Three children watching a woman making wooden toys; photos 1–3.
In the group: Toymaking, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Piotr Gan, Łączna (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch.
PME N. 3041/1–16
{170} Women with a small child, sitting on a bench by a house, photos 1–4. In
the group: “Ringing” Announcing public directives with an artillery shell, black
and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Pierzchnica
(pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1965, Arch. PME N. 3080/1–6
{171} Small girl standing behind a man who is carving a spoon, photos 8–9. In
the group: Spoon making, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Piotr Gan, Zalezianka (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1960s, Arch.
PME N. 3133/1–14, [88]
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{172} Kilkuletni chłopiec przy piecu do wypału garnków obok garncarza – fot.
9–10, 12. W zespole: Garncarze z Iłży, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, Iłża (pow. radomski, woj. mazowieckie), lata 60. XX w.
Arch. PME N. 3173/1–45

{172} Small boy by a potter, near a pottery furnace, photos 9–10, 12. In the
group: Potters from Iłża, black and white photo, negative, photographic film,
photo. Piotr Gan, Iłża (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1960s, Arch. PME
N. 3173/1–45.
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{173} Kilkuletni chłopiec stoi oparty o chałupę obok kobiety międlącej len– fot. 2.
W zespole: Międlenie lnu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie),
lata 60. XX w, Arch. PME N. 3072/1–2, [87]

{173} Small boy leaning against a cottage near a woman crushing flax. 2. In the
group: Crushing flax, black and white photo, negative, photographic film, photo. Piotr Gan, Szerzawy (Sierżawy) (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie),
1960s, Arch. PME N. 3072/1–2, [87]

{174} Kilkuletni chłopiec przygląda się pracującym mężczyznom i bawi się wikliną –
fot. 21–23. W zespole: Wyplatanie wierszy, diapozytyw barwny, fot. Piotr Szacki,
Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie), 1982, Arch. PME P. 508/1–42,
[90]

{174} Small boy watching men at work and playing with wicker, photos 21–23.
In the group: Weaving long baskets, colour reversal film, photograph by Piotr
Szacki, Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie), 1982, Arch. PME
P. 508/1–42, [90]

{182} Dzieci przed suszarnią (tytoniu) – fot. 18. Kobiety i dzieci przy nabijaniu
tytoniu – fot. 28–30. Mieszkańcy wsi z etnografem, w tym dzieci patrzące
w obiektyw – fot. 50. Mężczyzna z chłopcem przed domem – fot. 69. Chłopiec
bawiący się z pieskiem – fot. 90. Niemowlę trzymane na rękach rodziców,
dziadków lub siedzące samodzielnie na poduszkach – fot. 96–100. Rodzina
z dziećmi na podwórzu – fot. 122. W zespole: Wiślickie obozy naukowe, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Jerzy Piskorz, Kobylniki
(pow. buski, woj. świętokrzyskie), 1968, Arch. PME N. 2785

{182} Children in front of tobacco drying house, photo 18. Children and women
at tobacco pressing, photo 28–30. Villagers with an ethnographer; children
looking into the camera; photo 50. Man and a boy in front of a house; photo
69. Boy playing with a dog; photo 90. Infant being held by their parents or
grandparents, or sitting on cushions; photos 96–100. Family with children in
a farmyard, photo 122. In the group: Field work in Wiślica, black and white
photo, negative, photographic film, photo. Jerzy Piskorz, Kobylniki (Busko area,
Świętokrzyskie region), 1968, Arch. PME N. 2785

{183} Makatka „Aniele Stróżu mój” – fot. 2, 4. W zespole: Makaty malowane,
ośrodek ostrołęcki, diapozytyw barwny, fot. Bohdan Sowilski, 1976, brak innych
danych, Arch. PME P. 50/1–4

{183} “My Guardian Angel” wall hanging; photo 2, 4. In the group: Painted
wallhangings, Ostrołęka centre, colour reversal film, photo. Bohdan Sowilski,
1976, no other data, Arch. PME P. 50/1–4

{175} Pasterstwo. Wyrób serów. Kilkuletnia dziewczynka przygląda się dwóm
góralom wyrabiającym sery owcze. fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Zbigniew Kamykowski, Podhale, brak innych danych, Arch. PME I. 1063

{175} Shepherding. Cheese making. Small girl watching two highlanders making sheep milk cheese.Black and white photograph, print on paper, photo.
Zbigniew Kamykowski, Podhale area, no other data, Arch. PME I.1063

{184} Makatka „Aniele Stróżu mój”. W zespole: Wyposażenie wnętrza, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Zawoja (pow. suski, woj. małopolskie),
1980, Arch. PME P. 399

{184} “My Guardian Angel” wall hanging. In the group: Interior fittings, colour
slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Zawoja (pow. suski, woj. małopolskie), 1980,
Arch. PME P. 399

{176} Góralka przy kądzieli w izbie białej. Kilkuletnia dziewczynka siedzi na
ławce w izbie obok kobiety z przędzą i kołowrotkiem. fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Stefan Zwoliński, Ratułów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1923, Arch. PME I. 748, I. 1371

{176} Highlander woman at a loom in white room. Small girl sitting on a bench in
a room, next to a woman with yarn and spinning wheel. Black and white photo,
print on paper, Stefan Zwoliński, Ratułów (pow. nowotarski, woj. małopolskie),
1923, Arch. PME I. 748, I. 1371

{185} Chłopiec pomaga zaprezentować makatkę na ścianie chałupy – fot. 2.
W zespole: Malarstwo. Makatki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie) fot.
Piotr Szacki, 1970, Arch. PME N. 703/1–2

{185} Boy helping to present a wall hanging on a cottage wall – photo. 2. In the
group: Painting. Wall hangings, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), photo.
Piotr Szacki, 1970, Arch. PME N. 703/1–2

{177} Obróbka włókna. Troje dzieci stoi przed chałupą i przygląda się pracy
kobiety, która trzepie len w komorze, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Maria Parnowska, Plutycze (pow. bielski, woj. podlaskie), 1958,
Arch. PME I. 5229

{177} Spinning yarn. Three children standing in front of a house and watching
a woman who is crushing flax in a room,Black and white photograph, print on
paper, photo. Maria Parnowska, Plutycze (pow. bielski, woj. podlaskie), 1958,
Arch. PME I. 5229

{178} Kilkuletni chłopiec przygląda się mężczyźnie wyszywającemu parzenice –
fot. 12. W zespole: Folklor góralski, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), lata 40.–60. XX w., brak innych
danych, Arch. PME I. 16944/1–26

{178} Small boy watching a man embroidering the “parzenica” pattern; photo
12. In the group: Highlander folklore, black and white photograph, print on
paper, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1940s–60s, no other data,
Arch. PME I. 16944/1–26

{179} Dziewczynka z matką w strojach opoczyńskich przy wyborze wrzeciona –
fot. 8. W zespole: Odpust na św. Michała, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Bogdan Sowilski, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1972, Arch. PME N. 980/1–8

{179} Girl with her mother in Opoczno costumes when choosing a spindle –
photo. 8. In the group: Indulgence on black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Bogdan Sowilski, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1972, Arch. PME N. 980/1–8

{180} Sprzedaż dziecięcych drewnianych krzesełek na jarmarku, fot. – 24, 13, 11,
10, 9. Dzieci na jarmarku w towarzystwie dorosłych, fot. – 2, 15, 36. W zespole:
Jarmark w Studziannej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Urbański, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch.
PME N. 2438/1–36

{180} Sale of children’s wooden chairs at a fair, photo. – 24, 13, 11, 10, 9. Children at a market accompanied by adults, photo. – 2, 15, 36. In the group: Fair
in Studzianna, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Urbański, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch.
PME N. 2438/1–36

{181} Huculi z dziećmi przy pracy na łące przy zbieraniu siana – fot. I. 19471.
W zespole: Kolekcja Haliny Smosarskiej, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, Huculszczyzna, Żabie (Wierchowyna, obwód iwanofrankiwski, Ukraina), lata 30. XX w, Arch. PME I. 19464–19471

{181} Hutsuls with children at work in a meadow collecting hay – photo. I. 19471.
In the group: Halina Smosarska’s collection, black and white photography,
print on paper, Hutsul Region, Żabie (Wierchowyna, obwód iwanofrankiwski,
Ukraina), 1930s, Arch. PME I. 19464–19471.
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Paraphernalia
as witnesses of
a festive time

Życie wsi jeszcze do lat 60. XX wieku biegło według ustalonego
rytmu pór roku i wyznaczanych przez nie aktywności: prac gospodarskich przeplatanych okresami świętowania, ściśle związanymi z rytmem przyrody i wydarzeniami religijnymi. Życie
człowieka podzielone było na czas codzienny i czas świąteczny,
wzajemnie się przenikające. Świętowanie, czas wyjątkowy, czas
zabaw i uciech, w Polsce wyznaczały cztery pory roku i związane
z nimi cykle świąteczne.
Rekwizyty, czyli przedmioty wykorzystywane w kreowaniu rzeczywistości obrzędowej, są niezbędne w oswajaniu
niezwykłego czasu, jakim jest czas święta, gdyż aranżują rodzaj
scenografii dla obrzędów i rytuałów, warunkując prawidłowy
ich odbiór. Uczestnikami tych uroczystości jest cała społeczność.
Z powodu zmiany, jaka zaszła w społeczeństwie zarówno na polu
ekonomicznym, religijnym, jak i stosunków społecznych, dziś
nikt z mieszkańców wsi nie funkcjonuje już ściśle według wyznaczonego rytmu święta i codzienności. Współcześnie dychotomia
czasu zwykłego i czasu świątecznego oczywiście nadal istnieje,
ale przestrzeganie jej nie jest obwarowane takimi obostrzeniami,
jak jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu.

Until the 1960s, life in the countryside ran according to a fixed
rhythm of seasonal activities: farm work interspersed with periods
of celebration, closely related to the rhythm of nature and religious
events. Human life was divided into “everyday time” and “holiday
time”, which were interlapping. Celebrations are exceptional occasions. It is a time of fun and entertainment. In Poland they were
defined by the four seasons and the associated festive cycles.
Paraphernalia i.e. the props used to create the ritual reality, are
necessary to tame this extraordinary time of holidays, because,
in a way, they set the scenery for all the rituals and ceremonies,
thus conditioning their proper reception. The whole community
participated in these celebrations. Due to the changes that have
taken place in society, both in the field of economy, religion and
social relations, today, the inhabitants of the countryside no longer
function according to the prescribed rhythm of holidays and
everyday life. Nowadays, the dichotomy of ordinary time and
holiday time, of course, still exists, but its observance is not subject
to such restrictions as several dozen or even several years ago.
The changing world of adults influenced the rhythm of children’s lives. The revolutionary transformation concerning chil-

A
Pa

104
Rekwizyty uroczystości sakramentu chrztu. Koszulka i czapka do chrztu,
1960, PME 60188, PME 60189. Pamiątka chrztu, 2005, PME 58100. Świeca
chrzcielna, l. 70 XX w., PME 50746. Świeca chrzcielna, ok. 2000,
PME 58186/1-2. Druki okolicznościowe – pamiątki chrztu, pocz. XX w.,
PME 60209-60211, fot. E. Koprowski, {noty: 150, 151, 156, 157, 164, 165}

Props of the celebration of the sacrament of Baptism. T-shirt and cap for
baptism, 1960, PME 60188, PME 60189. Baptism souvenir, 2005, PME 58100.
Baptismal candle 1970s, PME 50746. Baptismal Candle, c. 2000,
PME 58186/1-2. Occasional prints – souvenirs of baptism, early 20th century,
PME 60209-60211, photo: E. Koprowski, {notes: 150, 151, 156, 157, 164, 165}
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Zmieniający się świat dorosłych wpłynął na rytm życia dzieci.
Rewolucyjna w skutkach transformacja dotycząca dziecka i dzieciństwa, jaka zaszła w obszarze dnia codziennego, widoczna jest
także w obszarze świętowania. Codzienne przedmioty służące do
opieki nad dzieckiem, które opanowały dziś, wręcz zaanektowały
przestrzeń domu, stoją w opozycji do grupy przedmiotów – rekwizytów odnoszących się do czasu święta. Wyraźny deficyt tych
drugich wybitnie dowodzi doniosłości tej zmiany. Degradacja sfery
obrzędowości sprawia, że świętowanie pozbawione jest pierwotnego sensu; staje się tylko zabawą, przyjemnością, gdzie dla dziecka
ustala się, kreuje nowy scenariusz. [104]
Grupa przedmiotów dotycząca dziecięcej obrzędowości rodzinnej i dorocznej, które udało się zgromadzić w kolekcjach muzealnych PME, nie jest spektakularna pod względem rozmiaru, ale
pozwala na prześledzenie zmiany, jaka dokonała się w obszarze
dzieciństwa.
W kulturze wsi XIX i pocz. XX wieku dziecko towarzyszyło
rodzicom w codziennych obowiązkach, ale uczestniczyło także
w ważnych uroczystościach dorocznych i rodzinnych. Czasem
przypadkiem, czasem rozmyślnie było obecne podczas wesel, pogrzebów, chrztów innych dzieci, przeżywało wspólnie z dorosłymi święta kościelne i rodzinne. Występowało najczęściej w roli
obserwatora, a nie głównego bohatera. Niewiele było aktywności,
także tych świątecznych, podczas których dziecko odgrywało
pierwszoplanową rolę. Dziecko jako byt „niepełny”, niepełnoprawny w rozumieniu społeczności tradycyjnych, nie mogło pełnić znaczących funkcji podczas obrzędu. Jego pełnoprawna i wymagana
obecność ograniczała się raczej do świętowania rodzinnego i rytuałów związanych z posiadaniem potomstwa, co miało znaczenie
ekonomiczne i społeczne, ale było skierowane do dorosłych.
Patrząc na muzealną kolekcję pod kątem roli dziecka w obrzędzie, możemy podjąć próbę podziału obrzędowych rekwizytów na
cztery zasadnicze zespoły. Bohater, Aktor, Widz i Kostium. Taka
klasyfikacja, mimo że nieoczywista, wpisuje się w charakter omawianej grupy muzealnych przedmiotów.
Pierwszy zespół obejmuje obiekty związane z rytuałami, w których dziecko funkcjonuje jako bohater. Wota, chrzest, pierwsza
komunia święta to obrzędy, w których dziecko jest podmiotem,
głównym adresatem rytuału. Z kolei topienie Marzanny, cho-

dren and childhood which took place in the area of everyday life
is also perceptible in the field of celebrations. Everyday childcare
objects that currently have totally annexed the space of the house,
stand in opposition to the group of objects which are props related to festive time. A clear deficit of the latter clearly proves the
importance of this change. The degradation of the ritual sphere
makes all celebrations devoid of their original meaning. They
becomes mere entertainment, fun and pleasure, where a new
scenario is established for the child. [104]
The group of objects which are attached to child-related family
rituals and annual celebrations that we have manage to collect in
the PME’s collections is not spectacular in size, but it allows us to
trace the changes that took place around childhood.
In the early 19th century’s rural culture, the child accompanied the parents in their daily duties, but also participated in
important annual and family celebrations. Sometimes youngsters
attended by accident, sometimes they were deliberately brought
to weddings, funerals or baptisms of other children to experience
church and family holidays alongside adults. They were most often
observers and not the main characters. There were very few activities, including those during the holidays, in which the child played
a leading role. A child as an “incomplete” entity, was not a fully-fledged member of traditional communities according to inner
standards and could not perform any significant functions during
rituals. Rather, a child’s complete and required presence was limited to family celebrations and childbearing rituals, which had
economic and social significance, but were directed at adults.
Looking at the museum collection in terms of the child‘s role in
the rite, we can attempt to divide the ritual props into four main
groups. Hero, Actor, Spectator and Costume. Such a classification,
although not obvious, fits in with the character of the discussed
group of museum items.
The first group includes objects related to rituals in which the
child functions as the protagonist. Votive offerings, baptisms, and
First Holy Communions are rituals in which the child is the subject,
the main addressee of the ritual. On the other hand, drowning
Marzanna, walking with the “gaik”, burning Judas, processions
during important holidays or the Pucherok custom are events
during which the child is active, is an Actor, although these rit-
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105
Wota woskowe – figurki dzieci, Polska Północno-Wschodnia,
powstałe między 1918 a 1980, fot. E. Koprowski, PME 48250,
PME 48251, PME 49398, PME 25935, PME 23645,
{noty: 172, 173, 174, 175}

Wax votive offerings – figurines of children, North-Eastern Poland,
created between 1918 and 1980, photo. E. Koprowski, PME 48250,
PME 48251, PME 49398, PME 25935, PME 23645,
{notes: 172, 173, 174, 175}

106
Pieczywo obrzędowe – tzw. kukiełka,
l. 60. XX w., fot. E. Koprowski, PME 27287,
{nota 155}

Ritual bread – kukiełka (the name means
puppet), 1960s, photo. E. Koprowski,
PME 27287, {note 155}
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dzenie z gaikiem, palenie Judasza, procesje podczas ważnych
świąt czy zwyczaj Pucheroków to wydarzenia, podczas których
dziecko, mimo że nie do niego są one adresowane, jest aktywne,
jest Aktorem. W pozostałych świętach dorocznych i rodzinnych
dziecko to Widz. Do każdej z tych teatralnych kategorii niezbędny
jest kostium. Rolę tę pełni strój odświętny.
Posiadanie potomstwa, czyli naturalna, biologiczna potrzeba
człowieka, ma w każdej społeczności także wymiar społeczny i kulturowy obwarowany wieloma zakazami, wierzeniami i normami.
Jak istotne dla mieszkańców tradycyjnej społeczności wiejskiej
było posiadanie dziecka, dowodzi rzadki w kolekcjach muzealnych
zbiór wotów, czyli przedmiotów, w których „zaklęte” zostały pragnienia kobiet o własnym dziecku i potrzeba zapewnienia mu bezpieczeństwa i zdrowia. Ten niezwykły zbiór odnoszący się do dziecka, liczący kilkanaście przedmiotów, przedstawia schematyczne
postaci ludzkie – dzieci w powijakach lub bez. Przynoszono je do
kościoła w intencji uleczenia chorego niemowlęcia lub z prośbą o
potomstwo. Te antropomorficzne formy występowały najrzadziej
i dzisiaj mają wartość unikatową, tym bardziej, że Kościół zabraniał
praktyk z użyciem wotów wyobrażających ludzi. [105]
Kolejne przedmioty należące do tej grupy to świadkowie
ważnych wydarzeń w życiu rodziny. Jednym z nich był chrzest –
podstawowy i najważniejszy obrzęd wprowadzający dziecko do
wspólnoty religijnej i wioskowej. Niemowlę do tej ceremonii ubierano starannie w biały strój, często był to prezent od chrzestnych.
W kolekcji PME odnajdziemy zarówno szatki chrzcielne, odzież
chrzcielną, jak i świece i pamiątki tej uroczystości. Matka chrzestna przynosiła też na chrzciny specjalną bułkę. W sądeckim była ona
pokaźnych rozmiarów (Bitner-Szewczykowa 1984: 28). [106]
Uroczystość pierwszej komunii świętej niegdyś miała przede
wszystkim charakter religijny i pozbawiona była współczesnej
fety z drogimi prezentami. Wtedy to dzieci dostawały swoje pierwsze odświętne ubranie. Często był to strój regionalny, uzupełniony
o świecę, wianuszek z białych kwiatów dla dziewczynek, białe
kokardki przy ubranku oraz medaliki na łańcuszku, różańce
i książeczki do nabożeństwa.
Na wsi, białe stroje dla dziewczynek i wizytowe garnitury dla
chłopców pojawiły się dużo później1, na wzór mody miejskiej. Pamiątki komunii w kolekcji PME pochodzą głównie z początku XX

uals were not addressed to children. In other annual and family
holidays, the child is a Spectator. A Costume is essential for each
of these theatrical categories. This is where the festive outfit
comes in.
The possession of offspring i.e. a natural, biological human
need, also has a social and cultural dimension in every community
and is surrounded by many prohibitions, beliefs and norms. How
important it was for the inhabitants of a traditional rural community to have a child is proven by the rare collection of votive offerings in museum collections, i.e. items in which women‘s desire of
a child and the need to ensure their safety and health have been
“enchanted”. This remarkable child-related collection, consisting
of a dozen or so items, presents schematic human figures –babies
with or without their swaddling clothes. They were brought to
church with the intention of curing a sick infant or as a plea for
offspring. The anthropomorphic figures were the rarest and are of
unique value today, the more so as the Church forbade the practice
of votive offerings representing people. [105]
Other items belonging to this group are witnesses of important
events in the life of the family. One of them was the christening –
the basic and most important ritual which introduced the child
into religious life and the village community. A baby was carefully
dressed in white clothes for this ceremony, often the garment
was a baptism gift from the godparents. The PME collection includes baptismal garments, baptismal clothing, as well as candles
and keepsakes of this celebration. The godmother also brought
a special bun for the christening. In the Sądecki region, it was of
considerable size (1984 Bitner-Szewczyk: 28). [106]
The celebration of the first Holy Communion was primarily
religious and deprived of the elements it has gained now i.e. the
contemporary feast with expensive gifts. At that time, children
were given their first festive clothes. Often it was a regional costume, supplemented with a candle, a wreath of white flowers for
girls, white bows on the garment and a chain with a small pendant,
rosaries and prayer books.
In the countryside, white outfits for girls and formal suits for
boys appeared much later 1, along the lines of the city fashion. The
communion memorabilia in the PME collection come mainly from
the beginning of the 20th century, when this celebration was still
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wieku, kiedy ta uroczystość była jeszcze skromnie obchodzona.
Są to głównie drukowane obrazki przedstawiające sceny eucharystyczne, dekorowane, opatrzone podpisem proboszcza parafii
i informacją o przystępującym do sakramentu. Dostępność fotografii i dziewiętnastowieczna tradycja wykonywania tego typu podarunków przyczyniła się do dokumentowania tych uroczystości.
Dziś te zdjęcia wzbogacają naszą wiedzę o dawnych komunijnych
zwyczajach i strojach, które tak bardzo odbiegają od dzisiejszego
przepychu i blichtru. [107]
Także w cyklu uroczystości dorocznych były takie szczególne
okazje, kiedy dzieci pełniły wyjątkowe funkcje obrzędowe – były
Aktorami. W okresie Wielkiego Postu mali chłopcy pojawiali się na
ulicach wsi i miasteczek, hałasując kołatkami. Dźwięk tych drewnianych instrumentów w Środę Popielcową, półpoście oraz przez
całe Triduum Paschalne służył przypomnieniu wszystkim, że okres
umartwień i postu niebawem się skończy i nadejdzie wesoły i suty
czas świąteczny. Dźwięk kołatki, mający oznajmiać granicę między
światami sacrum i profanum, koresponduje ze statusem dziecka
w kulturze tradycyjnej, niepełnym i niepewnym. Może dlatego
zobrazowanie chaosu poprzez wykonywanie tego hałaśliwego
zadania było mu pozostawione?
Dzieci odgrywały ważne role także w obrzędach służących przywoływaniu wiosny. W zbiorach naszego Muzeum znajdują się między innymi kukły Marzanny, które topiono i palono, aby przyspieszyć przyjście wiosny czy gaik, symbol wiosny, z którym dziewczęta,
śpiewając, obchodziły wsie. W Polsce południowej zwyczaj topienia
Marzanny przeobraził się, pod wpływem Kościoła, w topienie, palenie lub strącanie z dzwonnicy kukły słomianej zwanej Judaszem
(Bitner Szewczykowa: 107), podczas którego dzieci wyjątkowo aktywnie odgrywały swoją rolę. W Niedzielę Palmową w okolicach
Krakowa chodziły po wsiach tzw. Pucheroki. W barwne kostiumy ze
spiczastymi czapkami przebierali się mali chłopcy, którzy, chodząc
od domu do domu, wywoływali mieszkańców, a za swoje wesołe wystąpienia dostawali podarunki, głownie jajka. Zwyczaj ten może być
reminiscencją barwnych korowodów dzieci szkolnych, tzw. gregorianek, które 12 marca, w dniu św. Grzegorza, odbywały się na ulicach
miast i wsi. Na przełomie XVI i XVII wieku stały się one świętem
uczniowskim i towarzyszyły im zabawy oraz figle w asyście bocianiej kukły, do których dzieci zapraszały swoich nauczycieli.

modestly celebrated. These are mainly printed pictures depicting
eucharistic scenes, decorated, signed by the parish priest and
with an inscription confirming the sacrament. The availability
of photography and the 19th-century tradition of making such
gifts contributed to documenting these celebrations. Today, these
photographs enrich our knowledge of the old communion customs and costumes, which are so different from today‘s glamour
and glitz. [107]
Also in the series of annual celebrations there were special occasions when children performed dedicated ceremonial functions –
they were Actors. During Lent, little boys appeared on the streets
of villages and towns, making noise with clappers. The sound of
these wooden instruments on Ash Wednesday, on the Midpoint
of Lent and throughout the Easter Triduum was a reminder to
everyone that the period of mortification and fasting would soon
end and that a merry and plentiful holiday was about to come. The
sound of the clapper, which is to announce the border between
the worlds of the sacred and the profane, corresponds with the
status of a child in traditional culture, incomplete and uncertain.
Perhaps that is why it was left to children to portray chaos by
carrying out this noisy task…
Children also played important roles in the rituals used to call
back spring. The collection of our Museum includes Marzanna
effigies, which were drowned and burned to hasten the coming
of spring, but also traditional “gaik” twigs, a symbol of spring,
which girls held while touring the villages and singing. In southern Poland, the practice of drowning Marzanna was transformed,
under the influence of the Church, into the drowning, burning or
throwing down from the bell tower of a straw effigy called Judas
(Bitner Szewczykowa: 107), during which ritual children played
their role exceptionally actively. On Palm Sunday in the vicinity
of Cracow, so-called Pucheroki would visit the villages. Little boys
dressed up in colourful costumes with pointy hats were walking
from house to house, calling people out and would receive gifts,
mainly eggs, for their merry performances. This custom may be
a reminiscence of colourful parades of school children, the socalled gregorianki, which on March 12, on the day of St. Gregory
took place on the streets of cities and villages. At the turn of the
16th and 17th centuries, this became a student festival and was
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Terkotka, 1985,
fot. E. Koprowski, PME 46598,
{nota 218}

Rattle, 1985,
photo. E. Koprowski, PME 46598,
{note 218}
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Pamiątka I Komunii Świętej,
przed 1911, fot. E. Koprowski,
PME 56505, {nota 166}

First Holy Communion memento,
before 1911, photo. E. Koprowski,
PME 56505, {note 166}
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Kolejną grupą rekwizytów w obrzędowym kalendarzu są muzealia odnoszące się do okresu wielkanocnego. W kolekcji PME
odnajdziemy zarówno palmy wielkanocne, jak i pisanki. Żaden
z tych rekwizytów nie był przypisany bezpośrednio dziecku, dlatego nie zostały one uwzględnione w części katalogowej tej publikacji.
Nie możemy jednak nie zauważać, że – jak w większości obrzędów
i uroczystości – obecność dziecka przy ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu jest niepodważalna. Jeszce w okresie międzywojnia
dzieci zbierały rośliny, z których przygotowywano palmy. Decydującą formę przedmiotowi nadawał ojciec lub dziadek, ale dzieci
czynnie uczestniczyły w przygotowaniach i transporcie palmy do
kościoła. Symbolika wielkanocnych jajek, ich zdobienie i związane
z nimi liczne wierzenia i zabiegi magiczne także nie były adresowane do dzieci, ale to właśnie one w wielkanocny poniedziałek
obdarowywały nimi swoich rodziców chrzestnych, a także babkę
akuszerkę, która pomogła im przyjść na świat. Dzisiejsze zdesakralizowanie obrzędów dopuszcza uczestnictwo najmłodszych w tworzeniu tych rekwizytów i nikogo nie dziwi, kiedy dzieci, w formie
rozrywki, uczestniczą w specjalnie zorganizowanych zajęciach
bądź w domowym zaciszu malują jaja czy przygotowują wielkanocną palmę. Analogicznie dzieci zaanektowały przestrzenie na
innych polach tego święta: wielkosobotnie święcenie pokarmów
i „chodzenie” z koszyczkiem czy dyngusowe zabawy, zarezerwowane kiedyś dla młodzieży i o innym niż tylko zabawa charakterze
Uczestnictwo dzieci zauważamy także podczas obchodów Bożego
Ciała. Jako ministranci i bielanki, często w strojach regionalnych,
aktywnie biorą udział w procesji. [108]
W lecie jedynym urozmaiceniem ciężkiej pracy były odpusty,
zawsze dające dużo radości nie tylko dzieciom. Najmłodsi otrzymywali od rodziców i chrzestnych obwarzanki i słodycze kupione
na kramach. Te dni były także okazją do spotkań towarzyskich
i rodzinnych oraz dodatkową atrakcją dla dzieci.
Szczególnym czasem radości dzieci był niewątpliwie okres
Bożego Narodzenia i poprzedzający go, obchodzony 6 grudnia
w czasie adwentu, dzień św. Mikołaja, kiedy obdarowywano najmłodszych słodyczami i drobnymi upominkami wkładanymi do
bucika lub pod poduszkę.
Czas wigilijny był obwarowany wieloma zakazami i nakazami,
które dotyczyły również dzieci. Mimo tego był to czas szczególnie

accompanied by games and pranks as well as a stork puppet. The
children invited their teachers to join in the fun.
Another group of paraphernalia in the ritual calendar are exhibits related to the Easter period. The PME collection has both
Easter palms and Easter eggs. None of these props were assigned
directly to the child, therefore they were not included in the catalogue of this publication. However, we cannot fail to notice that
– as in most rituals and ceremonies – the presence of children in
their production and use is unquestionable. During the interwar
period, children collected plants to make palms. The decisive form
was given to the item by the father or grandfather, but the children
actively participated in the preparation and transport of the palm
to the church. The symbolism of Easter eggs, their decorations
and the numerous beliefs and magic treatments related to them
were not either directly aimed at children, but on Easter Monday it
was children who gave them to their godparents, as well as to the
midwife/wise woman who had helped them come into the world.
The contemporary desacralisation of rituals makes it possible for
the youngest to participate in making these props, and no one
is surprised when children have fun while crafting decorations
during specially organized activities, painting eggs or making
an Easter palm at home. Similarly, children have taken over other
areas of this holiday: blessing food on Holy Saturday and “going
with the basket”, or the dyngus games. These were once reserved
for young people and had another function than sheer fun. We
also notice the participation of children during the celebrations
of Corpus Christi. As altar boys and girls in white called “bielanki”, often in regional costumes, they actively participate in the
procession. [108]
In summer, the only variety in a life of hard work were indulgence fairs, always giving a lot of joy not only to children. The
youngest received bagels and sweets bought at stalls by their parents and godparents. These days were also an opportunity for social
and family meetings and an additional attraction for children.
A special time of joy for children was undoubtedly the Christmas season and a very particular day preceding it, celebrated on
the 6th of December during the Advent, St. Nicholas Day, when
the youngest were given sweets and small gifts placed in a shoe
or under a pillow.
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łaskawy dla najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w przygotowaniu
świątecznych przysmaków, dzieliły się słodyczami zdjętymi z choinkowych gałązek, a po wigilijnej wieczerzy otrzymywały podarki.
W Nowy Rok obdarowywano dzieci specjalnymi ciastkami „nowe
latka”, a najmłodsi brali udział w obrzędzie wprowadzania Nowego
Roku, który reprezentowany był przez małe dziecko. [109]
W szczodre dni oraz później, w okresie karnawału, dzieci
i młodzież uczestniczyli w kolędowaniu. Odwiedzali gospodarzy,
śpiewając i recytując życzenia, odgrywali zabawne scenki, prosząc o datki. Nieodłącznymi rekwizytami takich odwiedzin były
szopka czy gwiazda. Podobnie zmienił się charakter Jasełek, gdzie
dzieci z czasem zaczęły odgrywać role i przejęły uczestnictwo od
dorosłych. Dziś adorację żłóbka, przy udziale dziecięcych aktorów,
można zobaczyć nie tylko w kościołach, ale także w przedszkolach
i szkołach. [110]
Analizując reprezentację muzealnych rekwizytów obrzędowych, zauważamy, że aktywny udział dzieci w obrzędowości dorocznej przypada na okres od Bożego Narodzenia do Wielkanocy.
Czy to dlatego, że są to najbardziej obfite obrzędowo okresy w ciągu roku, a może aktywniejsza rola dzieci w obrzędowości tych
okresów wynikała z dziecięcej symboliki nowego życia, początku
i wzrostu? W końcu święta zimowe to kreacja nowego początku,
wiosenne – to budzenie się przyrody do życia.
Wszystkie wymienione wyżej przykłady zbiorów, będące odbiciem większej lub mniejszej aktywności najmłodszych zarówno
w ramach obrzędowości rodzinnej, jak i dorocznej, uzupełnia
jeszcze jeden ważny zespół obiektów, nieodzowny i niezastąpiony w świątecznym czasie – strój, czyli kostium. Muzealia z tej
grupy stanowią fragment Kolekcji Strojów i Tkanin PME. To
zespół ponad 150 przedmiotów, również kopii. Odzież odświętna,
regionalna, to w zasadzie większość przedmiotów wchodzących
w zakres tego zbioru. [111]
Pierwszym „odzieniem”, jakie otrzymywał nowo narodzony,
były powijaki, w które zawijano niemowlęta od starożytności (Żołądź-Strzelczyk i Kabacińska-Łuczaj: 28). W tym miejscu należy
wspomnieć, że poza funkcją ówcześnie rozumianej opieki, która
dziś wydaje nam się opresyjna, w Polsce praktyce powijania ciał
niemowląt towarzyszyły przekonania osadzone w sferze wierzeń
ludowych. Powijaki były traktowane jako swoista ochrona nie

Christmas Eve was marked by many prohibitions and orders,
which also applied to children. Nevertheless, it was a particularly
good time for the youngest. Children participated in the preparation
of Christmas delicacies, shared sweets taken from the branches of
the Christmas tree, and received gifts after the Christmas Eve supper.
On New Year‘s Day, children were given special cookies called “nowe
latka”, and the youngest took part in the ritual of introducing the
New Year, which was represented by a small child. [109]
On the “Bountiful Days” around the winter solstice and later,
during the carnival, children and teenagers participated in carolling. They visited farmers, singing and reciting greetings, played
out funny scenes, asking for donations. Nativity scenes and stars
on a stick were indispensable props during such visits. The nature
of Jasełka, Christmas performances, changed accordingly with
children playing more and more important roles and taking over
from adults. Today, the adoration at the manger, with the participation of child actors, can be seen not only in churches, but also in
kindergartens and schools. [110]
When analysing museum exhibits, we note that children actively
participate in annual rituals between Christmas and Easter. Is it
because these are the most ritualised periods of the year, or is the
more active role of children in these rituals due to the children‘s
symbolism of new life, beginning and growth? After all, winter
holidays are about the creation of a new beginning, while the spring
celebrations emphasize nature’s reawakening.
All the above-mentioned examples and collections, reflecting
the greater or lesser activity of the youngest, both as part of family
rites and annual rituals, are complemented by one more important
set of items, indispensable and irreplaceable at any festive time –
the outfit, i.e. the costume. Exhibits from this group are part of the
Collection of Costumes and Fabrics of the PME. It is a set of over
150 items, including copies. Festive and regional clothing basically
form the majority of items included in this collection. [111]
The first “garment” given to a new-born was the swaddling
clothe in which infants had been wrapped since antiquity (ŻołądźStrzelczyk and Kabacińska-Łuczaj: 28). At this point, it should be
mentioned that apart from the function of care attributed at that
time to this practice, which today seems oppressive to us, in Poland
the practice of wrapping the bodies of infants was accompanied

KWIZYTY

PA

Agnieszka Grabowska

RE

PHERNAL

IA

186

187

Agnieszka Grabowska

Rekwizyty. Świadectwa czasu świątecznego

Paraphernalia as witnesses of a festive time

110
Gwiazda kolędnicza, 1987,
fot. E. Koprowski, PME 49612,
{nota 241}

Carolers’ star, 1987,
photo. E Koprowski, PME 49612,
{note 241}
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Noworoczne pieczywo obrzędowe,
tzw. nowe latko, 1967, fot. E. Koprowski,
PME 30336, {nota 246}

New Year's ritual bread the so-called
nowe latko, 1967, photo. E. Koprowski,
PME 30336, {note 246}
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Apron, before 1948, photo. E. Koprowski,
PME 465, {note 111}

Paraphernalia as witnesses of a festive time

tylko delikatnego ciała dziecka przed wszelkim złem świata widzialnego i niewidzialnego.
Ubiór codzienny, zwykły, prawie wcale nie zachował się w muzealnych magazynach. Z racji funkcji nie pozyskiwano go do muzealnych kolekcji, a kruchość materii, z której był wykonany, często
na to nie pozwalała. Jednym z pierwszych ubrań dziecka była
koszulka, często otrzymywana od chrzestnych. Podobne w kroju
nosili zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W dni powszednie było
to często jedynie okrycie dziecięcego ciała. Niewiele jest przesady
w stwierdzeniu, że dzieci wiejskie biegały nagie i bose. Dowodem
niech będzie deficyt dziecięcych bucików w muzealnych kolekcjach. Buty na wsi szanowano, zakładano jedynie od święta, reperowano i często przekazywano młodszemu rodzeństwu. Latem
chodzono boso, zimą, kiedy była konieczność wyjścia z domu, zakładano drewniane trepy lub łapcie z łyka.
Pierwszą odświętną odzieżą, którą dziecko otrzymywało najczęściej w dniu komunii, był strój regionalny. Jest to w większości zminiaturyzowany strój dorosłych. Kiecka, zapaska, koszula,
a nawet gorset, spodnie i sukmana szyte jak u ojca i matki, jedynie
w małym rozmiarze. Te same materiały, te same kroje i hafty. Forma ozdobnego stroju dziecięcego znana była w zasadzie w każdym
regionie etnograficznym, a niektóre, jak strój krakowski uznawany
za narodowy, spopularyzowały się także później poza swoim obszarem geograficznym.
Do stroju świątecznego zamożniejsze matki sprawiały swoim
pociechom paradne czapeczki – o okrągłym kształcie, kolorowo
zdobione chwostami i pomponami, szyte z jedwabiu, aksamitu
i wełny. Taki też zbiór czapeczek, pochodzących głównie z Polski
Centralnej odnajdziemy w Kolekcji Strojów i Tkanin PME [112].
Pamiętać należy, że na taki strój stać było tylko najzamożniejszych. Strój odświętny dzieci z biednych rodzin różnił się od tego
codziennego jedynie tym, że był czystszy i mniej zużyty. Dzieci
w paradnych strojach widziano zatem przede wszystkim podczas
uroczystości rodzinnych, wesel, uroczystych mszy, odpustów parafialnych, procesji i jarmarków.

by beliefs rooted in the sphere of folk beliefs. Swaddling clothes
were treated as a kind of protection not only of the delicate body
of a child against all evil in the visible and invisible world.
Everyday ordinary clothing has hardly survived in museum
warehouses. Due to its function, it was not obtained for museum
collections, and the fragility of the fabric often made it impossible
to preserve. One of the baby‘s first clothes was a shirt, often given by the godparents. Both boys and girls wore a similar cut. On
weekdays, it was often the only cover of a child‘s body. There is little
exaggeration in the saying that village children were “running
around naked and barefoot”. Another proof of this is the lack of
children‘s shoes in museum collections. Shoes in the countryside
were respected, they were worn only on special occasions, were
repaired and often handed over to younger siblings. In summer,
people walked barefoot, in winter, when it was necessary to leave
the house, they wore heavy wooden shoes or slippers of phloem.
The first festive clothing that a child received, most often on
the day of their communion was the regional costume. It is mostly
a miniaturized adult costume. A dress, an apron, a shirt, and even
a corset, trousers and a coat, sewn like the father‘s and mother‘s,
only in a small size. Same materials, same cuts and embroidery.
Decorative children‘s attire was known in virtually every ethnographic region, and some, such as the Cracow costume considered
to be the national outfit, also became popular later outside their
geographical area.
For the festive attire, wealthier mothers gave their children
sumptuous hats – round in shape, colourfully decorated with
tassels and pompoms, made of silk, velvet and wool. Such a collection of hats, mainly from Central Poland, can be found in the
Collection of Costumes and Fabrics of the TNEM [112]. It should be
remembered that only the wealthiest could afford such an outfit.
The festive dress of children from poor families differed from the
everyday one only in being cleaner and less worn. Children in ceremonial costumes were seen primarily during family celebrations,
weddings, solemn masses, parish indulgence fairs, processions
and markets.
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Fartuch, przed 1948, fot. E. Koprowski,
PME 465, {nota 111}
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1 — Można przyjąć, że była to połowa XX wieku, ale trudno wyznaczyć do112
Czapeczki dziecięce z Polski Centralnej. Odświętne nakrycia głowy dla małych
dzieci. Bogato zdobione cekinami, wstążką i włóczką, w odmienny sposób dla
chłopców i dla dziewczynek, poł. XX w., fot. E. Koprowski, PME 49174,
PME 43240, PME 38879, PME 24267, PME 15273, {noty: 57, 62, 69, 72, 75}

Children's caps from Central Poland. Festive headwear for small children.
Richly decorated with sequins, ribbon and yarn, in a different way for boys
and girls, half of the 20th century, photo: E. Koprowski, PME 49174,
PME 43240, PME 38879, PME 24267, PME 15273, {notes: 57, 62, 69, 72, 75}

kładną datę tej zmiany. Często wynikała ona nie tylko z mody, ale zależała

1 — It can be assumed that it was the middle of the 20th century, but it is

także od regionu etnograficznego, przywiązania do tradycji czy warunków

difficult to determine the exact date of this change. It often resulted not

ekonomicznych rodziny.

only from fashion, but also depended on the ethnographic region, attachment to tradition and economic conditions of the family.
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Większość zdjęć znajdujących się w zbiorach archiwalnych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pokazuje odświętny wizerunek wsi i jej mieszkańców, w tym również dzieci.
Są to przeważnie fotografie związane z obrzędowością doroczną
i rodzinną.
Obrzędy rodzinne utrwalane w fotografii w większości
należą do gatunku chłopskiej fotografii rodzinnej, a więc powstałej na życzenie i z inicjatywy samych chłopów (Garlicka
1993). Takie zdjęcia odnaleźć można w domowych archiwach
i rodzinnych albumach, wiele z nich trafia do zbiorów muzealnych jako świadectwo dziejów, obrzędowości, ale też ubiorów. Te, które bezpośrednio dotyczą dziecka, to zdjęcia z Chrztu
Świętego i Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsze są dość rzadkie. Przed wojną powstawały sporadycznie. W naszych zbiorach jest jedynie kilka takich fotografii z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, głównie wykonanych w plenerze; przedstawiają rodziców chrzestnych z dzieckiem na rękach. Z obrzędem narodzinowym związane są również fotografie uwieczniające matki chrzestne z kukiełkami – pieczywem specjalnie
wypiekanym dla chrześniaków w regionie małopolskim [113]
(Ogrodowska 2007: 61). Nowsze fotografie, jednostkowe, wykonane są w kościele i mają charakter reportażowy.

Most of the photographs in the archives of the National Ethnographic Museum in Warsaw show the festive face of countryside
life and of its inhabitants, including children. These are mostly
photographs related to annual and family ceremonies.
The family rituals captured in photographs mostly belong to
the genre of “peasant family photographs” which were taken at
the request and on the initiative of the peasants themselves (Garlicka 1993). Such photographs can be found in home archives and
family albums, many of them are sent to museum collections as
records of history, ceremonies, but also of costumes. Those who
are directly related to children are photographs from baptisms
and first Holy Communions. The former are rather rare. Before
the war they were taken only sporadically. In our collection there
are only a few such photographs from the interwar period, mainly
taken outdoors. They show the godparents holding their godchild
in their arms. Birth rites are shown on photographs of godmothers
with kukiełki – a kind of bread specially baked for godchildren
in the Lesser Poland region [113] (Ogrodowska 2007: 61). Newer,
individual photographs, were taken in the church and are more
reportage-like.
Photographs of the Holy Communion can be divided into two
groups. The first, from the interwar period, consists of commemo-

PA
113
Dziewczynka i kobieta z pieczywem obrzędowym
„kukiełką”, l. 30 XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 4157/408, {nota 250}

Girl and woman with ritual bread (the name
means “puppet”), 1930s, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 4157/408, {note 250}
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Fotografie z Komunii Świętej można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza, z okresu międzywojennego, to pamiątkowe portrety
dzieci wykonane w atelier fotograficznych z charakterystycznymi
atrybutami tej uroczystości, jak świece gromniczne, obrazki, książeczki do nabożeństwa. Dzieci najczęściej występują w strojach
komunijnych lub odświętnych strojach ludowych, dawniej często
zakładanych na tę okazje. Drugą grupą zdjęć z tej uroczystości są
wykonane przez pracowników Muzeum w latach 80. XX wieku
oraz na przełomie XX i XXI wieku dokumentacje uroczystości
zorganizowanych w kościołach czy też obchodów Białego Tygodnia, jak również pielgrzymek urządzanych w rocznicę udzielenia
Komunii Świętej. Ciekawe są też zdjęcia ukazujące dzieci idące
wiejską drogą na uroczystość komunijną. [114]
Kolejną uroczystością rodzinną, w której uczestniczą dzieci –
głównie jednak jako członkowie wspólnoty – jest pogrzeb. Zdjęcia
tego obrzędu ukazują przede wszystkim zgromadzonych wokół
trumny żałobników; wykonane zostały w domu, obejściu lub
na cmentarzu. Tego typu fotografie pojawiają się zarówno w dokumentacjach przedwojennych, jak i bardziej współczesnych.
W zbiorach znajdują się również zdjęcia – choć jest ich tylko kilka –
zmarłych dzieci leżących w trumnach, wokół których zgromadzeni są najbliżsi. [115]
Najczęściej utrwalaną na fotografiach uroczystością rodzinną
jest jednak wesele, co świadczy o ważności tego obrzędu względem
innych rodzinnych świąt w społeczności wiejskiej. Najstarsze fotografie o tej tematyce zostały wykonane w pierwszej ćwierci XX
wieku i dwudziestoleciu międzywojennym przez fotografów wiejskich i małomiasteczkowych. Fotografie, na których utrwalone
zostały dzieci, to zazwyczaj zdjęcia grupowe przedstawiające parę
młodą i zgromadzonych wokół weselników. Dzieci w odświętnych
strojach (często regionalnych) najczęściej stoją po bokach grupy lub
siedzą na jej przedzie. Występują praktycznie na każdym tego typu
zdjęciu. Widoczne są również w późniejszych dokumentacjach
reporterskich obrzędowości weselnej jako uczestnicy obrzędu
zaślubin i wesela pełniący funkcję „małych drużbów”. [116]
Drugą grupą fotografii związanych z odświętnym obrazem wsi
są obrzędy i uroczystości doroczne. W większości są to dokumentacje wykonane w czasie badań prowadzonych przez pracowników PME. Jedynie kilka zdjęć w tej grupie to fotografie wykonane
przez fotografów wiejskich, które należą do wspomnianego powyżej gatunku chłopskiej fotografii rodzinnej1. W omawianej grupie
najwięcej zdjęć stanowią dokumentacje związane ze zwyczajami

rative portraits of children made in photo ateliers with the characteristic attributes of this celebration, such as blessed candles, holy
pictures, prayer books. Children most often appear in communion
attire or festive folk costumes, formerly often worn for this occasion. The second group of photographs from this ceremony were
taken by the Museum’s employees in the 1980s and at the turn of
the 20th and 21st century. They document the ceremonies organized in churches or the celebration of the White Week, as well as
pilgrimages organized on the anniversary of the Holy Communion. Pictures showing children walking along a country road to
the First Communion ceremony are also interesting. [114]
Another family celebration in which children participate – but
mainly as members of the community – is the funeral. Photographs of this rite mainly show mourners gathered around the
coffin. These were taken at home, in the farmyard or at the cemetery. Photographs of this type appear both in pre-war and more
contemporary records. The collection also contains photographs
– although only a few – of deceased children in coffins around
which their loved ones are gathered. [115]
However, the most frequently ceremony recorded in photographs is the wedding, which proves the importance of this rite
in relation to other family holidays in the rural community. The
oldest wedding photographs were taken during the first quarter
of the 20th century and in the interwar period by rural and smalltown photographers. The photos of the children are usually group
photos showing the bride and groom with the wedding guests
gathered around. Children in festive (often regional) costumes
are most likely to stand on the sides of the group or sit in the front.
They appear in virtually any such photograph. They are also visible in later reportage documents of wedding rituals as participants
of the marriage ceremony and the wedding rituals where they play
the role of “little bridesmaids and groomsmen”. [116]
The second group of photographs related to the festive image of
the countryside are annual ceremonies and celebrations. Most of
them are documentation made during research conducted by employees of the Museum. Only a few photos in this group are those
taken by rural photographers, which belong to the peasant family
photography genre mentioned above.1. Documentation of Christmas and Easter customs constitute the majority of photographs
in this group. Children most observe carol singers and carnival
groups, sometimes they actively participate in the ritual, singing
Christmas carols while holding a nativity scene or a Christmas
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114
Dziewczynki w strojach łowickich z okazji
I Komunii, 1938–1941, fot. nieznany,
Arch. PME I. 16783/1, {nota 266}

Girls in Łowicz folk costumes on the occasion of
their First Communion, 1938–1941, photo. unknown,
Arch. PME I. 16783/1, {note 266}
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Grupa weselników z Wielkopolski,
ok. 1925, fot. nieznany,
Arch. PME I. 835, {nota 283}

Wedding guests from Wielkopolska
region, c. 1925, photo. unknown,
Arch. PME I. 835, {note 283}
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The funeral, 1961, photo. unknown,
Arch. PME I. 19423/1, {note 301}

KWIZYTY

115
Pogrzeb, 1961, fot. nieznany,
Arch. PME I. 19423/1, {nota 301}
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Dziecięce straże grobowe, 1999,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 3820/5,
{nota 422}

Children as grave guards, 1999,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 3820/5,
{note 422}
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Children participating in the ritual
spectacle of burning Judas, 1998,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N 3809/5, {note 406}

119
Dziewczynki w strojach ludowych
uczestniczące w procesji Bożego
Ciała, 1996, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3862/7, {nota 329}

Girls in folk costumes taking part
in a procession of Corpus Christi,
1996, photo K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3862/7, {note 329}

Archive photographs of children in celebrations

bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi. Dzieci najczęściej są
obserwatorami grup kolędniczych i zapustnych, czasem czynnie
uczestniczą w obrzędzie, kolędując z szopką czy gwiazdą, co jest
widoczne szczególnie w starszych dokumentacjach z lat 60. i 70.
XX wieku. W czasie obchodów wielkanocnych dzieci są przede
wszystkim, wraz z dorosłymi, naturalnymi uczestnikami wydarzeń Wielkiego Tygodnia: biorą udział w świątecznym zdobieniu
pisanek, a podczas Niedzieli Palmowej chodzą w procesjach z palemkami. Główną rolę odgrywają w wielkosobotnim zwyczaju
Pucheroków w Bibicach pod Krakowem. Wspólnie z rodzinami
uczestniczą w święceniu pokarmów. [117]
Warte uwagi są tutaj dokumentacje dziecięcych straży grobowych, zwanych też Małymi Turkami, funkcjonujących w niektórych regionach Polski, m.in. na Mazowszu i Podkarpaciu (Ogrodowska 2010: 143-146). W przebraniach „Rzymian” i „Wojska
Polskiego” dzieci współuczestniczą w wielkosobotnich zwyczajach,
stojąc przy Grobie Chrystusa czy asystując przy święceniu pokarmów wraz z dorosłymi oddziałami Turków Wielkanocnych.
W zbiorach archiwalnych znajduje się dość dużo zdjęć, które
pokazują czynny udział dzieci w zwyczaju palenia Judasza, który
odbywa się w Wielki Czwartek w Pruchniku nad Sanem (Ogrodowska 2010: 135-137). Dzieci ukazane są m.in. podczas ciągnięcia, bicia drewnianymi kijami czy wrzucania do wody palącej się
kukły słomianego Judasza. [118]
Podczas innych uroczystości dorocznych związanych ze świętami kościelnymi, w tym tych, z okazji których organizowane
są odpusty (np. na Zielone Świątki czy Matki Boskiej Zielnej, św.
Rocha, św. Michała, św. Onufrego itp. – patrz noty), dzieci są
uczestnikami obrzędów wraz z dorosłymi wiernymi. W niektórych ważniejszych obrzędach biorą one bardziej czynny udział, np.
podczas procesji Bożego Ciała sypią kwiatki, trzymają feretrony,
poduszki itp. Duża część dokumentacji tych uroczystości powstała
w miejscach, w których dość długo utrzymywał się zwyczaj noszenia stroju ludowego, np. w regionach opoczyńskim i łowickim.
Dzieci, oprócz strojów regionalnych, podczas procesji noszą także
stroje komunijne i alby (ministranci). [119]

star, which is especially frequently shown in older photographs
from the 1960s and 1970s. During the Easter celebrations, children are mainly natural participants in the events of the Holy
Week, together with adults: they take part in the festive decoration
of Easter eggs, and on Palm Sunday they participate in processions
holding small palms. They play a major role in the Pucherok Good
Friday custom in Bibice near Krakow. Together with their families,
they participate in blessing food. [117]
Noteworthy are also photographs of children as “grave guards”,
also known as Little Turks. This custom is alive in some regions of
Poland, including Mazovia and Subcarpathia (Ogrodowska 2010:
143-146). Dressed as “Romans” or the “Polish Army”, children
participate in the custom of the Holy Saturday, standing by the
grave of Christ, guarding it, or assisting in blessing food together
with adult troops of Easter Turks.
The archives contain quite a lot of photographs that show the
active participation of children in the custom of “burning Judas”,
which takes place on Maundy Thursday in Pruchnik on the San
river (Ogrodowska 2010: 135-137). Children are shown, among
others when pulling, beating with wooden sticks or throwing
a burning Judas effigy made of straw into the water. [118]
During other annual celebrations related to church holidays,
including those on the occasion of which indulgence fairs are
organized (e.g. at Pentecost or Our Lady of the Herbs, St. Roch, St
Michael, St Onuphrius, etc. – see notes), children participate in the
rituals alongside adult believers. In some of the more important
rituals, they take on a more active part, e.g. during the Corpus
Christi procession they throw flowers, hold feretories, pillows, etc.
A large part of the photos documenting these celebrations was
taken in places where the custom of wearing a folk costume persisted for quite a long time, e.g. in the Opoczno and Łowicz regions.
Apart from regional costumes, during the procession children also
wear their Communion attire and albs (altar boys). [119]

1 — Jest to kilka fotografii z lat 20. i 30. XX wieku z terenów Sądecczyzny
wykonanych przez Wojciecha Migacza, wiejskiego fotografa. Migacz, pomimo tego, że był członkiem społeczności, którą fotografował, z uwagi na
swoją działalność i samoświadomość wyrastał poza społeczność lokalną
i zdawał sobie sprawę ze znaczenia dokumentowania całościowego obrazu
życia i tradycji wsi.
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Dzieci uczestniczące w obrzędowym
widowisku palenia Judasza, 1998,
fot. K. Chojnacki, 1998,
Arch. PME N 3809/5, {nota 406}
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1 — There are a few such photographs from the 1920s and 1930s from the
area of the Sądeczczyzna taken by Wojciech Stacz, a rural photographer.
Migacz, although he was himself a member of the community he photographed, outgrew the local community due to his activity and self-awareness and clearly saw the importance of documenting the village’s life and
traditions.
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120
Kobiety z „kukiełkami”, ciastem
pieczonym dla chrześniaków,
pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1882/3, {nota 249}

121
Kobieta z ciastem obrzędowym
„kukiełką”, wypiekanym przez matkę
chrzestną dla chrześniaków, 1965,
fot. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 391/5a, {nota 248}
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Women with “kukiełki”, a cake
baked for godchildren, early 20th
century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1882/3, {nota 249}

Woman with ritual bread “kukiełka”,
cake baked by the godmother for
her godchildren, 1965,
photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 391/5a, {note 248}
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Wyjazd do chrztu, 1902–1917,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1882/5 ,
{nota 249}

Leaving for the baptism ceremony,
1902–1917, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1882/5, {nota 249}

123
Ubranko do chrztu, lata 20 XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 57880,
{nota 149}

The HERO i.e. a child in the centre
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Baptism outfit, 1920s,
photo. E. Koprowski, PME 57880,
{note 149}

124
Czepek do chrztu, ok. 1970,
fot. E. Koprowski, PME 55126,
{nota 147}

Baptism cap, c. 1970,
photo. E. Koprowski, PME 55126,
{note 147}
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125
Biała szatka, rekwizyt wykorzystywany
podczas ceremonii chrztu, XX/XXI w.,
fot. E. Koprowski, PME 58097, {nota 159}

White outfit, prop used during the baptism
ceremony, 20th/21st century,
photo. E. Koprowski, PME 58097, {note 159}
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Świeca chrzcielna, XX/XXI w.,
fot. E. Koprowski, PME 58186,
{nota 157}

Baptismal candle, 20th/21st century,
photo. E. Koprowski, PME 58186,
{note 157}
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Pamiątka chrztu świętego,
przed 1939, fot. E. Koprowski, PME 57116,
{nota 161}

Baptism souvenir, before 1939,
photo. E. Koprowski, PME 57116,
{note 161}
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128
Pamiątka chrztu świętego,
ok. 2005, fot. E. Koprowski, PME 58100,
{nota 164}

Baptism souvenir, c. 2005,
photo. E. Koprowski, PME 58100,
{note 164}

129, 130
Chrzest w pułtuskiej kolegiacie,
l. 80. XX w., K. Chojnacki, Arch. PME I. 17236/1,
Arch. PME I. 17236/4, {nota 252}

Baptism in the collegiate church in Pułtusk,
1980s, K. Chojnacki, Arch. PME I. 17236/1,
Arch. PME I. 17236/4, {nota 252}
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Pamiątka I Komunii Świętej,
l. 50. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 58214, {nota 170}

First Holy Communion memento,
1950s, photo. E. Koprowski,
PME 58214, {note 170}
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Pamiątkowe zdjęcie z I Komunii, 1964,
fot. P. Gan, Arch. PME N. 3085/1,
{nota 263}

Commemorative photo from the First
Communion, 1964, photo. P. Gan,
Arch. PME N. 3085/1, {note 263}
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BOHATER, czyli dziecko w centrum

Girl in Łowicz folk costume on the occasion of
their First Communion, 1938, photo. unknown,
Arch. PME I. 16783/2, {note 266}

134
Dziewczynki w strojach cieszyńskich
podczas konfirmacji, 1936,
fot. nieznany, Arch. PME I. 14129,
{nota 268}

The HERO i.e. a child in the centre
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Dziewczynka w stroju łowickim z okazji
I Komunii, 1938, fot. nieznany,
Arch. PME I. 16783/2, {nota 266}

Girls in Cieszyn costumes
during confirmation, 1936,
photo. unknown,
Arch. PME I. 14129, {note 268}

135
Dziewczynka w opoczyńskim stroju
ludowym z okazji I Komunii, 1910,
fot. nieznany, Arch. PME I. 5988,
{nota 265}

Girl in Opoczno folk costume on
the occasion of her First Communion,
1910, photo. unknow, Arch. PME I. 5988,
{note 265}
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Zdjęcie rodzinne z okazji I Komunii,
II poł. XX w. fot. nieznany,
Arch. PME N. 2742/7, {nota 255}

Family photo on the occasion of the first holy
Communion, the 2nd half of the 20th century,
photo. unknown, Arch. PME N. 2742/7, {note 255}

137
Sukienka do sakramentu Komunii,
1976, fot. E. Koprowski,
PME 60179, {nota 152}

Dress, for the sacrament
of Communion, 1976, photo. E. Koprowski,
PME 60179, {note 152}
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139
Dzieci w strojach komunijnych podczas
procesji, 2001, fot. E. Jaworska,
Arch. PME N. 3322/7, {nota 319}

Children in communion costumes during
the procession, 2001, photo. E. Jaworska,
Arch. PME N. 3322/7, {note 319}

140
Uroczystość I Komunii, grupa w strojach
komunijnych, 2002, fot. K. Bartosik,
Arch. PME I. 17411/3, {nota 260}

First Communion celebration, group
in communion costumes, 2002, photo. K. Bartosik,
Arch. PME I. 17411/3, {note 260}
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Torebka i rękawiczki do sukienki komunijnej,
1968, E. Koprowski, PME 60190, 260191/1-2,
{noty: 153, 154}

Handbag and gloves for a communion dress,
1968, photo. E. Koprowski, PME 60190,
PME 60191/1-2, {notes: 153, 154}
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143
Dziewczynka w sukience komunijnej
na wiejskiej drodze, fot. P. Szacki, 1987,
Arch. PME N. 2409/1, {nota 254}

Girl in a communion dress on a country
road, photo. P. Szacki, 1987,
Arch. PME N. 2409/1, {note 254}
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Pamiątka I Komunii Świętej, przed
1907, fot. E. Koprowski, PME 56506,
{nota 167}

First Holy Communion memento,
before 1907, photo. E. Koprowski,
PME 56506, {note 167}

142
Pamiątka I Komunii Świętej, przed
1911, fot. E. Koprowski, PME 56507,
{nota 168}

First Holy Communion memento,
before 1911, photo. E. Koprowski,
PME 56507, {note 168}
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144
Dzieci idące w procesji,
1976, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1633/3, {nota 344}

Children walking in a procession,
1976, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1633/3, {note 344}
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146
Dziewczynki w strojach regionalnych
niosące świętą figurę, 1982, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2131/11, {nota 349}

Girls in regional costumes carrying
a holy figure, 1982, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2131/11, {note 349}

147
Dzieci w strojach regionalnych i komunijnych
uczestniczące w procesji, 1990,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2612/15,
{nota 313}

Children in regional and Communion
costumes participating in the procession,
1990, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2612/15, {note 313}
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145
Dziewczynki w strojach komunijnych
jedzące lody, 1979, fot. K. Kubiak,
Arch. PME N. 1823/40, {nota 309}

Girls in Communion costumes eating
ice cream, 1979, photo. K. Kubiak,
Arch. PME N. 1823/40, {note 309}
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Dzieci w łowickich strojach
ludowych uczestniczące w procesji,
1993, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3860/5, {nota 327}

Children in Łowicz folk costumes
participating in a procession,
1993, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3860/5, {note 327}

149
Dziewczynka ubrana według mody
krakowskiej podczas procesji,
2001, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3869/11, {nota 336}

Girl in the Cracow fashion style
costume during a procession,
2001, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3869/1, {note 336}

150
Chłopięcy zespół kolędniczy
z gwiazdą, 1973, fot. K. Bucewicz,
Arch. PME N. 1124/3, {nota 470}

A group of carolling boys with a star,
1973, photo. K. Bucewicz,
Arch. PME N. 1124/3, {note 470}
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151
Grupa kolędnicza z gwiazdą,
2004, fot. A. Mironiuk Nikolska,
Arch. PME I. 18904, {nota 477}

Carol singing group with star,
2004, photo. A. Mironiuk Nikolska,
Arch. PME I. 18904, {note 477}

152
Gwiazda kolędnicza, 1971,
fot. E. Koprowski, PME 39993,
{nota 152}

The ACTOR i.e. an active child
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Carolers’ star, 1971,
photo. E. Koprowski, PME 39993,
{note 152}

153
Gwiazda kolędnicza, przed 1965,
fot. E. Koprowski, PME 30246,
{nota 232}

Carolers’ star, before 1965,
photo. E. Koprowski, PME 30246,
{note 232}
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154
Chłopcy z kukiełkami z szopki, 1973,
fot. K. Bucewicz, Arch. PME N. 1127/3,
{nota 471}

Boys with a nativity scene pupetts, 1973,
photo. K. Bucewicz, Arch. PME N. 1127/3,
{note 471}
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Szopka, 2000, fot. E. Koprowski,
PME 52967,
{nota 247}

The ACTOR i.e. an active child
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Nativity scene, 2000,
photo. E. Koprowski,
PME 52967, {note 247}

156
Kolędnicy, 1987, fot. K. Urbański,
Arch. PME N. 2402/14,
{nota 475}

Carol singers, 1987, photo. K. Urbański,
Arch. PME N. 2402/14,
{note 475}
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Marzanna, c. 1970, photo. E. Koprowski,
PME 34789, {note 176}

158
Dzieci w strojach regionalnych
z Marzanną, 1957, fot. S. Bober,
Arch. PME I. 18001, {nota 463}

Children in regional costumes with
a Marzanna effigy, 1957, photo. S. Bober,
Arch. PME I. 18001, {note 463}
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157
Marzanna, ok. 1970, fot. E. Koprowski,
PME 34789, {nota 176}
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160
Dziewczynki z gaikiem, 1957,
fot. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2543, {nota 460}

Girls with the “gaik” twig, 1957,
photo. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2543, {note 460}
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Dziewczynki w strojach regionalnych
z gaikami, 1948, fot. J. Stępczak,
Arch. PME I. 8445, {nota 462}

Girls in regional costumes with the
“gaik” twig, 1948, photo. J. Stępczak,
Arch. PME I. 8445, {note 462}
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Kostiumy Pucheroków tradycyjnie były przeznaczone dla chłopców, którzy
w Niedzielę Palmową chodzili po domach z życzeniami i dostawali w zamian
poczęstunek. Współcześnie stroje takie zakładają również dziewczynki.

Costumes “Pucheroki” traditionally intended for boys (but nowadays also
worn by girls) who, on Palm Sunday, toured houses with greetings and
received food in return.

162
Pucherok, 2000, fot. L. Kosiński,
Arch. PME N. 3911/1, {nota 401}

“Pucherok”, 2000, photo. L. Kosiński,
Arch. PME N. 3911/1, {note 401}
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Chłopcy w przebraniu Pucheroków,
1980, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1972/2, {nota 371}

Boys in the ”Pucheroki” disguise,
1980, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1972/2, {note 371}
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164
Palenie Judasza w Wielki Czwartek,
1953, fot. niezany, Arch. PME I. 14272,
{nota 407}

Burning of Judas on Maundy Thursday,
1953, photo. unknown, Arch. PME I. 14272,
{note 407}
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Sąd nad Judaszem, 1980, fot. E. Koprowski,
Arch. PME N. 1966/16, {nota 405}

Trial of Judas, 1980, photo. E. Koprowski,
Arch. PME N. 1966/16, {note 405}
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165
Dzieci uczestniczące
w widowisku palenia Judasza,
1998, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 16817/9, {nota 406}

Children participating in the
spectacle of burning Judas,
1998, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 16817/9, {note 406}

166
Dzieci uczestniczące
w widowisku palenia Judasza,
1998, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3809/7, {nota 406}

Children participating in the
spectacle of burning Judas,
1998, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3809/7, {note 406}
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167
Dzieci w przebraniach „rzymian” i „wojska polskiego”, 1994,
fot. L. Kosiński, Arch. PME N. 2854/11, {nota 419}

Children dressed as “romans” and “polish army”, 1994,
photo. L. Kosiński, Arch. PME N. 2854/11, {note 419}
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169
Chłopcy z kołatkami, 2000,
fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 17404/7, {nota 423}

Boys with clappers, 2000,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 17404/7, {note 423}
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168
Dziecięce straże grobowe, 1999, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3820/ 1, {nota 422}

Children as grave guards, 1999, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3820/ 1, {note 422}
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Kołatki to proste narzędzia dźwiękowe, pełniące również funkcję zabawek,
należące do grupy idiofonów – instrumentów samodźwięcznych, w których
dźwięk powstaje poprzez wibrowanie samego przedmiotu (np. w wyniku
uderzenia), bez dodatkowego rezonatora. Są to obiekty wykonane z drewnianych elementów łączonych za pomocą drewnianych kołków lub gwoździ.
Podstawą budowy kołatek jest deska z uchwytem do trzymania oraz niewielkie ruchome młoteczki, wprawiane w ruch po potrząśnięciu instrumentem. Młotki, uderzając w deseczkę, wywołują efekt kołatania. W zależności
od liczby młoteczków w danym instrumencie wyróżniamy kołatki jedno-,
dwu-, trój-, cztero- i ośmiomłotkowe.

Clappers are simple musical tools, also used as toys, belonging to
the group of idiophones – self-voicing instruments – where the sound
is created by making the object itself vibrating (e.g. through an impact),
without any additional resonator. These are objects made of wood,
with elements connected with wooden pegs or nails. The basis of their
construction is a board with a handle to hold and small movable hammers, set in motion after shaking the instrument. The hammers produce
a clapping sound when striking the board. Depending on the number of
hammers in a given instrument, there are one-, two-, three-, four- and
eight-hammer clappers .

Terkotki (zwane „trajkotkami”, „rzegotkami” lub „klekotami”) to drewniane
instrumenty muzyczne zaliczane do grupy idiofonów pocieranych. Ich nazwa
pochodzi od charakterystycznego dźwięku, jaki wydaje zamontowana
na uchwycie sztywna listewka lub płytka pocierająca o koło zębate. Terkotki
występują w bardzo różnych rozmiarach – od małych ręcznych przez
większe, zbudowane w formie taczki, po wielkie skrzynkowe tarapaty,
gdzie terkot wydobywa się z instrumentu za pomocą korby. Wszystkie one
powodowały hałas i zgiełk, mające także znaczenie obrzędowe.

Rattles (called in Polish “terkotki”, “trajkotki”, “rzegotki” or “klekoty”) are
wooden musical instruments belonging to the group of rubbed idiophones.
Their name comes from the characteristic sound made by a rigid blade or
plate mounted on the handle rubbing against a cogwheel. Rattles come in
a wide variety of sizes – from small handheld ones, through larger rattles,
built in the form of a wheelbarrow, up to great box-like “tarapaty”, where the
rattling sound is made by the instrument when a crank is spun. They were all
supposed to cause noise and clamour, which also had a ritual significance.

170
Kołatka, 1985, fot. E. Koprowski,
PME 46597, {nota 197}

Clapper, 1985, photo. E. Koprowski,
PME 46597, {note 197}

171
Terkotka, 1953, fot. E. Koprowski,
PME 5475, {nota 204}

Rattle, 1953, photo. E. Koprowski,
PME 5475, {note 204}
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172
Rodzina przy choince, l. 30. XX w.,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1879/1,
{nota 478}

Family by the Christmas tree, 1930s,
photo. W. Migacz, Arch. PME N. 1879/1,
{note 478}
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173
Wizyta przebierańców zapustnych, 1981,
fot. E. Koprowski, Arch. PME N. 2037/14,
{nota 482}

Shrovetide disguisers’ visit, 1981,
photo. E. Koprowski, Arch. PME N. 2037/14,
{note 482}
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Dziecko przyglądające się
turoniowi, 1960, fot. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 307/4, {nota 469}

The AUDIENCE i.e. a child as an observer
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Child watching a “turoń”, 1960,
photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 307/4, {note 469}

175
Dziecko przyglądające się
turoniowi, 1960, fot. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 307/20, {nota 469}

Child watching a “turoń”, 1960,
photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 307/20, {note 469}
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176
Uczestnicy procesji w strojach
ludowych z dziećmi, 1965, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18377/7, {nota 323}

Participants to the procession in folk costumes
with children, 1965, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18377/7, {note 323}

177
Dziewczynki w tłumie pielgrzymów,
1994, fot. J. Sielski, Arch. PME N. 2891/10,
{nota 347}

Girls in a crowd of pilgrims, 1994,
photo. J. Sielski, Arch. PME N. 2891/10,
{note 347}
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178
Dzieci siedzące przy feretronach, 1987,
K. Urbański, Arch. PME N. 2433/18.
2433/18, {nota 360}

Children sitting by the feretories,
1987, photo. K. Urbański,
Arch. PME N. 2433/18, {note 360}
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179
Chłopiec z kobietą na procesji, 1967,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 434/2,
{nota 307}

Boy with a woman at a procession, 1967,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 434/2,
{note 307}

180
Dzieci w grupie weselników, 1917,
fot. nieznany, Arch. PME I. 13376,
{nota 280}

Children in a group of wedding
guests, 1917, photo. unknown,
Arch. PME I. 13376, {note 280}
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182
Dzieci w grupie weselnej, 1913,
fot. W. Migacz, Arch. PME I. 14204,
{nota 285}

Children in a wedding group, 1913,
photo. W. Migacz, Arch. PME I. 14204,
{note 285}

183
Weselnicy z dziećmi w strojach łowickich,
1941, fot. nieznany, Arch. PME I. 17149,
{nota 279}

Wedding guests with children
in Łowicz costumes, 1941, photo.
unknown, Arch. PME I. 17149, {note 279}
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181
Grupa weselników z dziećmi, 1914,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1893/1,
{nota 292}

A group of wedding guests with
children, 1914, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1893/1, {note 292}
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185
Państwo młodzi z dziewczynką,
lata 60. XX w., fot. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2724/27, {nota 274}

The bride and groom with a girl,
1960s, photo. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2724/27, {note 274}

186
Dzieci w grupie weselników,
1980, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 352/3, {nota 271}

Children in a group of wedding
guests, 1980, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME P. 352/3, {note 271}
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Dzieci w grupie weselników, l. 70. XX w.,
fot. S. Deptuszewski, Arch. PME N. 2608/45,
{nota 273}

Children in a group of wedding guests,
1970s, photo. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2608/45, {note 273}
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Chłopiec uczestniczący w pogrzebie, lata 70. XX w.,
fot. T. Maciejewski, Arch. PME I. 19421/1, {nota 300}

Boy participating in a funeral, 1970s,
photo. T. Maciejewski, Arch. PME I. 19421/1, {note 300}

189
Żałobnicy z dziećmi wokół trumny, 1987,
fot. K. Urbański, Arch. PME N. 2451/3, {nota 299}

Mourners with children around the coffin, 1987,
photo K. Urbański, Arch. PME N. 2451/3, {note 299}
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Dzieci w grupie żałobników,
1920–1929, fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1867/1, {nota 306}

Children in a group of mourners,
1920–1929, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1867/1, {note 306}
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190
Dzieci uczestniczące w pogrzebie, 1961,
fot. nieznany, Arch. PME I. 19423/1,
{nota 301}

Children participating in a funeral, 1961,
photo. unknown, Arch. PME I. 19423/1,
{note 301}

191
Dzieci przy trumnie zmarłego ojca,
1935, fot. W. Migacz, Arch. PME I. 14220,
{nota 305}

Children at the coffin of their deceased
father, 1935, photo. W. Migacz,
Arch. PME I. 14220, {note 305}
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Dzieci z palmami wielkanocnymi,
1997, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3799/8, {nota 383}

Children with Easter palms,
1997, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3799/8, {note 383}
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Dzieci przyglądające się święceniu
ognia, 1977, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1625/2, {nota 425}

Children watching the fire blessing,
1977, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1625/2, {note 425}
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Dzieci trzymające baranki wielkanocne,
1979, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1792/3, {nota 427}

Children holding Easter lambs,
1979, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1792/3, {note 427}

195
Dzieci z palmami wielkanocnymi,
1978, fot. E. Koprowski,
Arch. PME N. 1750/13, {nota 365}
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Children with Easter palms, 1978,
photo. E. Koprowski,
Arch. PME N. 1750/13, {note 365}

196
Dzieci z palmami wielkanocnymi,
1979, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1789/3, {nota 366}

Children with Easter palms, 1979,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1789/3, {note 366}
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198
Dzieci ze święconkami w strojach
regionalnych, 2002, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3838/2, {nota 442}

Children with Easter baskets in regional
costumes, 2002, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 3838/2, {note 442}
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Dziewczynka zdobiąca pisanki, 1981,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2044/3,
{nota 426}

Girl decorating Easter eggs, 1981,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2044/3, {note 426}
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199
Dziewczynka w stroju ludowym, 1979,
fot. K. Kubiak, Arch. PME N. 1823/33,
{nota 309}

Girl in folk costume, 1979,
photo. K. Kubiak, Arch. PME N. 1823/33,
{note 309}
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200
Dziewczynki w strojach łowickich
podczas procesji Bożego Ciała,
l. 60 XX w. fot. M. Pokropek,
Arch. PME I. 10868, {nota 321}

Girls in Łowicz costumes during
the Corpus Christi procession,
60s, photo. M. Pokropek,
Arch. PME I. 10868, {note 321}

201
Dziewczynka w stroju ludowym,
1979, fot. K. Kubiak,
Arch. PME N. 1823/33, {nota 309}

Girl in folk costume, 1979,
photo. K. Kubiak,
Arch. PME N. 1823/33, {note 309}

RE

PHERNAL

IA

266

PA

RA

KWIZYTY
267

KOSTIUM, czyli wyjątkowa oprawa

The COSTUME i.e. a unique setting

KOSTIUM, czyli wyjątkowa oprawa

The COSTUME i.e. a unique setting

204
Fartuch, przed 1981,
fot. E. Koprowski, PME 42970,
{nota 121}

Apron, before 1981,
photo. E. Koprowski, PME 42970,
{note 121}
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Dziewczynka w stroju ludowym, 1979,
fot. K. Kubiak, Arch. PME N. 1823/34,
{nota 309}

Girl in folk costume, 1979, photo.
K. Kubiak, Arch. PME N. 1823/34,
{note 309}

203
Procesja Bożego Ciała, 1980,
fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1985/8, {nota 310}

Corpus Christi procession,
photo. 1980, K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1985/8, {note 310}
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205
Chłopiec podczas procesji Bożego
Ciała, 1993, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I 15524, {nota 327}

Boy during the Corpus Christi
procession, 1993, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I 15524, {note 327}

206
Spodnie dziecięce z regionu
łowickiego, lata 30 XX w.,
fot. K. Wodecka, PME 1197, {nota 139}

Children's trousers from the Łowicz
region, 1930s, photo. K. Wodecka,
PME 1197, {note 139}
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207
Sukienka odświętna, przed 1959,
fot. E. Koprowski, PME 14619,
{nota 88}

Festive dress, before 1959,
fot. E. Koprowski, PME 14619,
{note 88}

208
Sukienka odświętna, przed 1963,
fot. K. Wodecka, PME 26226,
{nota 90}

Festive dress, before 1963,
photo. K. Wodecka, PME 26226,
{note 90}

209
Kaftan, przed 1950,
fot. E. Koprowski, PME 2427,
{nota 2}

Caftan, before 1950,
photo. E. Koprowski, PME 2427,
{note 2}

210
Kaftan, przed 1982,
fot. E. Koprowski, PME 43813,
{nota 10}

Caftan, before 1982,
photo. E. Koprowski, PME 43813,
{note 10}
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Gorsety według „mody krakowskiej”. Elementy stroju krakowskiego stały się
modne już na przełomie XIX i XX w., w związku z fascynacją kulturą ludową.
Po II wojnie światowej strój ludowy w ramach nowego politycznego systemu
stał się kostiumem scenicznym a krakowskie gorseciki czy spódniczki jako
elementy stroju narodowego, często wybierano aby wzbogacić odświętny
ubiór dzieci podczas uroczystości rodzinnych i religijnych.

Corsets according to the “Cracow fashion”. Elements of Cracow costume
became fashionable at the 19th/20th century, due to the fascination with
folk culture. After World War II folk costume within the framework of the
new political system became a stage costume and Cracow corsets or skirts
as elements of national costume, were often chosen to enrich the festive
clothing of children during family and religious celebrations.

212
Gorsety według „mody krakowskiej”, poł. XX w.,
fot. E. Koprowski PME 60127, PME 60177, {noty: 137, 138}

Corsets according to the “Cracow fashion”, half of the 20th century,
photo. E. Koprowski, PME 60127, PME 60177, {notes: 137, 138}
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Dziewczynka w stroju na „modę krakowską”
podczas obchodów uroczystości Matki
Boskiej Siewnej, 1987, fot. K. Urbański,
Arch. PME N. 2433/33, {nota 360}

Girl in a costume according to the “Cracow
fashion” during the ceremony of the celebration
of Our Lady of the Sowing, 1987, photo. K. Urbański,
Arch. PME N. 2433/33, {note 360}
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213
Koszula dziewczęca, przed 1981,
fot. E. Koprowski, PME 42971,
{nota 25}

Girl’s shirt, before 1981,
photo. E. Koprowski, PME 42971,
{note 25}

214
Sukmana chłopięca, l. 60 XX ,
fot. E. Koprowski, PME 54502,
{nota 13}

Boy’s sukmana coat, 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 54502,
{note 13}

215
Krótkie spodenki z szelkami,
l. 60-70 XX w.,
fot. E. Koprowski,
PME 58112, {nota 15}

Shorts with suspenders,
1960s-70s,
photo. E. Koprowski,
PME 58112, {note 15}

216
Serdak, l. 60-70 XX w., wyrób
pamiątkarski, element dziecięcego
stroju podhalańskiego, PME 58113,
{nota 15}

Jerkin, 1960s-70s, a souvenir product,
an element of a child outfit from
Podhale, photo. E. Koprowski,
PME 58113, {note 15}
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Baby cap, 19th century,
photo. E. Koprowski, PME 25613
{note 63}

220
Czapka odświętna, 1935,
fot. K. Wodecka, PME 23888,
{nota 59}

Festive cap, 1935,
photo. K. Wodecka, PME 23888
{note 59}

221
Czapka odświętna, przed 1949,
fot. K. Wodecka, PME 2572,
{nota 52}

Festive cap, before 1949,
photo. K. Wodecka PME 2572,
{note 52}

222
Czapka odświętna, l. 40 XX w.,
fot. K. Wodecka, PME 15273,
{nota 57}

Festive cap, 1940s,
photo. K. Wodecka, PME 15273
{note 57}
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Czepek niemowlęcy, XIX w.,
fot. E. Koprowski, PME 25613
{nota 63}
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217
Sukienka, przed 1980,
fot. E. Koprowski, PME 47304,
{nota 85}

Dress, before 1980,
fot. E. Koprowski, PME 47304,
{note 85}

218
Sukienka odświętna, przed 1961,
fot. E. Koprowski, PME 7399,
{nota 85}

Festive dress, before 1961,
fot. E. Koprowski, PME 7399,
{note 85}
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Kolekcja Strojów i Tkanin

Collection of costumes and fabrics

Shirts

Okrycia wierzchnie

Outerwear

{1} Kaftan, Piotrkowice (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, Małopolska), przed
1950, brak innych danych. Sukno fabryczne, szycie maszynowe, haft ręczny.
PME 2426

{1} Caftan, Piotrkowice (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, Małopolska), before
1950, no other data. Factory cloth, machine-sewn, hand embroidery. PME2426

{15} Serdak i spodenki, (woj. małopolskie, r. podhalański), l. 60-70 XX w., brak
innych danych; fabryczna tkanina wełniana, filc, kordonek, haft ręczny, szycie
maszynowe. Wyrób pamiątkarski, element dziecięcego stroju podhalańskiego,
PME 58112, PME 58113, [215] [216]

{2} Kaftan, Bieńczyce (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), przed 1950, brak
innych danych. Sukno fabryczne, szycie ręczne i maszynowe, haft ręczny.
PME 2427, [209]
{3} Kaftan, Bejsce (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), przed 1950, brak innych
danych. Tkanina fabryczna, szycie ręczne i maszynowe, haft ręczny. PME 2428
{4} Sukmana, woj. małopolskie, przed 1950, brak innych danych. Sukno, aksamit,
atłas, szycie maszynowe, haft ręczny. PME 3258

RA

{7} Kaftan chłopięcy, Władysława Grzegory, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie,
r. łowicki), ok. 1929, brak innych danych. Sukno fabryczne, szycie maszynowe
i ręczne. PME 22233
{8} Kaftan, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński),
przed 1960, brak innych danych. Samodział wełniano-bawełniany, splot płócienny. PME 21531
{9} Kamizelka, St. Ozimkowa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1981, brak innych danych. Wełna fabryczna, tkanina bawełniana, szycie
maszynowe. PME 42964
{10} Kaftan, kopia, „Moda Damska” Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego w Warszawie, Warszawa (woj. mazowieckie), przed 1982, brak innych
danych. Sukno, podszewka, chwosty, haft ręczny, szycie maszynowe. PME
43813, [210]
{11} Kaftan chłopięcy, przed I wojną św., brak innych danych. Sukno, tybet,
cekiny, nici jedwabne. PME 51232
{12} Sukmana chłopięca (kierezja), przed I wojną św., brak innych danych.
Satyna wełniana, jedwab, aksamit, sutasz, cekiny, bajorek, koraliki. PME 51234
{13} Sukmana chłopięca, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), brak innych danych. Sukno, aksamitka, sznurek wełniany, szycie maszynowe. PME 54502, [214]
{14} Kaftan, Warszawa (woj. mazowieckie, r. wilanowski), brak innych danych.
Sukno, tkanina bawełniana, szycie ręczne i maszynowe. PME 56469

{16} Koszula dziewczęca, Komorowo (pow. ostrowski, woj. mazowieckie, Kurpie
Puszcza Biała), przed 1950, brak innych danych. Płótno bawełniane, koronka
szydełkowa, haft kurpiowski, szycie maszynowe. PME 3475

{3} Caftan, Bejsce (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), before 1950, no other
data. Factory cloth, hand- and machine-sewn, hand embroidery. PME2428

{17} Koszula dziewczęca, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed
1950, brak innych danych. Płótno, żorżeta, haft płaski. PME 3480

{4} Sukmana coat, woj. małopolskie, before 1950, no other data. Cloth, velvet,
satin; machine-sewn, hand embroidery. PME3258

{18} Koszula dziewczęca, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), przed 1959, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, szycie
maszynowe, haft ręczny. PME 14765

{5} Boy’s caftan, Kraków (woj. małopolskie), 1900-1950, no other data. Silk,
satin; machine- and hand-sewn, hand embroidery. PME3260
{6} Kierezja kersey coat, Kraków (woj. małopolskie), before 1957, no other
data. Cloth, lining, tape, hooks and eyes, sequin embroidery, machine- sewn.
PME 7361
{7} Caftan, Władysława Gregory, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
c. 1929, no other data. Factory cloth, machine- and hand-sewn. PME 22233
{8} Caftan, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński),
before 1960, no other data. Homespun wool and cotton, canvas weave. PME
21531
{9} Vest, Ozimkowa St., Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before
1981, no other data. Factory wool, cotton fabric, machine-sewn. PME 42964
{10} Caftan, copy, „Moda Damska” Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego
in Warsaw, Warszawa (woj. mazowieckie), before 1982, no other data. Cloth,
lining, tassels; hand embroidery, machine-sewn. PME 43813, [210]
{11} Boys’ caftan, before World War I, no other data. Cloth, combed wool, sequins, silk threads. PME51232
{12} Boy’s sukmana coat (kierezja), before World War I, no other data. Woollen
satin, silk, soutache velvet, sequins, bagliore embroidery, beads. PME 51234
{13} Boy’s sukmana coat, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), no other data. Cloth, velvet, woollen string, machine-sewn. PME , [214]
{14} Caftan, Warszawa (woj. mazowieckie, r. wilanowski), no other data. Cloth,
cotton fabric, hand- and machine-sewn. PME 56469
{15} Jerkin and shorts, (woj. małopolskie, r. podhalański), 1960s-70s, no other data. Factory-made woollen cloth, felt, filoselle, hand embroidery, machine-sewn. A souvenir product, an element of a child outfit from Podhale, PME
58112, PME 58113, [215] [216]

{19} Koszula dziewczęca, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie, Kurpie
Puszcza Biała), przed 1959, brak innych danych. Płótno lniano-bawełniane,
koronka szydełkowa, szycie maszynowe. PME 14773
{20} Koszula dziewczęca, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,
r. warmiński), ok. 1950, brak innych danych. Płótno bawełniane, szycie maszynowe, haft ręczny. PME 21532
{21} Koszula dziewczęca, Feliksa Majcher, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r.
łowicki), przed 1972, brak innych danych. Płótno bawełniane, koronka, mulina,
szycie maszynowe, haft krzyżykowy. PME 35257
{22} Koszula dziewczęca, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie,
r. łowicki), przed 1976, brak innych danych. Płótno fabryczne, haft, stylonowa
koronka fabryczna. PME 38805
{23} Koszula dziewczęca, Taraska Józefa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie,
r. łowicki), przed 1976, brak innych danych. Płótno fabryczne, koronka fabryczna, haft płaski. PME 38858

{17} Girl’s shirt, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1950, no
other data. Canvas, georgette, flat embroidery. PME 3480
{18} Girl’s shirt, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), before
1959, no other data. Factory cotton canvas, machine-sewn, hand embroidery.
PME 14765
{19} Girl’s shirt, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Biała),
before 1959, no other data. Linen-cotton canvas, crochet lace, machine-sewn.
PME 14773
{20} Girl’s shirt, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński), c. 1950, no other data. Cotton canvas, machine-sewn, hand embroidery.
PME 21532
{21} Girl’s shirt, Feliksa Majcher, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
before 1972, no other data. Cotton canvas, lace, mouliné; machine-sewn, crossstitch. PME 35257
{22} Girl’s shirt, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
before 1976, no other data. Factory canvas, embroidery, stylon factory lace.
PME 38805
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{6} Kierezja, Kraków (woj. małopolskie), przed 1957, brak innych danych. Sukno,
podszewka, taśma, haftki, haft cekinowy, szycie maszynowe. PME 7361

{2} Caftan, Bieńczyce (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, m), before 1950,
no other data. Factory cloth, hand- and machine-sewn, hand embroidery.
PME2427, [209]
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{5} Kaftan chłopięcy, Kraków (woj. małopolskie), przed 1950, brak innych
danych. Jedwab, satyna, szycie maszynowe i ręczne, haft ręczny. PME 3260

Koszule

{16} Girl’s shirt, Komorowo (pow. ostrowski, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza
Biała), before 1950, no other data. Cotton canvas, crochet lace, Kurpie embroidery, machine-sewn. PME 3475

{23} Girl’s shirt, Józefa Taraska, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1976, no other data. Factory fabric, factory lace, flat embroidery.
PME 38858
{24} Boy’s shirt, St. Ozimkowa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
no other data. Factory cotton cloth, flat machine embroidery, machine-sewn.
PME 42966

{24} Koszula chłopięca, St. Ozimkowa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie,
r. łowicki), brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, haft płaski maszynowy, szycie maszynowe. PME 42966

{25} Girl’s shirt, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1981, no
other data. Factory cotton canvas, factory nylon lace; flat machine embroidery,
machine-sewn. PME 42971, [212]

{25} Koszula dziewczęca, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed
1981, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, koronka nylonowa
fabryczna, haft płaski maszynowy, szycie maszynowe. PME 42971, [212]

{26} Girl’s shirt, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1981, no
other data. Factory cotton canvas, factory white lace, machine flat embroidery,
machine-sewn. PME 42974

{26} Koszula dziewczęca, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed
1981, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, biała koronka fabryczna, haft płaski maszynowy, szycie maszynowe. PME 42974

{27} Girl’s shirt, “Cepelia”, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Biała, 1988, no
other data. Linen canvas, factory made, crochet lace, hand embroidery, machine-sewn. PME 49692

{27} Koszula dziewczęca, „Cepelia”, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Biała,
1988, brak innych danych. Płótno lniane, fabryczne, koronka szydełkowa, haft
ręczny, szycie maszynowe. PME 49692

{28} Girl’s shirt, Krystyna Dembińska, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie,
r. opoczyński), c. 1990, no other data. Cotton canvas, linen, crochet lace, hand
embroidery, machine-sewn. PME 50616
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{28} Koszula dziewczęca, Krystyna Dembińska, Opoczno (pow. opoczyński, woj.
łódzkie, r. opoczyński), ok. 1990, brak innych danych. Płótno bawełniane, lniane,
koronka szydełkowa, haft ręczny, szycie maszynowe. PME 50616

{29} Boy’s shirt, Krakow (woj. małopolskie) before World War I, no other data.
Cotton canvas, soutache, hand-sewn. PME 51233

{41} Koszula chłopięca, woj. łódzkie (r. opoczyński), lata 80. XX w., brak innych
danych. Płótno bawełniane i lniane, haft krzyżykowy. PME 55254

{44} Boy’s shirt, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), 1970s, no
other data. Factory cotton fabric, plastic buttons. PME 55871

{30} Girl’s shirt, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1937,
no other data. Factory linen canvas, crochet lace, factory ribbon, stitches:
counted, cross stitch, braid; hand- and machine-sewn. PME 54151

{42} Koszula chłopięca, woj. łódzkie (r. opoczyński), lata 80. XX w., brak innych
danych. Płótno bawełniane i lniane, haft krzyżykowy. PME 55255

{45} Girl’s stomacher (stage costume), woj. wielkopolskie, c. 1965, no other
data. Cotton canvas, machine-sewn. Piece of a girl’s outfit used as a stage
costume. PME 55876

{29} Koszula chłopięca, Kraków (woj. małopolskie), przed I wojną św., brak
innych danych. Płótno bawełniane, sutasz, szycie ręczne. PME 51233
{30} Koszula dziewczęca, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1937, brak innych danych. Płótno lniane fabryczne, koronka szydełkowa, tasiemka fabryczna, szycie ręczne i maszynowe, ściegi: liczony, krzyżykowy,
warkoczykowy. PME 54151
{31} Koszula dziewczęca, Kliny (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński),
1939, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, koronka szydełkowa,
tasiemka fabryczne, szycie maszynowe. PME 54152

RA

PA

{34} Koszula dziewczęca, Kruszewiec (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1936, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, haft płaski,
wałeczki, koronka szydełkowa, szycie maszynowe. PME 54260
{35} Koszula dziewczęca, Sławno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1939, brak innych danych. Płótno lniane, haft płaski, koronka szydełkowa,
szycie maszynowe. PME 54356
{36} Koszula dziewczęca, pow. opoczyński (woj. łódzkie, r. opoczyński), II poł.
XX w., brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, haft płaski, wałeczki,
koronka szydełkowa, szycie maszynowe. PME 54364
{37} Koszula dziewczęca, pow. opoczyński (woj. łódzkie, r. opoczyński), II poł.
XX w., brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, haft płaski, koronka
szydełkowa, szycie maszynowe. PME 54365
{38} Koszula dziewczęca, pow. opoczyński (woj. łódzkie, r. opoczyński), lata
70. XX w., brak innych danych. Płótno bawełniane, haft krzyżykowy, koronka
szydełkowa. PME 54496
{39} Koszula dziewczęca, woj. łódzkie (r. opoczyński), lata 80. XX w., brak
innych danych. Płótno bawełniane i lniane, koronka szydełkowa, haft krzyżykowy. PME 55252
{40} Koszula dziewczęca, woj. łódzkie (r. opoczyński), lata 80. XX w., brak
innych danych. Płótno bawełniane i lniane, koronka szydełkowa, haft krzyżykowy. PME 55253

{33} Girl’s shirt, Libiszów (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1938,
no other data. Factory cotton canvas, linen canvas, flat embroidery, openwork,
hemstitch, rollers, picots, crochet lace; machine- and hand-sewn. PME 54154
{34} Girl’s shirt, Kruszewiec (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1936,
no other data. Factory cotton canvas, flat embroidery, rollers, crochet lace,
machine-sewn. PME 54260
{35} Girl’s shirt, Sławno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1939,
no other data. Linen canvas, flat embroidery, crochet lace, machine-sewn.
PME 54356

{44} Koszula chłopięca, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),
lata 70. XX w., brak innych danych. Tkanina bawełniana fabryczna, plastikowe
guziki. PME 55871
{45} Przodzik dziewczęcy (kostium sceniczny), woj. wielkopolskie, ok. 1965,
brak innych danych. Płótno bawełniane, szycie maszynowe. Element stroju
dziewczęcego używanego jako kostium sceniczny. PME 55876
{46} Przodzik dziewczęcy (kostium sceniczny), woj. wielkopolskie, ok. 1965,
brak innych danych. Płótno bawełniane, szycie maszynowe. PME 55877
{47} Koszula dziewczęca, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), brak innych
danych. Batyst, maszynowy haft angielski, szycie maszynowe. PME 55960
{48} Koszula dziewczęca, woj. łódzkie (r. łowicki), 1938, brak innych danych.
Płótno bawełniane, mulina, szycie maszynowe, haft ręczny. PME 58511
Nakrycia głowy

{36} Girl’s shirt, pow. opoczyński (woj. łódzkie, r. opoczyński), 2nd half of the
20th century, no other data. Factory cotton canvas, flat embroidery, rollers,
crochet lace, machine-sewn. PME 54364

{49} Czapka, woj. łódzkie (pow. opoczyński, r. opoczyński), brak innych danych.
Tkanina wełniana fabryczna, drelich, bibuła, wstążka. PME 54503

{37} Girl’s shirt, pow. opoczyński (woj. łódzkie, r. opoczyński), 2nd half of the
20th century, no other data. Factory cotton canvas, flat embroidery, crochet
lace, machine-sewn. PME 54365

{50} Czapka, Głuchów (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), 1900, brak innych danych. Adamaszek, wstążka w kwiaty, kolorowa tasiemka, płócienna podszewka,
szycie maszynowe. PME 2043

{38} Girl’s shirt, pow. opoczyński, (woj. łódzkie, r. opoczyński), 1970s, no other
data. Cotton canvas, cross stitch, crochet lace. PME 54496

{51} Czapka, Sieradz-Męka (pow. sieradzki, woj. łódzkie), przed 1949, brak
innych danych. Materiał fabryczny, tasiemka, haft płaski ręczny, szycie ręczne
i maszynowe. PME 2571

{39} Girl’s shirt, woj. łódzkie (r. opoczyński), 1980s, no other data. Cotton and
linen canvas, crochet lace, cross stitch. PME 55252
{40} Girl’s shirt, woj. łódzkie (r. opoczyński), 1980s, no other data. Cotton and
linen canvas, crochet lace, cross stitch. PME 55253
{41} Boy’s shirt, woj. łódzkie (r. opoczyński), 1980s, no other data. Cotton and
linen canvas, crochet lace, cross-stitch. PME 55254
{42} Boy’s shirt, woj. łódzkie (r. opoczyński), 1980s, no other data. Cotton and
linen canvas, crochet lace, cross-stitch. PME 55255
{43} Boy’s shirt, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), 1970s, no
other data. Factory cotton fabric, plastic buttons. PME55870

{46} Girl’s stomacher (stage costume), woj. wielkopolskie, c. 1965, no other
data. Cotton canvas, machine-sewn. PME 55877
{47} Girls’ shirt, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), no other data. Batiste,
machine-made broderie anglaise, machine-sewn. PME 55960
{48} Girls’ shirt, woj. łódzkie (r. łowicki), 1938, no other data. Cotton canvas,
mouline threads, machine-sewn, hand embroidery. PME58511
Headwear
{49} Cap, woj. łódzkie, (powiat opoczyński, r. opoczyński), no other data. Factory wool fabric, denim, crepe paper, ribbon. PME 54503
{50} Cap, Głuchów, (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), 1900, no other data.
Damask, floral ribbon, coloured ribbon, linen lining, machine-sewn. PME 2043
{51} Cap, Sieradz-Męka (pow. sieradzki, woj. łódzkie), before 1949, no other
data. Factory fabric, ribbon, hand flat embroidery, hand and machine-sewn.
PME 2571
{52} Cap, Sieradz-Męka (pow. sieradzki, woj. łódzkie), before 1949, no other
data. Cloth, velvet, coloured wool. PME 2572, [221]
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{33} Koszula dziewczęca, Libiszów (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1938, brak innych danych. Płótno bawełniane fabryczne, płótno lniane,
haft płaski, ażurowy, mereżka, wałeczki, pikotki, koronka szydełkowa, szycie
maszynowe i ręczne. PME 54154

{32} Girl’s shirt, Januszewice (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński),
1930, no other data. Factory linen and cotton canvas, flat embroidery, crochet
lace, factory ribbon, hand- and machine-sewn. PME 54153

{43} Koszula chłopięca, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), lata
70. XX w., brak innych danych. Tkanina bawełniana fabryczna, plastikowe
guziki. PME55870
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{32} Koszula dziewczęca, Januszewice (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1930, brak innych danych. Płótno lniane i bawełniane fabryczne, haft
płaski, koronka szydełkowa, tasiemka fabryczna, szycie ręczne i maszynowe.
PME 54153

{31} Girl’s shirt, Kliny (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1939, no
other data. Factory cotton canvas, crochet lace, factory ribbon, machine-sewn.
PME 54152

{53} Cap, Głuchów, (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), before 1950, no other
data. Velour, lining, coloured silk ribbon, tulle, linen, hand- and machine-sewn.
PME 4002
{54} Cap, Królowa Wola, (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), before 1960, no
other data. Damask, coloured ribbons, velvet, coloured sashes, sequins, machine-sewn. PME 7400

{52} Czapka, Sieradz-Męka (pow. sieradzki, woj. łódzkie), przed 1949, brak
innych danych. Sukno, aksamit, kolorowa wełna. PME 2572, [221]

{55} Cap, Rzeczyca (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), before 1960, no other
data. Silk, coloured ribbons, velvet ribbons, bead gallon, broaching, hand
sewing. PME 7413

{53} Czapka, Głuchów (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), przed 1950, brak
innych danych. Welur, podszewka, kolorowa tasiemka jedwabna, tiul, płótno,
szycie ręczne i maszynowe. PME 4002

{56} Cap, Ostrołęka (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Zielona), before 1958, no other data. Factory fabric, cotton canvas, ribbons, machine-sewn. PME 14738

{54} Czapka, Królowa Wola (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), przed 1960, brak
innych danych. Adamaszek, kolorowe wstążki, aksamitka, kolorowe tasiemki,
cekiny, szycie maszynowe. PME 7400

{57} Cap, Sanniki, (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), no other data. Velvet,
cotton ribbon, fine beads, woollen pom-pom. PME 15273, [112] [222]
{58} Cap, Sanniki, (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), no other data. Damask,
coloured ribbon, sequins, beads, linen lining. PME 15274

283

284

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

{55} Czapka, Rzeczyca (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), przed 1960, brak
innych danych. Jedwab, wstążki: aksamitka, galon koralikowy, broszowanie,
szycie ręczne. PME 7413

{59} Cap, Władysława Grzegory; Teresew (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1935.
Damask, cotton ribbon, soutache, sequins, glass tubes. PME 23888, [220]

{70} Czapka, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), przed 1975, brak
innych danych. Tybet, kolorowe wstążki, lniana podszewka, cekiny, szycie
ręczne. PME 38880

{75} Cap, Stanisława Wasilewska, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1987. Wool, anilana, crochet hook, hand-sewn. PME 49174, [112]

{56} Czapka, Ostrołęka (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Zielona), przed 1958, brak innych danych. Materiał fabryczny, płótno bawełniane,
wstążki, szycie maszynowe. PME 14738
{57} Czapka, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), brak innych danych.
Aksamit, tasiemka bawełniana, drobne koraliki, wełniany pompon. PME 15273,
[112] [222]
{58} Czapka, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), brak innych danych. Adamaszek, tasiemka kolorowa, cekiny, koraliki, płócienna podszewka.
PME 15274

{62} Cap, before 1953, no other data. Ribbons, sequins, small beads, silk ribbon,
linen lining, hand-sewn. PME 24267, [112]
{63} Baby cap, (woj. dolnośląskie), 19th century, no other data. Grosgrain, gold
bobbin lace, ribbons, flannel. PME 25613, [219]
{64} Baby cap, (woj. dolnośląskie), 19th century, no other data. Grosgrain, silver
bobbin lace, flannel. PME 25614
{65} Baby cap, (woj. dolnośląskie), 19th century, no other data. Brocaded satin,
gold lace, bobbin lace. PME 25615

{73} Czapka, Szamotuły (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), brak innych
danych. Płótno bawełniane, gaza, wstążki jedwabne, szych, szycie ręczne.
PME 43920
{74} Czapka, Marianna Przybyłek, Królowa Wola (pow. tomaszowski, woj.
łódzkie), 1984. Podszewka, wstążki, sztych, aksamitka, pasmanteria, ozdobny
sznurek, cekiny. Czapka wykonana na konkurs cepeliowski. PME 47303
{75} Czapka, Stanisława Wasilewska, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1987. Wełna, anilana, szydełko, szycie ręczne. PME 49174, [112]

{62} Czapka, przed 1953, brak innych danych. Wstążki, cekiny, drobne koraliki,
jedwabna tasiemka, podszewka płócienna, szycie ręczne. PME 24267, [112]

{68} Cap, Rawa Mazowiecka, (pow. rawski, woj. łódzkie), no other data. Damask,
coloured ribbon, velvet, linen lining, machine-sewn. PME 31094

{63} Czepek niemowlęcy, woj. dolnośląskie, XIX w., brak innych danych. Ryps,
złota koronka klockowa, wstążki, flanela. PME 25613, [219]

{69} Cap, Sanniki, (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), no other data. Damask,
floral ribbon, narrow coloured ribbons, hand-sewn. PME 38879, [112]

{78} Czapka, Cepelia, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Podszewka jedwabna, płótno bawełniane, haft koralikowy, wstążeczka, szycie ręczne
i maszynowe. PME 49689

{70} Cap, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), before 1975, no other
data. Combed wool, coloured ribbons, linen lining, sequins, hand-sewn. PME
38880

{79} Czapka, woj. łódzkie (r. opoczyński), I poł. XX w., brak innych danych.
Adamaszek jedwabny, płótno bawełniane, aksamit, galonik koralikowy, sutasz.
PME 55256

{71} Cap, Łowicz, (pow. łowicki, woj. łódzkie), no other data. Damask, lining, silk
ribbon, small beads, sequins, artificial flowers. PME 40220

{80} Chustka, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), lata 70.
XX w., brak innych danych. Popelina, haft płaski, mulina. PME 54500

{72} Cap, Maria Wrzosek, Radzice Małe (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1980,
no other data. Cloth, damask, stylon ribbon, velvet ribbon, soutache. PME
43240, [112]

{81} Chustka, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), lata 70.
XX w., brak innych danych. Popelina, haft płaski, mulina. PME 545001
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{61} Czapka, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), 1953, brak innych
danych. Adamaszek, wstążka w kwiaty, kolorowe jedwabne wstążeczki, tiul,
koraliki, płócienna podszewka. PME 24266

{64} Czepek niemowlęcy, woj. dolnośląskie, XIX w., brak innych danych. Ryps,
srebrna koronka klockowa, biała flanela. PME 25614
{65} Czepek niemowlęcy, woj. dolnośląskie, XIX w., brak innych danych. Atłas
broszowany, złota koronka, koronka klockowa. PME 25615
{66} Czepek niemowlęcy, woj. dolnośląskie, XIX w., brak innych danych. Tafta
broszowana, wstążka z mory, flanela. PME 25624
{67} Czapka, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie), brak innych danych. Adamaszek, kolorowe wstążki jedwabne, aksamit, koraliki, podszewka.
PME 31093
{68} Czapka, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie), brak innych danych.
Adamaszek, kolorowa tasiemka, czarny aksamit, płócienna podszewka, szycie
maszynowe. PME 31094
{69} Czapka, Sanniki (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), brak innych danych.
Adamaszek, wstążka w kwiaty, wąskie wstążeczki kolorowe, szycie ręczne.
PME 38879, [112]

{67} Cap, Rawa Mazowiecka, (pow. rawski, woj. łódzkie), no other data. Damask,
coloured silk ribbons, velvet, beads, lining. PME 31093

{73} Cap, Szamotuły (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), no other data.
Cotton linen, gauze, silk ribbons, wire thread, hand-sewn. PME 43920
{74} Cap, Marianna Przybyłek, Królowa Wola, (pow. tomaszowski, woj. łódzkie),
1984. Lining, ribbons, print, velvet ribbon, haberdashery, decorative string,
sequins. PME 47303

{77} Czapka, Cepelia, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Podszewka jedwabna, wstążka bawełniana, haft koralikowy, szycie ręczne i maszynowe.
PME 49688

{77} Cap, Cepelia, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Silk lining,
cotton ribbon, coral hooks, hand and machine rails. PME 49688
{78} Cap, Cepelia, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Silk lining,
cotton ribbon, bead embroidery, small ribbon, hand- and machine-sewn. PME
49689
{79} Cap, woj. łódzkie (r. opoczyński), 1st half of the 20th century, no other
data. Silk damask, cotton canvas, velvet, bead braid, soutache. PME 55256
{80} Scarf, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1970s, no
other data. Poplin, flat embroidery, mouline. PME 54500
{81} Scarf, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1970s, no
other data. Poplin, flat embroidery, mouline. PME 545001
Dresses
{82} Dress, Antonina Sosnowska, Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie),
1940, no other data. Homemade linen and wool fabric, velvet ribbon, silk; handsewn, grosgrain weave, needlework. PME 463
{83} Dress, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie, r. rawsko-opoczyński),
before 1949, no other data. Factory canvas, silk ribbon, cotton fabric, hand- and
machine-sewn. PME 1303

KWIZYTY

{76} Czapka, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Wstążka jedwabna,
tkanina bawełniana, haft koralikowy, szycie ręczne i maszynowe. PME 49687

{76} Cap, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988. Silk ribbon, cotton
fabric, bead embroidery, hand- and machine-sewn. PME 49687

RE

{66} Baby cap, woj. dolnośląskie, 19th century, no other data. Brocaded taffeta,
moiré ribbon, flannel. PME 25624

{72} Czapka, Maria Wrzosek, Radzice Małe (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1980, brak innych danych. Płótno, adamaszek, wstążka stilonowa, aksamitka,
sutasz. PME 43240, [112]

PHERNAL

{60} Czepek niemowlęcy, Grodziszcze (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie),
XIX w., brak innych danych. Brokat broszowany, koronka fabryczna, srebrna
koronka. PME 24246

{61} Cap, Sanniki, (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), 1953, no other data.
Damask, floral ribbon, coloured silk ribbons, tulle, beads, linen lining. PME
24266

{71} Czapka, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), brak innych danych. Adamaszek, podszewka, jedwabna tasiemka, drobne koraliki, cekiny, sztuczne
kwiatki. PME 40220
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{59} Czapka, Władysława Grzegory, Teresew (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1935.
Adamaszek, tasiemka bawełniana, sutasz, cekiny, szklane rurki. PME 23888,
[220]

{60} Baby cap, Grodziszcze (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), 19th century,
no other data. Brocade, factory lace, silver lace. PME 24246

{84} Dress, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1961, no
other data. Linen, wool, velvet, factory fabric, bead embroidery, flat embroidery,
machine embroidery. PME 6965
{85} Girls' dresses inspired by urban fashion: Dress, Rawa Mazowiecka (pow.
rawski, woj. łódzkie, r. rawsko-opoczyński), before 1961, no other data. Factory
fabric, velvet ribbon, beads, sequins; machine-sewn.Dress, Królowa Wola (pow.
Tomaszowski, woj. łódzkie, r. opoczyński), before 1980, no other data. Factory
fabric, velvet ribbon, machine-sewn. PME 7399, PME 47304, [217] [218]

Sukienki

{86} Dress, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Biała),
before 1959, no other data. Homespun linen and wool, beaded galloon, linen
canvas, brush ribbon; hand sewing, machine sewing. PME14246

{82} Sukienka, Antonina Sosnowska, Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), 1940, brak innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamitka, jedwab;
szycie ręczne, splot rypsowy, iglicowanie. PME 463

{87} Dress, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), before
1959, no other data. Homespun wool with longitudinal stripes, black velvet
ribbon, sash. PME14351

{83} Sukienka, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie, r. rawsko-opoczyński), przed 1949, brak innych danych. Płótno fabryczne, tasiemka jedwabna,
tkanina bawełniana, szycie ręczne i maszynowe. PME 1303

{88} Dress, Anna Cholewa, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), before 1959, no other data. Factory wool, silk, linen lining, factory band,
canvas; flat embroidery, broderie anglaise. PME 14619, [207]
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{84} Sukienka, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1961, brak
innych danych. Len, wełna, aksamit, materiał fabryczny, haft koralikowy, haft
płaski, haft maszynowy. PME 6965

{89} Dress, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński),
before 1960, no other data. Woollen-cotton homespun fabric, woollen cord,
linen weave and interlaced. PME21533

{96} Sukienka, „Cepelia”, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988, brak
innych danych. Samodział lniano-wełniany, splot rypsowy, galon koralikowocekinowy, szycie maszynowe. PME 49691

Skirts

{85} Sukienki dziewczęce inspirowane modą miejską: Sukienka, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie, r. rawsko-opoczyński), przed 1961, brak innych danych. Materiał fabryczny, aksamitka, koraliki, cekiny, szycie maszynowe.
Sukienka, Królowa Wola ( pow. Tomaszowski, woj. łódzkie, r. opoczyński), przed
1980, brak innych danych. Materiał fabryczny, aksamitka, szycie maszynowe,
PME 7399, PME 47304, [217] [218]

{90} Dress, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1963, no
other data. Wool, velvet, sequins, crêpe, mouliné, brocaded ribbons; embroidery,
flat embroidery. PME 26226, [208]

{97} Sukienka, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), tkanina
z lat 20. XX w., uszyta w latach 70. XX wieku, brak innych danych. Tkanina wełniana, splot rypsowy, podszewka, aksamitka, iglicowanie, tkanie przez deskę,
szycie maszynowe. PME 54497

{86} Sukienka, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie, Kurpie Puszcza Biała),
przed 1959, brak innych danych. Samodział lniano-wełniany, galon koralikowy,
płótno lniane, tasiemka szczotka, szycie ręczne, szycie maszynowe. PME14246
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{89} Sukienka, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński), przed 1960, brak innych danych. Samodział wełniano-bawełniany,
sznureczek wełniany, splot płócienny i przetykany. PME 21533
{90} Sukienka, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1963, brak
innych danych. Wełna, aksamit, cekiny, kreton, mulina, wstążki broszowane,
haft, haft płaski. PME 26226, [208]
{91} Sukienka, Majcher Feliksa, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1972, brak innych danych. Osnowa lniana, wątek wełniany, aksamit,
cekiny, splot rypsowy. PME 35255
{92} Sukienka, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1976, brak innych danych. Aksamit, samodział lniano-wełniany, mulina,
cekiny, gipiura, galony. PME 38803
{93} Sukienka, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1976, brak innych danych. Samodział wełniany, aksamit, taśma z koralików, haft. PME 38811
{94} Sukienka, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1981, brak
innych danych. Samodział wełniany, płótno bawełniane, aksamit, cekiny, haft
ręczny, splot rypsowy, szycie maszynowe i ręczne. PME 42969
{95} Sukienka, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), ok. 1980, brak
innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamit, galony, podszewka, szycie
ręczne, haft płaski. PME 42972

{93} Dress, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1976, no other data. woollen homespun, velvet, beaded tape, embroidery.
PME 38811
{94} Dress, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1981, no other
data. Woollen homespun, cotton canvas, velvet, sequins; hand embroidery,
grosgrain weave, machine- and hand-sewn. PME 42969
{95} Dress, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), c. 1980, no other data.
Linen and wool homespun, velvet, braids, lining; hand-sewn, flat embroidery.
PME 42972
{96} Dress, “Cepelia”, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988, no other
data. Linen and wool homespun, grosgrain weave, bead-sequin braid; machine-sewn. PME 49691
{97} Dress, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), fabric from
the 1920s., sewn in the 1970s., no other data. Wool fabric, grosgrain weave,
lining, velvet, needlework, board weaving, machine-sewn. PME 54497
{98} Dress, Zofia Nowak, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),
1960s, no other data. Stylon, cotton canvas, stylon lace. PME 55679
{99} Dress with a sewn-on apron, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), c. 1965,
no other data. Milanese silk, nylon, factory made cotton cloth, machine-sewn.
PME 55864

Petticoats

{98} Sukienka, Zofia Nowak, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),
lata 60. XX w., brak innych danych. Stylon, płótno bawełniane, koronka stylonowa. PME 55679

{104} Petticoat, Anna Cholewa, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), before 1959, no other data. Cotton canvas, machine lace, machine-sewn.
PME14677

{99} Sukienka z doszytą zapaską, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), ok. 1965,
brak innych danych. Milanez, nylon, płótno bawełniane fabryczne, szycie
maszynowe. PME 55864

{105} Petticoat, Wanda Brzozowska, Sromów, (pow. łowicki, woj. łódzkie, r.
łowicki), c. 1980, no other data. Linen canvas, factory; factory embroidery,
machine-sewn. PME 42975

{100} Sukienka z doszytą zapaską, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), ok.
1965, brak innych danych. Stylon dziany – non iron, koronka stylonowa, szycie
maszynowe. PME 55865

{106} Petticoat, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), 1970s, no
other data. Cotton canvas, hand- and machine-sewn. PME 55680

{101} Sukienka, okolice Łowicza (pow. łowicki, woj. łódzkie), pocz. lat 60. XX w.,
brak innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamit, cekiny, splot rypsowy,
szycie ręczne i maszynowe. PME 55916
Spódnice

{107} Petticoat, woj. wielkopolskie, c. 1965, no other data. Cotton canvas, machine-sewn. PME 55866
{108} Petticoat, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), c. 1965, no other data.
Cotton canvas, cotton lace, machine-sewn. PME 55867

{102} Spódnica, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Zielona), ok. 1975, brak
innych danych. Tkanina samodziałowa, szycie maszynowe. PME 55835

{109} Petticoat, pow. łowicki (woj. łódzkie), early 1960s. no other data. Cotton
fabric, elastic band, machine-sewn, machine-made broderie anglaise. PME
55918

{103} Spódnica, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), brak innych danych.
Tybet, płótno bawełniane, fabryczne szycie maszynowe. PME 55958

{110} Petticoat, Warszawa (woj. mazowieckie), interwar period of the 20th century, no other data. Batiste, linen lace, crochet lace, machine-sewn. PME57883

Halki

Aprons

{104} Halka, Anna Cholewa, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), przed 1959, brak innych danych. Płótno bawełniane, koronka maszynowa, szycie maszynowe. PME 14677

{111} Apron, Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), before 1948, no other
data. Linen and woollen homespun, velvet ribbon, rope; grosgrain weave,
needling. PME 465, [111]

{105} Halka, Wanda Brzozowska, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
ok. 1980, brak innych danych. Płótno lniane, fabryczne, haft fabryczny, szycie
maszynowe. PME 42975

{112} Apron, Radzice (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), before 1952,
no other data. Wool homespun, hand-sewn. PME5108

{100} Dress with a sewn-on apron, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), c. 1965,
no other data. Knitted stylon - non iron, stylon lace; machine-sewn. PME 55865

{106} Halka, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), lata 70. XX w.,
brak innych danych. Płótno bawełniane, szycie ręczne i maszynowe. PME
55680

{101} Dress, near Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), early 1960s, no other data.
Linen and woollen homespun, velvet, sequins, grosgrain weave, hand- and
machine-sewn. PME 55916

{107} Halka, woj. wielkopolskie, ok. 1965, brak innych danych. Płótno bawełniane, szycie maszynowe. PME 55866
{108} Halka, woj. wielkopolskie (r. biskupiański), ok. 1965, brak innych danych.
Płótno bawełniane, koronka bawełniana, szycie maszynowe. PME 55867
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{88} Sukienka, Anna Cholewa, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), przed 1959, brak innych danych. Wełna fabryczna, jedwab, lniana podszewka, taśma fabryczna, płótno, haft płaski, haft angielski. PME 14619, [207]

{92} Dress, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1976, no other data. Velvet, homespun linen and wool, mouliné, sequins,
guipure, braids. PME 38803

{103} Skirt, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), no other data. Combed
wool, cotton canvas, factory machine-sewn. PME55958
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{87} Sukienka, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), przed
1959, brak innych danych. Samodział wełniany w podłużne prążki, czarna
aksamitka, tasiemka. PME14351

{91} Dress, Feliksa Majcher, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
before 1972, no other data. Linen warp, wool weft, velvet, sequins, grosgrain
weave. PME 35255

{102} Skirt, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Zielona), c. 1975, no other data.
Homespun fabric, machine-sewn. PME 55835

{113} Apron, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), before
1987, no other data. Woollen homespun, linen warp, sash, ribbon; grosgrain
weave, hand-sewn. PME14356
{114} Apron, Włodawa (pow. włodawski, woj. lubelskie), before 1958, no other.
Homespun canvas, twill weave, machine-sewn. PME 14610
{115} Apron, Cholewa Anna, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), before 1959, no other data. Cotton canvas, machine and hand embroidery, machine-sewn. PME 14771
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{109} Halka, pow. łowicki (woj. łódzkie), pocz. lat 60. XX w., brak innych danych.
Tkanina bawełniana, gumka, szycie maszynowe, maszynowy haft angielski.
PME 55918

{116} Apron, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński),
before 1960, no other data. Cotton, canvas and interlaced weave. PME 21534

{122} Fartuch, Sromów (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), ok. 1980, brak
innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamit, galony, cekiny, splot
rypsowy, haft płaski, szycie ręczne i maszynowe. PME 42973

Corsets

{110} Halka, Warszawa (woj. mazowieckie), okres międzywojenny XX w., brak
innych danych. Batyst, koronka lniana, koronka szydełkowa, szycie maszynowe.
PME 57883
Fartuchy
{111} Fartuch, Inowłódz (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), przed 1948, brak
innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamitka, sznur, splot rypsowy,
iglicowanie. PME 465, [111]
{112} Fartuch, Radzice (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), przed
1952, brak innych danych. Samodział wełniany, szycie ręcznie. PME5108
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{115} Fartuch, Anna Cholewa, Pszczyna (pow. pszczyński, woj. śląskie, Górny
Śląsk), przed 1959, brak innych danych. Płótno bawełniane, haft maszynowy
i ręczny, szycie maszynowe. PME 14771
{116} Fartuch, Olsztyn (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, r. warmiński), przed 1960, brak innych danych. Bawełna, splot płócienny i przetykany.
PME 21534
{117} Fartuch, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1963,
brak innych danych. Samodział wełniany, aksamit, cekiny, haft płaski, szycie
ręczne. PME 26227

{119} Apron, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
before 1965, no other data. Linen and woollen homespun, velvet, mouline;
machine embroidery, machine-sewn, hand-sewn. PME 38804
{120} Apron, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1976, no other
data. Silk, embroidery. PME 38812
{121} Apron, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1981, no other
data. Wool homespun, velvet, velvet ribbon, sequins; Grosgrain weave, hand
embroidery, machine and hand sewing. PME 42970, [204]

{124} Fartuch, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), lata
70. XX w., brak innych danych. Osnowa lniana, wątek wełniany, splot rypsowy,
aksamitki, cekiny, sznurek wełniany, pompony, szycie maszynowe. PME 54498
{125} Fartuch, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), lata 70.
XX w., brak innych danych. Samodział wełniany, osnowa lniana, wątek wełniany,
splot rypsowy, aksamitka, krajka, pompony. PME 54499
{126} Fartuch, Zofia Nowak, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),
lata 60. XX w., brak innych danych. Kremplina, koronka stylonowa. PME 55681
{127} Fartuch, pow. łowicki (woj. łódzkie), pocz. lat 60. XX w., brak innych
danych. Samodział lniano-wełniany, aksamit, kremplina, tasiemki fabryczne,
cekiny, splot rypsowy, szycie ręczne i maszynowe, haft maszynowy. PME 55917

{131} Corset, woj. małopolskie, before 1976, no other data. Velvet, tape, string,
sequins; hand and machine-sewn. PME 39262
{132} Corset, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), 1930s, no other data.
Velvet, cotton canvas, sequins, glass beads, hand-sewn. PME 58101
{133} Corset, Warszawa, (woj. mazowieckie), 2nd half of the 20th century, no
other data. Velvet, sequins, hand-sewn. Small corset in the the so-called Cracow fashion style. PME 58865
{134} Corset, woj. małopolskie, interwar period of the 20th century, no other
data. Combed wool, cotton canvas, sequins, beads, brocade crenate tape,
hand- and machine-sewn. PME58901
{135} Corset, Kraków (woj. małopolskie), 1940/1950, no other data. Velvet,
haberdashery, canvas, bead embroidery, machine-sewn. PME 59455

{122} Apron, Sromów, (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), c. 1980, no other
data. Linen and woollen homespun, velvet, braids, sequins, grosgrain weave,
flat embroidery, hand- and machine-sewn. PME 42973

{128} Fartuch, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), brak innych danych.
Batyst, maszynowy haft angielski. PME 55959

{136} Corset, woj. małopolskie, 1940s. no other data. Velvet, canvas, haberdashery, bead embroidery, machine-sewn. Corset in the so-called Cracow
fashion style PME 59456

{123} Apron, “Cepelia”, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988, no
other data. Wool homespun, crocheted woollen lace, bead-sequin braid; hand
sewing. PME 49690

{129} Fartuch, Warszawa (woj. mazowieckie), II poł. XX w., bark innych danych.
Bawełna, wełna, szycie ręczne i maszynowe. Fartuszek do stroju tzw. mody
krakowskiej. PME 58866

{137} Corset, Wałbrzych, (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), 2nd half of the
1940s, no other data. Velvet, beads, sequins, machine-sewn. Small corset in
the so-called Cracow fashion style. PME 60127, [212]

{124} Apron, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1970, no
other data. Linen warp, woollen weft, grosgrain weave, velvet ribbons, sequins,
woollen string, pompoms, machine-sewn. PME 54498

Gorsety

{138} Corset, Siedlce, (pow. wałbrzyski, woj. mazowieckie) 2nd half of the 1940s,
no other data. Velvet, beads, sequins, haberdashery, machine-sewn. Small
corset in the so-called Cracow fashion style. PME 60177, [212]

{130} Gorset, Kraków (woj. małopolskie), przed 1950, brak innych danych. Aksamit, podszewka bawełniana, jedwab, galoniki, guziki szklane, cekiny. PME 3267
{131} Gorset, woj. małopolskie, przed 1976, brak innych danych. Aksamit, taśma,
sznurek, cekiny, szycie ręczne i maszynowe. PME 39262

{118} Fartuch, Feliksa Majcher, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1972, brak innych danych. Osnowa lniana, wątek wełniany, cekiny, haft
maszynowy, splot rypsowy. PME 35256

{125} Apron, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), 1970s,
no other data. Woollen homespun, linen warp, woollen weft, grosgrain weave,
velvet ribbon, selvedge, pompoms. PME 54499
{126} Apron, Zofia Nowak, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),
1960s, no other data. Crimplene, stylon lace. PME 55681

{132} Gorset, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), lata 30. XX w., brak
innych danych. Aksamit, płótno bawełniane, cekiny, koraliki szklane, szycie
ręczne. PME 58101

{119} Fartuch, Zofia Jabłońska, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1965, brak innych danych. Samodział lniano-wełniany, aksamit, mulina,
haft maszynowy, szycie maszynowe, szycie ręczne. PME 38804

{127} Apron, pow. łowicki (woj. łódzkie), early 1960s, no other data. Linen and
woollen homespun, velvet, crimplene, factory ribbons, sequins, grosgrain
weave, hand- and machine-sewn, machine embroidery. PME55917

{120} Fartuch, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1976, brak
innych danych. Jedwab, haftowanie. PME 38812

{128} Apron, woj. małopolskie (Krakowiacy Zachodni), no other data. Batiste,
machine broderie anglaise. PME55959

{121} Fartuch, Osiek (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), przed 1981, brak
innych danych. Samodział wełniany, aksamit, wstążka, cekiny, splot rypsowy,
haft ręczny, szycie maszynowe i ręczne. PME 42970, [204]

{129} Apron, Warszawa (woj. mazowieckie), 2nd half of the 20th century, no
other data. Cotton, wool, hand- and machine-sewn. Apron for the so-called
official Cracow fashion costume. PME 58866

{133} Gorset, Warszawa (woj. mazowieckie), II poł. XX w., brak innych danych.
Aksamit, cekiny, szycie ręczne. Gorsecik w stylu tzw. mody krakowskiej. PME
58865
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{114} Fartuch, Włodawa (pow. włodawski, woj. lubelskie), przed 1958, brak
innych danych. Płótno samodziałowe, splot skośny, szycie maszynowe. PME
14610

{118} Apron, Feliksa Majcher, Różyce (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1972, no other data. Linen warp, wool weft, sequins; machine embroidery,
grosgrain weave. PME 35256

{123} Fartuch, „Cepelia”, woj. mazowieckie (Kurpie Puszcza Biała), 1988, brak
innych danych. Samodział wełniany, koronka wełniana szydełkowa, galon
koralikowo-cekinowy, szycie ręczne. PME 49690

{130} Corset, Kraków (woj. małopolskie), before 1950, no other data. Velvet,
cotton lining, silk, small braids, glass buttons, sequins. PME 3267
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{113} Fartuch, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie, r. opoczyński), przed
1987, brak innych danych. Samodział wełniany, osnowa lniana, tasiemka, wstążeczka, splot rypsowy, szycie ręczne. PME 14356

{117} Apron, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki), before 1963, no
other data. Wool homespun, velvet, sequins; flat embroidery, hand-sewn. PME
26227

Trousers
{139} Trousers, r. łowicki, 1930s. No other data. Woollen homespun, velvet, handand machine-sewn. Boys’ trousers with a waistcoat sewn-on, PME 1197, [206]
{140} Trousers, St. Ozimkowa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
before 1981, no other data. Wool homespun, grosgrain weave, machine-sewn.
PME 42965
{141} Trousers, Zakopane, (woj. małopolskie, powiat tatrzański, r. podhalański),
2nd half of the 20th century, no other data. Fulled cloth, filoselle, hand embroidery, PME 54085

{134} Gorset, woj. małopolskie, okres międzywojenny XX w, brak innych danych.
Tybet, płótno bawełniane, cekiny, koraliki, taśma ząbkowa brokatowa, szycie
ręczne i maszynowe. PME 58901

{142} Trousers, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański),
1970s, no other data. Cotton canvas, denim, elastic band. PME 55675

{135} Gorset, Kraków (woj. małopolskie), 1940/1950, brak innych danych. Aksamit, pasmanteria, płótno, haft koralikowy, szycie maszynowe. PME 59455

{143} Trousers, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański),
1970s, no other data. Factory canvas, machine-sewn. PME 55872
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{136} Gorset, woj. małopolskie, lata 40. XX w., brak innych danych. Aksamit,
płótno, pasmanteria, haft koralikowy, szycie maszynowe. Gorsecik w stylu tzw.
mody krakowskiej. PME 59456

{144} Trousers, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański),
1970s, no other data. Factory canvas, machine-sewn. PME 55873

{149} Ubranko do chrztu, Warszawa (woj. mazowieckie), lata 20 XX w., brak
innych danych. Koronka tiulowa, gipiura gaza, haft maszynowy, szycie maszynowe. PME 57880, [123]

The Folklore Collection

{150} Koszulka do chrztu, Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), 1960,
brak innych danych. Batyst, koronka szydełkowa, szycie maszynowe. Prosta
koszulka z kołnierzykiem obszyta koronką szydełkową. PME 60188, [104]

The baptism

{137} Gorset, Wałbrzych (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), II poł. lat 40. XX
w., brak innych danych. Aksamit, koraliki, cekiny, szycie maszynowe. Gorsecik
w stylu tzw. mody krakowskiej. PME 60127, [212]
{138} Gorset, Siedlce (pow. siedlecki, woj. mazowieckie), II poł. lat 40. XX w.,
brak innych danych. Aksamit, koraliki, cekiny, pasmanteria, szycie maszynowe.
Gorsecik w stylu tzw. mody krakowskiej. PME 60177, [212]
Spodnie
{139} Spodnie, r. łowicki, lata 30 XX w. brak innych danych. Samodział wełniany,
aksamit, szycie ręczne i maszynowe. Spodenki chłopięce z doszytą kamizelką,
PME 1197, [206]
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{142} Spodnie, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański)
lata 70. XX w., brak innych danych; płótno bawełniane, drelich, gumka. PME
55675

Elements of christening attire
{146} Christening cape, Warszawa (woj. mazowieckie), before 1911, no other
data. Factory cotton lace. PME 53479
{147} Cap, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), c.1970, no other data.
Cotton, factory lace, machine sewing. PME 55126, [124]
{148} Christening outfit, Warszawa (woj. mazowieckie), 19th/20th century, no
other data. Batiste, lace, mother of pearl, machine-sewn. PME57454
{149} Christening outfit, Warszawa (woj. mazowieckie), 1920s no other data.
Tulle lace, guipure gauze, machine embroidery, machine-sewn. PME 57880,
[123]
{150} Baptism shirt, Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), 1960, no other
data. Batiste, crochet lace; machine-sewn. Straight shirt with a collar trimmed
with crochet lace. PME 60188, [104]

{151} Czapeczka do chrztu, Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), 1960,
brak innych danych. Batyst, koronka szydełkowa, szycie maszynowe. Czapeczka ozdobiona koronką szydełkową. PME 60189, [104]
Elementy ubioru do I Komunii Świętej
{152} Sukienka, wyrób rzemieślniczy, Siedlce (pow. siedlecki, woj. mazowieckie),
1976, brak innych danych. Jedwab wiskozowy, guziki z tworzywa sztucznego,
szycie maszynowe. Biała sukienka dziewczęca, długa, z długimi rękawami
i okrągłym kołnierzykiem, zapinana z tyłu i na rękawach na guziczki. PME
60179, [137]
{153} Torebka do sukni komunijnej, Agnieszka Świerczewska, Janów Podlaski
(pow. bialski, woj. lubelskie), 1968. Koronka bawełniana, podszewka, szycie
maszynowe i ręczne. PME 60190, [138]
{154} Rękawiczki do komunii świętej, wyrób rzemieślniczy, Janów Podlaski
(pow. bialski, woj. lubelskie), 1968. Koronka fabryczna, dzianina, szycie maszynowe. PME 60191/1-2, [138]

{143} Spodnie, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański) lata 70 XX w., brak innych danych; płótno fabryczne, szycie maszynowe,
PME 55872

{151} Christening cap, Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), 1960, no
other data. Batiste, crochet lace; machine-sewn. Bonnet decorated with crochet lace. PME 60189, [104]
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{144} Spodnie, Domachowo (pow. gostyński, woj. wielkopolskie, r. biskupiański) lata 70 XX w., brak innych danych; płótno fabryczne, szycie maszynowe,
PME 55873

{152} Dress, handicraft, Siedlce (pow. siedlecki, woj. mazowieckie), 1976, no
other data. Viscose silk, plastic buttons; machine-sewn. White girls’ dress, long,
with long sleeves and a round collar, fastened with buttons at the back and
on the sleeves. PME 60179, [137]

Chrzest

Pasy
{145} Pas, woj. małopolskie, przed I wojną św., brak innych danych. Trzy rodzaje
skóry, nity i kółka mosiężne, korale i rubinki, aplikacja. PME 51235
Elementy ubioru do chrztu
{146} Kapka chrzcielna, Warszawa (woj. mazowieckie), przed 1911, brak innych
danych. Koronka bawełniana fabryczna. PME 53479
{147} Czepek, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), ok. 1970, brak
innych danych; bawełna, koronka fabryczna, szycie maszynowe. PME 55126,
[124]
{148} Ubranko do chrztu, Warszawa (woj. mazowieckie), XIX/XX w., brak innych
danych. Batyst, koronka, masa perłowa, szycie maszynowe. PME 57454

{153} A handbag for a communion dress, Agnieszka Świerczewska, Janów
Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), 1968. Cotton lace, lining; machine- and
hand-sewn PME 60190, [138]
{154} Holy communion gloves, handicraft, Janów Podlaski (pow. bialski, woj.
lubelskie), 1968. Factory lace, knitted fabric; machine-sewn. PME 60191/1-2,
[138]

{155} Pieczywo obrzędowe – tzw. kukiełka, Anna Leśniak, Gostwica (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), lata 60. XX w. Ciasto pszenne, formowanie
ręczne. Pleciona chałka ok. metrowej długości tradycyjnie pieczona przez
matkę chrzestną. PME 27287, [106]
Świece
{156} Świeca chrzcielna, wyrób rzemieślniczy, ok. 1975, brak innych danych.
Stearyna, knot bawełniany, kalkomania; odlewanie, zdobienie. Świeca w kolorze żółtym ozdobiona kalkomanią przedstawiającą hostię i złotymi paskami.
PME 50746, [104]
{157} Świece chrzcielne, wyrób rzemieślniczy, H. Grzejszczak, Zabrze (woj.
śląskie), XX/XXI w. Stearyna, knot bawełniany, odlewanie, zdobienie. Świece
w kolorze białym, z naklejonymi złotymi zdobieniami i napisem: „Świeca pamiątkowa”. PME 58186, PME 58187, [104] [126]

{155} Ritual bread – kukiełka (the name means “puppet”), Anna Leśniak, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1960s. Wheat dough, handmade.
A one-meter long braided challah bun traditionally baked by the godmother.
PME 27287, [106]
Candles
{156} Baptismal candle, handicraft, c. 1975, no other data. Stearin, cotton wick,
decal; cast, decorated. Yellow candle decorated with golden stripes and a decal showing the Host. PME 50746, [104]
{157} Baptismal candles, handicraft, H. Grzejszczak, Zabrze (woj. śląskie),
20th/21st century Stearin, cotton wick; cast, decorated. White candles with
gold ornaments and the inscription: “Commemorative candle”. PME 58186,
PME 58187, [104] [126]
White outfits
{158} White outfit, factory product, Firma Handlowo-Produkcyjna Open, Józef
Prejzner, Rzeszów, 2008. Polyester, gold and silver threads, sequins; machine-sewn, machine embroidery. Little robe of decorative napkins with an
embroidered commemorative motif and an inscription. The edges are serrated.
PME 57694, PME 57695

KWIZYTY

{141} Spodnie, Zakopane, (woj. małopolskie, powiat tatrzański, r. podhalański),
II poł. XX w., brak innych danych. Folowane sukno, kordonek, haft ręczny, PME
54085

{145} Belt, woj. małopolskie, before World War I, no other data. Three types of
leather, rivets and brass rings, beads and rubies, applique. PME51235
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{140} Spodnie, St. Ozimkowa, Kocierzew (pow. łowicki, woj. łódzkie, r. łowicki),
przed 1981, brak innych danych. Samodział wełniany, splot rypsowy, szycie
maszynowe. PME 42965

Belts

{159} White outfit, factory product, 20th/21st century, no other data. Polyester,
factory lace, silver thread; machine-sewn, machine embroidery. A little robe
made of a decorative napkin with an embroidered commemorative motif and
an inscription. The edges are trimmed with lace. PME 58097, [125]
Occasional prints
{160} Baptism souvenir, handicraft, early 21st century, no other data. Paper,
textile artificial flowers, liquid glue, paint; printing, forming, gluing. A souvenir
in the shape of an open book with a gilded cover and a text field to be completed. PME 56456
{161} Baptism souvenir, cottage industry, before 1939, no other data. Paper,
paints, glass, wood; printing, embossing, gluing, painting. A souvenir in the
form of a picture in a wooden glass frame. Images of the baptism of Christ and
Christ carrying the Cross adorned with paper decorations, wishes written in
German. PME 57116, [127]
{162} Baptism souvenir, factory product, Wydawnictwo Amos, Bydgoszcz (woj.
kujawsko-pomorskie), 20th/21st century. Paper, print. A coloured commemorative book with pictures and wishes. Shades of pink. PME 58098
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Białe szatki

{163} Baptism souvenir, factory product, Poznań (woj. wielkopolskie), 20th/21st
century, no other data. paper, haberdashery, metal, printing, die cutting, gluing.
Album in a book jacket with haberdashery on the outside and a holy medal
inside. Shades of blue. PME 58099

I Komunia Święta

{173} Wax votive offerings – figurines of children, Krzynowłoga Wielka (pow.
przasnyski, woj. mazowieckie), c. 1960, no other data. Beeswax; shaped by
hand. PME 25931, PME 25932, PME 25933, PME 25934, PME 25935, [105]

{158} Białe szatki, wyrób fabryczny, Firma Handlowo-Produkcyjna Open, Józef
Prejzner, Rzeszów, 2008. Poliester, nici złote i srebrne, cekiny, szycie maszynowe, haft maszynowy. Szatki w formie ozdobnych serwetek z wyhaftowanym
okolicznościowym motywem i napisem. Brzegi wykończone ząbkami. PME
57694, PME 57695
{159} Biała szatka, wyrób fabryczny, XX/XXI w., brak innych danych. Poliester,
koronka fabryczna, nić srebrna, szycie maszynowe, haft maszynowy. Szatka
w formie ozdobnej serwetki z wyhaftowanym okolicznościowym motywem
i napisem. Brzegi obszyte koronką. PME 58097, [125]
Druki okolicznościowe
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{162} Pamiątka chrztu świętego, wyrób fabryczny, Wydawnictwo Amos, Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), przeł. XX/XXI w. Papier, druk. Kolorowa
książeczka pamiątkowa z obrazkami i życzeniami wewnątrz. Utrzymana w tonacji różowej. PME 58098
{163} Pamiątka chrztu świętego, wyrób fabryczny, Poznań (woj. wielkopolskie),
przeł. XX/XXI w., brak innych danych. Papier, pasmanteria, metal, druk, sztancowanie, klejenie. Albumik w obwolucie z elementami pasmanteryjnymi na
zewnątrz i medalikiem w środku. Utrzymany w tonacji niebieskiej. PME 58099
{164} Pamiątka chrztu świętego, wyrób fabryczny, Warszawa (woj. mazowieckie), ok. 2005, brak innych danych. Papier, złota farba, folia, sztuczne kwiaty
z materiału, drukowanie, klejenie. Pamiątka w formie otwartej książki (stylizacja na książeczkę do nabożeństwa, małoformatową Biblię etc.). Ilustracja
z małym dzieckiem, bukiecik sztucznych kwiatów i wydrukowane życzenia.
PME 58100, [104] [128]
{165} Pamiątki chrztu świętego, wyrób rzemieślniczy, początek XX w., brak
innych danych. Papier, farba, drukowanie, tłoczenie, wycinanie, złocenie. Drukowane kartki okolicznościowe z kolorowymi wizerunkami przedstawiającymi:
postać anioła z krzyżem i kwiatami (PME 60209), żaglówkę i dwa gołębie oraz
koszyk z kwiatami (PME 60210), bukiet kwiatów i lustro (PME 60211), [104]

The First Holy Communion
Occasional prints
{166} First Holy Communion memento, handicraft, before 1911, no other data.
Oleograph, paper, cardboard, plush. A printed image depicting the Last Supper.
PME 56505, [107]
{167} First Holy Communion memento, handicraft, before 1907, no other data.
Oleograph, paper, cardboard. Printed image with a representation of of the
supper at Emaus (oleograph). PME 56506, [141]
{168} First Holy Communion memento, handicraft, before 1911, no other data.
Oleograph, paper, cardboard. A printed picture showing Christ giving the
communion to a saint. PME 56507, [142]
{169} First Holy Communion memento, handicraft, F. Kwinta, 1962, no other data.
Oleograph, paper, glass. A printed picture with a scene of a child receiving the
First Communion in a church. PME 57237
{170} First Holy Communion memento, handicraft, 1950s, no other data. Oleograph, paper, glass, plaster. A printed picture with a scene of Jesus giving the
Holy Communion to several children. PME 58214
{171} First Holy Communion memento, Katolicki Instytut Wydawniczy, 2nd half
of the 20th century. Oleograph, paper, glass. A printed picture with a scene of
Jesus giving the communion to a little girl. PME 58215

Annual rites
Wax votive offerings
{172} Wax votive offerings – figurines of children, Krzynowłoga Wielka (pow.
przasnyski, woj. mazowieckie), 1918–1930, no other data. Beeswax; shaped
by hand. PME 23640, PME 23641, PME 23642, PME 23643, PME 23644, PME
23645, PME 23646, [105]

{174} Wax votive offerings – a figurine of a child, Brodowe Łąki (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), before 1987, no other data. Beeswax, shaped by hand. PME
49398, [105]

{167} Pamiątka I Komunii Świętej, wyrób rzemieślniczy, przed 1907, brak innych
danych. Oleodruk, papier, tektura. Drukowany obrazek z przedstawieniem
wieczerzy w Emaus. PME 56506, [141]

{175} Wax votive offerings – Władysław Rogalski, figurines of children, Krypno
Kościelne (pow. moniecki, woj. podlaskie), 1980s. Beeswax; concrete mould
casting. PME 48249, PME 48250, PME 48251, PME 52573, PME 52574, [105]

{168} Pamiątka I Komunii Świętej, wyrób rzemieślniczy, przed 1911, brak innych
danych. Oleodruk, papier, tektura. Drukowany obrazek z przedstawieniem
Chrystusa udzielającego komunii świętemu. PME 56507, [142]
{169} Pamiątka I Komunii Świętej, wyrób rzemieślniczy, F. Kwinta, 1962, brak
innych danych. Oleodruk, papier, szkło. Drukowany obrazek ze sceną udzielania dziecku komunii w kościele. PME 57237
{170} Pamiątka I Komunii Świętej, wyrób rzemieślniczy, lata 50. XX w., brak
innych danych. Oleodruk, papier, szkło, gips. Drukowany obrazek ze sceną
udzielania komunii świętej przez Jezusa kilkorgu dzieciom. PME 58214
{171} Pamiątka I Komunii Świętej, Katolicki Instytut Wydawniczy, II poł. XX w.
Oleodruk, papier, szkło. Drukowany obrazek ze sceną udzielania przez Jezusa
komunii dziewczynce. PME 58215

Obrzędy doroczne
Wota woskowe
{172} Wota woskowe – figurki dzieci, Krzynowłoga Wielka (pow. przasnyski,
woj. mazowieckie), 1918-1930, brak innych danych. Wosk pszczeli, formowanie
ręczne. PME 23640, PME 23641, PME 23642, PME 23643, PME 23644, PME
23645. PME 23646, [105]
{173} Wota woskowe – figurki dzieci, Krzynowłoga Wielka (pow. przasnyski,
woj. mazowieckie), ok. 1960, brak innych danych. Wosk pszczeli, formowanie
ręczne. PME 25931, PME 25932, PME 25933, PME 25934, PME 25935, [105]
{174} Wotum woskowe – figurka dziecięca, Brodowe Łąki (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), przed 1987, brak innych danych. Wosk pszczeli, formowanie
ręczne. PME 49398, [105]

Summoning spring
{176} Marzanna, Wiktoria Boszczon, Szymocice (pow. raciborski, woj. śląskie),
c. 1970. Rags, hay, hemp bundles, tissue paper. An effigy made of rags and hay,
mounted on a stick wrapped in crepe paper. The head is covered with white
knit, topped with a wig made of hemp twigs combed into braids and a wreath.
Dressed in a white embroidered blouse and a floral pattern skirt. A bouquet of
crepe paper flowers is attached to her right hand. PME 34789, [157]
{177} Marzanna, Kobylanka (pow. gorlicki, woj. małopolskie), 2005, no other
data. Cotton canvas, factory fabric, factory lace, hay, straw, flax yarn; handsewn, machine-sewn. The effigy is made of white canvas, stuffed with hay and
straw. Dressed in a white blouse with broderie anglaise, a blue skirt with floral
motifs, a white linen apron and a scarf with fringes. PME 55571/1-5
{178} Marzanna, Kamila Stochaj, Tarnówko (pow. czarnkowsko-trzcianecki,
woj. wielkopolskie), 2014. Textiles, items of clothing, beads, rubber gloves,
a mop, newspaper and feather filling; sewing, fastening. Long, yellow-blue hair,
a characteristic coil around the head, clear outline of the eyes, mouth, nose,
expressive eyelashes. Mounted on a thick stick. PME 58496

KWIZYTY

{161} Pamiątka chrztu świętego, wyrób chałupniczy, przed 1939, brak innych
danych. Papier, farby, szkło, drewno, drukowanie, wytłaczanie, klejenie, malowanie. Pamiątka w formie obrazka w drewnianej ramce za szkłem. Wizerunki
chrztu Chrystusa i Chrystusa niosącego krzyż ozdobione galanterią papierową,
tekst życzeń w języku niemieckim. PME 57116, [127]

{165} Baptism souvenir, handicraft, early 20th century, no other data. Paper,
paint; printing, embossing, cutting, gilding. Printed greeting cards with colour
images depicting: an angel with a cross and flowers (PME 60209), a sailboat,
two pigeons and a basket with flowers (PME 60210), a bouquet of flowers and
a mirror (PME 60211), [104]

{166} Pamiątka I Komunii Świętej, wyrób rzemieślniczy, przed 1911, brak innych
danych. Oleodruk, papier, tektura, plusz. Drukowany obrazek z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. PME 56505, [107]
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{160} Pamiątka chrztu świętego, wyrób rzemieślniczy, pocz. XXI w., brak innych
danych. Papier, sztuczne kwiaty z materiału, klej w płynie, farba, drukowanie,
formowanie, klejenie. Pamiątka w kształcie otwartej książki ze złoconą okładką
i tekstem do uzupełnienia. PME 56456

{164} Baptism souvenir, factory product, Warszawa (woj. mazowieckie), c. 2005,
no other data. Paper, gold paint, foil, textile artificial flowers; printing, gluing.
A souvenir in the form of an open book (fashioned as a prayer book, a small
Bible, etc.). Illustration with a small child, a bouquet of artificial flowers and
printed wishes. PME 58100, [104] [128]

Druki okolicznościowe

{179} Marzanna, Oskar, Magdalena i Paweł Banasiak, Biskupice (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), early 21st century. Fabrics, twigs, straw, plastic
materials, stick; sewing, painting, fastening. The attire is dominated by white
and blue, long hair made of twigs, the body is stuffed with straw. Face clearly
painted. Effigy mounted on a stick. PME 58497
{180} The Gaik decorated twig, Anna Uliczka, Smolarnia (pow. krapkowicki,
woj. opolskie), c. 1970 Papier, crepe paper, plastic. Artificial spruce tree decorated with crepe paper ribbons and so-called suns – round ornaments made
of folded paper. PME 34798

{175} Wota woskowe – figurki dzieci, Władysław Rogalski, Krypno Kościelne (pow. moniecki, woj. podlaskie), lata 80 XX w. Wosk pszczeli, odlewanie
w betonowej formie. PME 48249, PME 48250, PME 48251, PME 52573, PME
52574, [105]
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Przywoływanie wiosny

Easter

{176} Marzanna, Wiktoria Boszczon, Szymocice (pow. raciborski, woj. śląskie),
ok. 1970. Szmaty, siano, pakuły konopne, bibuła. Kukła ze szmat i siana, osadzona na kiju okręconym krepiną. Głowa obciągnięta białym trykotem, zwieńczona
peruką z konopnych pakuł uczesanych w warkocze oraz wiankiem. Ubrana
w białą bluzkę z haftem i spódnicę z kwiatowym wzorem. Do prawej dłoni
przyczepiony bukiet kwiatów z bibuły. PME 34789, [157]

Clappers

{185} Kołatka jednomłotkowa, Stefański, woj. łódzkie, 1967. Drewno lipowe,
wycinanie, gładzenie, łączenie na kliny, ryzowanie, malowanie. PME 31020

{194} Clappers, Stanisław Maj, Kraków, 1985. Limewood, cutting, honing, joining
with small wooden pegs. PME 46559 (four-hammer), PME 46560 (single-hammer)

{177} Marzanna, Kobylanka (pow. gorlicki, woj. małopolskie), 2005, brak innych
danych. Płótno bawełniane, tkanina fabryczna, koronka fabryczna, siano, słoma, włókno lniane, szycie ręczne, szycie maszynowe. Kukła uszyta z białego
płótna, wypchana sianem i słomą. Ubrana w białą bluzkę z haftem angielskim,
niebieską spódnicę z motywami roślinnymi, zapaskę z białego płótna oraz
chustkę z frędzlami. PME 55571/1-5
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{180} Gaik, Maria Daniel, Anna Uliczka, Smolarnia (pow. krapkowicki, woj.
opolskie), ok. 1970. Papier, bibuła, tworzywo sztuczne. Sztuczne drzewko świerkowe przystrojone wstążkami z bibuły i tzw. słońcami – okrągłymi ozdobami
z papieru składanego w harmonijkę. PME 34798
Wielkanoc
Kołatki
{181} Kołatka („klekotka”) czteromłotkowa, Stanisław Arumiński, Niedzbórz
(pow. mławski, woj. mazowieckie), brak innych danych. Drewno, wycinanie,
gładzenie, łączenie na drewniane kołki. PME 2299
{182} Kołatka („klekotka”) jednomłotkowa, Jan Komorowski, Dębno (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1953. Drewno bukowe, gwoździe, wycinanie, gładzenie,
łączenie na gwoździe. PME 5718
{183} Kołatka („kłapaczka”) jednomłotkowa, Stanisław Wacek, Przysietnica
(pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Drewno dębowe, wycinanie, łączenie na kliny. PME 30738
{184} Kołatka („klekotka”) jednomłotkowa, woj. łódzkie, poł. XX w., brak innych
danych. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na kliny, ryzowanie.
PME 31019

{183} Single-hammer clapper (pl. kołatka, kłapaczka), Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Oak wood; cutting, wedging.
PME 30738
{184} Single-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), woj. łódzkie, mid 20th century, no other data. Limewood, cutting, honing, wedging, grooving. PME 31019

{187} Kołatka jedomłotkowa, poł. XX w., brak innych danych. Drewno, wycinanie,
gładzenie, łączenie na kołki. PME 34114
{188} Kołatka („klekotka”) jednomłotkowa, Józef Sterczyk, Daniec (pow. opolski,
woj. opolskie), 1970. Drewno orzechowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na
drewniane czopy. PME 34746
{189} Kołatka („klekotka”) ośmiomłotkowa, Szaniec (pow. buski, woj. świętokrzyskie), 1970, brak innych danych. Drewno, wycinanie, gładzenie, łączenie.
PME 34903

{185} One-hammer clapper, Stefański, woj. łódzkie, 1967. Limewood, cutting,
honing, wedging, grooving, painting. PME 31020

{190} Kołatka jednomłotkowa, Eugeniusz Pawelczyk, Kuzie (pow. łomżyński,
woj. podlaski), 1973. Drewno olchowe, gwoździe, wycinanie, gładzenie, łączenie
gwoździkami. PME 36934

{186} Single-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), Zygmunt Kryczka, Szaniec
(pow. buski, woj. świętokrzyskie), before 1939. Limewood, cutting, honing,
connecting with wooden nails. PME 34904

{191} Kołatki, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1975. Drewno lipowe,
wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki lub czopy. PME 39025 (czteromłotkowa),
PME 39026 (jednomłotkowa), PME 39625 (jednomłotkowa)

{187} Single-hammer clapper, mid 20th century, no other data. Wood, cutting,
honing, pegging. PME 34114

{192} Kołatka jednomłotkowa, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński,
woj. mazowieckie), 1974. Drewno, gwoździe, wycinanie, gładzenie, łączenie
gwoździami, malowanie farba olejną. PME 39042

{188} Single-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), Józef Sterczyk, Daniec
(pow. opolski, woj. opolskie), 1970. Walnut wood, cutting, honing, joining with
wooden pins. PME 34746
{189} Eight-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), Szaniec (pow. buski, woj.
świętokrzyskie), 1970, no other data. Wood, cutting, honing, joining. PME 34903
{190} Single-hammer clapper, Eugeniusz Pawelczyk, Kuzie (pow. łomżyński,
woj. podlaski), 1973. Alder wood, nails, cutting, honing, joining with small nails.
PME 36934
{191} Clappers, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1975. Limewood,
cutting, honing, connecting with pegs or pins. PME 39025 (four-hammer), PME
39026 (single-hammer), PME 39625 (single-hammer)

{193} Kołatki, Karol Brej, Jasło (woj. podkarpackie), 1985. Drewno, wycinanie,
gładzenie, toczenie, łączenie na kołki. PME 46555 (czteromłotkowa), PME
46557 (dwumłotkowa), PME 46558 (jednomłotkowa)
{194} Kołatki, Stanisław Maj, Kraków, 1985. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na drewniane kołeczki. PME 46559 (czteromłotkowa), PME
46560 (jednomłotkowa)
{195} Kołatka jednomłotkowa, Helena Wrzosek, Radzice Duże (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1985. Drewno, wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki, wypalanie.
PME 46561

{192} Single-hammer clapper, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński,
woj. mazowieckie), 1974. Wood, nails, cutting, honing, nailing, painting with oil
paint. PME 39042

{196} Kołatki, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1985. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na kliny i drutem, zbijanie
gwoździkami, toczenie. PME 46573 (ośmiomłotkowa), PME 46574 (czteromłotkowa), PME 46576 (jednomłotkowa)

{193} Clappers, Karol Brej, Jasło (woj. podkarpackie), 1985. Wood, cutting,
honing, turning, joining with pegs. PME 46555 (four-hammer), PME 46557
(two-hammer), PME 46558 (single-hammer)

{197} Kołatka czteromłotkowa, August Szwajca, Tresna (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1985. Drewno, wycinanie, struganie, łączenie za pomocą gwoździków.
PME 46597, [170]

{195} Single-hammer clapper, Helena Wrzosek, Radzice Duże (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1985. Wood, cutting, honing, pegging, burning. PME 46561
{196} Clappers, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1985. Limewood, cutting, honing, wedging and wire joining, nailing,
turning. PME 46573 (eight-hammer), PME 46574 (four-hammer), PME 46576
(single-hammer)
{197} Four-hammer clapper, August Szwajca, Tresna (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1985. Wood, cutting, planing, connecting with nails. PME 46597, [170]
{198} Single-hammer clapper, Stanisław Mazurek, Potasznia (pow. krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Wood, cutting, honing, pegging. PME 46604
{199} Clapper (Easter clapper), Stanisław Mazurek, Potasznia (pow. krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Wood. The instrument consists of a board with
a handle and two boards of the same dimensions without handles, connected
by a string threaded through a burnt-out hole. Moving the boards produces
a characteristic crackling sound. PME 46605
{200} Clappers, Kazimierz Nowak, Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj.
śląskie), 1985. Limewood; cutting, honing, connecting with pegs. PME 46636
(single-hammer), PME 46637 (two-hammer), PME 46638 (four-hammer)
{201} Three-hammer clapper, Stanisław Grochulski, Wola Załężna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Wood, cutting, honing, wedging. PME 47894

KWIZYTY

{179} Marzanna, Oskar, Magdalena i Paweł Banasiak, Biskupice (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), pocz. XXI w. Tkaniny, pakuły, słoma, materiały plastyczne, kij, szycie, malowanie, mocowanie. W stroju przewaga bieli i błękitu,
włosy długie z pakuł, korpus wypchany słomą. Twarz wyraźnie wymalowana.
Kukła osadzona na kiju. PME 58497

{182} Single-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), Jan Komorowski, Dębno
(pow. brzeski, woj. małopolskie), 1953. Beech wood, nails; cutting, honing,
joining with nails. PME 5718

{186} Kołatka („klekotka”) jednomłotkowa, Zygmunt Kryczka, Szaniec (pow.
buski, woj. świętokrzyskie), przed 1939. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie,
łączenie na drewniane gwoździe. PME 34904
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{178} Marzanna, Kamila Stochaj, Tarnówko (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj.
wielkopolskie), 2014. Tkaniny, elementy odzieży, korale, gumowe rękawiczki,
mop, wypełnienie z gazet i pierza, szycie, mocowanie. Włosy długie, żółtoniebieskie, charakterystyczny zwój wokół głowy. Wyraźny rysunek oczu, ust,
nosa, wyraziste rzęsy. Osadzona na grubym kiju. PME 58496

{181} Four-hammer clapper (pl. kołatka, klekotka), Stanisław Arumiński, Niedzbórz (pow. mławski, woj. mazowieckie), no other data. Wood, cutting, honing,
joining with wooden pegs, PME 2299

{202} Single-hammer clapper, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj.
mazowieckie), 1986. Limewood, cutting, honing, connecting with nails. PME
48834
{203} Clapper, Jan Puk, Trześń (pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie), 1990.
Wood, cutting, honing, pegging, gluing. PME 50802 (two-hammer), PME 57151
(single-hammer)
Rattles
{204} Rattle, Dębno (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1953, no other data. Wood,
cutting, assembling, connecting with pegs. PME 5475, [171]
{205} Rattle, Irena Mrożkiewicz, Królewo (pow. płoński, woj. mazowieckie),
1963. Limewood, nails, cutting, assembling, connecting with pegs, nailing.
PME 29845
{206} Rattle, Tomasz Rychaj, Leszczyny (pow. przemyski, woj. podkarpackie),
1967. Limewood, cutting, assembling, painting. PME 30499
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{198} Kołatka jednomłotkowa, Stanisław Mazurek, Potasznia (pow. krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Drewno, wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki. PME
46604

{207} Rattle, Józef Sterczyk, Daniec (pow. opolski, woj. opolskie), 1970. Walnut
wood, metal, cutting, fastening, joining with metal rivets, PME 34747

{211} Terkotki, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1978-1986. Drewno, farby, struganie, zbijanie, łączenie, malowanie. PME
42892, PME 49136, PME 49137

“Pucheroki”

{199} Kołatka (klekotka wielkanocna), Stanisław Mazurek, Potasznia (pow.
krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Drewno. Instrument składa się z deski
z rączką oraz dwóch deseczek o tych samych wymiarach bez rączki, połączonych sznurkiem przewleczonym przez wypalony otwór. Poruszanie deseczkami
wywołuje charakterystyczny trzaskający dźwięk. PME 46605
{200} Kołatki, Kazimierz Nowak, Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj. śląskie), 1985. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki. PME 46636
(jednomłotkowa), PME 46637 (dwumłotkowa), PME 46638 (czteromłotkowa)
{201} Kołatka trójmłotkowa, Stanisław Grochulski, Wola Załężna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Drewno, wycinanie, gładzenie, łączenie na kliny.
PME 47894
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{213} Terkotka, Karol Brej, Jasło (woj. podkarpackie), 1985. Drewno, wycinanie,
montowanie, łączenie. PME 46556

{210} Rattle, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1977.
Wood, planing, assembling, painting with water paint, PME 41049

{214} Terkotki, Włodzimierz Naumiuk, Kamionka (pow. białostocki, woj. podlaskie), 1985. Drewno, wycinanie, struganie, montowanie, łączenie na kliny. PME
46566, PME 46567, PME 46568

{211} Rattle, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1978-1986. Wood, paints, planing, nailing, joining, painting. PME 42892, PME
49136, PME 49137
{212} Rattle, Iłów (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie), before 1939, no other
data, Wood, cutting, planing. PME 45144
{213} Rattle, Karol Brej, Jasło (woj. podkarpackie), 1985. Wood, cutting, assembling, joining. PME 46556
{214} Rattles, Włodzimierz Naumiuk, Kamionka (pow. białostocki, woj. podlaskie), 1985. Wood, cutting, planing, assembling, wedging. PME 46566, PME
46567, PME 46568

Terkotki

{215} Rattles, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1985. Wood, nails, wire, cutting, assembling, studding, joining with nails and
screws. PME 46571, PME 46572, PME 46575 (wheelbarrow rattle)

{205} Terkotka, Irena Mrożkiewicz, Królewo (pow. płoński, woj. mazowieckie),
1963. Drewno lipowe, gwoździe, wycinanie, montowanie, łączenie na kołki,
zbijanie gwoździkami. PME 29845

{216} Rattle, Stanisław Mazurek, Potasznia (pow. krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Limewood, nails, cutting, assembling, connecting with pegs, nailing.
PME 46603

{206} Terkotka, Tomasz Rychaj, Leszczyny (pow. przemyski, woj. podkarpackie),
1967. Drewno lipowe, wycinanie, montowanie, malowanie. PME 30499

{217} Rattles, Kazimierz Nowak, Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj.
śląskie), 1985. Aspen wood, pine wood, cutting, press-fitting, joining with pegs,
grooving, burning. PME 46639, PME 46640, PME 46641

{207} Terkotka, Józef Sterczyk, Daniec (pow. opolski, woj. opolskie), 1970.
Drewno orzechowe, metal, wycinanie, mocowanie, łączenie na metalowe nity.
PME 34747

{218} Rattle, August Szwajca, Tresna (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1985. Oak
wood, planing, cutting, assembling, pegging. PME 46598, [108]

{208} Terkotki, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1974.
Drewno lipowe, drewno dębowe, wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki. PME
39024, PME 39027
{209} Terkotka, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Drewno lipowe, wycinanie, zbijanie gwoździkami, malowanie.
PME 39043
{210} Terkotka, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1977. Drewno, struganie, montowanie, malowanie farbami wodnymi. PME 41049

{219} Rattle, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986.
Wood, nails, cutting, assembling, nailing. PME 48835, [108]
{220} Rattles, Jan Puk, (pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie), 1990. Wood,
planing, assembly, gluing. PME 50803, PME 57149, PME 57150

{215} Terkotki, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1985. Drewno, gwoździe, drut, wycinanie, montowanie, nabijanie ćwiekami,
łączenie na gwoździe i wkręty. PME 46571, PME 46572, PME 46575 (terkotka
taczkowa)
{216} Terkotka, Stanisław Mazurek, Potasznia (pow. krasnostawski, woj. lubelskie), 1985. Drewno lipowe, gwoździe, wycinanie, montowanie, łączenie na
kołki, zbijanie gwoździkami. PME 46603
{217} Terkotki, Kazimierz Nowak, Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj.
śląskie), 1985. Drewno osinowe, drewno sosnowe, wycinanie, montowanie na
wcisk, łączenie na kołki, żłobienie, wypalanie. PME 46639, PME 46640, PME
46641
{218} Terkotka, August Szwajca, Tresna (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1985.
Drewno dębowe, struganie, wycinanie, montowanie, łączenie na kołki. PME
46598
{219} Terkotka, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie),
1986. Drewno, gwoździe, wycinanie, montowanie, zbijanie gwoździkami. PME
48835
{220} Terkotki, Jan Puk, pow. tarnobrzeski (woj. podkarpackie), 1990. Drewno,
struganie, montowanie, klejenie. PME 50803, PME 57149, PME 57150

“Dyngus” accessories
{222} “Dyngus” water gun, Eugeniusz Zasadni, Szczawa (pow. limanowski, woj.
małopolskie), 1969. Wood, metal, hand planing. PME 35451
{223} “Dyngus” water gun, Władysław Migacz, Podegrodzie (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1979. Elderwood, hand planing. PME 42706
{224} “Dyngus” water guns, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1985. Wood, metal, twigs; hand-planing, cutting, mounting. PME
46569, PME 46570
{225} “Dyngus” water gun, Kazimierz Buganik, Stanów (pow. żagański, woj.
lubuskie), 1985. Wood; hand planing, cutting, assembling. PME 46606, PME
46607
{226} “Dyngus” water gun, Stanisław Grochulski, Wola Załężna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Wood; hand-planing. PME 47893
{227} “Dyngus” water gun, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992. Limewood; hand-planing. Toy – a water gun made of a natural
branch used to become a cylinder with a conical tip. Made according to a pattern remembered by the artist from his childhood. PME 51224
{228} “Dyngus” kurbash, Maria Irska, Staszów (pow. staszowski, woj. lubuskie),
1985. Willow twigs; weaving. Small whips made of several willow twigs, finished
with a pompom made of colourful yarns. Handle wrapped several times with
a willow branch. PME 46549, PME 46550
Christmas

Pucheroki

Carollers’stars

{221} Kostiumy Pucheroków, Janina Ziółko, Modlnica (pow. krakowski, woj.
małopolskie), 1979. Elementy starej garderoby, słoma, bibuła, pióra, sitowie,
drewno, wiklina, szycie, klejenie, wyplatanie. PME 42606/1-7, PME 42607/1-7,
PME 42608/1-7, PME 42609/1-7

{229} Carolers’ star, Maria Bodziana, Gostwica (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), before 1960. Wood, cardboard, crepe paper, cutting, gluing,
nailing. Eight-pointed star (four large and four small arms), square center.
PME 9235

Akcesoria dyngusowe
{222} Sikawka dyngusowa, Eugeniusz Zasadni, Szczawa (pow. limanowski, woj.
małopolskie), 1969. Drewno, metal, struganie ręczne. PME 35451
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{209} Rattle, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie),
1975. Limewood, cutting, nailing, painting. PME 39043

{203} Kołatki, Jan Puk, Trześń (pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie), 1990.
Drewno, wycinanie, gładzenie, łączenie na kołki, klejenie. PME 50802 (dwumłotkowa), PME 57151 (jednomłotkowa)

{204} Terkotka, Dębno (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1953, brak innych
danych. Drewno, wycinanie, montowanie, łączenie na kołki. PME 5475, [171]

{212} Terkotka, Iłów (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie), przed 1939, brak
innych danych. Drewno, wycinanie, struganie. PME 45144

{221} “Pucheroki” costumes, Janina Ziółko, Modlnica (pow. krakowski, woj.
małopolskie), 1979. Elements of an old wardrobe, straw, crepe paper, feathers,
rush, wood, wicker; sewing, gluing, weaving. Each costume consists of a jacket, trousers, straw hat, straw belt, shoes, a walking stick and a basket. PME
42606/1-7, PME 42607/1-7, PME 42608/1-7, PME 42609/1-7
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{202} Kołatka jednomłotkowa, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj.
mazowieckie), 1986. Drewno lipowe, wycinanie, gładzenie, łączenie gwoździkami. PME 48834

{208} Rattle, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1974.
Limewood, oak wood, cutting, honing, joining with pegs, PME 39024, PME
39027

{230} Carol singers’ star, Cieciszew (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie),
before 1960, no other data. Wood, plywood, glass, crepe paper, glossy paper;
gluing, mounting. A six-pointed star, arms made of glass panes, finished with
crepe paper pompoms. Inside, behind the glass, there is a miniature nativity
scene with animals and an angel. PME 22067
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{223} Sikawka dyngusowa, Władysław Migacz, Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1979. Drewno dzikiego bzu, struganie ręczne. PME 42706

{231} Carolers’ star, Skomielna Biała (pow. myślenicki, woj. małopolskie), before
1965, no other data. Wood, glossy paper, tracing paper, crepe paper, cutting out,
gluing, nailing. An eight-pointed star decorated with cut-outs, arms finished
with crepe paper pompoms. PME 30244

{233} Gwiazda kolędnicza, Jan Gacek, Rabka Słone (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), przed 1965. Drewno, słoma, kłosy, tkanina, wyplatanie, zbijanie
gwoździkami. Gwiazda sześcioramienna, wyplatana ze słomy, osadzona na
niewysokim stojaku. Ramiona zakończone bukietami z kłosów. PME 30247

{232} Carolers’ stars, Jan Rabciak, Poręba Wielka (pow. limanowski, woj.
małopolskie), before 1965. Wood, paper, glossy paper, cutting out, gluing,
nailing. Stars are decorated with colorful cut-outs in the shape of small stars
and flowers. The tips of the arms are finished with paper pompoms. PME 30245
(ten-pointed). PME 30246 (eight-pointed), [153]

{234} Gwiazda kolędnicza, Anna Sobiech, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), przed 1972. Drewno, papier glansowany, krepina, bibuła, wycinanie,
klejenie zbijanie gwoździkami. Gwiazda sześcioramienna, ramiona wysmukłe,
ozdobione wycinankami i pomponami z bibuły. PME 35890

{239} Carolers’ star, Władysław Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1983. Wood, willow bars, glossy paper, crepe paper, string, thong;
cutting, gluing, nailing. A six-pointed star, openwork, arms decorated with
crepe paper pompoms. The surface of the star is cut with openwork rosettes.
PME 45197

{224} Sikawki dyngusowe, Kazimierz Filipek, Kobielnik (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1985. Drewno, metal, pakuły, struganie ręczne, wycinanie, montowanie. PME 46569, PME 46570
{225} Sikawka dyngusowa, Kazimierz Buganik, Stanów (pow. żagański, woj.
lubuskie), 1985. Drewno, struganie ręczne, wycinanie, montowanie. PME 46606,
PME 46607
{226} Sikawka dyngusowa, Stanisław Grochulski, Wola Załężna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Drewno, struganie ręczne. PME 47893

RA

Boże Narodzenie
Gwiazdy kolędnicze
{229} Gwiazda kolędnicza, Maria Bodziana, Gostwica (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), przed 1960. Drewno, tektura, krepina, wycinanie, klejenie,
zbijanie goździkami. Gwiazda ośmioramienna (cztery duże ramiona i cztery
małe), środek kwadratowy. PME 9235
{230} Gwiazda kolędnicza, Cieciszew (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie),
przed 1960, brak innych danych. Drewno, dykta, szkło, bibuła, papier glansowany, klejenie, montowanie. Gwiazda sześcioramienna, ramiona wykonane
z szybek szklanych, zakończone pomponami z bibuły. W środku za szkłem
miniaturowa szopka ze zwierzętami i aniołem. PME 22067
{231} Gwiazda kolędnicza, Skomielna Biała (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
przed 1965, brak innych danych. Drewno, papier glansowany, kalka techniczna,
bibuła, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda ośmioramienna,
ozdobiona wycinankami, ramiona zakończone pomponami z bibuły. PME 30244
{232} Gwiazdy kolędnicze, Jan Rabciak, Poręba Wielka (pow. limanowski,
woj. małopolskie), przed 1965. Drewno, papier, papier glansowany, wycinanie,
klejenie, zbijanie goździkami. Gwiazdy ozdobione kolorowymi wycinankami
w kształcie gwiazdek i kwiatów. Wierzchołki ramion zakończone papierowymi
pomponami. PME 30245 (dziesięcioramienna), PME 30246 (ośmioramienna),
[153]

{235} Carolers’ star, Władysław Skrzypiec, Jan Gut, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1967. Wood, glossy paper, crepe paper; cutting, gluing, nailing. The star is composed of two parts: a larger, six-pointed one, immobile, and
a smaller, eight-pointed one, moving. Decorated with illustrations cut out from
magazines and printed pictures. PME 36008
{236} Carolers’ star, Władysław Zyzak, Rychwałd (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1973. Wood, paper, blotting paper, glass; cutting, gluing, nailing. Five-pointed
star. The arms are decorated with colored paper cutiouts and crepe paper
pompoms. In the middle, behind the glass, is a miniature nativity scene made
of paper surrounded by a wreath of crepe paper flowers. PME 36879
{237} Carolers’ star, Janek Kozłowski, Andrzej Skiepko, Witek Sochaczuk,
Lewkowo Nowe (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1971. Wood, plywood, cardboard, crepe paper, colored paper, string; cutting, gluing, nailing. Double star,
each eight-pointed. The arms and the centre of the star are decorated with
stars and animal figures cut out of coloured paper. At the ends of the arms
there are crepe paper pompoms. On the star there is the date 197. (free space
for the last digit of the date) PME 39993, [152]
{238} Carolers’ star, Władysław and Marian Gwiżdż, Tokarnia (pow. myślenicki,
woj. małopolskie), 1981. Wood, grey and coloured paper, crepe paper, cellophane, string, metal tin; cutting, gluing, nailing. A six-pointed star, openwork,
arms decorated with crepe paper pompoms. Illuminated by a candle. PME
44517

{236} Gwiazda kolędnicza, Władysław Zyzak, Rychwałd (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1973. Drewno, papier, bibuła, szkło, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda pięcioramienna. Ramiona ozdobione wycinankami z kolorowego papieru i pomponami z bibuły. W środku, za szkłem miniaturowa szopa
z papieru otoczona wiankiem z bibułowych kwiatów. PME 36879
{237} Gwiazda kolędnicza, Janek Kozłowski, Andrzej Skiepko, Witek Sochaczuk, Lewkowo Nowe (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1971. Drewno, dykta,
tektura, bibuła, papier kolorowy, sznurek, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda podwójna, każda z części ośmioramienna. Ramiona i środek
gwiazdy ozdobione gwiazdkami i postaciami zwierząt wyciętymi z kolorowego
papieru. Na końcach ramion pompony z bibuły. Na gwieździe data 197_ (miejsce na ostatnią cyfrę daty wolne). PME 39993, [152]
{238} Gwiazda kolędnicza, Władysław i Marian Gwiżdż, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1981. Drewno, papier szary i kolorowy, bibuła marszczona, celofan, sznurek, metalowa puszka, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda sześcioramienna, ażurowa, ramiona ozdobione pomponami
z bibuły. Oświetlana świecą. PME 44517
{239} Gwiazda kolędnicza, Władysław Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki,
woj. małopolskie), 1983. Drewno, pręty wierzbowe, papier glansowany, bibuła,
sznurek, rzemień, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda sześcioramienna, ażurowa, ramiona ozdobione pomponami z bibuły. Powierzchnia
gwiazdy powycinana w ażurowe rozety. PME 45197
{240} Gwiazda kolędnicza, Józef Wróbel, Opoczno (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1986. Drewno, tektura, karton, bibuła, papier kolorowy, cekiny, szych,
wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda ośmioramienna, ramiona
ozdobione wycinankami z kolorowego papieru, pomponami z bibuły i szychem.
Pośrodku wycinanka przedstawiająca Świętą Rodzinę w strojach opoczyńskich,
postacie aniołów, zwierzęta oraz roślinne dekoracje. PME 47902

{241} Carolers’ star, Anna and Józef Hulkowie, Łękawica (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1987. Wood, plywood, cardboard, paper, crepe paper, glass; cutting,
gluing, nailing. A six-pointed star, arms decorated with coloured paper cutouts and tissue paper pompoms. Inside, behind the glass, characters of the
Holy Family carved out of wood. Around the glass there is a circle of carved
wooden angels. PME 49612, [110]
{242} Carolers’ star, Olga and Daniel Kozłowscy, Mikłasze (pow. bielski, woj.
podlaskie), 1987. Wood, plywood, metal, cardboard, straw, glossy paper, smooth
and crinkled crepe paper; cutting, gluing, nailing. Double star, both six-pointed,
moving. Decorated with prints with the image of the Holy Family and crepe paper pompoms, equipped with electric lamps powered by batteries. PME 49613
{243} Carolers’ star, Zinaida Fiedorczuk, Dubierzyn (pow. bielski, woj. podlaskie), 1987. Wood, plywood, metal, cardboard, bark, glass, foil, glossy paper,
crepe paper, oleograph, Christmas balls, plastic decorations. Six-pointed star.
In the middle, behind the glass, an oelograph with a nativity scene, decorated
with Christmas decorations. At the ends of the arms there are crepe paper
pompoms. PME 49614
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{228} Korbacze dyngusowe, Maria Irska, Staszów (pow. staszowski, woj. lubuskie), 1985. Gałązki wierzbowe, wyplatanie. Baciki uplecione z kilku wierzbowych gałązek, zakończone pomponem z kolorowych włóczek. Uchwyt
okręcony kilkakrotnie gałązką wierzbową. PME 46549, PME 46550

{234} Carolers’ star, Anna Sobiech, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), before 1972. Wood, glossy paper, crepe paper, blotting paper, cutting out,
gluing, nailing. A six-pointed star, slender arms, decorated with cut-outs and
crepe paper pompoms. PME 35890

{235} Gwiazda kolędnicza, Władysław Skrzypiec, Jan Gut, Paszyn (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1967. Drewno, papier glansowany, krepina,
wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda złożona z dwóch części:
większej sześcioramiennej, nieruchomej i mniejszej ośmioramiennej, ruchomej.
Ozdobiona ilustracjami wyciętymi z czasopism i drukowanych obrazków. PME
36008
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{227} Sikawka dyngusowa, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992. Drewno lipowe, struganie ręczne. Zabawka – sikawka z samorodnej gałązki wymodelowanej na kształt walca ze stożkowatym zakończeniem.
Wykonana według wzoru zapamiętanego z dzieciństwa twórcy. PME 51224

{233} Carolers’ star, Jan Gacek, Rabka Słone (pow. nowotarski, woj. małopolskie), before 1965. Wood, straw, cereal ears, fabric, weaving, nailing. A six-pointed
star, woven, made of straw, mounted on a low rack. The arms are finished with
bouquets of cereal ears. PME 30247

{240} Carolers’ star, Józef Wróbel, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1986. Wood, cardboard, box, crepe paper, coloured paper, sequins, wire thread;
cutting, gluing, nailing. An eight-pointed star, arms decorated with coloured
paper cut-outs, crepe paper pompoms and wire thread. In the centre, a cut-out
of the Holy Family in costumes from Opoczno, figures of angels, animals and
floral decorations. PME 47902

{244} Carolers’ stars, Olga Kozłowska, Mikłasze (pow. bielski, woj. podlaskie),1989. Wood, plywood, metal, straw, glossy paper, smooth and crinkled
crepe paper; cutting, gluing, nailing. Six-pointed stars. Decorated with printed
pictures of a nativity scene with stars cut out of paper and crepe paper pompoms. Equipped with lighting in the form of candles. PME 50435, PME 50436
{245} Carolers’ star, Tadeusz Konopka, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2006. Wood, glossy paper, crepe paper, cutting out, gluing, nailing
with small nails. A moving five-pointed star, decorated with colourful cut-outs
and pompoms. Equipped with lighting in the form of candles. PME 55900
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{241} Gwiazda kolędnicza, Anna i Józef Hulkowie, Łękawica (pow. żywiecki,
woj. śląskie), 1987. Drewno, sklejka, tektura, papier, bibuła, szkło, wycinanie,
klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazda sześcioramienna, ramiona ozdobione
wycinankami z kolorowego papieru i pomponami z bibuły. W środku, za szkłem
postacie Świętej Rodziny wyrzeźbione z drewna. Wokół szyby krąg drewnianych rzeźbionych aniołków. PME 49612, [110]

Miscellaneous

OBRZĘDY RODZINNE

FAMILY RITES

{246} New Year’s ritual bread the so-called “nowe latko”, Stefania Konopka,
Tatary (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1967. Wheat cake; manual shaping,
baking. Circle shaped composition. In the centre there is a figure of a woman
holding a baby in her arms, around in a circle figures of animals and two shepherds. PME 30336, [109]

Chrzest

The baptism

{248} Ciasto obrzędowe „kukiełka” wypiekane przez matkę chrzestną dla
chrześniaków, kobiety przygotowujące kukiełki i dzieci przyglądające się
scenie, wykonawczyni kukiełki: Anna Leśniak, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1965, Arch. PME N. 391/1-6, [121]

{248} “Kukiełki” cakes baked by the godmother for her godchildren, women
preparing kukiełki and children watching them, the kukiełki baker: Anna
Leśniak, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Bohdan
Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1965, Arch. PME
N. 391/1-6, [121]

{249} Rodzice chrzestni z dzieckiem – fot. 4. Wyjazd do chrztu – fot. 5. Kobiety
z „kukiełkami”, ciastem pieczonym dla chrześniaków – fot. 1-3. W zespole: Obrzędy rodzinne. Chrzest, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa
i klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, Gostwica (gmina Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1902-1917, Arch. PME N. 1882/1-8, [120] [122] [18]

{249} The godparents with a child – photo. 4. Leaving for the baptism ceremony photo. 5. Women with “kukiełki”, a cake baked for godchildren – photo. 1-3. In
the group: Family rites. Baptism, black and white photography, negative, celluloid film and glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1902-1917, Arch. PME N. 1882/1-8, [120] [122] [18]

{250} Kobieta z „kukiełką”, obok mała dziewczynka, obie w strojach ludowych
Lachów Sądeckich. W tle starsza kobieta z małym dzieckiem na rękach stoi
w drzwiach domostwa, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot.
Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX
w., Arch. PME N. 4157/408, [113]

{250} A woman with a “kukiełka” cake, next to a small girl, both in the folk
costumes of the Lachy Sądeckie group. In the background, an elderly woman
with a small child is standing in the door of the homestead, black and white
photography, negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow.
nowosądecki, woj. Małopolskie), 1930s, Arch. PME N. 4157/408, [113]

{251} Chrzciny córki Mieczysława Cholewy, fotografie rodzinne w strojach
góralskich, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław
Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX w.,
Arch. PME N. 4115/1-2

{251} Baptism of the daughter of Mieczysław Cholewa, family photographs
in highlander costumes, black and white photography, negative, glass plate,
photo. Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
1930s, Arch. PME N. 4115/1-2

{252} Chrzest w pułtuskiej kolegiacie, fotografia kolorowa, odbitka na papierze,
fot. Krzysztof Chojnacki, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie), brak innych
danych, Arch. PME I. 17236/1-4, [129] [130]

{252} Baptism in the collegiate church in Pułtusk, colour photograph, print on
paper, photo Krzysztof Chojnacki, Pułtusk (pow. pułtuski, woj. mazowieckie),
no other data, Arch. PME I. 17236/1-4, [129] [130]

{253} Chrzestna matka w stroju ludowym trzyma niemowlę na haftowanej
poduszce – fot. R. 1206 a. W zespole: Praca nadesłana na konkurs „Miłość
i małżeństwo dawniej i dziś”, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot.
Teresa Szwedkowicz, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch.
PME R. 1206

{253} A godmother in a folk costume holding a baby on an embroidered pillow
– photo R. 1206 a. In the group: A work submitted for the competition “Love
and marriage in the past and today”, black and white photography, print on
paper, photo. Teresa Szwedkowicz, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1977, Arch. PME R. 1206

I Komunia Święta

The First Holy Communion

{254} Dziewczynka w sukience komunijnej na wiejskiej drodze, córka Leopolda
Szwajnosa, właściciela folusza, fotografia czarno-biała, błona celuloidowa,
negatyw, fot. Piotr Szacki, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1987,
Arch. PME N. 2409/1-2, [143]

{254} A girl in a communion dress on a country road, the daughter of Leopold
Szwajnos, the owner of a fulling mill, black and white photography, celluloid
film, negative, photo Piotr Szacki, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie),
1987, Arch. PME N. 2409/1-2, [143]

{255} Dziewczynka w stroju od I Komunii z rodziną, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, lata 80. XX w., brak innych danych, Arch. PME
N. 2742/1-7, [136]

{255} Girl in First Communion outfit with her family, black and white photography, negative, celluloid film, 1980s, no other data, Arch. PME N. 2742/1-7

{242} Gwiazda kolędnicza, Olga i Daniel Kozłowscy, Mikłasze (pow. bielski,
woj. podlaskie), 1987. Drewno, sklejka, metal, tektura, słoma, papier glansowany, bibuła gładka i marszczona, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami.
Gwiazda podwójna, obie części sześcioramienne, ruchome. Ozdobiona drukami
z wizerunkiem Świętej Rodziny i pomponami z bibuły, wyposażona w lampki
elektryczne zasilane bateriami. PME 49613
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{243} Gwiazda kolędnicza, Zinaida Fiedorczuk, Dubierzyn (pow. bielski, woj.
podlaskie), 1987. Drewno, dykta, metal, tektura, łub, szkło, folia, papier glansowany, bibuła, oleodruk, bombki, ozdoby z tworzyw sztucznych. Gwiazda
sześcioramienna. W środku, za szkłem oleodruk ze sceną Bożego Narodzenia
udekorowany ozdobami choinkowymi. Na końcach ramion pompony z bibuły.
PME 49614
{244} Gwiazdy kolędnicze, Olga Kozłowska, Mikłasze (pow. bielski, woj. podlaskie), 1989. Drewno, sklejka, metal, słoma, papier glansowany, bibuła gładka
i marszczona, wycinanie, klejenie, zbijanie gwoździkami. Gwiazdy sześcioramienne ozdobione drukowanymi obrazkami ze sceną Bożego Narodzenia,
gwiazdkami wyciętymi z papieru i pomponami z bibuły. Wyposażone w oświetlenie w postaci świeczek. PME 50435, PME 50436
{245} Gwiazda kolędnicza, Tadeusz Konopka, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 2006. Drewno, papier glansowany, bibuła, wycinanie, klejenie,
zbijanie goździkami. Gwiazda pięcioramienna, ruchoma, ozdobiona różnokolorowymi wycinankami i pomponami. Wyposażona w oświetlenie w postaci
świeczki. PME 55900

Varia
{246} Noworoczne pieczywo obrzędowe, tzw. nowe latko, Stefania Konopka,
Tatary (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1967. Ciasto pszenne, formowanie
ręczne, wypiekanie. Kompozycja w kształcie okręgu. Pośrodku postać kobiety
trzymającej na rękach niemowlę, dookoła na okręgu postacie zwierząt i dwóch
pasterzy. PME 30336, [109]
{247} Szopka, grupa dzieci w wieku 9 lat, Zatory (pow. pułtuski, woj. mazowieckie), 2000. Drewno, słoma, kamienie, szyszki, glina, farby, drut. Szopka stanowi
statyczną kompozycję przedstawiającą scenę Bożego Narodzenia. Na budynku
stajenki umieszczono dużą gwiazdę betlejemską, w środku żłóbek, Święta
Rodzina, trzej królowie, anioły i zwierzęta. PME 52967, [155]

{247} Nativity scene, a group of 9-year-old children, Zatory (pow. pułtuski, woj.
mazowieckie), 2000. Wood, straw, stones, cones, clay, paint, wire. The nativity
scene is a static composition. A large Bethlehem star was placed on the stables
building, with a manger in the centre, the Holy Family, the Three Wise Men,
angels and animals. PME 52967, [155]

{256} Dziewczynki w strojach do I Komunii, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, Dobre Miasto (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), 2001,
brak innych danych, Arch. PME I. 18057
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{256} Girls in First Communion costumes, colour photography, print on paper,
Dobre Miasto (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), 2001, no other data,
Arch. PME I. 18057, [136]
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{257} Biały tydzień – dzieci ze wsi Rozogi koło Spychowa w albach komunijnych
na pielgrzymce na dziedzińcu kościoła w Gietrzwałdzie, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Gietrzwałd (pow. olsztyński, woj.
warmińsko-mazurskie), 2000, Arch. PME I. 17410/1-4

{257} White Week – children from the village of Rozogi near Spychów in
communion albs on a pilgrimage in the courtyard of the church in Gietrzwałd,
colour photography, print on paper, photo Krystyna Bartosik, Gietrzwałd (pow.
olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), 2000, Arch. PME I. 17410/1-4

{268} Dziewczynki w strojach cieszyńskich podczas konfirmacji, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. J. Rosmarin, Bystrzyca (Śląsk Cieszyński,
Czechy), 1936, Arch. PME I. 14129, [134]

{268} Girls in Cieszyn costumes during confirmation, black and white photography, print on paper, photo J. Rosmarin, Bystrzyca (Śląsk Cieszyński,
Czechia), 1936, Arch. PME I. 14129, [134]

{258} Dzieci w albach na pielgrzymce w Świętej Lipce w ramach białego tygodnia, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Święta
Lipka (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie), 2000, Arch. PME I. 17409

{258} Children in albs on a pilgrimage in Święta Lipka as part of the White
Week, colour photography, print on paper, photo Krystyna Bartosik, Święta
Lipka (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie), 2000, Arch. PME I. 17409

{259} Dzieci w albach podczas pielgrzymki do Lichenia w ramach białego
tygodnia ustawiające się do grupowego zdjęcia przed kościołem, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Licheń (pow. koniński,
woj. wielkopolskie), 2000, Arch. PME I. 17414

{259} Children in albs during a pilgrimage to Licheń as part of the White Week,
lining up for a group photo in front of the church, colour photography, print
on paper, photo Krystyna Bartosik, Licheń (pow. koniński, woj. wielkopolskie),
2000, Arch. PME I. 17414

{269} Dwie dziewczynki w strojach łowickich z gromnicami w rękach i obrazkami od I Komunii ustawionymi na stoliku, atelier Łowicz, 1938 – fot. 1.
Dziewczynka w stroju łowickim z gromnicą w ręku i obrazkiem ustawionym
na stoliku – fot. 2. W zespole: Przedwojenny strój łowicki, pow. łowicki (woj.
łódzkie), 1938-1941, brak innych danych, Arch. PME I. 16783/1-8

{269} Two girls in costumes from Łowicz with blessed candles in their hands
and pictures from First Communion placed on a table, atelier Łowicz, 1938 –
photo 1. Girl in a Łowicz costume with a blessed candle in her hand and a picture placed on the table – photo 2. In the group: Pre-war costume from Łowicz,
pow. łowicki (woj. łódzkie), 1938-1941, no other data, Arch. PME I. 16783/1-8

{260} Uroczystość I Komunii – przed kościołem Najświętszej Krwi Chrystusa
w Legionowie – fot. 1. W zespole: Uroczystość I Komunii, fotografia kolorowa,
odbitka fotograficzna, fot. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski,
woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 17411/1-6, [140]

{260} First Communion celebration – in front of the Church of the Most Holy
Blood of Christ in Legionowo – photo. 1. In the group: First Communion celebration, colour photography, photographic print, photo. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 17411/1-6, [140]

{270} Dziewczynka z obrazkiem od I Komunii z siostrą i rodzicami w strojach
opoczyńskich – fot. R. 1206 b. W zespole: Praca nadesłana na konkurs „Miłość
i małżeństwo dawniej i dziś”, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot.
Teresa Szwedkowicz, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch.
PME R. 1206

{270} Girl with a picture from the First Communion with her sister and parents
in costumes from Opoczno – photo R. 1206 b. In the group: Work submitted for
the competition “Love and marriage in the past and today”, black and white
photography, print on paper, photo. Teresa Szwedkowicz, Opoczno (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch. PME R. 1206

Wesele

The Wedding

{261} Uroczystość I Komunii – grupa w strojach komunijnych, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Zaborów (pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 18257

{261} First Communion celebration – a group in communion costumes, colour photography, print on paper, photo Krystyna Bartosik, Zaborów (pow.
warszawski zachodni, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 18257

{271} Dzieci w grupie weselników przed bramą domu – fot. 1, 31. W zespole:
Państwo młodzi z gośćmi, dziady weselne, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Wylewa (pow. przeworski, woj.
podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1955/1-31, [186]

{262} Uroczystość I Komunii w kościele pod wezwaniem Jana Chrzciciela
w Lesznie – fot. 1. W zespole: Uroczystość I Komunii, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Leszno (pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie), 1977, Arch. PME I. 16705/1-19

{262} First Communion celebration in John the Baptist’s church in Leszno
– photo. 1. In the group: First Communion celebration, colour photography,
paper print, photo. Krystyna Bartosik, Leszno (pow. warszawski zachodni, woj.
mazowieckie), 1977, Arch. PME I. 16705/1-19

{271} Children in a group of wedding guests in front of the gate to the house
– photo 1, 31. In the group: The Bride and groom with their guests, the dziady
weselne custom, black and white photography, negative, celluloid film, photo
Krzysztof Chojnacki, Wylewa (pow. przeworski, woj. podkarpackie), 1980, Arch.
PME N. 1955/1-31, [186]

{263} Pamiątkowe zdjęcia z I Komunii. Portret chłopca ze świecą przewiązaną
białą wstążką na tle drewnianego domu oraz portret z rodzicami siedzącymi na
pniakach na podwórku przed domem, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1964, brak innych danych, Arch.
PME N. 3085/1-4, [132]

{263} Commemorative photos from the First Communion. Portrait of a boy with
a candle tied with a white ribbon against a wooden house and a portrait with
his parents sitting on stumps in the front yard, black and white photography,
negative, celluloid film, photo Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1964, no other
data, Arch. PME N. 3085/1-4, [132]

{264} Pamiątkowe zdjęcie dziewczynki od I Komunii, atelier fotograficzne
Warszawa Praga, 1935, brak innych danych – fot. 17. Dziewczynki w strojach
komunijnych, 1946, brak innych danych. W zespole: Zdjęcia rodziny Młynarczuków, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, lata 30-50. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 19241/1-25

{264} First Communion commemorative photo of a girl, photo atelier Warszawa
Praga, 1935, no other data – photo. 17. Girls in Communion costumes, 1946, no
other data. In the group: Photos of the Młynarczuk family, black and white photography, print on paper, 1930s-1950s, no other data, Arch. PME I. 19241/1-25

{265} Dziewczynka w opoczyńskim stroju ludowym z okazji I Komunii, fotografia czarno-biała, odbitka fotograficzna, Opoczno (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1910, brak innych danych, Arch. PME I. 5988, [135]
{266} Dziewczynki w strojach łowickich z okazji I Komunii, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, pow. łowicki, woj. łódzkie, 1938-1941, brak innych
danych, Arch. PME I. 16783/1-2, [114] [133]
{267} Pani Rudyńska w odświętnych strojach z synami, jeden z nich trzyma
świecę komunijną, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Oława (pow.
oławski, woj. dolnośląskie), pocz. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 11388

{265} Girl in Opoczno folk costume on the occasion of her First Communion,
black and white photography, photographic print, Opoczno (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1910, no other data, Arch. PME I. 5988, [135]
{266} Girls in Łowicz folk costumes on the occasion of their First Communion,
black and white photography, paper print (pow. łowicki, woj. łódzkie), 19381941, no other data, Arch. PME I. 16783/1-2, [114] [133]
{267} Mrs. Rudyńska with her sons in festive costumes, one of them is holding
a Communion candle, black and white photography, print on paper, Oława
(pow. oławski, woj. dolnośląskie), early 20th century, no other data, Arch. PME
I. 11388

{272} Grupowe zdjęcie weselników przed chałupą, w tym dzieci – fot. 7. Pan
młody z dziewczynką w sukience komunijnej – fot. 12. Para młoda w kościele
z druhnami, w tym dziewczynką w stroju komunijnym – fot. 36. Państwo młodzi
przed wejściem do kościoła, w tym dziewczynka w stroju komunijnym – fot. 48.
Zdjęcia rodzinne z wesela z dziećmi – fot. 82, 88, 89, 90. Pan młody z dziewczynką w sukience komunijnej – fot. 95. Goście weselni wracający z kościoła,
w tym dziewczynka w stroju komunijnym – fot. 97. W zespole: Ślub Agnieszki
Bury w Istebnej, wesele w Jaworzynce, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Istebna (pow. cieszyński, woj. śląskie),
lata 60. XX w., Arch. PME N. 2607/1-97
{273} Zdjęcie grupowe państwa młodych z rodziną, dziećmi i muzykantami
na wiejskiej drodze – fot. 44. Państwo młodzi za stołem, obok dziewczynka
w sukience komunijnej – fot. 38. Chłopiec i dziewczynka w strojach komunijnych (?) na kanapie, prawdopodobnie podczas przygotowań do wesela – fot.
10–11. W kościele podczas ślubu chłopiec i dziewczynka stoją za młodą parą
przed drużbami (świadkami) – fot. 21 i 32. Chłopiec i dziewczynka wśród gości
weselnych – fot. 14. Zdjęcie państwa młodych przed kościołem, z drużbami,
przed młodymi stoją chłopiec i dziewczynka – fot. 33. W zespole: Wesele rodzinne u Kubaszczyków, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Stefan Deptuszewski, Istebna (pow. cieszyński, woj. śląskie), lata 70. XX
w., Arch. PME N. 2608/1-45, [184]

{272} A group photo of wedding guests in front of the cottage, including
children – photo 7. A groom with a girl in a communion dress – photo 12. The
bride and groom in the church with their bridesmaids, including a girl in a communion outfit – photo 36. The bride and groom at the entrance to the church,
including a girl in a communion dress – photo 48. Family photos from a wedding with children – photo. 82, 88, 89, 90. A groom with a girl in a communion
dress – photo 95. Wedding guests returning from the church, including a girl
in communion dress – photo 97. In the group: The wedding of Agnieszka Bury
in Istebna, wedding reception in Jaworzynka, black and white photography,
negative, celluloid film, photo Stefan Deptuszewski, Istebna (pow. cieszyński,
woj. śląskie), the 1960s, Arch. PME N. 2607/1-97
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{273} Group photo of the bride and groom, their family, with children and
musicians on a country road – photo 44. A bride and groom at the table next
to a girl in a communion dress – photo 38. A boy and a girl in communion
costumes (?) on a couch, probably during the preparations for the wedding –
photo. 10–11.In the church during the wedding, a boy and a girl stand behind
the bride and groom in front of the groomsmen (witnesses) – photo. 21 and 32.
A boy and a girl among wedding guests – photo. 14. A photo of the bride and
groom in front of the church, with the groomsmen, a boy and a girl are standing
in front of the young couple – photo. 33. In the group: Family wedding of the
Kubaszczyks, black and white photography, negative, celluloid film, photo
Stefan Deptuszewski, Istebna (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1970s, Arch. PME
N. 2608/1-45, [184]
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{274} Państwo młodzi za stołem, pomiędzy nimi dziewczynka w wianku na głowie i białej sukience – fot. 27. Para w strojach z kilkuletnim dzieckiem na rękach –
fot. 96. W zespole: Wesele w Koniakowie, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Koniaków (pow. cieszyński, woj.
śląskie), lata 60. XX w., Arch. PME N. 2724/1-109, [185]

{274} The bride and groom at the table, between them a girl with a wreath
on her head and a white dress – photo. 27. A couple in costumes with a small
child, a few years old, in their arms – photo. 96. In the group: Wedding in Koniaków, black and white photography, negative, celluloid film, photo Stefan
Deptuszewski, Koniaków (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1960s, Arch. PME N.
2724/1-109, [185]

{285} Grupa weselna Tomasza Waligóry, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
1913, Arch. PME I. 14204, [182]

{285} Tomasz Waligóra’s wedding group, black and white photography, print
on paper, photo. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1913, Arch. PME I. 14204, [182]

{286} Wesele Wojciecha Bodzionego – fot. 2. W zespole: Wesele Wojciecha
Bodzionego z Chochorowic, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Wojciech Migacz, Chochorowice (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
1910, Arch. PME N. 1869/1-9

{286} Wojciech Bodziony’s wedding – photo. 2. In the group: The wedding of
Wojciech Bodziony from Chochorowice, black and white photography, negative, glass plate, photo. Wojciech Migacz, Chochorowice (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1910, Arch. PME N. 1869/1-9

{287} Wesele Jana Waligóry, grupa weselników przed domem, w tym dzieci
– fot. 1. Wesele u wójta Jakuba Platy, grupa weselników przed domem, w tym
dzieci – fot. 2. W zespole: Wesele, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, fot. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), brak
innych danych, Arch. PME N. 1905/1-4

{287} Jan Waligóra’s wedding, a group of wedding guests in front of the house,
including children – photo. 1. Wedding at Jakub Plata’s, the alderman, a group
of wedding guests in front of the house, including children – photo. 2. In the
group: A wedding, black and white photography, negative, glass plate, photo
Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), no other data, Arch.
PME N. 1905/1-4

{275} Błogosławieństwo panny młodej, wśród najbliższych uczestników mała
dziewczynka w białej sukience – fot. 15. Mała druhna ze starościną przed domem –
fot. 33. Kilkuletnia dziewczynka w białej sukience wśród gości – fot. 27, 28, 30.
Dziewczynka przygląda się zbieraniu na czepiec (talerz z pieniędzmi) – fot.
23, 26, 29. W zespole: Wesele w Koniakowie, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Koniaków (pow. cieszyński, woj.
śląskie), lata 60. XX w., Arch. PME 2727/1-33
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{278} Orszak ślubny, wśród ludzi dziewczynka, lalka na samochodzie jako rekwizyt. W zespole: Orszak ślubny, diapozytyw barwny, fot. Teresa Ambrożewicz,
woj. podlaskie, 1975, brak innych danych, Arch. PME P. 353/1-4
{279} Grupowe zdjęcie weselników na podwórzu przed domem, wśród weselników są muzykanci oraz dzieci w stroju łowickim, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Jastrzębia k. Łowicza (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1941,
brak innych danych, Arch. PME I. 17149, [183]

{277} Children in a group photo – photo. 3. A child at the entrance to the yard
– photo. 5. In the group: Wedding ceremonies in the yard, colour slide, photo.
Krzysztof Chojnacki, Wylewa (pow. przeworski, woj. podkarpackie), 1980, Arch.
PME P. 353/1-13
{278} A wedding procession, a girl is among the participants, a doll on a car
serves as a prop. In the group: Wedding procession, colour slide, photo. Teresa
Ambrożewicz, woj. podlaskie, 1975, no other data, Arch. PME P. 353/1-4
{279} A group photo of wedding guests in the courtyard in front of the house,
among the wedding guests there are musicians and children in Łowicz costumes, black and white photography, print on paper, Jastrzębie near Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1941, no other data, Arch. PME I. 17149, [183]

{280} Portret zbiorowy państwa młodych z orszakiem, w grupie także małe
dzieci, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Zbąszyń (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie), 1917, brak innych danych, Arch. PME I. 13376, [180]

{280} Group portrait of the bride and groom with a retinue, including small children in the group, black and white photography, print on paper, Zbąszyń (pow.
nowotomyski, woj. wielkopolskie), 1917, no other data, Arch. PME I. 13376, [180]

{281} Portret zbiorowy państwa młodych z orszakiem, z dziećmi na kolanach,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Zbąszyń (pow. nowotomyski, woj.
wielkopolskie), 1913, brak innych danych, Arch. PME I. 13377

{281} Group portrait of the bride and groom with a retinue, with children on their
laps, black and white photography, print on paper, Zbąszyń (pow. nowotomyski,
woj. wielkopolskie), 1913, no other data, Arch. PME I. 13377

{282} Zdjęcie grupowe z wesela z dziećmi, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, Dąbrówka Wielkopolska (pow. świebodziński, woj. wielkopolskie),
1920, brak innych danych, Arch. PME I. 17985

{282} Group photo from a wedding with children, black and white photography,
print on paper, Dąbrówka Wielkopolska (pow. świebodziński, woj. wielkopolskie), 1920, no other data, Arch. PME I. 17985

{283} Fotografia weselna grupowa po wyjściu z kościoła, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, Dąbrówka Wielkopolska (pow. świebodziński, woj.
wielkopolskie), ok. 1925, brak innych danych, Arch. PME I. 835, [116]

{283} Group wedding photography after leaving the church, black and white
photography, print on paper, Dąbrówka Wielkopolska (pow. świebodziński, woj.
wielkopolskie), ok. 1925, no other data, Arch. PME I. 835, [116]

{284} Dzieci towarzyszące przebierańcom i weselnikom przy bramie weselnej – fot. 3, 6, 8, 11. W zespole: Uroczystości weselne w zagrodzie, diapozytyw
barwny, fot. Krzysztof Kubiak, Wylewa (pow. przeworski, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME P. 351/1-11

{284} Children accompanying disguisers and wedding guests at the wedding
gate – photo. 3, 6, 8, 11. In the group: Wedding ceremonies in the yard, colour
slide, photo. Krzysztof Kubiak, Wylewa (pow. przeworski, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME P. 351/1-11

{288} Wesele Jana Zarąbskiego z Gostwicy, grupa weselników przed domem,
w tym dzieci – fot. 2. Wesele Waligóry w Żarkach, grupa weselników, w tym
dzieci – fot. 5. W zespole: Wesele, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, fot. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), brak
innych danych, Arch. PME N. 1903/1-5
{289} Wesele wójta Jakuba Platy, grupa weselników, w tym dzieci, przed
wiejską chałupą, Rytro – fot. 1. Grupa weselników, w tym dzieci, przed wiejską
chałupą, Mokra Wieś – fot. 2. Grupa weselników z dziećmi, ok. 1930 – fot. 3.
Muzykanci z grupą weselników z dziećmi – fot. 4. W zespole: Wesele. Młoda
para z gośćmi weselnymi, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1912, brak innych
danych, Arch. PME N. 1908/1-5
{290} Wesele w domu Skrzymowskiego z Gostwicy. Grupa weselników, w tym
dzieci, przed wiejską chałupą – fot. 4. Wesele Józefa Wojnowskiego u Ćwikowskiego w Czerńcu koło Łącka, grupa weselników z dziećmi przed wiejską chałupą – fot. 5. Dziewczęta w strojach weselnych: druhny i dwie małe
dziewczynki, okolice Podegrodzia – fot. 6. Wesele Józefa Wojnarowskiego
ze Szczereża, grupa dorosłych z dziećmi przed domem, Czerniec koło Łącka,
1912 – fot. 7. Wesele Jana Witkowskiego, Gostwica, 1912 – fot. 2, 3. W zespole:
Wesele, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz,
pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1912, brak innych danych, Arch. PME
N. 1886/1-7
{291} Grupa weselników z kilkuletnią dziewczynką – fot. 2. W zespole: Wesele
Wojciecha Połcia z Gostwicy, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. sądecki, woj. małopolskie), 1912, Arch.
PME N. 1890/1-2
{292} Grupa weselników z dziećmi, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, fot. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. sądecki, woj. małopolskie), 1914,
Arch. PME N. 1893/1-3, [181]

{288} The wedding of Jan Zarąbski from Gostwica, a group of wedding guests
in front of the house, including children – photo. 2. Waligóra’s wedding in
Żarki, a group of wedding guests, including children – photo. 5. In the group:
A wedding, black and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech
Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), no other data, Arch. PME N.
1903/1-5
{289} The wedding of the alderman Jakub Plata, a group of wedding guests,
including children, in front of a rural cottage, Rytro – photo. 1. A group of wedding guests, including children, in front of a rural cottage, Mokra Wieś – photo.
2. A group of wedding guests with children, around 1930 – photo. 3. Musicians
with a group of wedding guests with children – photo. 4. In the group: The
wedding. A young couple with wedding guests, black and white photography,
negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1912, no other data, Arch. PME N. 1908/1-5
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{277} Dzieci na zdjęciu zbiorowym – fot. 3. Dziecko przy wjeździe na podwórze – fot. 5. W zespole: Uroczystości weselne w zagrodzie, diapozytyw barwny,
fot. Krzysztof Chojnacki, Wylewa (pow. przeworski, woj. podkarpackie), 1980,
Arch. PME P. 353/1-13

{276} Children in folk costumes in the wedding procession – photo. 5. In the
group: The Łowicz wedding of Marta and Ryszard Wojtas, colour slide, photo.
Bohdan Sowilski, no other data, Arch. PME P. 745/1-37
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{276} Dzieci wśród orszaku weselnego w strojach ludowych – fot. 5. W zespole:
Wesele łowickie Marty i Ryszarda Wojtasów, diapozytyw barwny, fot. Bohdan
Sowilski, brak innych danych, Arch. PME P. 745/1-37

{275} The blessing of the bride, a little girl in a white dress is among the closest
participants – photo. 15. A little bridesmaid with the matron of honour in front
of the house – photo. 33. A few-year-old girl in a white dress among the guests
– photo. 27, 28, 30. The girl is watching the bonnet money-collection (plate with
money) – photo. 23, 26, 29. In the group: Wedding in Koniaków, black and white
photography, negative, celluloid film, photo Stefan Deptuszewski, Koniaków
(pow. cieszyński, woj. śląskie), 1960s, Arch. PME 2727/1-33

{290} Wedding at Skrzymowski’s house in Gostwica. A group of wedding
guests, including children, in front of a rural cottage – photo. 4. Józef Wojnowski’s wedding at Ćwikowski’s in Czerniec near Łącko, a group of wedding
guests with children in front of a rural cottage – photo. 5. Girls in wedding
costumes: bridesmaids and two little girls, near Podegrodzie – photo. 6. The
wedding of Józef Wojnarowski from Szczereż, a group of adults with children
in front of the house, Czerniec near Łącko, 1912 – photo. 7. Jan Witkowski’s
wedding, Gostwica, 1912 – photo. 2, 3. In the group: A wedding, black and white
photography, negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, pow. nowosądecki
(woj. małopolskie), 1912, no other data, Arch. PME N. 1886/1-7
{291} A group of wedding guests with a few-year-old girl – photo. 2. In the
group: The wedding of Wojciech Połć from Gostwica, black and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow. sądecki, woj. małopolskie), 1912, Arch. PME N. 1890/1-2.
{292} A group of wedding guests with children, black and white photography,
negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow. sądecki, woj.
małopolskie), 1914, Arch. PME N. 1893/1-3, [181]
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{293} Grupa weselna z dziećmi – fot. 2. W zespole: Wesele Jana Plachy z Gostwicy, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz,
pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1913, brak innych danych, Arch. PME
N. 1892/1-2

{293} Wedding group with children – photo. 2. In the group: The wedding of
Jan Placha from Gostwica, black and white photography, negative, glass plate,
photo. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1913, no other
data, Arch. PME N. 1892/1-2

{304} Rodzina z dziećmi przy trumnie zmarłej Marianny Migacz, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1913, Arch. PME I. 14219

{294} Grupa weselna z dziećmi na weselu Michała Biedy z Gostwicy, fotografia
czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, Maszkowice (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), 1920, Arch. PME N. 1895/1-2

{294} Wedding group with children at the wedding of Michał Bieda from
Gostwica, black and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech
Migacz, Maszkowice (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1920, Arch. PME
N. 1895/1-2

{303} Children in a funeral cortege in a large separate group at the head of the
funeral procession – photo. 1. In the group: The funeral of Zygmunt Brandys
from Podegrodzie, black and white photography, negative, glass plate, celluloid
film, photo Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1922, no
other data, Arch. PME N. 1915/1-2

{295} Grupa weselna z dziećmi na weselu Mikołaja Gurgola ze Stronia, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1920, brak innych danych, Arch. PME N. 1901/1-3
{296} Grupy weselników z dziećmi – fot. 1, 2. W zespole: Wesele, fotografia
czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, pow. sądecki (woj.
małopolskie), 1913-1919, brak innych danych, Arch. PME N. 1902/1-4
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Pogrzeb
{299} Kondukt pogrzebowy i żałobnicy wokół trumny, w tym kilkoro młodszych
dzieci – fot. 1. W zespole: Pogrzeb wiejski, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Lubin (pow. lubiński, woj. śląskie),
1987, Arch. PME N. 2451/1-11, [189]
{300} Trzyletnie dziecko w trumnie, scena z pogrzebu – fot. 2. W zespole:
Pogrzeb Marianny Melon, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. T. Maciejewski, Sadkowice, pow. rawski (woj. łódzkie), lata 70. XX w., brak innych
danych, Arch. PME I. 19421/1-2, [188] [14]
{301} Pogrzeb Zofii Bator, przy otwartej trumnie na cmentarzu rodzina, w tym
dzieci – fot. 1. W zespole: Pogrzeb Zofii i Antoniego Batorów, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Rawa Mazowiecka (pow. rawski, woj. łódzkie),
1961, brak innych danych, Arch. PME I. 19423/1-2, [115] [190]
{302} Rodzice nad trumną zmarłego dziecka – fot. 4. W zespole: Strój ludowy,
fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, pow. zamojski (woj. lubelskie),
przed 1945, brak innych danych, Arch. PME N. 380/1-4
{303} Dzieci w kondukcie pogrzebowym w dużej odrębnej grupie na czele
konduktu – fot. 1. W zespole: Pogrzeb Zygmunta Brandysa z Podegrodzia, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, błona celuloidowa, fot. Wojciech
Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1922, brak innych danych, Arch.
PME N. 1915/1-2

{297} Children playing in the yard during the preparations for a wedding, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Baranów
(pow. puławski, woj. lubelskie), 1985, Arch. PME N. 2250
{298} Wedding couple with bridesmaids, girls with flowers – photo. 1.
Wedding group with children against farm buildings – photo. 3-4. In the group:
Wedding procession: the bride and groom, bridesmaids, guests, black and
white photography, negative, glass plate, Zamość (?), before 1939, no other
data, Arch. PME N. 1156/1-4
The funeral
{299} Funeral cortege and mourners around the coffin, including several
younger children – photo 1. In the group: A village funeral, black and white
photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Urbański, Lubin (pow.
lubiński, woj. śląskie), 1987, Arch. PME N. 2451/1-11, [189]
{300} A three-year-old child in a coffin, scene from the funeral – photo. 2. In
the group: The funeral of Marianna Melon, colour photography, print on paper,
photo. T. Maciejewski, Sadkowice, pow. rawski (woj. łódzkie), 1970s. no other
data, Arch. PME I. 19421/1-2, [188] [14]
{301} The funeral of Zofia Bator, near the open casket at the cemetery we see
the family, including children – photo. 1. In the group: The funeral of Zofia and
Antoni Bator, black and white photography, print on paper, Rawa Mazowiecka
(pow. rawski, woj. łódzkie), 1961, no other data, Arch. PME I. 19423/1-2, [115] [190]
{302} Parents by the coffin of a deceased child – photo. 4. In the group: Folk
costume, black and white photography, negative, glass plate, pow. zamojski
(woj. lubelskie), before 1945, no other data, Arch. PME N. 380/1-4

OBRZĘDY DOROCZNE
Boże Ciało
{307} Chłopiec ze starszą kobietą na procesji – fot. 2. W zespole: Boże Ciało
w Petrykozach, pow. opoczyński, fot. Krzysztof Chojnacki, 1967, Arch. PME N.
434/1-2, [179]
{308} Dzieci na procesji Bożego Ciała w Podegrodziu – fot. 3, 5, 6, 9-10. W zespole: Obrzędy doroczne. Boże Ciało. Procesja w strojach, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Teresa Ambrożewicz, Podegrodzie
(pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME N. 1822/1-13
{309} Dzieci uczestniczące w procesji: niesienie feretronów, sypanie kwiatków –
fot. 10-13, 16, 19, 20, 41. Dzieci w strojach ludowych, portrety poza główną procesją – fot. 21, 23, 32-36. Dziewczynki w strojach komunijnych jedzące lody – fot. 40.
W zespole: Boże Ciało, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Kubiak, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1979, Arch.
PME N. 1823/1-52, [145] [199] [201] [202]
{310} Starsza kobieta w stroju regionalnym z dzieckiem u boku – fot. 8, 17.
Dziewczynki w strojach regionalnych w czasie procesji niosące poduszkę
z figurką Dzieciątka – fot. 11. W zespole: Boże Ciało, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1980, Arch. PME N. 1985/1-20, [203]
{311} Procesja kobiet i dziewczynek w strojach ludowych i w sukienkach komunijnych – fot. 3. W zespole: Boże Ciało na Kurpiach, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1980, Arch. PME N. 2022/1-13
{312} Dzieci w strojach komunijnych w czasie procesji – fot. 12, 14. W zespole:
Boże Ciało, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Teresa
Ambrożewicz, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1986, Arch. PME N.
2329/1-21

{305} Children at the coffin of their deceased father, Jan Migacz, black and
white photography, print on paper, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), 1935, Arch. PME I. 14220, [191]
{306} A group of mourners, including children, gathered around the coffins
at the burial site, black and white photography, negative, glass plate, photo
Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1920-1929,
Arch. PME N. 1867/1-2, [187]

ANNUAL RITUALS
Corpus Christi
{307} A boy with an older woman at a procession – photo. 2. In the group:
Corpus Christi in Petrykozy, pow. opoczyński, photo. Krzysztof Chojnacki, 1967,
Arch. PME N. 434/1-2, [179]
{308} Children at the Corpus Christi procession in Podegrodzie – photo. 3, 5,
6, 9-10. In the group: Annual rituals. Corpus Christi. Procession in costumes,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Teresa Ambrożewicz, Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME N.
1822/1-13

KWIZYTY

{298} Para ślubna z drużkami, dziewczynki z kwiatami – fot. 1. Grupa weselna
z dziećmi na tle zabudowań gospodarczych – fot. 3-4. W zespole: Orszak
ślubny: młoda para, druhny, goście, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, Zamość (?), przed 1939, brak innych danych, Arch. PME N. 1156/1-4

{296} Groups of wedding guests with children – photo. 1, 2. In the group:
A wedding, black and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech
Migacz, pow. sądecki (woj. małopolskie), 1913-1919, no other data, Arch. PME
N. 1902/1-4

{306} Grupa żałobników, w tym dzieci, zgromadzona wokół trumien zmarłych
na miejscu pochówku, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot.
Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1920-1929,
Arch. PME N. 1867/1-2, [187]

{304} Family with children at the coffin of the deceased Marianna Migacz, black
and white photography, print on paper, photo Wojciech Migacz, Gostwica (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), 1913, Arch. PME I. 14219

RE

PHERNAL

IA

{297} Dzieci bawiące się na podwórzu podczas przygotowań do wesela, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Baranów
(pow. puławski, woj. lubelskie), 1985. Arch. PME N. 2250

{295} Wedding group with children at the wedding of Mikołaj Gurgol from
Stronie, black and white photography, negative, glass plate, photo. Wojciech
Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1920, no other data, Arch. PME
N. 1901/1-3

{305} Dzieci przy trumnie zmarłego ojca, Jana Migacza, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Wojciech Migacz, Gostwica (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1935, Arch. PME I. 14220, [191]

{309} Children participating in a procession: holding the feretory, throwing flowers – photo. 10-13, 16, 19, 20, 41. Children in folk costumes, portraits
outside the main procession – photo. 21, 23, 32-36. Girls in Communion costumes eating ice cream – photo. 40. In the group: Corpus Christi, black and
white photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Kubiak, Złaków
Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1979, Arch. PME N. 1823/1-52, [145]
[199] [201] [202]
{310} An older woman in a regional costume with a child at her side – photo.
8, 17. Girls in regional costumes during a procession carrying a pillow with
a Holy Child figure – photo. 11. In the group: Corpus Christi, black and white
photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Chojnacki, Myszyniec
(pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1980, Arch. PME N. 1985/1-20, [203]
{311} A procession of women and girls in folk costumes and Communion dresses – photo. 3. In the group: Corpus Christi in the Kurpie ethnic region, black
and white photography, negative, celluloid film, photo Piotr Szacki, Kadzidło
(pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1980, Arch. PME N. 2022/1-13
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{313} Dzieci w strojach regionalnych i komunijnych uczestniczące w procesji
– fot. 5, 9-13, 15, 17. W zespole: Boże Ciało, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Ochotnica (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), 1990, Arch. PME N. 2612/1-18, [147]

{312} Children in Communion costumes during the procession – photo. 12, 14.

{322} Dziewczynka w sukience komunijnej – fot. 10-12. Grupa dzieci w strojach
komunijnych idąca w procesji – fot. 2. Chłopiec z babcią – fot. 13. W zespole:
Boże Ciało w Lesznie, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna
Bartosik, Leszno (pow. warszawski, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME I.
16708/ 1-14

{321} Girls in Łowicz costumes with sashes in their hands during the Corpus
Christi procession in Łowicz, black and white photography, print on paper,
photo. Marian Pokropek, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), no other data,
Arch. PME I. 10868, [200]

{314} Dziewczynki w strojach komunijnych w czasie procesji, fot. 3. Kilkuletnia
dziewczynka w stroju łowickim na tle procesji – 21. W zespole: Boże Ciało, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski,
Łowicz (pow. łódzki, woj. łódzkie), 1961, Arch. PME N. 2655/1-25
{315} Dzieci w strojach komunijnych i regionalnych idące w procesji – fot. 15,
19,22. W zespole: Boże Ciało na Kurpiach, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1992, Arch. PME N. 2735/1-29
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{318} Dzieci w strojach regionalnych idące w procesji lub towarzyszące innym
uczestnikom – fot. 1-2. W zespole: Strój: Boże Ciało w Ludźmierzu, fotografia
kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Elżbieta Jaworska, Ludźmierz (pow.
nowotarski, woj. małopolskie), 2001, Arch. PME N. 3320/1-8
{319} Dzieci w strojach regionalnych i komunijnych idące w procesji lub towarzyszące innym uczestnikom – fot. 7-9, 13. W zespole: Strój: Boże Ciało na
Podhalu, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot., Elżbieta Jaworska, Bukowina Tatrzańska (pow. tatrzański, woj., małopolskie), 2001, Arch.
PME N. 3322/1-20, [139]
{320} Układanie kwietnych dywanów, dorośli i dzieci – fot. 4, 17. Dzieci w strojach regionalnych idące po procesji – fot. 28, 30. W zespole: Boże Ciało. Procesja w Spicymierzu na dywanach kwiatowych. Układanie wzorów z kwiatów,
fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Spicymierz (pow. poddębicki, woj. łódzkie), XX/XXI w., Arch. PME N. 3937/1-30
{321} Dziewczynki w strojach łowickich z szarfami w rękach podczas procesji
Bożego Ciała w Łowiczu, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot.
Marian Pokropek, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), brak innych danych,
Arch. PME I. 10868, [200]

{314} Girls in Communion outfits during the procession, photo. 3. A young girl
in a Łowicz costume in a procession – 21. In the group: Corpus Christi, black
and white photography, negative, celluloid film, photo Stefan Deptuszewski,
Łowicz (pow. łódzki, woj. łódzkie), 1961, Arch. PME N. 2655/1-25
{315} Children in Communion and regional costumes walking in a procession
– photo. 15, 19, 22. In the group: Corpus Christi in the Kurpie ethnic region,
black and white photography, negative, celluloid film, photo Lubomir Kosiński,
Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1992, Arch. PME N. 2735/1-29
{316} Children in regional and Communion costumes walking in a procession
or accompanying other participants – photo. 1-2, 8, 14, 16-17. In the group:
Corpus Christi in Podhale, colour photography, negative, celluloid film, photo.
Elżbieta Jaworska, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1998, Arch.
PME N. 2995/1-22
{317} Children in regional and Communion costumes walking in a procession
or accompanying other participants; children transported in prams – photo.
4, 10, 15, 16, 18. In the group: Corpus Christi in Podhale, colour photography,
negative, celluloid film, photo. Elżbieta Jaworska, Witów (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1998, Arch. PME N. N. 2996/1-21
{318} Children in regional costumes walking in a procession or accompanying other participants – photo. 1-2. In the group: Costume: Corpus Christi
in Ludźmierz, colour photography, negatives, celluloid film, photo. Elżbieta
Jaworska, Ludźmierz (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 2001, Arch. PME
N. 3320/1-8
{319} Children in regional and Communion costumes walking in a procession
or accompanying other participants – photo. 7-9, 13. In the group: Costume:
Corpus Christi in Podhale, colour photography, negative, celluloid film, photo.
Elżbieta Jaworska, Bukowina Tatrzańska (pow. tatrzański, woj., małopolskie),
2001, Arch. PME N. 3322/1-20, [139]
{320} Making flower carpets, adults and children – photo. 4, 17. Children in
regional costumes in a procession – photo. 28, 30. In the group: Corpus Christi.
Procession on flower carpets in Spicymierz. Arranging flowers into patterns, colour photography, negatives, celluloid film, photo. Lubomir Kosiński, Spicymierz
(pow. poddębicki, woj. łódzkie), 20th/21th century, Arch. PME N. 3937/1-30

{323} Uczestnicy procesji w strojach ludowych z dziećmi – fot. 1, 5-9. W zespole: Boże Ciało w Petrykozach: procesja, strój ludowy, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Petrykozy (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1965, Arch. PME I. 18377/1-9, [176]
{324} Dzieci w strojach ludowych idące w procesji – fot. 9, 20-21. W zespole:
Boże Ciało – procesja w strojach łowickich, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Jolanta Ważny, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie),
2004, Arch. PME I. 18869/1-28
{325} Dzieci w strojach ludowych, komunijnych i codziennych idące w procesji –
fot. 2-4, 8. W zespole: Boże Ciało, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot.
Krystyna Bartosik, Obryte k. Pułtuska (pow. pułtuski, woj. mazowieckie), 2008,
Arch. PME I. 19204/1-18
{326} Dzieci w strojach komunijnych, mundurkach szkolnych i harcerskich
idące w procesji – fot. 2-4, 6. W zespole: Procesja Bożego Ciała, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Pułtusk, (pow. pułtuski,
woj. mazowieckie), 2008, Arch. PME I. 19205/1-6

{322} A girl in a Communion dress – photo 10-12. Group of children in Communion walking in a procession – photo. 2. Grandmother with a boy – photo. 13.
In the group: Corpus Christi in Leszno, colour photography, paper print, photo.
Krystyna Bartosik, Leszno (pow. warszawski, woj. mazowieckie), 1997, Arch.
PME I. 16708/ 1-14
{323} Participants to the procession in folk costumes with children – photo. 1,
5-9. In the group: Corpus Christi in Petrykozy: procession, folk costumes, black
and white photography, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Petrykozy
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1965, Arch. PME I. 18377/1-9, [176]
{324} Children in folk costumes walking in a procession – photo. 9, 20-21. In the
group: Corpus Christi – a procession in Łowicz costumes, colour photography,
paper print, photo. Jolanta Ważny, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 2004, Arch. PME I. 18869/1-28
{325} Children in folk costumes, Communion outfits and daily clothing walking
in a procession – photo. 2-4, 8. In the group: Corpus Christi, colour photography,
paper print, photo. Krystyna Bartosik, Obryte k. Pułtuska (pow. pułtuski, woj.
mazowieckie), 2008, Arch. PME I. 19204/1-18

{327} Dzieci w strojach ludowych łowickich uczestniczące w procesji, zdjęcia
portretowe, oraz dziewczynki w strojach komunijnych – fot. 1-2, 4-8. W zespole:
Procesja Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym, fotografia kolorowa, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny (pow. łowicki,
woj. łódzkie), 1993., Arch. PME N. 3860/1-9, [148] [205]

{326} Children in Communion costumes, school and scout uniforms walking
in a procession – photo. 2-4, 6. In the group: Corpus Christi procession, colour
photography, paper print, photo. Krystyna Bartosik, Pułtusk, (pow. pułtuski,
woj. mazowieckie), 2008, Arch. PME I. 19205/1-6

{328} Dzieci w strojach ludowych idące z feretronami po dywanie z kwiatów –
fot. 19-20. W zespole: Procesja na Boże Ciało w Spycimierzu, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Spycimierz (pow.
poddębicki, woj. łódzkie), 1997, Arch. PME N. 3864/1-23

{327} Children in Łowicz folk costumes participating in a procession, portraits,
and girls in Communion costumes – photo. 1-2, 4-8. In the group: Corpus Christi
procession in Złaków Kościelny, colour photography, negative, celluloid film,
photo. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1993,
Arch. PME N. 3860/1-9, [148] [205]

{329} Dzieci w strojach ludowych łowickich uczestniczące w procesji – fot. 3-4,
9. Dziewczynki w strojach komunijnych i ludowych sypiące kwiatki – fot. 5, 7-8.
W zespole: Procesja Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym, fotografia kolorowa,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1996, Arch. PME N. 3862/1-11, [119]
{330} Dzieci w strojach ludowych łowickich i komunijnych uczestniczące
w procesji – fot. 5-8, 14. W zespole: Boże Ciało w łowickim, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny (pow. łowicki,
woj. łódzkie), 1996, Arch. PME I. 16319/1-15

KWIZYTY

{317} Dzieci w strojach regionalnych i komunijnych idące w procesji lub towarzyszące innym uczestnikom; dzieci wiezione w wózkach – fot. 4, 10, 15,
16, 18. W zespole: Boże Ciało na Podhalu, fotografia kolorowa, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Elżbieta Jaworska, Witów (pow. tatrzański, woj. małopolskie),
1998, Arch. PME N. N. 2996/1-21

{313} Children in regional and Communion costumes participating in the procession – photo. 5, 9-13, 15, 17. In the group: Corpus Christi, black and white
photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Chojnacki, Ochotnica
(pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1990, Arch. PME N. 2612/1-18, [147]
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{316} Dzieci w strojach regionalnych i komunijnych idące w procesji lub towarzyszące innym uczestnikom – fot. 1-2, 8, 14, 16-17. W zespole: Boże Ciało
na Podhalu, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Elżbieta
Jaworska, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1998, Arch. PME
N. 2995/1-22

In the group: Corpus Christi, black and white photography, negative, celluloid
film, photo Teresa Ambrożewicz, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1986, Arch. PME N. 2329/1-21

{328} Children in folk costumes walking with feretories on a flower carpet –
photo. 19-20. In the group: Corpus Christi procession in Spycimierz, colour
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Spycimierz
(pow. poddębicki, woj. łódzkie), 1997, Arch. PME N. 3864/1-23
{329} Children in Łowicz folk costumes taking part in a procession – photo. 3-4,
9. Girls in Communion outfits and folk costumes throwing flowers – photo. 5,
7-8. In the group: Corpus Christi procession in Złaków Kościelny, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1996, Arch. PME N. 3862/1-11, [119]
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{331} Dzieci w strojach ludowych łowickich uczestniczące w procesji – fot. 1,
10-11, 14. W zespole: Procesja Bożego Ciała w łowickim, fotografia kolorowa,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Łowicz (pow. łowicki,
woj. łódzkie), 1997, Arch. PME N. 3863/1-16

{330} Children in folk and Communion costumes participating in the procession – photo. 5-8, 14. In the group: Corpus Christi in the Łowicz region, colour
photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Złaków Kościelny (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1996, Arch. PME I. 16319/1-15

Odpusty i Święta kościelne

Indulgence fairs and church festivals

{332} Dzieci w strojach ludowych idące z feretronami po dywanie z kwiatów –
fot. 19-21. Dziewczynki w strojach komunijnych sypiące kwiatki – fot. 5, 23.
W zespole: Boże Ciało, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Spicymierz (pow. poddębicki, woj. łódzkie), 1998, Arch. PME I.
16901/1-22

{331} Children in Łowicz folk costumes taking part in a procession – photo. 1,
10-11, 14. In the group: Corpus Christi procession in the Łowicz region, colour
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1997, Arch. PME N. 3863/1-16

{340} Dzieci we wnętrzu kościoła – fot. 2-4. W zespole: Odpust na św. Rocha
w dniu 19 sierpnia, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Piotr Szacki, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1973, Arch. PME
N. 1168/1-9

{340} Children inside a church – photo. 2-4. In the group: Indulgence on the
day of St. Roch on the 19th of August, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Piotr Szacki, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie),
1973, Arch. PME N. 1168/1-9

{341} Rodzina góralska w strojach z dzieckiem wychodząca z kościoła – fot.
2, 4, 10. Chłopiec w stroju góralskim – fot. 29. W zespole: Odpust w Witowie,
diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Witów (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1985, Arch. PME P. 556/1-29

{341} Highlander family in costumes, with a child, leaving church – photo. 2, 4,
10. Boy in highlander costume – photo. 29. In the group: Indulgence in Witów,
colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Witów (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME P. 556/1-29

{342} Dzieci w strojach komunijnych idące w procesji – fot. 1-3. W zespole:
Odpust na Matkę Boską Szkaplerzną, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Trutowo (pow. lipnowski, woj. kujawsko
-pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2418/1-20

{342} Children in Communion costumes walking in a procession – photo. 1-3.

{333} Dzieci w strojach komunijnych idące w procesji – fot. 1, 3, 6. W zespole:
Boże Ciało, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Skęczniew (pow. turecki, woj. wielkopolskie), 1998, Arch. PME I. 16902/1-6
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{336} Dziewczynki w strojach ludowych i komunijnych w procesji – fot. 10-11,
18-19. W zespole: Boże Ciało w Opocznie, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
2001, Arch. PME I. 18066/1-21, [149]
{337} Dziewczynki w strojach komunijnych idące w procesji i sypiące kwiatki –
fot. 4, 7. W zespole: Procesja na Boże Ciało, fotografia kolorowa, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Kołbiel (pow. otwocki, woj. mazowieckie),
2001, Arch. PME N. 3871/1-7
{338} Dziewczynki w strojach komunijnych idące w procesji – fot. 3. W zespole:
Procesja na Boże Ciało, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Glinianka k. Kołbieli (pow. otwocki, woj. mazowieckie),
2002, Arch. PME N. 3872/1-3
{339} Dziewczynki w strojach ludowych i komunijnych idące w procesji i sypiące kwiatki – fot. 10-12, 16. W zespole: Procesja Bożego Ciała, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Wysokienice (pow.
skierniewicki, woj. łódzkie), 2004, Arch. PME I. 18866/1-21

In the group: Corpus Christi, colour photography, paper print, photo. Krzysztof
Chojnacki, Skęczniew (pow. turecki, woj. wielkopolskie), 1998, Arch. PME I.
16902/1-6
{334} Girls in Kurpie costumes during the procession – photo. 12. In the group:
The Corpus Christi procession in the Kurpie region, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Myszyniec (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME N. 3867/1-21
{335} Girls in Communion costumes throwing flowers, and altar boys – photo.
2, 15-16. In the group: The Corpus Christi procession in Bizkupizna, colour
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Domachowo
(pow. gostyński, woj. wielkopolskie), 2000, Arch. PME N. 3868/1-16
{336} Girls in folk and Communion costumes in a procession – photo. 10-11,
18-19. In the group: Corpus Christi in the Opoczno region, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Opoczno (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 2001, Arch. PME I. 18066/1-21, [149]
{337} Girls in Communion outfits walking in a procession and throwing flowers – photo. 4, 7. In the group: Corpus Christi procession, colour photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Kołbiel (pow. otwocki, woj.
mazowieckie), 2001, Arch. PME N. 3871/1-7
{338} Girls in Communion costumes walking in a procession – photo. 3. In
the group: Corpus Christi procession, colour photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Glinianka near Kołbiel (pow. otwocki, woj.
mazowieckie), 2002, Arch. PME N. 3872/1-3
{339} Girls in folk and Communion costumes in a procession throwing flowers
- photo. 10-12, 16. In the group: Corpus Christi procession, colour photography,
paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Wysokienice (pow. skierniewicki, woj.
łódzkie), 2004, Arch. PME I. 18866/1-21

{343} Adoracja ikony św. Onufrego przez dziewczynki w strojach komunijnych
– fot. 23. W zespole: Odpust na św. Onufrego, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Jabłeczna (pow. bialski, woj. lubelskie),
1994, Arch. PME N. 2864/1-29
{344} Dzieci idące w procesji – fot.3-4. W zespole: Procesja wokół kościoła na
Matkę Boską Szkaplerzną, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Narew (?) (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1976, Arch.
PME N. 1633/1-12, [144]
{345} Przyjmowanie komunii, mężczyzna z dzieckiem na rękach – fot. 29.
Dziecko przyczepiające świeczkę do modlitwy w cerkwi, rodzina z dzieckiem
i świeczkami w czasie modlitwy – fot. 18. Dziewczynka ze świecą – 12. W zespole: Święto Przemienienia Pańskiego, fotografia kolorowa, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1994, Arch. PME N. 2890/1-35
{346} Dzieci w tłumie pielgrzymów – fot. 19. Dzieci idące za rodziną niosącą
drewniany krzyż – fot. 26. W zespole: Święto Przemienienia Pańskiego Święto
Spasa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1979, Arch. PME N. 1837/1-40
{347} Dziecko w tłumie pielgrzymów, m.in. przy udzielaniu komunii św. – fot. 10,
13, 16, 21. W zespole: Święto Przemienienia Pańskiego, Święto Spasa, fotografia
kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Jacek Sielski, Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1994, Arch. PME N. 2891/1-37, [177]
{348} Diakon z kilkuletnim dzieckiem na ręku wśród innych pielgrzymów – fot.
8-12.Grupa pielgrzymów, w tym kilkuletni chłopiec – fot. 10. W zespole: Pielgrzymka prawosławna na Grabarkę na święto św. Spasa, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Alicja Mironiuk Nikolska, Grabarka (pow. siemiatycki,
woj. podlaskie), 2005, Arch. PME I.18956/1-13

In the group: Indulgence on the day of Our Lady of the Scapular, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Trutowo
(pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2418/1-20
{343} Adoration of the icon of St. Onuphrius by girls in communion outfits –photo. 23. In the group: Indulgence on the day of St Onuphrius, colour photography,
negative, celluloid film, photo. Lubomir Kosiński, Jabłeczna (pow. bialski, woj.
lubelskie), 1994, Arch. PME N. 2864/1-29
{344} Children walking in a procession – photo 3-4. In the group: A procession
around the church on the occasion of the day of Our Lady of the Scapular, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki,
Narew (?) (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1976, Arch. PME N. 1633/1-12, [144]
{345} Receiving communions, a man holding a child in his arms – photo. 29.
A child attaching a prayer candle in an Orthodox church, a family with the
child and the candles during prayer – photo. 18. A girl with a candle – 12. In
the group: The Feast of the Transfiguration celebrations, colour photograph,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Grabarka (pow. siemiatycki,
woj. podlaskie), 1994, Arch. PME N. 2890/1-35

KWIZYTY

{335} Dziewczynki w strojach komunijnych sypiące kwiatki oraz ministranci – fot. 2, 15-16. W zespole: Procesja Bożego Ciała w Biskupiźnie, fotografia
kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Domachowo
(pow. gostyński, woj. wielkopolskie), 2000, Arch. PME N. 3868/1-16

{333} Children in Communion costumes walking in a procession – photo. 1, 3, 6.
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{334} Dziewczynki w strojach kurpiowskich w czasie procesji – fot. 12. W zespole: Procesja Bożego Ciała na Kurpiach, fotografia kolorowa, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1999, Arch. PME N. 3867/1-21

{332} Children in folk costumes walking with feretories on a flower carpet –
photo. 19-21. Girls in Communion costumes sleeping floral - photo. 5, 23. In the
group: Corpus Christi, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Spicymierz (pow. poddębicki, woj. łódzkie), 1998, Arch. PME I. 16901/1-22

{346} Children in a crowd of pilgrims – photo. 19. Children walk behind a family
carrying a wooden cross – photo. 26. In the group: The Feast of the Transfiguration with Spasa celebrations, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie),
1979, Arch. PME N. 1837/1-40
{347} A child in a crowd of pilgrims, e.g. when the Holy Communion is granted
– photo. 10, 13, 16, 21. In the group: The Feast of the Transfiguration with Spasa
celebrations, colour photography, negative, celluloid film, photo. Jacek Sielski,
Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1994, Arch. PME N. 2891/1-37, [177]
{348} A deacon with a child in his arms among other pilgrims – photo. 8-12.
A group of pilgrims, including a few-year-old boy – photo. 10. In the group: An
Orthodox pilgrimage at Grabarka on St. Spas Day, colour photography, paper
print, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, Grabarka (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 2005, Arch. PME I.18956/1-13
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{349} Dziewczynki w strojach regionalnych niosące figurę świętego – fot. 11-12.
W zespole: Odpust i jarmark na św. Michała, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1982, Arch. PME N. 2131/ 1-43, [146]

{349} Girls in regional costumes carrying a holy figure – photo. 11-12. In the
group: Indulgence and fair on St Michael’s Day, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1982, Arch. PME N. 2131/ 1-43, [146]

{359} Dziewczynka w stroju komunijnym przy ołtarzu z chlebem – fot. 16-17.
W zespole: Dożynki parafialne na Matkę Boską Siewną, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Kubiak, Krasnobród (pow. zamojski,
woj. lubelskie), 1979, Arch. PME N. 1839/1-19

In the group: Documentation of a pilgrimage in Piekary Śląskie, digital photography, colour, photo. Marcin Mionskowski, Piekary Śląskie (woj. śląskie),
2007, Arch. PME CDR 128/1-61

{350} Dziewczynki w strojach regionalnych z koszyczkami do sypania kwiatków – fot. 2. W zespole: Odpust na św. Michała we wrześniu, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch. PME N. 2298/ 1-6

{350} Girls in regional costumes with baskets of flowers to throw araound
– photo. 2. In the group: Indulgence on St Michael’s Day, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch. PME N. 2298/ 1-6

{351} Kobiety z małymi dziećmi, jedna karmi dziecko lodem w wafelku – fot. 16.
W zespole: Odpust na św. Michała we wrześniu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Studzianna (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 2436/1-18

{351} Women with young children, one is feeding her child ice cream in a cone
– photo. 16. In the group: Indulgence on St Michael’s Day, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 2436/1-18

{360} Dzieci podczas uroczystości, dziewczynka z wiankiem na głowie, dzieci
siedzące z rodzicami w czasie mszy przy feretronach – fot. 1, 18, 33. W zespole:
Obrzędy religijne – uroczystość Matki Boskiej Siewnej, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Skępe (pow. lipnowski,
woj. kujawsko-pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2433/ 1-33, [178] [211]

{352} Dziewczynki w strojach komunijnych idące w procesji – fot. 10-11. W zespole: Odpust na św. Michała, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1958, Arch. PME N. 2651/ 1-31

{352} Girls in Communion costumes walking in a procession – photo. 10-11. In
the group: Indulgence on black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1958, Arch. PME N. 2651/ 1-31

{353} Dziewczynka w stroju opoczyńskim przed stoiskiem – fot. 41. W zespole:
Odpust i jarmark na św. Michała, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1972-1975,
Arch. PME I. 18376/1-48

{353} A girl in an Opoczno outfit in front of a stand – photo. 41. In the group:
Indulgence and fair on St Michael’s Day, black and white photography, print on
paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1972-1975, Arch. PME I. 18376/1-48

{354} Dziewczynki w strojach ludowych idące w procesji z poduszką – fot. 4.
W zespole: Odpust na św. Michała w Studziannej, fotografia kolorowa, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna, (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 2000, Arch. PME N. 3877/1-16

{354} Girls in folk costumes walking in a procession with an pillow – photo.
4. In the group: Indulgence on St Michael’s Day, colour photograph, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna, (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 2000, Arch. PME N. 3877/1-16

{355} Dzieci w strojach komunijnych i górniczych (chłopcy) idący w procesji – fot. 15, 25-26, 42. W zespole: Uroczystość Matki Bożej Zielnej, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1996/ 1-49

{355} Children in Communion and mining costumes (boys) walking in a procession – photo. 15, 25-26, 42. In the group: Our Lady of the Herbs celebrations,
black and white photography, negative, celluloid film, photo Edward Koprowski,
Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME
N. 1996/ 1-49

{356} Chłopcy w garniturach niosący świętą figurę – fot. 5. Dziewczynki w cieszyńskich strojach ludowych niosące szarfy od korony wieńca niesionego
przez Młoda Parę – fot. 9. W zespole: Święto Matki Boskiej Zielnej – Misterium
– pogrzeb Matki Boskiej, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. mazowieckie), 2003, Arch. PME N. 3884/1-17
{357} Dziewczynki w strojach ludowych komunijnych niosące poduszki z koronami – fot. 9. W zespole: Wniebowzięcie Matki Boskiej, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow.
wadowicki, woj. małopolskie), 1997, Arch. PME I. 16751/1-29
{358} Dziewczynka w stroju górnośląskim – fot. 49-51. W zespole: Dokumentacja pielgrzymki w Piekarach Śląskich, fotografia cyfrowa, kolorowa, fot. Marcin
Mionskowski, Piekary Śląskie (woj. śląskie), 2007, Arch. PME CDR 128/1-61

{356} Boys in suits carrying a holy figure – photo. 5. Girls in Cieszyn folk
costumes carrying sashes from the crown wreath carried by a bride and
groom – photo. 9. In the group: Our Lady of the Herbs’ Day– mystery play – the
funeral of the Mother of God, colour photography, negatives, celluloid film,
photo. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj.
mazowieckie), 2003, Arch. PME N. 3884/1-17
{357} Girls in Communion folk costumes carrying pillows with crowns – photo.
9. In the group: Assumption of the Virgin Mary, colour photography, paper
print, photo. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki,
woj. małopolskie), 1997, Arch. PME I. 16751/1-29
{358} Girl in an Upper Silesian outfit – photo. 49-51.

{361} Dzieci na procesji – uroczystość Matki Boskiej Siewnej – fot. 1, 4. W zespole: Obrzędy doroczne – dożynki, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Rzeczyca (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), 1981, Arch. PME N. 2054/1-17
{362} Dzieci w strojach odświętnych i ludowych na uroczystościach, fot. 4,
6-7, 10. W zespole: Dożynki regionalne, fotografia kolorowa, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Somianka (pow. wyszkowski, woj. mazowieckie), 1998, Arch. PME N. 3885/1-7

{359} A girl in a Communion outfit with bread at the altar – photo. 16-17.
In the group: Parish Harvest Festival at Our Lady of the Sowing, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Kubiak, Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1979, Arch. PME N. 1839/1-19
{360} Children during the ceremony, a girl with a flower wreath on her head,
children sitting with their parents during mass by the feretories – photo. 1, 18,
33. In the group: Religious rites – the celebration of Our Lady of the Sowing,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Skępe (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), 1987, Arch. PME N.
2433/ 1-33, [178] [211]
{361} Children in a procession – ceremony of Our Lady of the Sowing – photo.
1, 4. In the group: Annual rituals, the Harvest Festival, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Edward Koprowski, Rzeczyca (pow.
tomaszowski, woj. łódzkie), 1981, Arch. PME N. 2054/1-17

{363} Dziewczynka z procesji na Matkę Boską Siewną w stroju komunijnym, fot.
17. Dziewczynka na ulicy filmowana przez K. Chojnackiego (PME). W zespole:
Odpust na Matkę Boską Siewną, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1978,
Arch. PME N. 1762/1-18

{362} Children in festive and folk costumes attending celebrations, photo. 4,
6-7, 10. In the group: Regional Harvest Festival, colour photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Somianka (pow. wyszkowski, woj.
mazowieckie), 1998, Arch. PME N. 3885/1-7

Obrzędy wielkanocne

{363} A girl in the Communion outfit during a procession on the day of Our
Lady of the Sowing, photo. 17. A girl on a street filmed by K. Chojnacki (PME).

{364} Chłopcy z palmami wielkanocnymi – fot. 1, 8, 9, 11-14. W zespole: Niedziela
Palmowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Teresa
Ambrożewicz, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1973, Arch.
PME N. 1016/1-16

In the group: Indulgence on the day of Our Lady of the Sowing, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Krasnobród (pow.
zamojski, woj. lubelskie), 1978, Arch. PME N. 1762/1-18

{365} Dzieci z palmami wielkanocnymi – fot. 4, 7-10, 13. W zespole: Obrzędy
wielkanocne – Niedziela Palmowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1978, Arch. PME N. 1750/1-13, [195]
{366} Dzieci z palmami wielkanocnymi, chłopcy pod kościołem – fot. 3-4.
W zespole: Obrzędy wielkanocne – Niedziela Palmowa, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME N. 1789/1-6, [196]
{367} Dzieci z palmami wielkanocnymi – fot. 14. W zespole: Obrzędy wielkanocne – Niedziela Palmowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Barbara Ogrodowska, Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
1979, Arch. PME N. 1789/ 7-19
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Easter rites
{364} Boys with Easter palms – photo. 1, 8, 9, 11-14. In the group: Palm Sunday,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Teresa Ambrożewicz, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1973, Arch. PME N.
1016/1-16
{365} Children with Easter palms – photo. 4, 7-10, 13. In the group: Easter rites
– Palm Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Edward Koprowski, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1978, Arch.
PME N. 1750/1-13, [195]
{366} Children with Easter palms, boys near the church – photo. 3-4. In the
group: Easter rites – Palm Sunday, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Tokarnia (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1979, Arch. PME N. 1789/1-6, [196]
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{368} Dzieci z palmami wielkanocnymi – fot. 1-2. W zespole: Obrzędy wielkanocne – Niedziela Palmowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Lipnica Murowana (pow. bocheński, woj.
małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1964/1-9

{367} Children with Easter palms – photo. 14. In the group: Easter rites – Palm
Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Barbara
Ogrodowska, Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1979, Arch.
PME N. 1789/ 7-19

{379} Dziewczynki w strojach regionalnych z palemkami wielkanocnymi w Niedzielę Palmową, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Alicja Mironiuk
Nikolska, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 18178

{378} Children with small palms in regional costumes and boys in a procession – photo. 2, 16, 18. In the group: Palm Sunday in the Kurpie region, colour
photography, paper print, photo. Krystyna Bartosik, Łyse (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 2001, Arch. PME I. 18016/1-25

{369} „Pucheroki”, chłopcy w przebraniu chodzący po domach z koszykami –
fot. 4, 13. W zespole: Niedziela Palmowa – Pucheroki, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski,
woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1965/1-11

{368} Children with Easter palms – photo. 1-2. In the group: Easter rites – Palm
Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Edward
Koprowski, Lipnica Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch.
PME N. 1964/1-9

{370} Dzieci z palmami wielkanocnymi – fot. 5-6, 8, 10, 12, 14. W zespole: Niedziela Palmowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch.
PME N. 1971/1-9

{369} “Pucheroki”, boys in disguise touring houses with baskets – photo. 4, 13.
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{373} Dzieci z palmami wielkanocnymi, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Stanisław Deptuszewski, Buczkowice (pow. bielski, woj. śląskie),
brak innych danych, Arch. PME N. 2488/1-2
{374} Dzieci uczestniczące w uroczystościach – fot. 10-11. W zespole: Niedziela
Palmowa, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Lipniki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1994, Arch. PME N. 2850/1-15
{375} Chłopcy idący z palemkami do kościoła w Niedzielę Palmową, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Śląsk
Cieszyński, 1958, brak innych danych, Arch. PME N. 2723/1-3
{376} Dzieci z palemkami w okolicach kościoła w Niedzielę Palmową na Śląsku,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski,
lata 50. XX w., brak innych danych, Arch. PME N. 2711/1-8
{377} Dzieci z palmami wielkanocnymi – fot. 6-7. W zespole: Wielkanoc, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Lipnica
Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1989, Arch. PME N. 2528/1-8
{378} Dzieci w strojach regionalnych z palemkami oraz w chłopcy w procesji
– fot. 2, 16, 18. W zespole: Niedziela Palmowa na Kurpiach, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2001, Arch. PME I. 18016/1-25

{371} “Pucheroki”, boys in the disguise touring houses with baskets on Palm
Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N.
1972/1-5, [161]
{372} A boy carrying the Easter palm on Palm Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki Łętownia (pow.
suski, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2218
{373} Kids with Easter palms, black and white photography, paper print, photo.
Stanisław Deptuszewski, Buczkowice (pow. bielski, woj. śląskie), no other data,
Arch. PME N. 2488/1-2
{374} Children participating in celebrations – photo. 10-11. In the group: Palm
Sunday, colour photography, negative, celluloid film, photo. Lubomir Kosiński,
Lipniki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1994, Arch. PME N. 2850/1-15
{375} Boys walking with palms to the church on Palm Sunday, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski, Śląsk
Cieszyński, 1958, no other data, Arch. PME N. 2723/1-3
{376} Children with small palms in the vicinity of the Church on Palm Sunday
in Silesia, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan
Deptuszewski, 1950s. no other data, Arch. PME N. 2711/1-8
{377} Children with Easter palms – photo. 6-7. In the group: Easter, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Lipnica
Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1989, Arch. PME N. 2528/1-8

{381} Dzieci w strojach regionalnych z palemkami – fot. 1-2, 4, 7, 11-14, 19-20,
27, 29, 36, 39. W zespole: Niedziela Palmowa na Kurpiach, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1995, Arch. PME I. 16199/ 1-39

{380} Children with small palms among adults on Palm Sunday, black and white
photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki,
woj. Mazowieckie), 1970s., Arch. PME I. 18534/1-2

{382} Dzieci w strojach regionalnych i zwykłych z palemkami – fot. 1, 3-6, 8.
W zespole: Niedziela Palmowa na Kurpiach, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie),
1998, Arch. PME I. 16808/1-28

{381} Children in regional costumes with small palms – photo. 1-2, 4, 7, 11-14,
19-20, 27, 29, 36, 39. In the group: Palm Sunday in the Kurpie region, colour
photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1995, Arch. PME I. 16199/ 1-39

{383} Dzieci w strojach regionalnych i zwykłych z palemkami – fot. 2, 5-6, 8-10,
12-15, 17-18, 20-22, 24, 28. W zespole: Niedziela Palmowa na Kurpiach, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME I. 16680/1-28, [192]

{382} Children in regional costumes and casual outfits with small palms
– photo. 1, 3-6, 8. In the group: Palm Sunday in the Kurpie region, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1998, Arch. PME I. 16808/1-28

{384} Dzieci w z palemkami i figurą Chrystusa na osiołku – fot. 1-4, 6, 11-12, 14-16,
18-19, 21-22, 25. W zespole: Niedziela Palmowa, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1999, Arch. PME I. 17082/1-25

{383} Children in regional costumes and casual outfits with small palms –
photo. 2, 5-6, 8-10, 12-15, 17-18, 20-22, 24, 28. In the group: Palm Sunday in the
Kurpie region, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki,
Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME I. 16680/1-28, [192]

{385} Dzieci w z palemkami – fot. 1-4. Chłopiec w stroju góralskim grający
w orkiestrze na talerzach – fot. 14. W zespole: Niedziela Palmowa, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Lipnica Murowana
(pow. bocheński, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME I. 17321/1-16

{384} Children with small palms and the figure of Christ on a donkey – photo.
1-4, 6, 11-12, 14-16, 18-19, 21-22, 25. In the group: Palm Sunday, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Tokarnia (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1999, Arch. PME I. 17082/1-25

{386} Chłopcy – ministranci z palemkami – fot. 1-2. W zespole: Niedziela Palmowa, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Lipniki
(pow. ostrołęcki, woj. małopolskie), 2001, Arch. PME I. 17966/1-4

{385} Kids with small palms – photo. 1-4. A boy in a highlander costume playing
cymbals in an orchestra – photo. 14. In the group: Palm Sunday, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Lipnica Murowana (pow.
bocheński, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME I. 17321/1-16

{387} Dzieci w strojach regionalnych i chłopcy – ministranci z palemkami – fot.
2, 8-11, 13-14. W zespole: Niedziela Palmowa na Kurpiach, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2001, Arch. PME I. 17965/1-19
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{372} Chłopiec niosący palmę wielkanocną w Niedzielę Palmową, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki Łętownia
(powiat suski, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2218

{370} Children with Easter palms – photo. 5-6, 8, 10, 12, 14. In the group: Palm
Sunday, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N.
1971/1-9

{379} Girls in regional costumes with small Easter palms on Palm Sunday,
colour photography, paper print, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 18178
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{371} „Pucheroki”, chłopcy w przebraniu chodzący po domach z koszykami
w Niedzielę Palmową, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch.
PME N. 1972/1-5, [161]

In the group: Palm Sunday – Pucheroki, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj.
małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1965/1-11

{380} Dzieci z palemkami wśród dorosłych w Niedzielę Palmową, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), lata 70. XX w., Arch. PME I. 18534/1-2

{386} Boys – altar boys – photo. 1-2. In the group: Palm Sunday, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Lipniki (pow. ostrołęcki, woj.
małopolskie), 2001, Arch. PME I. 17966/1-4

{388} Dzieci w strojach regionalnych z palemkami – fot. 2, 5, 6, 18. W zespole:
Niedziela Palmowa: procesja z palmami oraz kiermasz, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2007, Arch. PME I. 19181/1-27

{387} Children in regional costumes and boys – altar boys with palms – photo. 2,
8-11, 13-14. In the group: Palm Sunday in the Kurpie region, colour photography,
paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 2001, Arch. PME I. 17965/1-19

{389} Chłopcy w strojach góralskich z palmą wielkanocną przed chałupą,
fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa,
Długołęka-Świerkla (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX w, Arch.
PME N. 4091

{388} Children in regional costumes with small palms – photo. 2, 5, 6, 18. In
the group: Palm Sunday: procession with palms and fair, colour photography,
paper print, photo. Krystyna Bartosik, Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie),
2007, Arch. PME I. 19181/1-27
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{390} Grupa dzieci i młodzieży z palmami wielkanocnymi w Niedzielę Palmową,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Wojciech Migacz,
Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1942, Arch. PME N. 1880/1

{389} Boys in highlander costumes with an Easter palm before a cottage, black
and white photography, negative, glass plate, photo. Mieczysław Cholewa,
Długołęka-Świerkla (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s, Arch. PME
N. 4091

{400} Pucheroki. Składanie życzeń, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
Modlnica (pow. krakowski, woj. małopolskie), lata 40-50. XX w., brak innych
danych, Arch. PME I. 14223

{399} Children watching the grave guards during the Easter Turks festivities –
photo. 4, 6, 8, 12-14. In the group: Easter Turks in Wola Rzeczycka, colour slide,
photo. Krzysztof Chojnacki, Wola Rzeczycka (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1986, Arch. PME P. 620/1-29

{391} Dzieci wśród uczestników procesji Niedzieli Palmowej – fot. 1-5. W zespole: Niedziela Palmowa, diapozytyw barwny, fot. Lech Trojanowski, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch. PME P. 498/1-7
{392} Dzieci uczestniczące w obchodach Niedzieli Palmowej z palemkami
oraz w procesji z figurą Chrystusa na osiołku – fot. 3-5, 7-14, 17-18. W zespole:
Niedziela Palmowa, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Kubiak, Tokarnia (pow.
myślenicki, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME P. 273/1-20
{393} Dzieci uczestniczące w obchodach Niedzieli Palmowej – fot. 2, 4, 8, 10-11.
W zespole: Niedziela Palmowa, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Kubiak, Lipnica Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME P. 274/1-12
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{396} Dzieci przyglądające się starszej kobiecie z palmą – fot. 9, 23. Portret
chłopca trzymającego palmę – fot. 11-13. Dzieci przed kościołem z palmami –
fot. 16, 25, 27, 29-30. Ministranci przed kościołem z palmami – fot. 31. W zespole: Niedziela Palmowa, diapozytyw barwny, fot. Bohdan Sowilski, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1975, Arch. PME P. 549/1-35
{397} Dzieci przed kościołem z Niedzielę Palmową – fot. 1, 4. Dzieci w procesji na Niedzielę Palmową – fot. 2, 5, 10-11. Chłopiec w stroju góralskim idący
z palmą do kościoła – fot. 9. Dzieci z palmami w drodze do kościoła – fot. 14-15.
W zespole: Palmy wielkanocne w Ochotnicy Dolnej, diapozytyw barwny, fot.
Krzysztof Chojnacki, Ochotnica Dolna (pow. nowotarski, woj. małopolskie),
1986, Arch. PME P. 618/1-16
{398} Dzieci z dorosłymi w przebraniu – fot. 2. Muzykanci odwiedzają plebanię,
jest z nimi dziecko – fot. 3. Pochód Turków Wielkanocnych w miasteczku – fot.
4, 9. W zespole: Turki Wielkanocne w Radomyślu, diapozytyw barwny, fot.
Krzysztof Chojnacki, Radomyśl (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1986,
Arch. PME P. 619/1-13
{399} Dzieci oglądające straż grobową podczas Turków Wielkanocnych – fot.
4, 6, 8, 12-14. W zespole: Turki Wielkanocne w Woli Rzeczyckiej, diapozytyw
barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Wola Rzeczycka (pow. stalowowolski, woj.
podkarpackie), 1986, Arch. PME P. 620/1-29

In the group: Palm Sunday, colour slide, photo. Lech Trojanowski, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1974, Arch. PME P. 498/1-7
{392} Children attending Palm Sunday celebrations with small palms and
a procession with the figure of Christ on a donkey – photo. 3-5, 7-14, 17-18. In
the group: Palm Sunday, colour slide, photo. Krzysztof Kubiak, Tokarnia (pow.
myślenicki, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME P. 273/1-20
{393} Children participating in Palm Sunday celebrations – photo. 2, 4, 8, 10-11.
In the group: Palm Sunday, colour slide, photo. Krzysztof Kubiak, Lipnica
Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME P. 274/1-12
{394} Children participating in a procession with palms on Palm Sunday – photo. 3. In the group: Palm Sunday, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Lipnica Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME P. 275/1-3

{402} Pucheroki, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME I. 17322/ 1-5
{403} Pucheroki, składanie życzeń w Niedzielę Palmową, diapozytyw barwny,
fot. Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch.
PME P. 278/1-6
{404} Dzieci uczestniczące w obrzędowym widowisku wielkanocnym palenia
Judasza, (włóczenie po ulicy, obserwacja sądu), fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Pruchnik (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1790/1-9
{405} Dzieci obserwujące sąd nad Judaszem – fot. 8-9. Ciągnięcie kukły po
ulicy i wrzucenie do wody – fot. 13-18. W zespole: Palenie Judasza i Wielki
Piątek, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N.
1966/1-20, [163]

{395} Children with small palms on the market – photo. 4, 9, 10. In the group:
Easter palms’ competition, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Lipnica
Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME P. 276/1-10

{406} Dzieci uczestniczące w obrzędowym widowisku palenia Judasza, Wielki
Czwartek, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1998, Arch. PME I. 16817/1-14,
[118] [165] [166]

{396} Children looking at an older woman with a palm – photo. 9, 23. Portrait of
a boy holding a palm – photo. 11-13. Children in front of a church with palms –
photo. 16, 25, 27, 29-30. Altar boys in front of the church with palms – photo. 31.

{407} Palenie Judasza w Wielki Czwartek, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1953, brak innych
danych, Arch. PME I. 14272, [164]

In the group: Palm Sunday, colour slide, photo. Bohdan Sowilski, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1975, Arch. PME P. 549/1-35

{408} Dzieci uczestniczące w obrzędowym widowisku wielkanocnym palenie
Judasza, (włóczenie po ulicy, obserwacja sądu) – fot. 10, 11, 14, 17. W zespole:
Palenie Judasza w Wielki Czwartek, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME P.
282/1-17

{397} Children in front of the church on Palm Sunday – photo. 1, 4. Children
in a Palm Sunday procession – photo. 2, 5, 10-11. A boy in a highlander outfit
going to church with a palm – photo. 9. Children with palms on their way to
the church – photo. 14-15. In the group: Easter palms in Ochotnica Dolna, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Ochotnica Dolna (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), 1986, Arch. PME P. 618/1-16
{398} Children with adults in disguise – photo. 2. Musicians visiting the presbytery, a child accompanies them – photo. 3. The march of the Easter Turks in
a town – photo. 4, 9. In the group: Easter Turks in Radomyśl, colour slide, photo.
Krzysztof Chojnacki, Radomyśl (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1986,
Arch. PME P. 619/1-13

{409} Pochód z Judaszem z udziałem przyglądających się dzieci – fot. 5, 7-8,
10-18.Dzieci nad rzeką podczas topienia Judasza – fot. 22-23. W zespole:
Palenie Judasza w Wielki Czwartek w Pruchniku, diapozytyw barwny, fot.
Krzysztof Kubiak, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch.
PME P. 280/1-23

{400} “Pucheroki”. Making wishes, black and white photography, print on
paper, Modlnica (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1940s-50s. no other data,
Arch. PME I. 14223
{401} “Pucheroki”, colour photography, negative, celluloid film, photo. Lubomir
Kosiński, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME N. 3911/1-5,
[162]
{402} “Pucheroki”, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki,
Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME I. 17322/1-5
{403} “Pucheroki”, making wishes on Palm Sunday, colour slide, photo.
Krzysztof Chojnacki, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch.
PME P. 278/1-6
{404} Children participating in the ritual Easter performance of burning Judas,
(dragging in the streets, watching the trial), black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Pruchnik (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1790/1-9
{405} Children observing the trial of Judas – photo. 8-9. Dragging the effigy
along the street and throwing it into the water 13-18. In the group: The burning
of Judas and Good Friday, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Edward Koprowski, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME N. 1966/1-20, [163]
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{395} Dzieci z palemkami na rynku – fot. 4, 9, 10. W zespole: Konkurs palm wielkanocnych, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Lipnica Murowana
(pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME P. 276/1-10

{391} Children among participants in the Palm Sunday procession – photo. 1-5.

{401} Pucheroki, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME N.
3911/1-5, [162]
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{394} Dzieci uczestniczące w procesji z palemkami podczas Niedzieli Palmowej – fot. 3. W zespole: Niedziela Palmowa, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof
Chojnacki, Lipnica Murowana (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1980, Arch.
PME P. 275/1-3

{390} Group of children and young people with Easter palms on Palm Sunday,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Wojciech Migacz,
Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1942, Arch. PME N. 1880/1

{406} Children participating in the ritual spectacle of burning Judas, Maundy Thursday, colour photograph, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki,
Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1998, Arch. PME I. 16817/1-14,
[118] [165] [166]
{407} Burning of Judas on Maundy Thursday, black and white photography,
print on paper, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1953, no other
data, Arch. PME I. 14272, [164]
{408} Children participating in the ritual Easter spectacle of burning Judas
(dragging in the streets, watching the trial) – photo. 10, 11, 14, 17. In the group:
Burning of Judas on Maundy Thursday, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki,
Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME P. 282/1-17
{409} The cortege with Judas and children watching – photo. 5, 7-8, 10-18.
Children at the river during the drowning of Judas – photo. 22-23. In the
group: Burning of Judas on Maundy Thursday in Pruchnik, colour slide, photo.
Krzysztof Kubiak, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch.
PME P. 280/1-23

317

318

Archiwalia – {noty}

Archive materials – {notes}

{410} Dzieci na placu wokół powieszonej kukły Judasza – fot. 1. Chłopiec pod
drzewem z powieszoną kukłą Judasza – fot. 3. Pochód przez miasto z kukłą
Judasza – fot. 4-8. Topienie Judasza – fot. 9, 11. W zespole: Palenie Judasza
w Wielki Czwartek w Pruchniku, diapozytyw barwny, fot. Edward Koprowski,
Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME P. 281/1-12

{410} Kids in the square around the hanged effigy of Judas – photo. 1. A boy
under a tree with the hanged effigy of Judas – photo. 3. A procession in the
city with the effigy of Judas – photo. 4-8. Drowning of Judas – photo. 9, 11. In
the group: Burning of Judas on Maundy Thursday in Pruchnik, colour slide,
photo. Edward Koprowski, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie),
1979, Arch. PME P. 281/1-12

{419} Dzieci w przebraniach „rzymian” i „wojska polskiego” jadące na wozach
i asystujące w kościele, dzieci zgromadzone przy święconkach w czasie święcenia pokarmów. Dziecięce staże grobowe i święcenie pokarmów w asyście
Turków Wielkanocnych, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Lubomir Kosiński, Stara Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1994, Arch.
PME N. 2854/1-37, [167]

{419} Children dressed as “Romans” and “Polish army” riding on carts and
assisting in the church, children gathered near the Easter baskets during
the blessing of food. Children as grave guards and the blessing of food with
the Easter Turks assisting, colour photograph, negative, celluloid film, photo.
Lubomir Kosiński, Stara Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1994, Arch.
PME N. 2854/1-37, [167]

{411} Children in the market square before the ritual hanging of the Judas
effigy – photo. 4, 7, 9. In the group: Burning of Judas on Maundy Thursday in
Pruchnik, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Pruchnik (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME P. 282/1-17

{420} Dziewczynki w strojach komunijnych przy grobie Chrystusa – fot. 4-6.
Dzieci przy święceniu pokarmów – fot. 14. W zespole: Wielkanoc w kościołach
Dekanatu Legionowskiego – groby, święcenie pokarmów, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj.
mazowieckie), 2004, Arch. PME I. 18870/1-17

{420} Girls in Communion costumes at the grave of Christ – photo. 4-6. Children
during the blessing of food – photo. 14. In the group: Easter in the churches
of the Legionowo Decanate – graves, the blessing of food, colour photograph,
print on paper, photo. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj.
mazowieckie), 2004, Arch. PME I. 18870/1-17

{421} Rozpalanie ognia i chłopcy z kołatkami – fot. 4-5, 7-8. W zespole: Święcenie ognia w asyście Turków Wielkanocnych oraz chłopców z kotłami, fotografia
kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Drobin (pow.
płocki, woj. mazowieckie), 1998, Arch. PME N. 3841/1-8

{421} The lifhting of the fire and boys with clappers – photo. 4-5, 7-8. In the
group: Blessing of fire with Easter Turks assisting and boys with timbals, colour
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Drobin (pow.
płocki, woj. mazowieckie), 1998, Arch. PME N. 3841/1-8

{422} Dziecięce straże grobowe. Chłopcy przebrani za rzymskich rycerzy i ułanów, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1999, Arch. PME N. 3820/ 1-5, [168]

{422} Children as grave guards. Boys disguised as Roman soldiers and ulhans, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki,
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1999, Arch. PME N. 3820/ 1-5, [168]

{423} Chłopcy z kołatkami – fot. 7. W zespole: Wielka Sobota. Straże grobowe
tzw. „Turki”, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Góra (pow. płocki, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 17404/1-7, [169]

{423} Boys with clapper – Photo. 7. In the group: Holy Saturday. The grave
guards also called “Turks”, colour photography, print on paper, photo. Krzysztof
Chojnacki, Góra (pow. płocki, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I. 17404/1-7,
[169]

{411} Dzieci na rynku przed obrzędem wieszania kukły Judasza – fot. 4, 7, 9.
W zespole: Palenie Judasza w Wielki Czwartek w Pruchniku, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie),
1979, Arch. PME P. 282/1-17
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{412} Chłopiec z wiankiem z liści na głowie – fot. 85. Dziecko śpiące na rękach
pielgrzyma – fot. 61. Dzieci uczestniczące w misterium – fot. 22, 31. W zespole:
Obrzędy wielkanocne. Misterium Meki Pańskiej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, Kalwaria
Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME N. 1751/1-87
{413} Dzieci głaszczące i dosiadające osiołka, ministrant przy figurze Chrystusa
na osiołku – fot. 8-9. W zespole: Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1985,
Arch. PME N. 2216/1-10
{414} Dziewczynki w strojach komunijnych i chłopiec klęczący przed ołtarzem
w czasie obrzędów Wielkiego Piątku (ciemnica), fotografia kolorowa, odbitka
na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 2008, Arch. PME I.19169
{415} Dzieci w przebraniach Turków Wielkanocnych, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Stara Sarzyna (pow.
leżajski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME N. 1797/1-9
{416} Dzieci zgromadzone wokół paradującej grupy Turków Wielkanocnych –
fot. 3-4. W zespole: Wielka Niedziela. Turki Wielkanocne, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Giedlarowa (pow.
leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1970/1-10
{417} Dzieci towarzyszące jednemu z Turków Wielkanocnych – fot. 6-7. W zespole: Obrzędy Wielkanocne: Turki Wielkanocne, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Radomyśl n. Sanem (pow.
stalowowolski, woj. podkarpackie), 1981, Arch. PME N. 2046/1-10
{418} Grupa dzieci przyglądająca się Turkom – fot. 4. W zespole: Obrzędy
doroczne: Turki Wielkanocne, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie),
1983, Arch. PME N. 2151/1-5

{412} A boy with a crown of leaves on his head – photo. 85. A child sleeping in
the arms of a pilgrim – photo. 61. Children participating in the mystery play –
photo. 22, 31. In the group: Easter rites. The Passion of the Christ mystery
play, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Krzysztof Kubiak, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj.
małopolskie), 1978, Arch. PME N. 1751/1-87
{413} Children stroking and riding a donkey, altar boy by the statue of Christ on
the donkey - photo. 8-9. In the group: The Passion of the Christ mystery play
in Kalwaria Zebrzydowska, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj.
małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2216/1-10
{414} Girls in Communion costumes and a boy kneeling in front of the altar
during the rituals of Good Friday (altar of repose), colour photography, paper
print, photo. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 2008, Arch. PME I.19169
{415} Children dressed as Easter Turks, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Stara Sarzyna (pow. leżajski, woj.
podkarpackie), 1979, Arch. PME N. 1797/1-9
{416} Children gathered around the parading group of Easter Turks – photo.
3-4. In the group: Easter Sunday. Easter Turks, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Edward Koprowski, Giedlarowa (pow. leżajski,
woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1970/1-10
{417} Children accompanying one of the Easter Turks – photo. 6-7. In the group:
Easter Rites: Easter Turks, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Radomyśl n. Sanem (pow. stalowowolski, woj.
podkarpackie), 1981, Arch. PME N. 2046/1-10
{418} Group of children looking at the Turks – photo. 4. In the group: Annual
rites: Easter Turks, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1983, Arch.
PME N. 2151/1-5

{424} Święcenie pokarmów w asyście Turków Wielkanocnych i dziecięce staże
grobowe, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 2001, Arch. PME I. 17976/ 1-25
{425} Chłopcy – asysta przy święceniu ognia i inne dzieci przyglądające się
– fot.1-4, 7. W zespole: Obrzędy doroczne. Święcenie ognia w Wielką Sobotę,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1977, Arch.
PME N. 1625/1-7, [193]
{426} Dziewczynka zdobiąca pisanki razem ze starszą kobietą, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Turna Duża
(pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1981, Arch. PME N. 2044/1-6, [197]
{427} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów ze święconkami i barankami wielkanocnymi w Wielką Sobotę, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1979, Arch. PME N. 1792/1-5, [194]
{428} Dzieci ze święconkami i barankami wielkanocnymi – fot. 1-6. W zespole:
Wielka Sobota. Święcenie jadła, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME N. 1968/1-17

{424} Blessing of food with Easter Turks and children grave guards assisting,
colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow.
leżajski, woj. podkarpackie), 2001, Arch. PME I. 17976/ 1-25
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{425} Boys – assisting with fire blessing and other children watching – photo
1-4, 7. In the group: Annual rituals. The blessing of fire on Holy Saturday, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki,
Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1977, Arch.
PME N. 1625/1-7, [193]
{426} A girl decorating Easter eggs with an older woman, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Turna Duża
(pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1981, Arch. PME N. 2044/1-6, [197]
{427} Children taking part in the blessing of food with Easter baskets and Easter lambs on Holy Saturday, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1979, Arch. PME N. 1792/1-5, [194]
{428} Children with Easter baskets and Easter lambs – photo. 1-6. In the group:
Holy Saturday. The blessing of food, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Edward Koprowski, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1968/1-17
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{429} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów ze święconkami i barankami wielkanocnymi. Święcenie jadła, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1974/1-10

{429} Children taking part in the blessing of food with Easter baskets and
Easter lambs. The blessing of food, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1980, Arch. PME N. 1974/1-10

{440} Świecenie pokarmów w kościele – dzieci uczestniczące w święceniu
pokarmów, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1999, Arch.
PME I. 17086

{440} The blessing of food in the church – children participating in the blessing of foods, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki,
Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1999, Arch.
PME I. 17086

{430} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów oraz dziecięce oddziały
Turków Wielkanocnych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1983, Arch.
PME N. 2151/1-21

{430} Children participating in the blessing of food and children’s troops of
Easter Turks, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1983, Arch.
PME N. 2151/1-21

{431} Dzieci ze święconkami w kościele w Wielką Sobotę, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Alicja Mironiuk Nikolska, Janów Podlaski (pow. bialski,
woj. lubelskie), 1999, Arch. PME I. 17095/1-5

{431} Children with Easter baskets in the Church on Holy Saturday, colour
photography, paper print, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, Janów Podlaski
(pow. bialski, woj. lubelskie), 1999, Arch. PME I. 17095/1-5

{441} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów w asyście Turków Wielkanocnych – fot. 2-7, 9-10. W zespole: Uroczyste święcenie jadła w asyście oddziału straży grobowej „Turków” lub „rajtków”, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie),
2003, Arch. PME I. 18515/1-13

{441} Children participating in the blessing of food with Easter Turks assisting – photo. 2-7, 9-10. In the group: The festive blessing of food with the grave
guards called “Turks” or „rajtki” assisting, colour photography, paper print,
photo. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 2003,
Arch. PME I. 18515/1-13

{432} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów i pozujące ze święconkami –
fot. 1-8, 12-13, 18-22. W zespole: Święcenie pokarmów na wsi, w prywatnym
domu, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Zaborówek (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME I.
17102/1-22

{432} Children taking part in the blessing of food and posing with Easter baskets – photo. 1-8, 12-13, 18-22. In the group: Blessing of food in the countryside,
in a private home, colour photography, paper print, photo. Krystyna Bartosik,
Zaborówek (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME
I. 17102/1-22

{442} Dzieci ze święconkami w strojach regionalnych. Święcenie pokarmów
w Wielką Sobotę, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Rabka (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 2002, Arch. PME N.
3838/1-3, [198]

{442} Children with Easter baskets in regional costumes. Blessing of food on
Holy Saturday, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Rabka (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 2002, Arch. PME N.
3838/1-3, [198]

{433} Święcenie pokarmów przy kapliczce, dzieci uczestniczące w święceniu
pokarmów, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Alicja Mironiuk Nikolska, Chlebczyn (pow. łosicki, woj. lubelskie), 2000, Arch. PME I. 17331/1-4

{433} Blessing of food at the chapel, children participating in the blessing of
food, colour photography, paper print, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, Chlebczyn (pow. łosicki, woj. lubelskie), 2000, Arch. PME I. 17331/1-4

{443} Dzieci ze święconkami w drodze do kościoła. Święcenie pokarmów – fot.
2-6, 9-11. W zespole: Święcenie jadła w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny,
fot. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980,
Arch. PME P. 285/1-15

{443} Children with Easter baskets on their way to the church. The blessing of
food – photo. 2-6, 9-11. In the group: Blessing of food on Holy Saturday, colour
slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 285/1-15

{434} Dzieci przy stole ze święconkami – fot. 2. W zespole: Święcenie pokarmów w kościele, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof
Chojnacki, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1995, Arch. PME I. 16200/1-5

{434} Children at the table with Easter baskets – photo. 2. In the group: Blessing of food in the Church, colour photography, paper print, photo. Krzysztof
Chojnacki, Kiernozia (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1995, Arch. PME I. 16200/1-5

{444} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów ze strażą grobową, święcenie jadła w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Kubiak, Stara
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 286/1-4

{444} Children taking part in the blessing of food with grave guards, the
blessing of food on Holy Saturday, colour slide, photo. Krzysztof Kubiak, Stara
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 286/1-4

{435} Dzieci przy stole ze święconkami – fot. 1-4. Święcenie pokarmów
w kościele, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Sochaczew (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie), 1995, Arch. PME I. 16201/1-6
{436} Dzieci przy stole ze święconkami w Wielką Sobotę, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Babice, (pow. chrzanowski, woj.
małopolskie), 1995, Arch. PME I. 16202

{435} Children at the table with Easter baskets – photo. 1-4. Blessing of food in
the Church, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Sochaczew (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie), 1995, Arch. PME I. 16201/1-6

{445} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów – fot. 1-7, 12-13. W zespole:
Święcenie jadła w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Kubiak,
Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 283/1-13

{445} Children participating in the blessing of food – photo. 1-7, 12-13. In the
group: Blessing of food on Holy Saturday, colour slide, photo. Krzysztof Kubiak,
Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 283/1-13

{446} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów – fot. 1-6, 8. W zespole:
Święcenie jadła w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny, fot. Edward Koprowski,
Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 284/1-10

{446} Children participating in the blessing of food – photo. 1-6, 8.

{437} Dzieci przy stole ze święconkami, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Biała Rawska (pow. rawski, woj. łódzkie), 1996,
Arch. PME I. 16309/1-3
{438} Dzieci przy stole ze święconkami – fot. 1-4, 9-11, 17. W zespole: Wielkanoc:
święcenie pokarmów i straże grobowe, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Wysokienice (pow. skierniewicki, woj. łódzkie),
1996, Arch. PME I. 16308/1-17
{439} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów – fot. 1. W zespole: Święcenie pokarmów w asyście Turków Wielkanocnych w terenie zwanych „rajdkami”,
fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1999, Arch. PME N. 3835/1-10

{436} Children at the table with Easter baskets on Holy Saturday, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Babice, (pow. chrzanowski,
woj. małopolskie), 1995, Arch. PME I. 16202
{437} Kids at a table with Easter baskets, colour photography, paper print,
photo. Krzysztof Chojnacki, Biała Rawska (pow. rawski, woj. łódzkie), 1996,
Arch. PME I. 16309/1-3
{438} Children at the table with Easter baskets – photo. 1-4, 9-11, 17. In the
group: Easter: blessing of food and grave guards, colour photography, paper
print, photo. Krzysztof Chojnacki, Wysokienice (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), 1996, Arch. PME I. 16308/1-17
{439} Children participating in the blessing of food – photo. 1. In the group:
Blessing of food with Easter Turks assisting in the field, known as “rajdki”, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna
(pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1999, Arch. PME N. 3835/1-10

{447} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów ze strażą grobową – fot.
1, 6-7. W zespole: Święcenie jadła w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny, fot.
Edward Koprowski, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch.
PME P. 287/1-7
{448} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów w Wielką Sobotę, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 288/1-8
{449} Dzieci uczestniczące w święceniu ognia w Wielką Sobotę, diapozytyw
barwny, fot. Krzysztof Kubiak, Budy Łańcuckie (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 289/1-5
{450} Dzieci uczestniczące w święceniu ognia w Wielką Sobotę, diapozytyw
barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Budy Łańcuckie (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 290/1-2
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In the group: Blessing of food on Holy Saturday, colour slide, photo. Edward
Koprowski, Białobrzegi (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME
P. 284/1-10
{447} Children participating in the blessing of food with grave guards – photo.
1, 6-7. In the group: Blessing of food on Holy Saturday, colour slide, photo.
Edward Koprowski, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1980, Arch.
PME P. 287/1-7
{448} Children taking part in the blessing of food on Holy Saturday, colour
slides, photo. Krzysztof Chojnacki, Sarzyna (pow. leżajski, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME P. 288/1-8
{449} Children taking part in the blessing of fire on Holy Saturday, colour slide,
photo. Krzysztof Kubiak, Budy Łańcuckie (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1980, Arch. PME P. 289/1-5
{450} Children taking part in the blessing of fire on Holy Saturday, colour slide,
photo. Krzysztof Chojnacki, Budy Łańcuckie (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 290/1-2
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{451} Dzieci uczestniczące w święceniu ognia w Wielką Sobotę – fot. 1-2. W zespole: Święcenie ognia, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Radomyśl,
(pow. stalowolski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 291/1-7

{451} Children taking part in the blessing of fire on Holy Saturday – photo. 1-2.

{462} Grupa dzieci w strojach regionalnych z kukłami marzanny (chłopcy)
i z nowymi latkami (dziewczęta). Topienie marzanny, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Jan Stępczak, Zaborówiec (pow. leszczyński, woj.
wielkopolskie), 1948, Arch. PME I 8436-8446, [159]

{462} Group of children in regional costumes with Marzanna effigies (boys)
and “nowe latka” (girls). The drowning of the Marzanna, black and white photography, print on paper, photo. Jan Stępczak, Zaborówiec (pow. leszczyński,
woj. wielkopolskie), 1948, Arch. PME I 8436-8446, [159]

{463} Dzieci w strojach regionalnych na rynku w Opolu z marzanną, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Stanisław Bober, Opole (pow. opolski,
woj. opolskie), 1957, Arch. PME I. 18001, [158]

{463} Children in regional costumes at the market in Opole with a Marzanna
effigy, black and white photography, paper print, photo. Stanisław Bober, Opole
(pow. opolski, woj. opolskie), 1957, Arch. PME I. 18001, [158]

Boże Narodzenie

Christmas

{464} Dzieci na spotkaniu dostają prezenty od „Mikołaja” z grupy przebierańców – fot. 1, 3. W zespole: Boże Narodzenie – obrzędy doroczne, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Jaworzynka (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1981, Arch. PME N. 2077/1-9

{464} Kids receiving gifts from „Saint Nicholas” when meeting a group of disguised individuals – photo. 1, 3. In the group: Christmas – annual rites, black
and white photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Chojnacki,
Jaworzynka (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1981, Arch. PME N. 2077/1-9

{465} Jeden z przebierańców, „Niedźwiedź”, goni chłopców po podwórzu – fot.
26. W zespole: „Mikołaje”, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Lubomir Kosiński, Jaworzynka (pow. cieszyński, woj. śląskie), 1981, Arch.
PME N. 2078/1-40

{465} One of the disguisers, the “bear”, chases the boys in the courtyard –
photo. 26. In the group: “Saint Nicholases”, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Lubomir Kosiński, Jaworzynka (pow. cieszyński,
woj. śląskie), 1981, Arch. PME N. 2078/1-40

{466} Rodzina z niemowlęciem pozująca przy choince – fot. 4-10. W zespole:
Boże Narodzenie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Stefan Deptuszewski, woj. śląskie, brak innych danych, Arch. PME N. 2720/1-10

{466} A family with an infant posing by the Christmas tree – photo. 4-10. In
the group: Christmas, black and white photography, negative, celluloid film,
photo Stefan Deptuszewski, woj. śląskie, no other data, Arch. PME N. 2720/1-10

{467} Grupa dzieci przyglądająca się szopkom – fot. 27. W zespole: Konkurs
szopek pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku, fotografia czarno-biała,
odbitka na papier, fot. Krzysztof Chojnacki, Kraków (woj. małopolskie), 1976,
Arch. PME N. 1504/1-30

{467} Group of children looking at nativity scenes – photo. 27. In the group:
A competition of nativity scenes under the statue of Adam Mickiewicz in the
market square, black and white photography, print on paper, photo. Krzysztof
Chojnacki, Kraków (woj. małopolskie), 1976, Arch. PME N. 1504/1-30

{468} Chłopcy kolędujący przed chałupami. Grupa kolędnicza z gwiazdą,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki,
Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1960, Arch. PME N. 306-309

{468} Boys carolling in front of the cottages. A group of carol singers with a star,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Bohdan Czarnecki,
Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1960, Arch. PME N. 306-309

{469} Dziecko przyglądające się turoniowi – fot. 4, 20. W zespole: Grupa kolędnicza z „konikiem” i „kozą”, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1960,
Arch. PME N. 307/1-42, [174] [175]

{469} A child watching a “turoń” – photo. 4, 20. In the group: A group of carol
singers with a “horse” and a “goat”, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Bohdan Czarnecki, Gostwica (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1960, Arch. PME N. 307/1-42, [174] [175]

{470} Chłopięcy zespół kolędniczy z gwiazdą ze wsi Klepacze. Wojewódzki
przegląd zespołów kolędniczych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krystyna. Bucewicz, Białystok (pow. białostocki, woj. podlaskie),
1973, Arch. PME N. 1124/1-3, [150]

{470} A group of carolling boys with a star from the village of Klepacze.
A voivodship review of carol singing groups, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krystyna. Bucewicz, Białystok (pow. białostocki,
woj. podlaskie), 1973, Arch. PME N. 1124/1-3, [150]

{471} Zespól chłopięcy z szopką ze wsi Radziłów. Wojewódzki przegląd zespołów kolędniczych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krystyna Bucewicz, Białystok (pow. białostocki, woj. podlaskie), 1973, Arch.
PME N. 1127/1-3, [154]

{471} A group of boys with a nativity scene from the village of Radziłów.
A voivodship review of carol singing groups, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krystyna Bucewicz, Białystok ( pow. białostocki,
woj. podlaskie), 1973, Arch. PME N. 1127/1-3, [154]

{452} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów w cerkwi prawosławnej – fot. 1-4, 6-7, 12-13. W zespole: Wielkanoc prawosławna. Wielka Sobota. Święcenie jadła w cerkwi, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot.
Krzysztof Chojnacki, Narew (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 2003, Arch.
PME I. 18523/1-13
{453} Wielkanoc, Święcenie jadła przy cerkwi prawosławnej, Homoty k. Siemiatycz, fot. Krzysztof Chojnacki, 1996, Arch. PME I. I. 16315/1-7
{454} Dzieci uczestniczące w święceniu jadła przy cerkwi prawosławnej – fot.
1-2, 5, 8. W zespole: Wielkanoc prawosławna, fotografia kolorowa, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Szerszenie (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1996, Arch. PME I. 16314/1-10
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{455} Dzieci uczestniczące w święceniu pokarmów – fot. 1. W zespole: Wielkanoc prawosławna, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Bielsk Podlaski (pow. bielski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME I. 16731/1-2
{456} Dzieci uczestniczące w święceniu jadła – fot. 4, 7. W zespole: Święcenie
jadła, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Trześcianka (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME I. 16732/1-12
{457} Dorośli i dzieci ze święconkami – fot. 1, 3. W zespole: Wielkanoc prawosławna. Święcenie pokarmów, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Lubomir Kosiński, Homoty (pow. siemiatycki, woj. podkarpackie), 1996,
Arch. PME N. 3921/1-5
{458} Święcenie pokarmów, dzieci w tłumie wiernych z koszyczkami – fot. 5.
W zespole: Wielkanoc prawosławna. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę,
fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński, Trześcianka (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME N. 3926
Obrzędy wiosenne
{459} Dziewczynki chodzące z gaikiem, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie) (woj.
śląskie), 1960, Arch. PME N. 2489/1-3
{460} Dziewczynki z gaikiem. Obrzędy wiosenne, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Bytom (woj. śląskie),
1957, Arch. PME N. 2543, [160]
{461} Grupa dzieci z kukłami marzanny przed rozpalającym się stosem. Obrzędy wiosenne. Palenie Marzanny, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, lata 60. XX w., brak innych danych,
Arch. PME N. 2542

In the group: Blessing of fire, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Radomyśl, (pow. stalowolski, woj. podkarpackie), 1980, Arch. PME P. 291/1-7
{452} Children taking part in the blessing of food in an Orthodox Church –
photo. 1-4, 6-7, 12-13. In the group: Orthodox Easter. Holy Saturday. The blessing of food at the Orthodox Church, colour photography, paper print, photo.
Krzysztof Chojnacki, Narew (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 2003, Arch. PME
I. 18523/1-13
{453} Easter, the blessing of food at the Orthodox Church, Homoty k. Siemiatycz, photo. Krzysztof Chojnacki, 1996, Arch. PME I. I. 16315/1-7
{454} Children participating in the blessing of food at the Orthodox Church –
photo. 1-2, 5, 8. In the group: Orthodox Easter, colour photography, paper print,
photo. Krzysztof Chojnacki, Szerszenie (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1996,
Arch. PME I. 16314/1-10
{455} Children participating in the blessing of food – photo. 1. In the group:
Orthodox Easter, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki,
Bielsk Podlaski (pow. bielski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME I. 16731/1-2
{456} Children taking part in the blessing of food – photo. 4, 7. In the group: The
blessing of food, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki,
Trześcianka (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME I. 16732/1-12
{457} Adults and children with Easter baskets – photo. 1, 3. In the group: Orthodox Easter. Blessing of foods, colour photography, negative, celluloid film,
photo. Lubomir Kosiński, Homoty (pow. siemiatycki, woj. podkarpackie), 1996,
Arch. PME N. 3921/1-5
{458} Blessing of food, children among the faithful with baskets – photo. 5. In
the group: Orthodox Easter. Blessing of food on Holy Saturday, colour photography, negative, celluloid film, photo. Lubomir Kosiński, Trześcianka (pow.
hajnowski, woj. podlaskie), 1997, Arch. PME N. 3926
Spring rites
{459} Girls walking with the “gaik” twig, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski, Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie)
(woj. śląskie), 1960, Arch. PME N. 2489/1-3
{460} Girls with the “gaik” twig. Spring rites, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski, Bytom (woj. śląskie), 1957,
Arch. PME N. 2543, [160]
{461} A group of children with Marzanna effigies before an igniting stack.
Spring rites. The burning of Marzanna, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski, 1960s. no other data, Arch. PME
N. 2542
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{472} Szopka kukiełkowa i chłopiec pomagający w grze lalkami – fot. 1. W zespole: „Żywieckie Gody”. Festiwal Zespołów Kolędniczych, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow.
żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch. PME N. 1196/1-2

{472} A puppet nativity scene and a boy helping to move the puppets – photo. 1

Zapusty

Shrovetide

in the group: „Żywieckie Gody”. A festival of carol singing groups, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch. PME N. 1196/1-2

{482} Dziewczynka w stroju łowickim przyglądająca się przebierańcom zapustnym – fot. 1, 5. W zespole: Maszkary zapustne, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Witold Rogaliński, Chruślin (pow. łowicki, woj. łódzkie),
1974, Arch. PME N. 1216/1-5, [173]

{482} A girl in Łowicz costume looking at Shrovetide disguisers – photo. 1, 5. In
the group: Shrovetide scary disguisers, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Witold Rogaliński, Chruślin (pow. łowicki, woj. łódzkie),
1974, Arch. PME N. 1216/1-5, [173]

{483} Przebierańcy zaczepiający kobietę z wózkiem i dzieci – fot. 2. Dzieci
w tłumie gapiów – fot. 13. Dwaj chłopcy, jeden przebrany za diabła – fot. 41.
W zespole: Zwyczaje doroczne. „Ścięcie śmierci w dzień zapustny”, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Jedlińsk
(pow. radomski, woj. mazowieckie), 1978, Arch. PME N. 1723/1-41

{483} Disguisers accosting a woman with a pram and children – photo. 2.
Children in a crowd of onlookers – photo. 13. Two boys, one of them disguised
as a devils – photo. 41. In the group: Annual rites. The beheading of Death on
Shrovetide day, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1978, Arch.
PME N. 1723/1-41

{473} Dzieci przyglądające się występom – fot. 3-9. W zespole: „Żywieckie
Gody”. Festiwal Zespołów Kolędniczych, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1974, Arch. PME N. 1194/1-9
{474} Dzieci przyglądające się występom – fot. 10. W zespole: „Żywieckie Gody”.
Festiwal Zespołów Kolędniczych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. K. Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch.
PME N. 1195/1-10
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{477} Grupa kolędnicza z gwiazdą. Dzieci w przebraniach i z gwiazdą, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Alicja Mironiuk Nikolska, pow. radzyński
(woj. lubelskie), 2004, brak innych danych, Arch. PME I 18904, [151]
{478} Dwójka ministrantów z księdzem, Kolęda z Podegrodzia, – fot. 4-5. W zespole: Obrzędy doroczne, fotografia czarno-biała, klisza szklana, fot. Wojciech
Migacz, Gostwica, (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX w., Arch.
PME N. 1879/1-7, [172]
{479} Rodzina z dziećmi przy choince – fot. 1. W Zespole: Obrzędy doroczne,
fotografia czarno-biała, negatyw klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1941, brak innych danych, Arch. PME N. 1879/1-5
{480} Dwóch chłopców w przebraniu kolędników przed chałupą, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. H. Hermanowicz, Koniaków (pow. cieszyński, woj. śląskie), brak innych danych, Arch. PME I. 1575
{481} Dzieci uczestniczące w przedstawieniu jasełkowym w kościele, fotografia
kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krystyna Bartosik, Jabłonna (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I.17939/1-6

{475} Boys with nativity scenes Sucha Beskidzka – photo. 10. Small carol
singers from Czernichów – photo. 14. In the group: Morning show “Żywieckie
Gody 1987”. A festival of carol singing groups, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Żywiec (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1987, Arch. PME N. 2402/1-69, [156]
{476} Younger children performing in carol singing groups – photo. 1, 9-11. In
the group: Annual rituals. Herody – a presentation of artistic groups, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski,
Będzin (pow. będziński, woj. śląskie), 1968, Arch. PME N. 2604/1-26
{477} Carol singing group with star. Kids in disguise with a star, colour photography, paper print, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, pow. radzyński (woj.
lubelskie), 2004, no other data, Arch. PME I 18904, [151]
{478} Two altar boys with a priest, singing carols in Podegrodzie – photo. 4-5.
In the group: Annual rites, black and white photography, glass plate, photo.
Wojciech Migacz, Gostwica, (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s, Arch.
PME N. 1879/1-7, [172]
{479} Family with children at the Christmas tree – photo. 1. In the group: Annual
rites, black and white photography, negative, glass plate, photo. Wojciech
Migacz, (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1941, no other data, Arch. PME
N. 1879/1-5
{480} Two boys in carol singer costumes in front of a cottage, black and
white photography, print on paper, photo. H. Hermanowicz, Koniaków (pow.
cieszyński, woj. śląskie), no other data, Arch. PME I. 1575
{481} Children participating in a Nativity play in church, colour photography,
paper print, photo. Krystyna Bartosik, Jabłonna (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME I.17939/1-6

{484} Dzieci prowadzące pochód przebierańców z tabliczkami – fot. 1, 30,
33, 51. Dzieci idące za niedźwiedziem w pochodzie przebierańców – fot. 53.
Dzieci przyglądające się przebierańcom – fot. 5-6, 14. Dwoje dzieci na scenie
występujące w grupie przebierańców – fot. 22. W zespole: Mazowieckie zapusty, Koziebrody, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Edward Koprowski, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1981, Arch.
PME N. 2037/1-54

{484} Children guiding a procession of disguisers with plates – photo. 1, 30, 33,
51. Children following a bear in a procession of disguisers – photo. 53. Children
looking at disguisers – photo. 5-6, 14. Two children on stage in a group of
disguisers – photo. 22. In the group: Shrovetide in Mazovia, Koziebrody, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Edward Koprowski,
Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1981, Arch. PME N. 2037/1-54

{485} Dzieci w grupie zapustników w przebraniach – fot. 1, 6. W zespole: Zwyczaje dobroczynne – zapusty, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Baboszewo (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1992,
Arch. PME N. 2706/1-21

{485} Children in a group of Shrovetide participants in disguise – photo. 1, 6.
In the group: Charity customs – Shrovetide, colour photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Baboszewo (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1992, Arch. PME N. 2706/1-21

{486} Dziewczynka w przebraniu w zespole zapustnym – fot. 2. Grupa dzieci
oglądające występy zapustników – fot. 20-21. W zespole: IV przegląd zespołów
zapustnych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. K. Chojnacki, Sochocin (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1985, Arch. PME N. 2215/1-22

{486} A girl in disguise in a group of Shrovetide performers – photo. 2. A group
of children watching Shrovetide performers – photo. 20-21. In the group: The
4th review of Shrovetide performing groups, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. K. Chojnacki, Sochocin (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1985, Arch. PME N. 2215/1-22

{487} Dzieci uczestniczące w zabawach przebierańców, m.in. w zatrzymywaniu
pojazdów – fot. 6, 32, 34, 38. W zespole: Kusaki jedlińskie, fotografia kolorowa,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Jedlińsk (pow. radomski, woj.
mazowieckie), 1989, Arch. PME I. 18944/1-49
{488} Zapusty – dzieci w przebraniach, w tym jedno przebrane za diabła, fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Mirosława Dymek, Zaborówek (pow.
warszawski zachodni, woj. mazowieckie ) 1999, Arch. PME I. 19301
{489} Dzieci przedstawiające Jasełka w kościele, fotografia kolorowa, odbitka
na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Laski (pow. warszawski zachodni, woj.
mazowieckie), 1998, Arch. PME I. 16778/1-11
{490} Chłopcy z gwiazdą – fot. 25-26. Chłopcy przebraniach pasterzy – fot.
28-30. W zespole: Przegląd zespołów kolędniczych, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Bukowina Tatrzańska (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME N. 3790/1-32
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{476} Młodsze dzieci występujące w zespołach kolędniczych – fot. 1, 9-11.
W zespole: Obrzędy doroczne. Herody – prezentacje zespołów, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Będzin
(pow. będziński, woj. śląskie), 1968, Arch. PME N. 2604/1-26

{474} Children looking at performances – photo. 10. In the group: „Żywieckie
Gody”. A festival of carol singing groups, black and white photography, negative, celluloid film, photo. K. Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1974, Arch. PME N. 1195/1-10
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{475} Chłopcy z szopką z Suchej Beskidzkiej – fot. 10. Mali kolędnicy z Czernichowa – fot. 14. W zespole: Poranek „Żywieckie Gody 1987”. Festiwal Zespołów Kolędniczych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Urbański, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1987, Arch. PME N.
2402/1-69, [156]

{473} Children looking at performances – photo. 3-9. In the group: „Żywieckie
Gody”. A festival of carol singing groups, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1974, Arch. PME N. 1194/1-9

{487} Children taking part in games with disguisers, e.g. Stopping vehicles –
photo. 6, 32, 34, 38. In the group: “Kusaki jedlińskie”, colour photography, paper
print, photo. Krzysztof Chojnacki, Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie),
1989, Arch. PME I. 18944/1-49
{488} Shrovetide – children in disguise, including one disguised as a devil,
colour photography, paper print, photo. Mirosława Dymek, Zaborówek (pow.
warszawski zachodni, woj. mazowieckie ) 1999, Arch. PME I. 19301
{489} Children making a nativity play in the church, colour photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Laski (pow. warszawski zachodni, woj.
mazowieckie), 1998, Arch. PME I. 16778/1-11
{490} Boys with a star – photo. 25-26. Boys in shepherds’ disguise – photo.
28-30. In the group: Review of carol singing groups, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Bukowina Tatrzańska (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 2000, Arch. PME N. 3790/1-32
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Archiwalia – {noty}

Archive materials – {notes}

Archiwalia – {noty}

Archive materials – {notes}

{491} Dzieci ze swoimi szopkami – fot. 12-14. Św. Mikołaj rozdający dzieciom
cukierki – fot. 17. W zespole: Szopki krakowskie na rynku podczas corocznego
konkursu, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. K. Chojnacki,
Kraków (powiat krakowski, woj. małopolskie), 1998, Arch. PME N. 3780/1-17

{491} Kids with their natvity scenes – photo. 12-14. Saint Saint Nicholas handing
over sweets to children – photo. 17. In the group: Cracow Nativity scenes on the
market square during the annual competition, colour photography, negative,
celluloid film, photo. K. Chojnacki, Kraków (powiat krakowski, woj. małopolskie),
1998, Arch. PME N. 3780/1-17

{501} Przebierańcy udający rodzinę cygańską – fot. 2. W zespole: Zapustnicy,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Piotr Gan, lata 60. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 17182/1-3

{501} Disguisers pretending to be a Gypsy family – photo. 2. In the group:
Shrovetide participants, black and white photography, print on paper, photo.
Piotr Gan, 1960s, no other data, Arch. PME I. 17182/1-3

{502} Grupa dzieci przed drzwiami drewnianego budynku – fot. 26. W zespole:
IV Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych w Sochocinie, diapozytyw
barwny, fot. Krzysztof Chojnacki, Sochocin (pow. płoński, woj. mazowieckie),
1985, Arch. PME P. 550/1-27

{502} Group of children in front of the door of a wooden building – photo. 26.

{492} Dzieci w przebraniach zapustnych – fot. 2-4, 7-10. W zespole: Kusaki
Jedlińskie, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME N.
3796/1-39
{493} Jasełka oraz wizyta św. Mikołaja w kościele ewangelicko-augsburskim
św. Trójcy , fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Warszawa (woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME N. 3785/1-9
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{496} Chłopiec w przebraniu ułana z konikiem – fot. 1-2. W zespole: Mazowieckie zapusty, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME N.
3795/1-10
{497} Chłopiec w przebraniu ułana z konikiem – fot. 1-2, 4-6. W zespole: Mazowieckie zapusty, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Jabłonowo (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), 1998, Arch.
PME N. 3792/1-10
{498} Dzieci w przebraniach, w tym jedno przebrane za ułana z konikiem – fot.
1-2, 7-9, 12. W zespole: Mazowieckie zapusty, fotografia kolorowa, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Gąsewo (pow. makowski, woj.
mazowieckie), 2000, Arch. PME N. 3793/1-12
{499} Dzieci w przebraniach, w tym jedno przebrane za ułana z konikiem – fot.
1-2, 17. W zespole: Mazowieckie zapusty, fotografia kolorowa, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Sońsk (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), 2001, Arch. PME N. 3794/1-26
{500} Dzieci w przebraniach w tym jedno przebrane za ułana z konikiem – fot.
14, 16-17, 19, 27, 31. W zespole: Mazowieckie zapusty, fotografia kolorowa,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Turza Wielka k. Mławy
(pow. mławski, woj. mazowieckie), 1995, Arch. PME N. 2925/1-37

{494} Nativity play and Saint Nicholas in the Evangelical Church of the Augsburg
Confession of the St. Trinity, colour photography, paper print, photo. Krzysztof
Chojnacki, Warszawa (woj. mazowieckie), 2003, Arch. PME I. 18368/1-11
{495} Children in disguise, including disguised as an uhlan with a horse – photo.
1, 3-4. In the group: Shrovetide in Mazovia – a review of Shrovetide ensembles
and groups, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Wężewo (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME
N. 3791/1-10
{496} A boy disguised as an uhlan with a horse – photo. 1-2. In the group:
Shrovetide in Mazovia, colour photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 2002, Arch.
PME N. 3795/1-10

{503} Grupa dziewczynek w strojach ludowych z księdzem, fotografia czarno-biała, Kamieńczyk (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), lata 50. XX w., brak innych
danych. Arch. PME I. 19930

Celebrations – miscellaneous
{503} Group of girls in folk costumes with a priest, black and white photography, Kamieńczyk (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), 1950s, no other data. Arch.
PME I. 19930

{504} Rodzina w czasie przyjęcia przy stole z trójką małych dzieci – fot. 1, 2.
W zespole: Przy stole, fotografia czarno-biała, klisza szklana, fot. Wojciech
Migacz, woj. małopolskie, lata 40. XX w., brak innych danych, Arch. PME N.
1938/1-4

{504} A reception with a family at the table with three young children – photo.
1, 2. In the group: At the table, black and white photography, glass plate, photo.
Wojciech Migacz, woj. małopolskie, 1940s. no other data, Arch. PME N. 1938/1-4

{505} Hucułki z dziećmi na odpuście w Kosowie – fot. 2. W zespole: Hucułki na
odpuście, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Mieczysław Dobija,
Kosów (obwód iwanofrankiwski, Ukraina), 1936-1939, fotografie z przedwojennego Studium Turyzmu UJ, Arch. PME I. 17057/1-2

{505} Huculi women with children at an indulgence fair in Kosów – photo. 2. In
the group: Huculi women at an indulgence fair, black and white photography,
print on paper, photo. Mieczysław Dobija, Kosów (Ivano-Frankivsk Oblast,
Ukraine), 1936-1939, photographs from the pre-war Study of Tourism at the
Jagiellonian University, Arch. PME I. 17057/1-2
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{495} Dzieci w przebraniach, w tym jedno przebrane za ułana z konikiem – fot.
1, 3-4. W zespole: Zapusty mazowieckie – przegląd zespołów i grup zapustnych,
fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Wężewo (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME N. 3791/1-10

{493} Nativity play and the visit of Saint Nicholas in the Evangelical Church
of the Augsburg Confession of the St. Trinity, colour photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Warszawa (woj. mazowieckie), 1999,
Arch. PME N. 3785/1-9

Świętowanie – varia

In the group: IV Review of Shrovetide Disguisers in Sochocin, colour slide,
photo. Krzysztof Chojnacki, Sochocin (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1985,
Arch. PME P. 550/1-27
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{494} Jasełka i święty Mikołaj w kościele ewangelicko – augsburskim św. Trójcy,
fotografia kolorowa, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Warszawa
(woj. mazowieckie), 2003, Arch. PME I. 18368/1-11

{492} Children in the Shrovetide disguise – photo. 2-4, 7-10. In the group: “Kusaki Jedlińskie”, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1999, Arch. PME N.
3796/1-39

{497} A boy disguised as an uhlan with a horse – photo. 1-2, 4-6. In the group:
Shrovetide in Mazovia, colour photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Jabłonowo (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), 1998,
Arch. PME N. 3792/1-10
{498} Children in disguise, including disguised as an uhlan with a horse – photo.
1-2, 7-9, 12. In the group: Shrovetide in Mazovia, colour photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Gąsewo (pow. makowski, woj. mazowieckie), 2000, Arch. PME N. 3793/1-12
{499} Children in disguise, including disguised as an uhlan with a horse – photo. 1-2, 17. In the group: Shrovetide in Mazovia, colour photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Sońsk (pow. ciechanowski, woj.
mazowieckie), 2001, Arch. PME N. 3794/1-26
{500} Children in disguise, including one disguised as an uhlan with a horse –
photo. 14, 16-17, 19, 27, 31. In the group: Shrovetide in Mazovia, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Turza Wielka k. Mławy
(pow. mławski, woj. mazowieckie), 1995, Arch. PME N. 2925/1-37
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Małgorzata Kunecka

AKCESORIA.
Świadectwa
dziecięcej pracy,
nauki i zabawy

ACCESSORIES.
Evidence
of child work,
study and play

Bycie dzieckiem to doświadczenie bardzo szczególne: powszechne
jak oddychanie, bo nie ma przecież człowieka, który nie był dzieckiem i jednocześnie bardzo osobiste, bo doświadczeń dzieciństwa
jest w zasadzie tyle, ilu ludzi. Na różnorodność dziecięcych losów
składa się mnóstwo zmiennych, kształtujących nieskończoność
wariantów ludzkich historii: czas i miejsce urodzenia, społeczny
i materialny status rodziny, wielodzietność, jedynactwo, sieroctwo i wiele innych czynników, jak choćby możliwość zdobycia
wykształcenia lub jej brak.
Wszystkie powyższe zmienne w oczywisty sposób ściśle wpływały i wciąż wpływają na dziecięcy stan posiadania: poczynając
od własnych butów, poprzez przybory osobiste i zabawki, aż po
własne łóżko, a nawet pokój.
Analiza zawartości muzealnych magazynów pod kątem obecności akcesoriów przeznaczonych specjalnie dla dzieci i z myślą
o dzieciach wytworzonych prowadzi do oczywistej obserwacji,
że skala zmiany, jaka zaszła na polu dziecięcego posiadania, jest
trudna do wyobrażenia. W zestawieniu z zawartością współczesnych dziecięcych pokoi czy szkolnych plecaków inwentarz rzeczy
własnych dziecka jeszcze w połowie XX wieku przedstawiał się

Being a child is a very special experience. It is at the same time as
common as breathing, since there is no person who has not been
a child, and very personal, because there are as many types of
childhood experiences as there are people. The diversity of children’s’ fates is made up of a multitude of variables which shape
the infinity of human histories. These are: the time and place of
birth, the social and material status of the family, the number of
children in the household, being an only child, orphanhood and
many other factors, such as the possibility of getting an education
or lack thereof.
All of the above variables have obviously had a strict influence and still affect the child’s possessions: from their own shoes,
through personal utensils and toys, to their own bed and even
their individual room.
The analysis of what museum warehouses hold in terms of accessories specifically intended for children and made for children leads
to the obvious observation that the scale of change that occurred in
the area of children’s personal effects is difficult to imagine. Compared to the contents of a modern child’s room or school backpack,
in the mid-20th century a child’s own property was extremely mod-

223
Lalki, XX w., fot. E. Koprowski,
PME 31017, PME 44505, PME 44109,
PME 44104, {noty: 184, 188, 189}

Dolls, 20th century, photo. E. Koprowski,
PME 31017, PME 44505, PME 44109, PME 44104,
{notes: 184, 188, 189}
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nad wyraz skromnie. Dziecko chłopskie było pod tym względem
szczególnie ubogie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kolekcjach etnograficznych, w tym także w zbiorach Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Choć znaczną część życia już kilkuletniego dziecka wiejskiego
wypełniała praca, w kolekcji muzealnej próżno szukać narzędzi
przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Czynności, które w gospodarstwie wiejskim zwyczajowo zlecano najmłodszym, nie wymagały specjalnego wyposażenia. Pastuszkom wystarczała witka
lub patyk do poganiania gęsi, a potem krów, natomiast starsze
dzieci, które przyuczały się do pracy w polu, ogrodzie czy kuchni,
używały tych samych przedmiotów co dorośli. Tak samo łowiły
ryby, do takich samych koszyków zbierały grzyby czy owoce. Jeśli
nie miały jeszcze dość siły albo były zbyt niskiego wzrostu, by
trzymać widły lub grabie, pomagały w inny sposób, np. trzymając
worek, który napełniali starsi członkowie rodziny.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w muzealnych zbiorach, jeśli chodzi o akcesoria szkolne, ponieważ te w oczywisty
sposób dedykowane były dzieciom. Zatem tornister czy tabliczka
do pisania musiały należeć do dziecka – ucznia bądź uczennicy.
Pojedyncze obiekty z tej kategorii znajdują się w zbiorach PME.
Nie oznacza to jednak, że inne przedmioty spośród muzealiów nie
służyły do noszenia szkolnych książek czy przyborów. Uczennice
i uczniowie wiejscy jeszcze w okresie międzywojennym przeważnie obywali się bez kupnych tornistrów, które były zastępowane
przez torby uszyte z płótna domowej roboty, koszyczki albo pudła
sklecone z deseczek (Bittner-Szewczykowa 1984: 86). Być może
więc któraś torba, drewniana skrzynka czy płaski koszyk leżące
w muzealnym magazynie pełniły kiedyś tę właśnie funkcję? Trudno to orzec, jeżeli nie odnajdujemy jednoznacznego potwierdzenia
w wywiadach czy fotografiach. [224]
Ołówek używany przez dziecko wyglądał tak samo jak ten
dla dorosłego. Istotna była funkcja, nie forma, kolor czy wzór.
Podobnie kałamarz czy pióro nie wskazują swoim wyglądem
na to, kto był ich użytkownikiem. Przybory szkolne wykonane
i ozdobione z myślą o dzieciach pojawiły się późno – w ostatnich
dekadach XX wieku. Piórniki z wizerunkami bajkowych postaci
i superbohaterów, kolorowe długopisy i pachnące gumki do ścierania, wreszcie śniadaniówka i bidon – wszystkie te przedmioty

est. The peasant child was particularly poor in this respect, which
is reflected in ethnographic collections, including the collection of
the National Ethnographic Museum in Warsaw.
Although work was a significant part of the life of a rural child,
even as young as only a few years of age, the museum collection
holds no tools specifically intended for children. The activities
which were normally entrusted to the youngest on the farm did
not require special equipment. Shepherds would do with a twig
or a stick to drive their geese, and later cows, while older children
who had learned to work in the field, garden or kitchen used the
same items as adults. Fish were caught in the same way, and mushrooms or fruit were collected in the same “adult” baskets. If they
had not enough strength yet or were too small to manipulate hay
forks or rakes, they helped in another way, for example by holding
a bag that was being filled by older family members.
The situation is slightly different as regards school accessories
in museum collections, as these were clearly dedicated to children.
Therefore, a satchel or a writing board had to belong to a child –
a male or female pupil. Individual objects from this category
can be found in the Warsaw Museum collection. However, this
does not mean that other items from museum collections were
not used to carry school books or utensils. During the interwar
period, rural pupils, both boys and girls, would do without buying
satchels which were replaced by bags made of home-made canvas, baskets or cardboard boxes (Bittner-Szewczyk 1984: 86). It is
therefore possible that some bag, wooden box or flat basket from
the museum’s warehouse used to serve in this way. This is difficult
to determine when we do not find clear evidence in interviews or
photographs. [224]
A pencil used by a child looked the same as one used by an adult.
The function was important, not the form, colour or motif. Similarly, an inkpot’s or a pen’s appearance does not indicate who their
user was. School utensils made and decorated specially for children appeared late, in the last decades of the 20th century. Pencil
cases with fairy-tale characters and superheroes, colourful pens
and smelling rubbers, and finally lunchboxes and drinking bottles – all these objects, which are obvious components of today’s
first-grader’s basis equipment, did not exist during the childhood
of their grandparents and great-grandparents.

Akcesoria. Świadectwa dziecięcej pracy, nauki i zabawy

Accessories. Evidence of child work, study and play

224
Przybory szkolne, połowa XX w., fot. E. Koprowski,
teczka PME 44581, tabliczka łupkowa do nauki pisania
PME 47524, kałamarz PME 55106, {noty: 3, 4, 6}

School suplies, mid 20th century, photo. E. Koprowski,
briefcase PME 44581, slate board for learning to write
PME 47524, inkwell PME 55106, {notes: 3, 4, 6}

225
Piszczałki i trąbka z kory, 1975, fot. E. Koprowski,
PME 39556 – PME 39560, {noty: 16, 22}

Pipes and trumpet made of bark, 1975, photo. E. Koprowski,
PME 39556 – PME 39560, {notes: 16, 22}
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będące oczywistymi składowymi wyprawki dzisiejszego pierwszoklasisty nie istniały w czasach dzieciństwa jego dziadków
i pradziadków.
Grupą akcesoriów dziecięcych najliczniej reprezentowaną
w zbiorach polskich muzeów etnograficznych są zabawki. W kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
zgromadzono ich ponad 700 Liczba ta w zestawieniu z niedostatkiem akcesoriów wykorzystywanych przez dzieci podczas
pracy i nauki może sprawiać mylne wrażenie, że to zabawa, i to
w dodatku zabawa kolorowymi zabawkami produkcji rzemieślniczej, wypełniała większość czasu najmłodszych mieszkańców
wsi. Z wszelkich dostępnych przekazów i wspomnień wiemy jednak, że było zgoła inaczej. Jedynie najmłodsze dzieci, wiekiem
odpowiadające dzisiejszym przedszkolakom, mogły spędzać dni
na swobodnej zabawie. Dla starszych była ona dodatkiem do codziennych obowiązków, z którymi często się przeplatała. Dzieci
pilnujące pasących się zwierząt w wolniejszych chwilach bawiły
się, często wspólnie, w gry ruchowe lub wykonywały zabawki na
własne potrzeby.
Do zabawy wykorzystywano „nie tylko przedmioty specjalnie
do tego celu wykonane, ale wiele innych, zupełnie przypadkowych, bądź to dostarczanych przez środowisko naturalne, […] bądź
też znajdujących się w gospodarstwie, w warsztacie itp.” (Bujak
1988: 11). Spośród przedmiotów „przypadkowych” do pierwszej
wspomnianej kategorii należą między innymi patyki, szyszki
czy kamienie rozmaitych kształtów, ale również substancje takie,
jak piasek, woda, błoto i śnieg; do drugiej np. fajerka z kuchni
węglowej lub skrawki tkanin, z których można było zrobić lalkę
bądź piłkę.
Właściwe zabawki to jednak przedmioty specjalnie spreparowane przez dorosłych lub same dzieci do zabawy1. Do najpopularniejszych dziecięcych samoróbek należały wszelkiego rodzaju
piszczałki i fujarki strugane z gałęzi oraz trąbki zwijane wiosną
z miękkiej jeszcze kory [225]. W Muzeum zgromadzono całkiem
pokaźny zbiór piszczałek oraz kilka trąbek z kory, jednak są to
przedmioty wykonane przez dorosłych na wzór tych, które robili w dzieciństwie. Podobnie rzecz ma się z laleczkami ze słomy
i trawy – zostały wykonane na początku lat 80. XX wieku przez
urodzoną w 1916 roku Stanisławę Waldon z Kielecczyzny, która

Toys are the group of children’s accessories most represented in
the collection of Polish ethnographic museums. In the collection
of the National Ethnographic Museum in Warsaw there are over
700 of them. This figure, combined with the lack of accessories
used by children during work and study, may give the mistaken
impression that it was play, especially with colourful crafted toys,
which filled most of the time in the life of the youngest inhabitants of the countryside. However, we know from all available testimonies and memories that the reality was completely different.
Only the youngest children, at an age corresponding to today’s
kindergartners, could spend their days casually playing. For older
boys and girls, play was merely an addition to the daily chores it
was often interspersed with. Children watching grazing animals
would play at quieter times, often together, motion games or use
toys for their own needs.
Playing involved “not only objects especially made for this purpose but also many others, totally accidental ones, either provided
by the natural environment, […] or to be found on the farm, in
the workshop, etc.” (Bujak 1988: 11). From among those “random”
items, the first category mentioned includes, but is not limited to,
sticks, cones or stones of various shapes, but also substances such
as sand, water, mud and snow. From the second category one may
name a stove lid from a coal fired kitchen range or a piece of fabric
from which a doll or a ball could be made.
However, toys as such are objects specially crafted by adults
or children themselves for play1. The most popular children’s
self-made items included all kinds of pipes and reeds sculpted
from branches, and trumpets rolled in spring from still soft tree
bark [225]. The museum has a quite large collection of pipes and
a few bark trumpets, but these are objects made by adults and
modelled on those they made in their childhood. The same applies
to straw and grass dolls, which were made in the early 1980s by
Stanisława Waldon from the Kielce region, born in 1916, who had
woven such dolls as a girl [223]. Boys were eager to whittle small
boats from bark, and also made slingshots using naturally shaped
wood. Unfortunately, no toys that actually were crafted by a child’s
hands can be found in the PME collection. The reasons for this
are probably manifold, but the most important are the fragility of
these objects and, consequently, the fact that they were used “to
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plotła takie lalki jako dziewczynka [223]. Chłopcy chętnie strugali łódki z kory, a także robili proce, wykorzystując samorodne
formy drewna. Niestety zabawek, które faktycznie wyszły spod
ręki dziecka, nie znajdziemy w zbiorach PME. Przyczyn takiego
stanu rzeczy jest zapewne kilka, a do najważniejszych należą
nietrwałość tych przedmiotów i, co za tym idzie, zużywanie ich
„do końca” oraz brak szczególnego zainteresowania nimi ze strony
dorosłych (niestety często także etnografów).
Zabawki zgromadzone w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie to przede wszystkim wyroby rzemieślnicze pochodzące ze znanych ośrodków zabawkarskich w Polsce.
Charakterystyczne dla nich cechy to prosta forma i żywa kolorystyka. Ośrodki zabawkarstwa ludowego znajdowały się przede
wszystkim w południowo-wschodniej części Polski, gdzie małorolni i bezrolni mieszkańcy wsi zarabiali, wyrabiając zabawki2
i sprzedając je na jarmarkach i odpustach. Do najsłynniejszych
należą ośrodki: rzeszowski, żywiecki, kielecki i krakowski. Każdy
z nich skupiał kilka wsi i wyspecjalizował się w konkretnym typie
zabawek oraz w określonej estetyce zdobnictwa. Do przykładów
takich wytworów należą łóżeczka i kołyski z Koszarawy, bryczki
z konikami z Lachowic czy jeżdżące zabawki z Brzózy Stadnickiej
(Olszewska 2000: 16-17). Wyroby z ośrodków zabawkarskich były
gromadzone w Muzeum systematycznie i planowo. Zakupom
dokonywanym w terenie pod kątem rozbudowy muzealnej kolekcji towarzyszyły badania terenowe połączone z dokumentacją
fotograficzną i filmową. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że przedmiotem zainteresowania badaczy byli rzemieślnicy zabawkarze
i ich praca, nie zaś bawiące się ich wyrobami dzieci. [226]
Nieco inaczej rzecz ma się w przypadku zabawek wytwarzanych w środowisku dziecka, zazwyczaj przez osoby starsze – babcie i dziadków, rzadziej przez rodziców, zawsze jednak z myślą
o konkretnym dziecku. Strugano więc konika nie dla nieznanego
klienta, ale dla Józia czy Stasia, a kołyskę dla lalek zbijano z myślą
o Marysi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że o ile zabawki dla
maluchów były dość uniwersalne i zarówno Kasia, jak i Jaś mogli
bawić się grzechotką lub popychać osadzonego na patyku ptaszka
klapiącego skrzydłami, o tyle wśród starszych dzieci bardzo wyraźnie kształtował się podział na zabawki chłopięce i dziewczęce,
który zresztą na poziomie kultury popularnej jest silny także

the end”, as well as the lack of any special interest on the part of
adults (unfortunately, also often ethnographers).
The toys collected at the National Ethnographic Museum in
Warsaw are mainly craft products from well-known toy centres
in Poland. They have characteristic simple forms and vibrant
colours. Folk toys’ production centres were mainly located in the
south-eastern part of Poland, where smallholders and landless
peasants earned money by producing toys and selling them2 at
markets and church fairs. The most famous centres are Rzeszów,
Żywiec, Kielce and Krakow. Each of them encompassed several
villages and specialized in a specific type of toy and a given style
or type of decorations. Examples of such products include wooden
birds from Stryszawa, cribs and cradles from Koszarawa, horse
carriages from Lachowice or wheeled toys from Brzóza Stadnicka
(Olszewska 2000: 16-17). Products from toy making centres were
collected systematically and according to plan by the Museum.
When purchases were made in the field to expand the museum’s
collection, these trips were accompanied by fieldwork, and documented on photographs and films. However, it must be made clear
that the researchers were interested in the toy craftsmen and their
work, not the children playing with their products. [226]
Another case is when toys were produced in the entourage of
the child, usually by older people – grandmothers and grandfathers, less frequently by parents, but always with a specific child
in mind. And so, a horse would be whittled not for an unknown
customer, but for little Josef or Stas, and the cradle for the dolls
was put together with sweet little Marissa in mind. It is worth noting here that while toys for babies were quite universal and both
Kasia and Jas could play with a ratchet or push the winged bird on
a stick, toys for older children were very clearly divided into those
for boys and those for girls, which is also a strong trend today in
popular culture. This resulted from the socializing function of
toys. In their games and plays, children imitated grown-ups and
their adult activities3 [227]. Girls would play shop or school and
would gladly take on the role of a shopkeeper or a teacher, and
above all they would play house and take care of a doll, imitating
the behaviour of mothers toward their children. Among boys, it
was popular to play war using weapons of all kind. For a long time,
the most important toy was a horse – a rocking horse, a horse on
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Narzędzia i naczynia, II poł. XX w., fot. E. Koprowski, model
kobylicy PME 50797, żarna PME 12910, solniczka PME 49134,
niecka PME 48829, łyżka PME 48831, {noty: 174, 177, 179, 180}
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Different kinds of toys on sticks, 2nd half of 20th century,
photo. E. Koprowski, PME 49125, PME 50793, PME 38710,
PME 49099, PME 42194, {notes: 47, 51, 52, 54, 235}
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współcześnie. Wpływ na to miała socjalizacyjna funkcja zabawek.
Dzieci naśladowały w swych zabawach dorosłych i ich zajęcia3 [227].
Dziewczynki bawiły się w sklep czy w szkołę, gdzie chętnie wcielały się w rolę ekspedientki lub nauczycielki, a przed wszystkim
w dom, w którym opiekowały się lalkami, naśladując postępowanie matek wobec dzieci. Wśród chłopców popularne były zabawy
w wojnę i wszelkiego rodzaju broń, jednak długo najważniejszą
zabawką był koń – na biegunach, na kółkach, ciągnący wóz lub
bryczkę – koń jako najważniejszy towarzysz zarówno rolnika, jak
i żołnierza. Było to zwierzę, któremu przypisywano takie cechy,
jak siła, odwaga, sprawność, wierność i zdolność do przyjaźni.
Otaczano go szacunkiem w zasadzie we wszystkich środowiskach
społecznych. Dlatego to koń w różnych postaciach najczęściej był
wymarzoną zabawką chłopców. [228]
Zabawką, która plasuje się ponad podziałem na dziewczęce
i chłopięce, jest pluszowy miś – ulubiona przytulanka dzieci [229].
Również wiele akcesoriów do zabaw ruchowych, jak sanki, łyżwy,
narty czy rowerek, było wykorzystywanych przez dzieci obydwu
płci.
Obok tych ważnych, często zapamiętywanych na całe życie zabawek, jak ukochany miś, konik czy lalka, funkcjonowała
jeszcze jedna grupa przedmiotów wytwarzanych specjalnie dla
dzieci – zabawki odpustowe. Wystawiane na jarmarcznych kramach obok obwarzanków i lizaków wiatraczki, piłeczki na gumce,
dziobiące kurki czy gwizdki to zwykle obiekty krótkiego trwania,
wykonywane z niskiej jakości materiałów, za to nierzadko bardzo
pomysłowe, a dzięki niezbyt wygórowanym cenom szeroko dostępne i popularne. [230]
Kolekcja muzealna analizowana pod kątem akcesoriów związanych z zajęciami dzieci okazuje się zaskakująco nierówna. Duża
reprezentacja zabawek z ośrodków rzemieślniczych i odpustowych cacek w zestawieniu z zupełnym brakiem zabawek wykonanych przez same dzieci stanowi istotną informację. Podobnie
fakt zgromadzenia jedynie pojedynczych akcesoriów szkolnych
i zupełny brak narzędzi pracy przystosowanych do dziecięcych
potrzeb niesie ze sobą ważny przekaz dotyczący pozycji społecznej dziecka. Być może to właśnie braki stanowią w tym przypadku
kluczowy komunikat.

wheels, pulling a cart or a carriage – the horse being the most important companion of both the farmer and the soldier. It was an
animal which was attributed such features as strength, courage,
fitness, fidelity and ability to be a man’s friend. The horse was
generally treated with respect in all social environments. That
is why horses in various forms were most often dream toys for
boys. [228]
A toy which transcends the boys/girls division is the plush bear –
all children’s favourite cuddly toy [229]. There were also many
items for motion games, such as sleds, ice skates, skis and bicycles,
which were also used by children of both sexes.
In addition to these important toys, frequently remembered
for a whole life, such as a beloved bear, a horse or a doll, there
was another group of items manufactured especially for children – church fair toys. The windmills, bouncy balls on elastic
bands, pecking cocks or whistles displayed at market stalls next
to bagels and lollipops, were usually short-lived objects made of
low-quality materials, but, on the other hand, often very inventive.
Due to their relatively low prices they were widely available and
popular. [230]
The museum collection analysed in terms of accessories related to children’s activities turns out to be surprisingly uneven.
A large share of toys from craftsmanship centres and church fairs
gadgets contrasts with a complete lack of toys made by children
themselves but also gives us valuable information. Similarly, the
fact that only individual school accessories were collected and the
complete lack of working tools adapted to children’s needs carry
an important message about the social position of the child. Perhaps the shortages are the key message in this case.
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Różne rodzaje zabawek na patykach, II poł. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 49125, PME 50793, PME 38710,
PME 49099, PME 42194, {noty: 47, 51, 52, 54, 235}
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1 — A toy is a material object specially designed for playing which
encapsulates the cultural content of its given era or past epoch related to
the material, spiritual or social culture, and transmits it in a way which
stimulates certain ludic behaviour and, through those, shapes the physical,
mental or emotional development of a child (Żołądź-Strzelczyk i Kabacińska-Łuczaj 2012 p.130).
2 — In some families, toys were manufactured collectively, and so the
husband would cut out wooden pieces and the wife would paint them.

Tools and dishes, 2nd half of 20th century, photo. E. Koprowski, a model
of a shaving horse PME 50797, a quern PME 12910, a salt shaker PME
49134, a basin PME 48829, a spoon PME 48831, {notes: 174, 177, 179, 180}
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Miś pluszowy, l. 60. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 60192, {nota 203}

Teddy bear, 1960s, photo. E. Koprowski,
PME 60192, {note 203}
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Koniki, II poł. XX w., fot. E. Koprowski, PME 41064,
PME 35370, PME 48841/1-2, PME 30476, {noty: 75, 78, 113, 117}

Horses, 2nd half of 20th century, photo. E. Koprowski, PME 41064,
PME 35370, PME 48841/1-2, PME 30476, {notes: 75, 78, 113, 117}
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1 — „Zabawka to przedmiot materialny specjalnie wykonany do celów

3 — The same types of toys have been present in different cultural circles:

zabawowych, który zawiera w sobie treści kulturowe właściwej dla niego

sound toys such as ratchets and pipes, dolls, animal figures, items imitat-

epoki lub epok minionych, z zakresu kultury materialnej, duchowej lub

ing tools and dishes, i.e. objects used by adults in their daily lives. This is

społecznej i przekazuje je w sposób budzący określone postawy ludyczne,

confirmed by archaeological research. Toys From the early Middle Ages

a za ich pośrednictwem kształtuje rozwój fizyczny, psychiczny lub emo-

which have survived to our times, were made of clay, stones and bones.

cjonalny” (Żołądź-Strzelczyk i Kabacińska-Łuczaj 2012: 130).

Their forms were simpler than modern toys, but they did not, in substance,

2 — W niektórych rodzinach zabawki wytwarzano zespołowo, np. mąż

differ greatly from contemporary toys.

wycinał drewniane elementy, a żona je malowała.
3 — Te same typy zabawek były (i wciąż są) obecne w różnych kręgach
kulturowych: zabawki dźwiękowe, jak grzechotki i piszczałki, lalki,
figurki zwierząt, obiekty imitujące narzędzia i naczynia, czyli przedmioty
używane przez dorosłych w codziennym życiu. Potwierdzają to badania
archeologiczne. Zabawki wczesnośredniowieczne, które zachowały się do
naszych czasów, wykonane były z gliny, kamieni, kości. Ich formy były
prostsze od form zabawek nowożytnych, za to w treści nie odbiegały one
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Zabawki odpustowe, XX/XXI w., fot. E. Koprowski, gwizdek
PME 53762, pukawka PME 53762, wiatraczek PME 56444,
gąska mechaniczna PME 52160, piłeczka na gumce PME 53766,
{noty: 211, 214, 229, 241, 306}

Indulgence fair toys, 20th/21st century, photo. E. Koprowski, whistle
PME 53762, pop gun PME 53762, pinwheel PME 56444, mechanical
goose PME 52160, ball with an elastic band PME 53766,
{notes: 211, 214, 229, 241, 306}
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Praca, szkoła
i zabawa dzieci
w fotografii
archiwalnej

Children's work,
school and play
in archival
photography

Obok dokumentacji obrzędowości dorocznej i rodzinnej w zbiorach archiwalnych Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie znajdują się także fotografie, które ukazują dzieci nie
jako przypadkowych uczestników, towarzyszy wydarzeń i spraw
świata dorosłych, ale głównych bohaterów. Są to przedstawienia
sytuacji, które z dzieciństwem kojarzą nam się najbardziej, czyli
czasu nauki w szkole i zabawy. Wbrew oczekiwaniom fotografii,
które ilustrują te tematy, jest w zbiorach niewiele.
Fotografie utrwalające dzieci w szkole pochodzą głównie
z dwudziestolecia międzywojennego. W tym okresie funkcjonowały na wsiach bezpłatne i obowiązkowe szkoły trzyoddziałowe,
potem też pięcio- i sześcioklasowe (Ogrodowska 2007: 110). Dzieci
wiejskie odbierały przede wszystkim praktyczne wychowanie,
ucząc się pracy w gospodarstwie i obejściu od swoich rodziców.
Często nadmiar obowiązków uniemożliwiał im udział w zajęciach
szkolnych. Fotografie dotyczące szkoły w większości utrwalają
grupy dzieci z nauczycielami portretowane przed budynkami
szkół lub w klasie [231]. W zbiorach archiwum PME grupę tę reprezentuje kilka fotografii wykonanych w okolicach Nowego
Sącza przez Wojciecha Migacza i Mieczysława Cholewę. Ze szkołą

In addition to works documenting annual and family rituals, the
archives of the National Ethnographic Museum in Warsaw also
include photographs that show children not as accidental participants, accompanying the events and affairs of the adult world,
but as main characters. These are situations that we associate
most clearly with childhood, i.e. the time of school education and
play. Contrary to expectations, there are few photographs that
illustrate these themes.
Photographs of children at school come mainly from the interwar period. At that time, there were free of charge and compulsory
three- year schools in villages, and later also five and six-year
schools (Ogrodowska 2007: 110). Children from the countryside
received mainly practical teachings, learned to work on the farm
and around from their parents. Often, excessive chores prevented
them from attending school. The photographs of school life most
often record groups of children with their teachers portrayed
in front of the school buildings or in the classroom [231]. In the
archives of the National Ethnographic Museum, this group is
represented by several photographs taken in the vicinity of Nowy
Sącz by Wojciech Migacz and Mieczysław Cholewa. There are also

231
Dzieci w klasie szkolnej z nauczycielami,
I poł. XX. w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1920/5, {nota 326}

Children in a school class with teachers,
1st half of the 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1920/5, {note 326}
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związane są także dwie fotografie ukazujące dzieci z tornistrami
idące do szkoły wiejską drogą, wykonane w drugiej połowie XX
wieku.
Zabawa dzieci jest w zbiorach archiwalnych dużo szerzej reprezentowana, głównie przez dokumentacje wykonane przez
pracowników Muzeum w drugiej połowie XX wieku. Są to fotografie przedstawiające typowo wiejskie swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu, takie jak huśtanie się na pniu,
budowanie tratw na rzece czy rysowanie na piasku. [232] Wiele
zabawek dzieci chłopskich było prostych, skromnych i zwykle
własnej roboty (Ogrodowska 2007: 101). Przykładem mogą być
lalki ze słomy lub trawy. Na wielu fotografiach uwiecznione są
także kojarzone z dzieciństwem drewniane koniki na biegunach
oraz wszelkiego rodzaju wózeczki do ciągnięcia czy ptaszki. Wykonywane były często przez domowników, czasem kupowane na
targach. Niektóre zabawki naśladują sprzęty wykorzystywane
przez dorosłych w codziennej pracy. Ilustruje to fotografia dziecka
bawiącego się drewnianym foluszem – zabawką.
Okazją do zabawy innej niż na co dzień były targi, jarmarki i odpusty odbywające się na wsiach regularnie bądź z okazji ważniejszych świąt, jak np. Matki Boskiej Zielnej, Bożego Ciała czy dnia św.
Michała. Sprzedawano wtedy wyroby tradycyjne niezbędne na co
dzień w wiejskim gospodarstwie i obejściu, ale też służące rozrywce i uciesze, dostępne tylko w danym miejscu i czasie, jak np. słodycze, obwarzanki czy odpustowe pierścionki. Kramy jarmarczne
dostarczały młodym uczestnikom rozrywki i okazji do zabawy. Na
nich można było nabyć nowe drobiazgi. Wiele fotografii stanowi
dokumentację stoisk jarmarcznych czy odpustowych, na których
ustawione są zabawki, często współwystępujące z innymi drewnianymi przedmiotami, np. łyżkami, maselnicami, miotłami. Gros
zdjęć ukazuje dzieci przyglądające się różnorakim kramom czy
kupujące przedmioty. Niektóre pozują z już zakupionymi na targu
zabawkami. Duża część zdjęć pokazuje także większe odpusty, na
których ustawiano karuzele i inne atrakcje. Dokumentacja takich
odpustów obejmuje fotografie od lat 60. XX wieku do pierwszych
lat XXI wieku. Często dzieci fotografowane są z watą cukrową czy
innymi łakociami odpustowymi. [233]
Oprócz zabawy i nauki dzieci wiejskie także, a może przede
wszystkim, pracowały, co również zostało odzwierciedlone na

two photographs related to school life showing children walking
to school and holding their satchels along a rural road, taken in
the second half of the 20th century.
Children playing are much more widely represented in the archives, mainly in records created by the employees of the Museum
in the second half of the 20th century. These are photographs of
typical rural casual games organized outdoor, such as balancing
on a stump, building rafts on the river or drawing in the sand. [232]
Many toys used by peasant children were simple, modest and usually home-made (Ogrodowska 2007: 101). Examples include dolls
made of straw or grass. Many photographs also show wooden rocking horses associated with childhood and all kinds of pulling carts
or birds. They were often made by household members, sometimes
bought at fairs. Some toys mimic the equipment used by adults in
their daily work. It is illustrated by a photograph of a child playing
with a wooden fulling mill toy.
Fairs, festival and indulgence fairs held in villages on a regular
basis were another occasion for play during more important holidays, such as Our Lady of the Herbs, Corpus Christi or St. Michael.
At such times, one could buy traditional products needed daily
on a farm, but also those meant for entertainment and fun and
which were available only in a given place and at a certain time,
such as sweets, bagels or indulgence rings. Market stalls provided
the young participants with entertainment and opportunities
to have fun. They could also acquire new small trinkets at such
events. Many photographs document festivals or church fairs with
toys stalls, often co-occurring with other wooden items, such as
spoons, churns, brooms (photo ...). Most of the photos show children watching various stalls or buying items. Some pose with the
toys they have already purchased at the market. A large part of
the photos also show larger church fairs around which merry-gorounds and other attractions were placed. Such church fairs were
documented through photographs from the 1960s until the first
years of the 21st century. Often, children were photographed with
cotton candy or other sweets typical of indulgence fairs. [233]
In addition to fun and learning, rural children also, and perhaps
even mostly, worked, which is also reflected in photographs. Parents tried to prepare their offspring for future work on the farm
and house chores, providing children with practical knowledge
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232
Dziecko rysujące patykiem
na piasku, 1970, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18798,
{nota 398}

233
Na Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
1980, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1986/38, {nota 349}
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Child drawing on sand with a stick,
1970, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18798,
{note 398}

Festival of Folk Bands and Singers
in Kazimierz Dolny, 1980,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1986/38, {note 349}

345

Praca, szkoła i zabawa dzieci w fotografii archiwalnej

Children's work, school and play in archival photography

fotografiach. Rodzice starali się przygotować swoje potomstwo do
przyszłych prac w gospodarstwie i zajęć domowych, przekazując
dzieciom praktyczną wiedzę i umiejętności już od najmłodszych
lat (Ogrodowska 2007: 313-314). Niemalże bez wyjątku obowiązywał tradycyjny podział ról. Chłopcy przyuczali się do prac wykonywanych przez mężczyzn (uprawa roli, obrządek bydła, rzemiosła
ciężkie), dziewczynki do prac kobiecych (wszelkie prace domowe,
opieka nad dziećmi, robótki ręczne rzemiosła kobiece). Najmłodsze,
kilkuletnie dzieci zazwyczaj wykonywały prace lekkie, jak pasanie
i karmienie drobiu, zamiatanie czy noszenie opału, pomagały też
w miarę swoich możliwości w zajęciach domowych. Starsze dzieci
wykonywały cięższe i bardziej odpowiedzialne prace, jak pasanie
bydła, okopywanie ziemniaków czy uprawa roli. [234]

and skills already at an early age (Ogrodowska 2007: 313-314).
The traditional division of tasks reigned almost without exception. Boys were trained to do men work (farming, handling cattle,
heavy crafts), girls were to work with women (doing all housework, childcare, light handicrafts, women’s crafts). The youngest
children, several-year-old, usually performed light work, such as
grazing and feeding poultry, sweeping or carrying firewood, and
helped with household chores as much as possible. Older children
performed heavier and more responsible work, such as grazing
cattle, digging out potatoes or cultivating the soil. [234]
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234
Chłopiec pomagający prowadzić wołu,
1986, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2328/2, {nota 429}

Boy helping to guide an ox, 1986,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2328/2,
{note 429}
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235, 236
Tornister drewniany, przed 1939,
fot. E. Koprowski, PME 42908,
{nota 2}

Wooden satchel, before 1939,
photo. E. Koprowski, PME 42908,
{note 2}
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237
Dziewczynki idące do szkoły
po szosie, 1965, fot. J. Świderski,
Arch. PME I. 15180, {nota 328}

238
Chłopcy idący do szkoły, 1965,
fot. J. Świderski, Arch. PME I. 15181,
{nota 329}
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239
Dzieci z tornistrami na wiejskiej
drodze, l. 70. XX w., fot nieznane,
Arch. PME P. 709/4, {nota 330}

Children with satchels on a rural
road, 1970s, photo. unknown,
Arch. PME P. 709/4, {note 330}
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Girls going to school along a road,
1965, photo. J. Świderski,
Arch. PME I. 15180, {note 328}

Boys going to school, 1965,
photo. J. Świderski, Arch. PME I. 15181,
{note 329}
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240
Tabliczka łupkowa do nauki pisania,
przed 1953, fot. E. Koprowski,
PME 47524, {nota 4}

Slate board for learning to write,
before 1953, photo. E. Koprowski,
PME 47524, {note 4}

242
Temperówka na żyletkę,
II poł. XX w. fot. E. Koprowski,
PME 59752,
{nota 8}

241
Koszyk do noszenia książek, przed
1948, fot. E. Koprowski, PME 1858,
{nota 1}

Basket for carrying books, before
1948, photo. E. Koprowski, PME 1858,
{note 1}

Razor blade pencil sharpener,
2nd half of the 20th century,
photo. E. Koprowski, PME 59752,
{note 8}

243
Liczydło, l. 60. XX w.,
fot. E. Koprowski,
PME 59756, {nota 7}
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Abacus, 1960s,
photo. E. Koprowski,
PME 59756, {note 7}
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244
Dzieci przed budynkiem szkoły, 1915,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1920/2, {nota 325}

Children in front of a school building, 1915,
photo. W. Migacz, Arch. PME N. 1920/2, {note 325}
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246
Grupa dzieci szkolnych przed wiejskim
budynkiem, 1942, fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1920/4, {nota 325}

Group of school children in front of a rural
building, 1942, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1920/4, {note 325}
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245
Dzieci z nauczycielami przed budynkiem szkolnym,
l. 30. XX w., fot. M. Cholewa, Arch. PME N. 4106/9, {nota 327}

Children with teachers in front of the school building, 1930s,
photo. M. Cholewa, Arch. PME N. 4106/9, {note 327}
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247
Dzieci w czasie inscenizacji zabaw
ludowych i lekcji w szkole wiejskiej, l. 30. XX w.,
fot. M. Cholewa, Arch. PME N. 4086/6,
{nota 326}

Children during a folk play performance
and lessons in a rural school, 1930s,
photo. M. Cholewa, Arch. PME N. 4086/6,
{note 326}

248
Chłopiec przy brusie w kuźni, 1981,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 2060/10,
{nota 426}

249
Dziewczynka zwija wełnę w motek,
1985, fot. J. Sielski,
Arch. PME N. 2270/46, {nota 428}
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A boy near a sharpening stone
in a forge, 1981, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 2060/10, {note 426}

Girl rolls wool into a skein, 1985,
photo. J. Sielski,
Arch. PME N. 2270/46, {note 428}
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250
Dziewczynka karmiąca konia,
1977, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18436/5, {nota 440}

251
Chłopiec z krową, 1972,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 971,
{nota 421}
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Girl feeding a horse,
1977, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18436/5, {note 440}

Boy with a cow, 1972,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 971,
{note 421}

252
Grabienie siana, II poł. XX w., fot. M. Pokropek,
Arch. PME I.10837, {nota 437}

Hay raking, 2nd half of the 20th century,
photo. M. Pokropek, Arch. PME I.10837, {note 437}
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254
Huculi na łące przy zbieraniu siana, l. 30. XX w.,
fot. H. Smosarska, Arch. PME I. 19471/1, {nota 443}

Hutsuls in a meadow while harvesting hay, 1930s,
photo. H. Smosarska, Arch. PME I. 19471/1, {note 443}

255
Sadzenie ziemniaków, 1987, fot. K. Urbański,
Arch. PME N. 2414, {nota 430}

Planting potatoes, 1987, photo. K. Urbański,
Arch. PME N. 2414, {note 430}

253
Chłopiec podczas pracy na podwórku,
1972, fot. P. Szacki, Arch. PME N. 959,
{nota 420}

Boy during work in the yard, 1972,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 959,
{note 420}
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256
Chłopiec łowiący ryby „na podrywkę”,
l. 70. XX w., fot. K. Chojnacki,
Arch. PME I. 18746/1, {nota 442}

Boy fishing with a lift net, 1970s,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME I. 18746/1,
{note 442}

257
Dzieci pasące krowę na łące, 1956,
fot. B. Czarnecki, Arch. PME N. 93/5,
{nota 415}

Children grazing a cow in the meadow,
1956, photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 93/5, {note 415}
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Dziewczynka sprzedająca piernikowe serca na wileńskim targu,
l. 30. XX w., fot. E. B. Zdanowscy, Arch. PME N. 1995, {nota 425}

Girl selling gingerbread hearts at the Vilnius market, 1930s,
photo. E. B. Zdanowscy, Arch. PME N. 1995, {note 425}
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260
Chłopiec pomagający przy piecu
w olejarni, 1975, fot. P. Szacki,
Arch. PME N. 1368/14, {nota 423}

Boy helping by the furnace of an oil mill,
1975, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 1368/14, {note 423}
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259
Kobiety i dzieci przy nabijaniu tytoniu, 1968,
fot. J. Piskorz, Arch. PME N. 2785/28, {nota 432}

Women and children making tobacco, 1968,
photo. J. Piskorz, Arch. PME N. 2785/28, {note 432}
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261
Domek dla lalek, l. 80. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 60124/1-11,
{nota 173}

Dollhouse, 1980s,
photo. E. Koprowski, PME 60124/1-11,
{note 173}
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262
Zabawka – folusz z kołem wodnym, 1985,
fot. P. Szacki, Arch. PME. N. 2224/2,
{nota 358}

Toy – a fulling mill with a water-wheel,
1985, photo. P. Szacki,
Arch. PME. N. 2224/2, {note 358}

263
Chłopiec podczas zabawy
nad potokiem, 1985, fot. P. Szacki,
Arch. PME. N. 2224/1, {nota 358}

Boy playing in a small stream, 1985,
photo. P. Szacki, Arch. PME. N. 2224/1,
{note 358}
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266
Rewolwer, przed 1953, fot. E. Koprowski,
PME 24479, {nota 272}

Gun, before 1953, photo. E. Koprowski,
PME 24479, {note 272}

267
Strzelba z patyka, 1967, fot. E. Koprowski,
PME 30739, {nota 280}

Rifle made from a stick, 1967, photo. E. Koprowski,
PME 30739, {note 280}

264
Baba z grabiami, ok. 1960,
fot. E. Koprowski, PME 20848,
{nota 269}

Woman with rakes, c. 1960,
photo. E. Koprowski, PME 20848,
{note 269}

265
Chłop z cepem, ok. 1960,
fot. E. Koprowski, PME 20849,
{nota 269}

Peasant with a flail, c. 1960,
photo. E. Koprowski, PME 20849,
{note 269}
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269
Stołek, przed 1960,
fot. E. Koprowski, PME 20857,
{nota 169}

Stool, before 1960,
photo. E. Koprowski, PME 20857,
{note 169}
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270
Maselniczka, przed 1968,
fot E. Koprowski, PME 30488,
{nota 175}

271
Zabawka – model kobylicy,
II poł. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 50797, {nota 180}

272
Taczka, 1972,
fot. E. Koprowski, PME 36523,
{nota 134}

AC

Milking woman, before 1970,
photo. E. Koprowski, PME 34085,
{note 286}
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Dojarka, przed 1970,
fot. E. Koprowski, PME 34085,
{nota 286}
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Churn, before 1968,
photo. E. Koprowski, PME 30488,
{note 175}

Toy – model of a shaving horse, 2nd half
of the 20th century, photo. E. Koprowski,
PME 50797, {note 180}

Wheelbarrow, 1972,
photo. E. Koprowski, PME 36523,
{note 134}
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275
Bryczka z konikami, 1981, fot. E. Koprowski,
PME 43827, {nota 116}

Horse-drawn carriage, 1981, photo E. Koprowski,
PME 43827, {note 116}

276
Bryczka z konikiem, pocz. l. 70. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 38715, {nota 105}

Horse-drawn carriage, early 1970s,
photo. E. Koprowski, PME 38715, {note 105}

Małe figurki koni, niekiedy osadzone na platformie z kółkami, to jedne
z najpopularniejszych ludowych zabawek. Koń jako najważniejszy towarzysz zarówno rolnika, jak i żołnierza oraz zwierzę, któremu przypisywano
takie cechy, jak siła, odwaga, sprawność, wierność i zdolność do przyjaźni
był bohaterem wielu dziecięcych zabaw. Koniki często malowano, niekiedy
dodawano do nich postacie jeźdźców.

Small figurines of horses, sometimes placed on a platform with wheels,
are among the most popular folk toys. The horse, as the most important
companion of both farmers and soldiers and an animal that was given such
qualities as strength, courage, dexterity, loyalty and the ability to be befriended, was the hero of many children's games. Horses were often painted,
sometimes figures of riders were added to them.

273
Konik na kółkach, przed 1959,
fot. E. Koprowski,
PME 12920, {nota 73}

274
Konik, II poł. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 30476,
{nota 75}

Horse on wheels, before 1959,
photo. E. Koprowski, PME 12920,
{note 73}

Horse, 2nd half of 20th century,
photo. E. Koprowski, PME 30476,
{note 75}
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277
Krowa, l. 50. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 12915, {nota 264}

Cow, 1950s, photo. E. Koprowski,
PME 12915, {note 264}

278
Świnka, l. 50. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 12922, {nota 266}

Pig, 1950s, photo. E. Koprowski,
PME 12922, {note 266}
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279
Miniaturowy rowerek – ruchoma
zabawka mechaniczna, 1968,
fot. E. Koprowski, PME 31996,
{nota 275}

Miniature bicycle – mechanical
and mobile toy, 1968,
photo. E. Koprowski, PME 31996,
{note 275}

280
Ławka, przed 1959,
fot. E. Koprowski, PME 12911,
{nota 168}

Bench, before 1959,
photo. E. Koprowski, PME 12911,
{note 168}

281
Sanie, przed 1959,
fot. E. Koprowski, PME 12930,
{nota 94}

Sledge, before 1959,
photo. E. Koprowski, PME 12930,
{note 94}

282
Wóz, przed 1959,
fot. E. Koprowski, PME 12931,
{nota 95}

Cart, before 1959,
photo. E. Koprowski, PME 12931,
{note 95}
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283
Wioślarz w łodzi, przed 1960,
fot. E. Koprowski, PME 20847,
{nota 268}

Oarsman in a boat, before 1960,
photo. E. Koprowski, PME 20847,
{note 268}

284
Wóz z wołami, l. 60. XX w.,
fot E. Koprowski, PME 30733,
{nota 103}

Cart with oxen, 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 30733,
{note 103}
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Zabawki wykonane w sposób typowy dla ludowych zabawkarzy to proste
formy i konstrukcje, często jaskrawo malowane. Ich samochody i samoloty
to przykład, jak nowe treści (nowoczesne pojazdy) ubrane zostały
w tradycyjną formę ludowej zabawki.

Toys made in a way typical of folk toy makers – simple in form and
structure, often painted in bright colours. Their cars and planes
are an example of how new content (modern vehicles) is dressed
in the traditional form of a folk toy.

286
Samochód, 1975, fot. E. Koprowski,
PME 38713, {nota 125}

Car, 1975, photo. E. Koprowski,
PME 38713, {note 125}
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Samochód ciężarowy z szoferem – żołnierzem, zrobiony z drewnianej
skrzynki – „auto z Treblinki” lub „truposznica”, 1967. Wykonany jako
ilustracja opowiadań dziadka o obozach niemieckich, fot. E. Koprowski,
PME 30734, {nota 124}

Truck with a chauffeur – a soldier, made from a wooden case – “car from
Treblinka”, “truposznica” (which means more or less “cadavrobile”), 1967.
Made as an illustration of a grandfather's stories about German camps,
photo. E. Koprowski, PME 30734, {note 124}
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Wózek dla lalek, 1985,
fot. E. Koprowski, PME 49048,
{nota 144}

Doll’s pram, 1985,
photo. E. Koprowski, PME 49048,
{note 144}

288
Kołyska wyposażona w pościel,
fot. E. Koprowski, PME 12900,
{nota 148}

Cradle equipped with bedding,
photo. E. Koprowski, PME 12900,
{note 148}
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Ludowe piszczałki w swojej podstawowej formie to po prostu drewniane
rurki, zaopatrzone w otwór wargowy, a czasem również w otwory boczne.
Wykonywano je z gałązek różnych gatunków roślin, najchętniej wierzbowych
lub dzikiego bzu (lub ściągniętej z nich kory), usuwano rdzeń, strugano
i nacinano.

Folk pipes in their basic form are simply wooden tubes with a lip opening
and sometimes side openings as well. They were made of twigs of various
plant species, preferably willow or elder tree (or the bark removed from
them), the core was removed, the twig was planed and incised.

Pipe, 1974, photo. E. Koprowski, PME 39002, {note 15}

Trąbki z kory to jednodźwiękowe instrumenty ludowe, równie proste
w wykonaniu jak piszczałki, przez co często robione i używane przez dzieci
do zabawy. Wytwarzano je ze zwiniętego spiralnie pasma kory wierzbowej
oraz stroika z gałązki, także wierzbowej. Trąbki nazywano także pierdzielami,
rożkami i trumbkami.
290
Trąbka z kory, 1990, fot. E. Koprowski, PME 50748, {nota 21}
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Piszczałka, 1974, fot. E. Koprowski, PME 39002, {nota 15}
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Bark trumpets are single-note folk instruments, as easy to produce as pipes,
and therefore often made and used by children to play. They were made of
a spirally curled strand of willow bark and a peg made of a twig, also from
a willow. Trumpets were also called pierdziele, rożki and trumbki.

Trumpet made of bark, 1990, photo. E. Koprowski, PME 50748, {note 21}
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294, 295
Zabawka dzięcioł, 1996,
fot. E. Koprowski, PME 51984,
{nota 303}

Toy woodpecker, 1996,
photo. E. Koprowski, PME 51984,
{note 303}
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photo. E. Koprowski, PME 50799,
{note 30}
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Grzechotka w formie bębenka, 1990,
fot. E. Koprowski, PME 50799,
{nota 30}
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Grzechotki to pierwsze zabawki dawane niemowlętom. Przedmioty
o różnych formach, w których drobne, ruchome elementy (np. groch
lub kamyki) wydają dźwięk przy poruszaniu zabawką.
292
Grzechotka, 1996, fot. E. Koprowski,
PME 49138, {nota 29}

Rattle, 1996, photo. E. Koprowski,
PME 49138, {note 29}

Rattles are first toys given to babies. Objects of various forms in which small,
moving parts (like peas or pebbles) make a noise when the toy is moved.
293
Grzechotka „trajkotka”, 1990,
fot. E. Koprowski, PME 50807,
{nota 32}

Rattle called “trajkotka”, 1990,
photo. E. Koprowski, PME 50807,
{note 32}
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Zabawka karuzelka, 1974,
fot. E. Koprowski, PME 38710,
{nota 47}

Toy carousel, 1974,
photo. E. Koprowski, PME 38710,
{note 47}
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Dzieci na podwórzu wiejskim
z zabawkami, 1974, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1209/1, {nota 341}

Kids in a rural courtyard with toys,
1974, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1209/1, {note 341}
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300
Chłopiec z drewnianą zabawką na
targu, 1982, fot. T. Lewińska,
Arch. PME N. 2190/20, {nota 357}

Boy with a wooden toy on the market,
1982, photo. T. Lewińska,
Arch. PME N. 2190/20, {note 357}

301
Ptak tzw. klepok, 1978, fot. E. Koprowski,
PME 42194, {nota 51}

Bird called klepok, 1978, photo. E. Koprowski,
PME 42194, {note 51}

298
Dwoje dzieci w wózku, 1969,
fot. K. Chojncki, Arch. PME N. 606/4,
{nota 333}

Two children in a cart, 1969,
photo. K. Chojncki,
Arch. PME N. 606/4, {note 333}

299
Wózek, 1976,
fot. E. Koprowski, PME 39622,
{nota 143}

Cart, 1976,
photo. E. Koprowski, PME 39622,
{note 143}
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303
Koń na biegunach wykonany z wykorzystaniem
samorodnych form drewna, ok. 1920,
fot. E. Koprowski, PME 29796, {nota 57}

Rocking horse made with the use of the
natural shapes of wood, c. 1920,
photo. E. Koprowski, PME 29796, {note 57}
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Zabawa na bujanych koniach, 1968,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 453,
{nota 331}

Children playing on rocking horses, 1968,
photo. P. Szacki, Arch. PME N. 453,
{note 331}
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Tracze to ruchome zabawki mechaniczne, obrazujące czynność piłowania
drewna. Ich formy były różne – od prostych, gdzie postacie zostały
potraktowane schematycznie, do bardzo rozbudowanych, wykonanych
z dbałością o szczegóły i malowanych.

Sawyers are movable mechanical toys, illustrating the activity of
sawing wood. Various forms – from simple forms with schematic
figurines, to very elaborate toys, made with attention to detail and
painted.

305
Tracz, przed 1961,
fot. E. Koprowski, PME 7436,
{nota 204}

Sawyer, before 1961,
photo. E. Koprowski, PME 7436,
{note 204}
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304
Koń na biegunach, przedmiot
z rekwizytorni K.P.F. filmu
„Konopielka”, przed 1939,
fot. E. Koprowski, PME 48336,
{nota 67}

Rocking horse, an object from
the inventory of props for the K.P.F.
film “Konopielka”. before 1939,
photo. E. Koprowski, PME 48336,
{note 67}
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Puppet clown, 1960,
photo. E. Koprowski, PME 27508,
{note 195}

307
Bączki, II poł. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 48833,
PME 49139/2, PME 51697/2,
{noty: 297, 299, 302}
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Pajac, 1960, fot. E. Koprowski,
PME 27508, {nota 195}

Spinning tops, 2nd half of 20th
century, photo. E. Koprowski,
PME 48833, PME 49139/2, PME
51697/2, {notes: 297, 299, 302}

308
Zabawka „człowiek-wiatrak”,
przed 1960, fot. E. Koprowski,
PME 22014,
{nota 271}

Toy “windmill-man”,
before 1960, photo. E. Koprowski,
PME 22014,
{note 271}
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309, 310
Zabawy dzieci z własnoręcznie
wykonaną tratwą na rzece, 1982,
fot. P. Szacki, Arch. PME P. 519/2,4
51697/2, {nota 409}

Children playing with home-made
rafts on the river, 1982,
photo. P. Szacki, Arch. PME P. 519/2,4,
51697/2, {note 409}

311
Dzieci podczas zabaw zimowych,
l. 60. XX w., fot. nieznany,
Arch. PME I. 19621, {nota 404}

Children during winter games,
1960s, photo. unknown,
Arch. PME I. 19621, {note 404}

AK

CESSORIES

398

AC

CESORIA
399

FRAJDA, czyli czysta przyjemność

The FUN i.e. pure pleasure

FRAJDA, czyli czysta przyjemność

The FUN i.e. pure pleasure

CESSORIES

312
Bąk, 1976, fot. E. Koprowski,
PME 40091, {nota 293}

Spinning top, 1976, photo. E. Koprowski,
PME 40091, {note 293}

314
Zabawka „zośka”, 1952, fot. E. Koprowski,
PME 51988, {nota 304}

Toy “zośka”, 1952, photo. E. Koprowski,
PME 51988, {note 304}

Zabawka młodzieżowa przygotowana z myślą o dorosłych gościach
odwiedzających domowników. Zabawka po włożeniu do gazety wywołuje
szmer i ruch sugerujący, że w gazecie jest mysz.

A youth toy meant for adult guests visiting the house. When the toy is put
into a newspaper, it causes a rustle and a motion that suggests that there is
a mouse in the newspaper.

315
Zabawka „mysz”, przed 1969, fot. E. Koprowski,
PME 32124. {nota 282}

Toy “mouse” before 1969, photo. E. Koprowski,
PME 32124, {note 282}

313
Bąk, 1976, fot. E. Koprowski,
PME 39576, {nota 293}

Spinning top, 1976, photo. E. Koprowski,
PME 39576, {note 293}
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Wiatrak, 1986, fot. E. Koprowski,
PME 51985, {nota 239}

Windmill, 1986, photo. E. Koprowski,
PME 51985, {note 239}
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316
Dzieci na karuzeli, 1980,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2000/1,
{nota 352}

Children on a merry-go-round, 1980,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 2000/1,
{note 352}
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Pukawka, ok. 2000,
fot. E. Koprowski, PME 53067,
{nota 215}

Pop gun, c. 2000,
photo. E. Koprowski, PME 53067,
{note 215}

319
Gwizdek, ok. 2000,
fot. E. Koprowski, PME 53762,
{nota 229}

Whistle, c. 2000,
photo. E. Koprowski, PME 53762,
{note 229}

320
Piłeczka na gumce, ok. 2000,
fot. E. Koprowski, PME 53772,
{nota 211}

Ball with an elastic band, c. 2000,
photo. E. Koprowski, PME 53772,
{note 211}

321
Trąbka, 2000,
fot. E. Koprowski, PME 52848,
{nota 225}

Trumpet, 2000,
photo. E. Koprowski, PME 52848,
{note 225}
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Dziobiące ptaki to zabawki ruchome, złożone z jednej lub kilku figurek
umieszczonych na deseczce z uchwytem. Figurki złożone są z wyciętych
lub wytoczonych z drewna elementów luźno połączonych gwoździkami.
Zabawki poruszają się, gdy osoba trzymająca za uchwyt wprawia w ruch
obrotowy kulkę-obciążnik, która porusza nitkami. Niektóre ptaszki zdobiono,
wycinając, malując lub wypalając wzory, inne pozostawiano bez dekoracji.

Pecking birds are mobile toys, consisting of one or more figures placed
a board with a handle. Figurines composed of elements cut or carved
out of wood, loosely connected with nails. The toys move when the
person holding the handle rotates the ball-weight that actions the
threads. Some birds were decorated by cutting, painting or burning
patterns, others were left without decoration.

FRAJDA, czyli czysta przyjemność

The FUN i.e. pure pleasure

323
Dziewczynka wybierająca pierścionki
na odpuście, 1987, fot. K. Urbański,
Arch. PME N. 2418, {nota 365}

Girl choosing rings at an indulgence
fair, 1987, photo. K. Urbański,
Arch. PME N. 2418, {note 365}
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Dziobiąca kurka, 1968, fot. E. Koprowski,
PME 33419, {nota 243}

Pecking hen, 1968, photo. E. Koprowski,
PME 33419, {note 243}

407

FRAJDA, czyli czysta przyjemność

The FUN i.e. pure pleasure

FRAJDA, czyli czysta przyjemność

The FUN i.e. pure pleasure

324
Dziewczynka na odpuście, 1980,
fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1999/16, {nota 351}

Girl at an indulgence fair, 1980,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1999/16, {note 351}

325
Gipsowa figurka zająca, l. 60. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 57877,
{nota 263}

Plaster figurine of a hare, 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 57877,
{note 263}
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Gipsowa figurka psa, l. 60. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 55984,
{nota 258}

Plaster figurine of a dog, 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 55984,
{note 258}
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Chłopiec na odpuście, 1988,
fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2475/9, {nota 368}

Boy at an indulgence fair, 1988,
photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 2475/9, {note 368}
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330
Łamigłówka, 1974,
fot. E. Koprowski, PME 37600,
{nota 287}

Puzzle toy, 1974,
photo. E. Koprowski, PME 37600,
{note 287}
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photo. PME 45143, {note 295}
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Zabawka „niby łamigłówka”, 1981,
fot. PME 45143, {nota 295}
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Zabawki sprzedawane na krakowskim odpuście Emaus to ruchome postacie
w tradycyjnych strojach i z rekwizytami (głównie figurki Żydów), wykonane
z drewna lub gipsu, z tułowiem przymocowanym do nóg przy pomocy
dwóch sprężyn i głową przytwierdzoną sprężyną do tułowia. Część figurek
wykonana została przez znanych krakowskich szopkarzy.
328
Zabawki emausowe, l. 70. i 80. XX w., fot. E. Koprowski, PME 56103,
PME 40290, PME 40293, PME 40301, {noty: 251, 252}

Toys sold at the Emaus fair in Krakow are moving figures in traditional
costumes with props (mainly figurines of Jews), made of wood or plaster,
with the torso attached to the legs by two springs and the head attached to
the torso by a spring. Some of the figurines were made by famous Krakow
nativity scene makers.

Emaus toys, 1970s–80s, photo. E. Koprowski, PME 56103, PME 40290,
PME 40293, PME 40301, {notes: 251, 252}

331
Gra domino, II poł. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 59754/1-26,
{nota 321}

Domino game, 2nd half of the 20th
century, photo. E. Koprowski,
PME 59754/1-26, {note 321}
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Chłopiec przed stoiskiem odpustowym, 1986,
fot. S. Sikora, Arch. PME N. 2370/8, {nota 364}

Boy by an indulgence fair stand, 1986,
photo. S. Sikora, Arch. PME N. 2370/8, {note 364}

334
Stoisko odpustowe z zabawkami, 1995,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 3875/14, {nota 381}

Wooden toys indulgence stand, 1995,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 3875/14, {note 381}
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Na odpuście, 1977, fot. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1635/13, {nota 346}

At an indulgence fair, 1977, photo. K. Chojnacki,
Arch. PME N. 1635/13, {note 346}
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Dog, 1974, photo. E Koprowski,
PME 39319, {note 323}

336
Paw, 1974, fot. E Koprowski,
PME 39318, {nota 323}

Peacock, 1974, photo. E Koprowski,
PME 39318, {note 323}
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Pies, 1974, fot. E Koprowski,
PME 39319, {nota 323}
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Zabawki ze zbioru „fantastyczna zabawka dla wnuków” wykonane przez
artystę Władysława Rybkowskiego w 1974 r. Małe figurki wykonane
z pozostałości różnych materiałów, przedstawiające zwierzęta i postacie
ludzkie, a także wymyślone, fantastyczne stwory.

A collection of toys “A fantastic toy for the grandchildren” made by
Władysław Rybkowski in 1974. Small figurines made of remnants of
various materials, depicting animals and humans, as well as imaginary,
fantastic creatures.

337
Jeleń, 1974, fot. E Koprowski,
PME 39315, {nota 323}

338
Ptak, 1974, fot. E Koprowski,
PME 39313, {nota 323}

Deer, 1974, photo. E Koprowski,
PME 39315, {note 323}

Bird, 1974, photo. E Koprowski,
PME 39313, {note 323}
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Lalka zawsze była wymarzoną zabawką niemal każdej dziewczynki.
Ze względu na wysokie ceny lalek fabrycznych, dziewczynki same lub
z pomocą dorosłych robiły proste lalki ze słomy, trawy, sitowia lub gałganków
wypełnionych trocinami. Lalki robiono też z drewna, a szmaciane lalki miały
niekiedy doszywane głowy z mas plastycznych, które kupowało się osobno.

Dolls have always been dream toys for almost all girls. Due to the high prices
of factory-made dolls, girls, either alone or with the help of adults, made
simple dolls from straw, grass, rushes or sawdust-filled rags. Dolls were also
made of wood, and ragdolls sometimes had heads made of plastics, which
were bought separately.

Pluszowe misie przytulanki spopularyzowały się na początku XX w.
w Stanach Zjednoczonych i dość szybko przyjęły się także w innych
częściach świata jako ulubione zabawki zarówno chłopców, jak
i dziewczynek. W okresie międzywojennym dodatkową sławę tym zabawkom
przyniosła powieść o Kubusiu Puchatku. Misie to przeważnie wyroby
fabryczne, aż do lat 80. XX w. wypełniano je trocinami.

Teddy bears became popular in the United Nationals at the beginning of the
20th century and quite quickly gained popularity also in other parts of the
world as toys for both boys and girls. In the interwar period, the novel about
Winnie the Pooh brought additional fame to these toys. Teddy bears are
mostly factory products, until the 1980s they were filled with sawdust.
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Lalka szmaciana, 1981, fot. E. Koprowski,
PME 44104, {nota 188}

Ragdoll, 1981, photo. E. Koprowski,
PME 44104, {note 188}

340
Miś pluszowy, początek l. 60. XX w.,
fot. E. Koprowski PME 60180,
{nota 202}

Teddy bear, early 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 60180,
{note 202}

341
Misie pluszowe, duży – l. 40,
PME 60178, mały – l. 60. XX w.,
PME 60192, fot. E. Koprowski,
{noty: 201, 203}

Teddy bears, big one – 1940s,
PME 60178, small one – 1960s,
PME 60192, photo. E. Koprowski,
{notes: 201, 203}
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343
Bryczka z konikami, przed 1959,
fot., E. Koprowski, PME 20587,
{nota 97}

344
Dzieci przyglądające się zabawkom
sprzedawanym na odpuście, 1972,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 981/1,
{nota 338}

Children looking at toys sold at an
indulgence fair, 1972, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 981/1, {note 338}
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Chłopiec z drewnianą bryczką
kupioną na targu, 1976,
fot. T. Lewińska,
Arch. PME N. 1443/14, {nota 343}

Boy with a wooden carriage
bought on a market, 1976,
photo. T. Lewińska,
Arch. PME N. 1443/14, {note 343}

Carriage with horses, before 1959,
photo. E. Koprowski,
PME 20587, {note 97}
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345
Drewniany rowerek. Autor, Franciszek Wacek, wykonał trójkołowy pojazd
dla wnuka w 1965 r. Można powiedzieć, że jest prototypem popularnych
współcześnie rowerków biegowych. Fot. E. Koprowski, PME 30473, {nota 276}

Wooden bicycle. The author, Franciszek Wacek, made a theree-wheel vehicle
for his grandson in 1965. It can be said, that it is a prototype of balance bikes,
which are popular nowadays. Photo. E. Koprowski, PME 30473, {note 276}
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346
Gitara dziecięca, wykonana na wzór instrumentu dla dorosłych, 1975,
fot. E. Koprowski, PME 39098, {nota 26}
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Children's guitar, modelled on an adult instrument, 1975,
photo. E. Koprowski, PME 39098, {note 26}

347
Lalka z trawy, 1967,
fot. E. Koprowski, PME 31017,
{nota 184}

Doll made of grass, 1967,
photo. E. Koprowski, PME 31017,
{note 184}

348
Ptak ze słomy, 1964,
fot. E. Koprowski, PME 29856,
{nota 273}

Bird made of straw, 1964,
photo. E. Koprowski, PME 29856,
{note 273}
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Zabawki z kory, l. 60. XX w.,
fot. E. Koprowski, PME 30351 – 30355,
{nota 274}

Toys made of bark, 1960s,
photo. E. Koprowski, PME 30351 – 30355,
{note 274}

Skarbonki to przykłady drobnej galanterii ceramicznej z różnych ośrodków
w Polsce, często sygnowane przez wytwórców, kupowane dla dzieci na
targach i jarmarkach. Zazwyczaj były dodatkowymi wyrobami garncarzy.

Piggy banks are examples of small ceramic accessories from various centres
in Poland, often signed by manufacturers, bought for children at fairs and
markets. They were usually additional products made by potters.

351
Skarbonki, II poł. XX w., fot. E. Koprowski, PME 8682,
PME 11462, PME 33197, PME 58877 {noty: 9, 11}

Piggy banks, 2nd half of the 20th century, photo. E. Koprowski,
PME 8682, PME 11462, PME 33197, PME 58877, {notes: 9, 11}
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Dzieci z drewnianym konikiem na podwórzu,
fot. K. Chojnacki, Arch. PME N. 606/3, {nota 333}

Children in a courtyard with a wooden horse,
photo. K. Chojnacki, Arch. PME N. 606/3, {note 333}
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Kolekcja Gospodarki Podstawowej i Rzemiosła

Collection of basic economy items and crafts

Akcesoria szkolne

School accessories

{1} Koszyk, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie), przed 1948, brak innych danych.
Rogożyna; wyplatanie. Koszyk wykonany z prostokątnej maty na osnowie ze
sznurka konopnego, techniką żeberkową. Według informacji z terenu Łowickiego, w tego rodzaju koszykach przed i po II wojnie światowej dzieci nosiły
książki do szkoły. PME 1858, [241]

{1} Basket, Złaków (pow. łowicki, woj. łódzkie), before 1948, no other data.
Bulrush; weaving. Basket made of a rectangular mat on a hemp string warp,
rib basket weaving technique. According to information from the Łowicz area,
children carried books to school in such baskets before and after World War II.
PME 1858, [241]

{2} Tornister, Wygoda (pow. radomszczański, woj. łódzkie) przed 1939, brak
innych danych. Deska i sklejka sosnowa, rzemyki; zbijanie gwoździkami, malowanie. Prostopadłościenna skrzynka z wieczkiem na zawiaskach i rzemiennym
uchwytem. PME 42908, [235] [236]

{2} Satchel, Wygoda (pow. radomszczański, woj. łódzkie) before 1939, no other
data. Pine board and plywood, thongs; nailing, painting. A rectangular box with
a hinged lid and a leather handle. PME 42908, [235] [236]

PME 8682, PME 8683, PME 8684, PME 8685; Stanisław Kuleszy, Nękanowice (woj. małopolskie), PME 9526; Franciszek Stefański, Radłów (woj. małopolskie), PME 9528; Edward Mastalerz, Skalbmierz, (woj. świętokrzyskie),
PME 9852, PME 9853, PME 9854; Ludwik Wilusz, Stary Sącz (woj. małopolskie),
PME 11462; Paweł Płaziak, Stary Sącz (woj. małopolskie), PME 11493; Józef Głuszek, Chałupki (woj. świętokrzyskie), PME 12086; Feliks Fabiański, Szczekociny
(woj. śląskie), PME 12095; Jan Caban, Szczekociny (woj. śląskie), PME 12471;
Piotr Tomczyk, Poręby Dębskie (woj. podkarpackie), PME 12580; Karol Betlej,
Warzyce (woj. podkarpackie), PME 12650; Czesław Sikora, Łążek Ordynacki
(woj. lubelskie), PME 20774; Józef Biliński, Nowy Sącz (woj. małopolskie),
PME 21768; Maciej Tracz, Dębina (woj. małopolskie), PME 27483; Jerzy Witek,
Urzędów (woj. lubelskie), PME 29722; Józef Gacek, Skomielna Biała (woj. małopolskie), PME 33128; Jan Chmiel, Wadowice (woj. małopolskie), PME 33197;
Izydor Czajczyński, Białobłoty (woj. wielkopolskie), PME 35186, PME 35187,
PME 49473; Czesław Popławski (Dziewin, woj. wielkopolskie), PME 35193,
PME 35194,; Władysław Romańczuk, Siemiatycze (woj. podlaskie), PME 36305,
PME 36306; Stanisław Wydra, Dębina (woj. małopolskie), PME 41185; Stanisław
Szymankiewicz, Radzymin (woj. mazowieckie), PME 42080; Kazimierz Wanarski, Pawłów (woj. lubelskie), PME 42371; Piotr Maśny, Urzędów (woj. lubelskie),
PME 42387; Jan Gąsior, Medynia Głogowska (woj. podkarpackie), PME 42436;
Jan Woś, Zalesie (woj. podkarpackie), PME 42454; Walenty Grzesik, Zalesie
(woj. podkarpackie), PME 42464; Stanisław Filipski, Mogielnica (woj. mazowieckie), PME 42495, PME 42498; Dzieciątkowski, Czarny Bród (woj. podlaskie), PME 42551; Stefan Sowilski, Chałupki (woj. mazowieckie), PME 44512,
PME 44513, Stefan Dąbkiewicz, Mława (woj. mazowieckie), PME 42560; Wacław Pietruczak Tłuszcz (woj. mazowieckie), PME 44976; Zygfryd Gajewski,
Bęczyn (woj. lubelskie), PME 47708, PME 47709, PME 49473, [351]

PME 9854; Ludwik Wilusz, Stary Sącz (woj. małopolskie), PME 11462; Paweł
Płaziak, Stary Sącz (woj. małopolskie), PME 11493; Józef Głuszek, Chałupki
(woj. świętokrzyskie), PME 12086; Feliks Fabiański, Szczekociny (woj. śląskie),
PME 12095; Jan Caban, Szczekociny (woj. śląskie), PME 12471; Piotr Tomczyk,
Poręby Dębskie (woj. podkarpackie), PME 12580; Karol Betlej, Warzyce (woj.
podkarpackie), PME 12650; Czesław Sikora, Łążek Ordynacki (woj. lubelskie),
PME 20774; Józef Biliński, Nowy Sącz (woj. małopolskie), PME 21768; Maciej
Tracz, Dębina (woj. małopolskie), PME 27483; Jerzy Witek, Urzędów (woj. lubelskie), PME 29722; Józef Gacek, Skomielna Biała (woj. małopolskie), PME 33128;
Jan Chmiel, Wadowice (woj. małopolskie), PME 33197; Izydor Czajczyński,
Białobłoty (woj. wielkopolskie), PME 35186, PME 35187, PME 49473; Czesław
Popławski (Dziewin, woj. wielkopolskie), PME 35193, PME 35194,; Władysław
Romańczuk, Siemiatycze (woj. podlaskie), PME 36305, PME 36306; Stanisław
Wydra, Dębina (woj. małopolskie), PME 41185; Stanisław Szymankiewicz,
Radzymin (woj. mazowieckie), PME 42080; Kazimierz Wanarski, Pawłów (woj.
lubelskie), PME 42371; Piotr Maśny, Urzędów (woj. lubelskie), PME 42387; Jan
Gąsior, Medynia Głogowska (woj. podkarpackie), PME 42436; Jan Woś, Zalesie
(woj. podkarpackie), PME 42454; Walenty Grzesik, Zalesie (woj. podkarpackie),
PME 42464; Stanisław Filipski, Mogielnica (woj. mazowieckie), PME 42495,
PME 42498; Dzieciątkowski, Czarny Bród (woj. podlaskie), PME 42551; Stefan
Sowilski, Chałupki (woj. mazowieckie), PME 44512, PME 44513, Stefan Dąbkiewicz, Mława (woj. mazowieckie), PME 42560; Wacław Pietruczak Tłuszcz
(woj. mazowieckie), PME 44976; Zygfryd Gajewski, Bęczyn (woj. lubelskie),
PME 47708, PME 47709, PME 49473, [351]
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{3} Teczka, Michał Kukułka, Klimek Dudek, Jodłówka Tuchowska (pow. tarnowski, woj. małopolskie), po 1945. Tworzywo sztuczne – skaj; technika kaletnicza.
Teczka zapinana na zamki zatrzaskowe, z naszytą kieszenią. Na kieszeni ramka
na kartkę z nazwiskiem. Na klapie ślady rysunków długopisem. Wewnątrz
plamy z atramentu. PME 44581, [224]
{4} Tabliczka łupkowa do nauki pisania, Czerwienne (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), przed 1953, brak innych danych. Łupek, drewno; cięcie, zbijanie
gwoździkami. Prostokątna tabliczka osadzona w ramce zbitej z czterech
deszczułek. W jednej z nich otwór do zawieszania i odręczny napis atramentem
„Stanisław Kowalczyk. Jedna strona tabliczki pokratkowana, druga w linie kl.
IV 1953”. PME 47524, [224] [240]
{5} Kałamarz, wyrób fabryczny, Lińsk (pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie), I poł. XX w., brak innych danych. Szkło; odlewanie. Kałamarz z przezroczystego szkła w formie prostopadłościanu z wydłużoną szyjką, obtłuczony.
PME 48241
{6} Kałamarz, wyrób fabryczny, Warszawa (woj. mazowieckie), lata 60. XX w.
Szkło, plastik; odlewanie. Butelka z przezroczystego szkła z czarną plastikową
nakrętką i papierową etykietą producenta – firmy DRAKON. PME 55106, [224]
{7} Liczydło, Paczkowska Fabryka Mebli, Paczków (pow. nyski, woj. dolnośląskie) lata 60. XX w. Drewno, drut żelazny, plastik. Liczydła szkolno-biurowe na
drewnianej ramie o plastikowych koralikach nanizanych na stalowe druciki.
PME 59756, [243]
{8} Temperówki na żyletkę, wyrób fabryczny, II poł. XX w., brak innych danych. Metal, tworzywo sztuczne. Temperówki o kształcie klucza wiolinowego.
PME 59751, PME 59752, [242]
Skarbonki
{9} Skarbonki, wyrób rzemieślniczy, II poł. XX w., Necel, Chmielno (woj. pomorskie), PME 5165; Stanisław Czajczyński, Białobłoty (woj. wielkopolskie),

{3} Briefcase, Michał Kukułka, Klimek Dudek, Jodłówka Tuchowska (pow. tarnowski, woj. małopolskie), after 1945. Plastic – artificial leather; pursemaking
technique. Briefcase with snap fasteners, with a sewn-on pocket. On the
pocket there is a frame for a name card. Traces of pen drawings on the flap.
Ink stains inside. PME 44581, [224]
{4} Slate board for learning to write, Czerwienne (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), before 1953, no other data. Slate, wood; cutting, nailing. A rectangular plate set in a frame made of four small laths. In one of them a hole for
hanging and a handwritten inscription in ink “Stanisław Kowalczyk”. One side
of the plate with a grid, the other with lines. kl.IV 1953”. PME 47524, [224] [240]
{5} Inkwell, factory product, Lińsk (pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie),
1st half of the 20th century, no other data. Glass; moulding. Transparent glass
inkwell in the form of a cuboid with an elongated neck, chipped. PME 48241
{6} Inkwell, factory product, Warszawa (woj. mazowieckie), 1960s. Glass, plastic; moulding. Clear glass bottle with a black plastic cap and a paper label of
the manufacturer – the DRAKON company. PME 55106, [224]
{7} Abacus, Paczkowska Fabryka Mebli, Paczków (pow. nyski, woj. dolnośląskie) 1960s. Wood, iron wire, plastic. School and office abacus on a wooden frame
with plastic beads on steel wires. PME59756, [243]
{8} Razor blade pencil sharpeners, factory product, 2nd half of the 20th century, no other data. Metal, plastic. Sharpeners in the shape of a treble clef.
PME 59751, PME 59752, [242]
Piggy banks
{9} Piggy banks, handicraft, 2nd half of the 20th century, Skarbonki, wyrób
rzemieślniczy, II poł. XX w., Necel, Chmielno (woj. pomorskie), PME 5165;
Stanisław Czajczyński, Białobłoty (woj. wielkopolskie), PME 8682, PME 8683,
PME 8684, PME 8685; Stanisław Kuleszy, Nękanowice (woj. małopolskie),
PME 9526; Franciszek Stefański, Radłów (woj. małopolskie), PME 9528; Edward Mastalerz, Skalbmierz, (woj. świętokrzyskie), PME 9852, PME 9853,

{10} Skarbonki, wyrób rzemieślniczy, Depozyt J.J. Michalskich, lata 30. XX w.,
pochodzące z różnych ośrodków ceramicznych. W tej kategorii zbiorów znane
są proweniencja oraz czas zakupu, brakuje informacji o autorach: Iłża (woj. mazowieckie), PME dep. 1129; Płock (woj. mazowieckie), PME dep. 1434; Supraśl
(woj. podlaskie), PME dep. 1659, PME dep. 1677, PME dep. 1701; Kartuzy (woj.
pomorskie), PME dep. 1334; Siedlce (woj. mazowieckie), PME dep. 1739; Marki
(woj. mazowieckie), PME dep. 1752; Biała Podlaska (woj. podlaskie), PME dep.
1722; oraz z terenów II Rzeczpospolitej: Wilno: PME dep. 1294, PME dep. 1295,
PME dep. 1299, PME dep. 1577
{11} Skarbonki, których autorstwo i pochodzenie nie są znane: PME 1225,
PME 6442, PME 11389, PME 11990, PME 12065, PME 15866, PME 20730,
PME 39131, PME 47515, PME 58877, PME 58876, PME 58878, [351]

{10} Piggy banks, handicraft, deposited with the museum by J.J. Michalscy,
1930s, from various ceramic production centres. In this category of exhibits,
apart from the apart from the provenance and time of purchase, there is no
information about the manufacturers: Iłża (woj. mazowieckie) PME dep. 1129;
Płock, (woj. mazowieckie) PME dep. 1434, Supraśl (woj. podlaskie), PME dep.
1659, PME dep. 1677, PME dep. 1701, Kartuzy (woj. pomorskie) PME dep. 1334;
Siedlce (woj. mazowieckie) PME dep. 1739; Marki (woj. mazowieckie) PME dep.
1752; Biała Podlaska (woj. podlaskie) PME dep. 1722; and from the areas of the
Second Republic of Poland: Vilnius: PME dep. 1294, PME dep. 1295, PME dep.
1299, PME dep. 1577
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{11} Piggy banks with no mention of the manufacturers: PME 1225, PME 6442,
PME 11389, PME 11990, PME 12065, PME 15866, PME 20730, PME 39131,
PME 47515, PME 58877, PME 58876), PME 58878, [351]
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Kolekcja Folkloru

The Folklore Collection

Instrumenty strunowe

String instruments

Instrumenty muzyczne

Musical instruments

Piszczałki

Pipes

{23} Violin, Michał Kania, Bliżów (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1975. Wood,
wire, horsehair; cutting, planing, burning. Violin left in a natural wood colour
and decorated on the edges using burning technique. PME 39827

{12} Piszczałki, Michał Borowski (?), Bołtryki (wieś nieistniejąca, zalana wodą
w związku z budową Zbiornika Siemianówka, pow. białostocki, woj. podlaskie), 1961. Drewno leszczyny; struganie, montowanie, wycinanie. PME 8981,
PME 8982

{12} Pipes, Michał Borowski (?), Bołtryki (a village that does not exist, flooded with water due to the construction of the Siemianówka Reservoir, pow.
białostocki, woj. podlaskie), 1961. Hazel wood, planing, assembling, cutting.
PME 8981, PME 8982

{23} Skrzypce, Michał Kania, Bliżów (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1975. Drewno, drut, włosie końskie; wycinanie, struganie, wypalanie. Skrzypce pozostawione w naturalnym kolorze drewna i ozdobione na krawędziach przy użyciu
techniki wypalania. PME 39827

{13} Piszczałka, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), przed 1959,
brak innych danych. Drewno; struganie, drążenie. PME 21158

{13} Pipe, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), before 1959, no other
data. Wood, planing, drilling. PME 21158

{14} Piszczałki, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1967. Drewno wierzbowe, farba olejna; struganie, wypalanie, malowanie.
PME 30493, PME 30494, PME 30495, PME 30496

{14} Pipes, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1967. Willow wood, oil paint, planing, burning, painting. PME 30493, PME 30494,
PME 30495, PME 30496

{15} Piszczałki, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie),
1974. Drewno wierzbowe, drewno dzikiego bzu, kora wierzbowa, blacha,
trawa; wycinanie, struganie, okorowanie, drążenie, wypalanie. PME 39002
– PME 39009 (piszczałki z gałązek dzikiego bzu), PME 39010 – PME 39011
(piszczałki z kory wierzbowej), PME 39012, PME 39013 (piszczałki blaszane),
PME 39014 – PME 39016 (piszczałki drewniane), [289]

{15} Pipes, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1974.
Willow wood, elderberry wood, willow bark, sheet metal, grass, cutting, planing, debarking, boring, burning, PME 39002-PME 39009 (elderberry pipes),
PME 39010 - PME 39011 (willow bark pipes), PME 39012, PME 39013 (sheet
metal), PME 39014 - PME 39016 (wooden), [289]

{16} Piszczałki, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie),
1975. Drewno z dzikiego bzu, drewno wierzbowe. PME 39028 – PME 39030,
PME 39033, PME 39034, PME 39555 – PME 39558, PME 39787 – PME 39790,
[325]
{17} Piszczałka („piszczyk”), Henryk Ciszewski, Ostrołęka (woj. mazowieckie),
1975. Drewno, farba olejna, folia; struganie, klejenie. PME 39046
{18} Piszczałka, Wincenty Grad, Jasień (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), 1985.
Drewno, farby olejne; struganie, malowanie. PME 46563
{19} Piszczałki, August Piecha, Pewel Wielka (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1985.
Drewno wierzbowe, farby olejne; wycinanie, struganie, malowanie. PME 46564,
PME 46565
{20} Piszczałka („suremka”), Antoni Łempicki, Łempice (pow. grajewski, woj.
podlaskie), 1984. Metal (część uchwytu od wózka dziecięcego); wycinanie,
montowanie, łączenie na kołki. PME 50343
Trąbki z kory
{21} Trąbki zwijane z kory, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975, 1990. Kora wierzbowa, gałązka wierzbowa. PME 39019,
PME 39020, PME 50748, PME 50749, [290]
{22} Trąbki zwijane z kory, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1976. Kora wierzbowa, gałązka wierzbowa. PME 39031, PME 39032,
PME 39560, PME 39795, [225]

{16} Pipes, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płońskie, woj. mazowieckie), 1975. Elderberry wood, willow wood. PME 39028 - PME 39030, PME 39033, PME 39034,
PME 39555 - PME 39558, PME 39787 - PME 39790, [325]
{17} Pipe (“piszczyk”), Henryk Ciszewski, Ostrołęka (woj. mazowieckie), 1975.
Wood, oil paint, foil, planing, gluing. PME 39046
{18} Pipe, Wincenty Grad, Jasień (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), 1985. Wood,
oil paints, planing, painting. PME 46563
{19} Pipes, August Piecha, Pewel Wielka (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1985.
Willow wood, oil paints, cutting, planing, painting. PME 46564, PME 46565
{20} Pipe (“suremka”), Antoni Łempicki, Łempice (pow. grajewski, woj. podlaskie), 1984. Metal (part of the handle from a pram), cutting, assembling,
connecting with pegs. PME 50343
Trumpets made of bark
{21} Trumpets from rolled bark, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj.
mazowieckie), 1975, 1990. Willow bark, willow twig. PME 39019, PME 39020,
PME 50748, PME 50749, [290]
{22} Trumpets from rolled bark, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1976. Willow bark, willow twig. PME 39031, PME 39032, PME 39560,
PME 39795, [225]

{24} Gitara, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1966. Drewno topolowe, drewno lipowe, drewno bukowe, drewno wiązowe,
drut, żyłka wędkarska; wycinanie, klejenie, malowanie, lakierowanie. Gitara
dziecięca wykonana na wzór instrumentu dla dorosłych, z czterem strunami –
jedną fabryczną, dwiema z drutu i jedną z żyłki wędkarskiej. Płyta wierzchnia
ozdobiona ornamentem z motywem motyli i tulipanów. PME 37378
{25} Mandolina, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Drewno topolowe, drewno wierzbowe, drut, żyłka wędkarska,
blacha mosiężna, farby; wycinanie, klejenie, malowanie. Mandolina dziecięca
z dekorowanym pudłem rezonansowym, zaokrągloną od spodu szyjką i ośmioma kołkami, na których zaczepiono cztery struny – trzy z drutu i jedną z żyłki
wędkarskiej. Strunnik z ozdobnie wyciętej blachy mosiężnej. PME 39044
{26} Gitara, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Drewno sosnowe, farby, lakier, drut; struganie, malowanie. Gitara
dziecięca wykonana na wzór instrumentu dla dorosłych. Brzeg oraz wierzchnia
płyta ozdobione wzorem geometryczno-roślinnym. W komorze kołkowej dwa
kołki, na które nawinięto cztery struny z grubego drutu. PME 39098, [346]

{24} Guitar, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1966. Poplar wood, lime wood, beech wood, elm wood, wire, fishing line,
cutting, gluing, painting, varnishing. A child guitar, modelled on an adult instrument, with four strings – one factory-made, two made of wire and one made of
a fishing line. The top is decorated with a butterfly and tulip motif. PME 37378
{25} Mandolin, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Poplar wood, willow wood, wire, fishing line, brass sheet,
paints, cutting, gluing, painting. Child mandolin, with a decorated soundboard,
a neck rounded at the bottom and eight pegs, on which four strings are attached – three made of wire and one of a fishing line. Tailpiece made of ornately
cut brass sheet. PME 39044
{26} Guitar, Władysław Szewczyk, Reducin (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Pine wood, paints, varnish, wire, planing, painting. A children’s guitar
modelled on an adult instrument. The edge and the top plate are decorated
with a geometric and floral pattern. In the peg chamber, there are two pegs on
which four strings of thick wire are wound. PME 39098, [346]

Toys

Zabawki

Rattles

Grzechotki

{27} Rattle, southern Poland, no other data. Wood, pebbles; cutting, joining.
Box rattle. PME 34113

{27} Grzechotka, Polska południowa, brak innych danych. Drewno, kamyki;
wycinanie, łączenie. Grzechotka skrzynkowa. PME 34113
{28} Grzechotka, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1981. Drewno lipowe, farby, groch; wycinanie, łączenie, malowanie, wypalanie.
Grzechotka skrzynkowa ozdobiona ornamentem roślinnym. PME 43834
{29} Grzechotki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1996. Drewno topolowe, groch, farby; wycinanie, łączenie, malowanie. Grzechotki w kształcie sześcioboku nałożonego na drążek, zdobione ornamentem
kwiatowym. PME 49138, PME 51987, [292]
{30} Grzechotki, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1990. Drewno dębowe, sznurek; wycinanie, struganie, klejenie, mocowanie.
Grzechotki w formie bębenków, do których przytwierdzono drewniane kulki
na sznurkach. Osadzone na trzonkach. PME 50798, PME 50799, [291]
{31} Grzechotka, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990.
Drewno dębowe, groch; drążenie, łączenie. Dwie połączone półkule wydrążone
wewnątrz i podziurkowane na wylot. Wewnątrz groch. PME 50805
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{28} Rattle, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1981.
Lime wood, paints, peas; cutting, joining, painting, burning. Box rattle decorated with vegetable ornamented. PME 43834
{29} Rattles, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1996. Poplar wood, peas, paints; cutting, joining, painting. Rattles in the shape
of a hexagon, placed on a bar, decorated with a floral ornament. PME 49138,
PME 51987, [292]
{30} Rattles, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990.
Oak wood, string; cutting, planing, gluing, joining. Rattles in the form of drums
to which wooden balls on strings are attached. Set on handles. PME 50798,
PME 50799, [291]
{31} Rattle, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990. Oak
wood, peas; drilling, joining. Two connected hemispheres hollow inside and
with holes. Peas inside. PME 50805
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{32} Grzechotki, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1990. Drewno dębowe, drewno sosnowe; wycinanie, struganie, mocowanie.
Grzechotka „trajkotka” w kształcie widełek, z umocowanym u góry drążkiem,
na który nałożono trzy pełne krążki. Barwa naturalna drewna. PME 50806
(mniejsza), PME 50807 (większa), [293]

{32} Rattles, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990.
Oak wood, pine wood; cutting, planing, fastening. A fork-shaped rattle called
“trajkotka”, with a bar attached at the top, on which three full discs are placed.
Natural wood colour. PME 50806 (smaller), PME 50807 (bigger), [293]

{44} Zabawki, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie),
przed 1968. Drewno, drut, gwoździe, farby; malowanie, zbijanie, struganie.
PME 33696 (karuzelka), PME 33697, PME 33698 (ptaszki), PME 33700 (kółko)

{44} Toy, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie), before
1968. Wood, wire, nails, paints; painting, nailing, planing. PME 33696 (carousel),
PME 33697, PME 33698 (birds), PME 33700 (circle)

{45} Zabawki karuzelki, Jakub Materek, Podłazie (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby, drut, gwoździe, klej; wycinanie, malowanie, przybijanie, klejenie. PME 36506, PME 36507, PME 36508, PME 36509, PME 36510,
PME 36511, PME 36513, PME 36514, PME 365015, PME 36516

{45} Carousel toys, Jakub Materek, Podłazie (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1972. Wood, paints, wire, nails, glue; cutting, painting, nailing, gluing.
PME 36506, PME 36507, PME 36508, PME 36509, PME 36510, PME 36511,
PME 36513, PME 36514, PME 365015, PME 36516

{46} Zabawka ptak, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno, farba olejna i wodna, gwoździe; wycinanie, wygładzanie,
malowanie, przybijanie. PME 36520

{46} Toy bird, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie),
1972. Wood, oil and water paint, nails; cutting, smoothing, painting, nailing.
PME 36520

{47} Zabawka karuzelka, Jan Biegun, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1974. Drewno, farby, drut, gwoździe, klej; wycinanie, malowanie, przybijanie,
klejenie. PME 38710, [226] [297]

{47} Toy carousel, Jan Biegun, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1974.
Wood, paints, wire, nails, glue; cutting, painting, nailing, gluing. PME 38710,
[226] [297]

{48} Zabawka ptak, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1976. Drewno, farby wodne; struganie, wycinanie, malowanie. PME 39792

{48} Bird toy, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1976. Wood, water paints; planing, cutting, painting. PME 39792

{49} Zabawki, Mieczysław Mach, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1976. Drewno, farby wodne, drut; struganie, malowanie. PME 40303,
PME 40304, PME 40305, PME 40306, PME 42889, PME 42890

{49} Toys, Mieczysław Mach, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1976. Wood, water paints, wire; planing, painting. PME 40303, PME 40304,
PME 40305, PME 40306, PME 42889, PME 42890

{50} Zabawki, Teodor Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1977. Drewno, pręt, farby, piórka kurze; wycinanie, struganie, malowanie. PME 41053,
PME 41054, PME 41055

{50} Toys, Teodor Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1977. Wood, rod,
paints, chicken feathers; cutting, planing, painting. PME 41053, PME 41054,
PME 41055

{51} Zabawki ptaki „klepoki”, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki,
woj. śląskie), 1978. Drewno, farby wodne; wycinanie, malowanie, przybijanie.
PME 42194, PME 42195, PME 42197, [226] [301]

{51} Toy birds “klepoki”, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1978. Wood, water paints; cutting, painting, nailing. PME 42194,
PME 42195, PME 42197, [226] [301]

{52} Zabawki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1986. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, malowanie, montowanie. PME 49101,
PME 49102, PME 49103, PME 49104 (ptaki), PME 49090, PME 49105, PME 49106,
PME 49107, PME 49108, PME 49110, PME 49117, PME 49118 (kółka), PME 49114,
PME 49116, PME 49127, PME 49129, PME 49132 (kurki), PME 49112, PME 49113
(figurki tańczące), PME 49120, PME 49122, PME 49125 (karuzelki), [226]

{52} Toys, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986.
Wood, aniline paints; cutting, painting, mounting. PME 49101, PME 49102,
PME 49103, PME 49104 (birds), PME 49090, PME 49105, PME 49106, PME 49107,
PME 49108, PME 49110, PME 49117, PME 49118 (wheels), PME 49114, PME 49116,
PME 49127, PME 49129, PME 49132 (hens), PME 49112, PME 49113 (dancing
figurines), PME 49120, PME 49122, PME 49125 (carousel toys), [226]

{53} Zabawka ptak „klepak”, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), ok. 1963,
brak innych danych. Drewno, drut, farby anilinowe; struganie, mocowanie,
malowanie. PME 51202

{53} Toy bird “klepak”, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), ok. 1963, no other
data. Wood, wire, aniline paints; planing, fastening, painting. PME 51202

{33} Grzechotka, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1990. Drewno; wycinanie, struganie. Grzechotka „trajkotka” z jednego kawałka
drewna, w kształcie widełek z dwoma otworami, przez które przełożono drążek
zakończony po obydwu stronach półokrągłymi ‘główkami’. Barwa naturalna
drewna. PME 50808
{34} Grzechotka, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992.
Drewno lipowe, kamyki; drążenie, łączenie. Dwie połączone półkule wydrążone
wewnątrz i podziurkowane na wylot. Wewnątrz kamyki. PME 51222
{35} Zabawki grzechotki „Na łące”, Anna Jozanis „Jozimama”, Poznań (woj.
wielkopolskie), 2011. Tkanina bawełniana, tasiemki, włóknina poliestrowa,
plastik, ziarna kukurydzy; szycie, wypełnianie. PME 57860/1-3
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Zabawki na patykach
{36} Zabawka karuzelka, woj. śląskie, przed 1958, brak innych danych. Drewno,
farby wodne, pióra kurze; zbijanie, malowanie. PME 12906
{37} Zabawki koguty, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), brak innych danych. Drewno, farby wodne; wycinanie, malowanie, przybijanie. PME 12923, PME 12924, PME 41046, PME 41047, PME 41048, PME 41046,
PME 41047, PME 41048, PME 42198, PME 42199
{38} Zabawka ptak „klepok”, Andrzej Dąbrowski, Wilkowice (pow. rawski, woj.
łódzkie), przed 1952. Drewno, farby olejne; struganie, malowanie. PME 24491
{39} Zabawka ptak „klepok”, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki,
woj. śląskie), przed 1955. Drewno, farby, drut, gwoździe; struganie, malowanie,
wycinanie. PME 24492
{40} Zabawki ptaki „klepoki”, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), przed 1969. Drewno, farby anilinowe; struganie, malowanie.
PME 30485, PME 30491, PME 30492
{41} Zabawka karuzelka, Stanisław Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), brak innych danych. Drewno, drut, gwoździe, farby; wycinanie,
struganie, malowanie, przybijanie. PME 30497
{42} Zabawka kręciołka na patyku, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Drewno, farby, drut, gwoździe; wycinanie,
struganie, malowanie. PME 30507
{43} Zabawka karuzelka, Władysław Langiewicz, Mińsk Mazowiecki (pow. miński, woj. mazowieckie), przed 1968. Drewno, gwoździe, farby wodne; malowanie,
zbijanie. PME 33691, PME 33693, PME 33694

{33} Rattle, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990.
Wood; cutting, planing. A rattle called “trajkotka” made of a single piece of
wood, fork-shaped, with two holes which a bar is inserted ended on both sides
with semicircular “heads”. Natural wood colour. PME 50808
{34} Rattle, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992. Lime
wood, pebbles; drilling, connecting. Two connected hemispheres hollow inside
and with holes. Pebbles inside, PME 51222
{35} Toy rattles “In a meaadow”, Anna Jozanis “Jozimama”, Poznań (woj.
wielkopolskie), 2011. Cotton fabric, ribbon, polyester nonwoven fabric, plastic,
maize grain; sewing, filling. PME 57860/1-3
Toys on sticks
{36} Toy carousel, woj. śląskie before 1958, no other data. Wood, water paints,
chicken feathers; nailing, painting. PME 12906
{37} Toys roosters, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), no other data. Wood, water paints; cutting, painting, nailing. PME 12923,
PME 12924, PME 41046, PME 41047, PME 41048, PME 41046, PME 41047,
PME 41048, PME 42198, PME 42199
{38} Toy bird „klepok”, Andrzej Dąbrowski, Wilkowice (pow. rawski, woj. łódzkie),
before 1952. Wood, oil paints; planing, painting. PME 24491
{39} Toy bird “klepok”, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj.
śląskie), before 1955. Wood, paints, wire, nails; planing, painting, cutting.
PME 24492
{40} Toys birds „klepoki”, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), before 1969. Wood, aniline paints; planing, painting. PME 30485,
PME 30491, PME 30492
{41} Toy carousel, Stanisław Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), no other data. Wood, wire, nails, paints; cutting, planing, painting,
nailing. PME 30497
{42} Spinning toy on a stick, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967. Wood, paints, wire, nails; cutting, planing, painting.
PME 30507
{43} Toy carousel, Władysław Langiewicz, Mińsk Mazowiecki (pow. miński,
woj. mazowieckie), before 1968. Wood, nails, water paints; painting, nailing.
PME 33691, PME 33693, PME 33694

{54} Zabawki kółka, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
lata 90. XX w. Drewno lipowe, struganie. PME 50793, PME 51220, [226]
Konie na biegunach i na kółkach
{55} Zabawka koń na biegunach, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), przed 1961. Drewno; rzeźbienie, struganie. Zabawka
dość prymitywna, wykonana z wykorzystaniem samorodnych form drewna.
PME 7434
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{54} Toys wheels, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1990s. Lime wood; planing. PME 50793, PME 51220, [226]
Rocking horses and horses on wheels
{55} Toy rocking horse, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj.
łódzkie), before 1961. Wood; carving, planing. A toy quite primitive, made with
the use of the natural shapes of wood. PME 7434
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{56} Zabawka koń na biegunach, Zberoż (pow. przasnyski, woj. mazowieckie),
przed 1961, brak innych danych. Drewno; rzeźbienie struganie. Zabawka wykonana z pełnego kawałka drewna, dość prymitywna, postać konia potraktowana
schematycznie. PME 8478

{56} Toy rocking horse, Zberoż (pow. przasnyski, woj. mazowieckie), before
1961, no other data. Wood; carving, planing. A toy made of a full piece of wood,
quite primitive, the figure of the horse is schematic. PME 8478

{67} Zabawka koń na biegunach, Mirosław Zajkowski, Strękowa Góra (pow.
białostocki, woj. podlaskie), przed 1939. Drewno, skóra, płótno, farby, gwoździe.
Sylwetka konia obita naturalną końską skórą. Przedmiot z rekwizytorni K.P.F.
filmu „Konopielka”. PME 48336, [304]

{68} Toys – horses on wheels, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1985. Wood, oil and water paints, nails, glue; cutting, assembling, painting. A backrest made of six pegs and a horseshoe-shaped board
is attached to the seat. PME 49077, PME 49078, PME 49080 (horse armchair)

{68} Zabawki konie na kółkach, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1985. Drewno, farby olejne i wodne, gwoździe, klej; wycinanie,
montowanie, malowanie. Do siedzenia przymocowano oparcie zrobione z sześciu kołków i deseczki wyciętej w kształcie podkowy. PME 49077, PME 49078,
PME 49080 (konik fotelik)

{69} Toy rocking horse, Kielce (woj. świętokrzyskie), 1980s, no other data.
Beech and pine wood, paints; cutting, assembling, painting. Horse made of
flat boards, partially painted. PME 51865

{57} Zabawka koń na biegunach, Józef Cekała, Olszyny (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), ok. 1920. Drewno; rzeźbienie struganie. Zabawka dość prymitywna, wykonana z wykorzystaniem samorodnych form drewna. PME 29796,
[303]
{58} Zabawka koń, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1967. Zabawka statyczna (bez biegunów) o wydłużonych proporcjach. Wykonana z pnia brzozowego z zachowaniem faktury kory i grubo
ciosanych elementów drewnianych. PME 30474

{61} Zabawka koń na biegunach, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 1974. Drewno, farby olejne i wodne; wycinanie, malowanie.
Grzywa wykonana z króliczego futra, a ogon z końskiego włosia. PME 38122
{62} Zabawka koń na biegunach, Szymon Guzy, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1953. Drewno lipy drobnolistnej, farby olejne, farby
wodne; struganie, malowanie. Koń wykonany z jednego kawałka drewna.
PME 38954
{63} Zabawka koń na biegunach, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki,
woj. małopolskie), 1976. Drewno, farby wodne, gwoździe; struganie, malowanie.
Tułów konia wykonany w formie siedzenia z płaskiej deski. PME 39807

{59} Toy rocking horse, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie ), 1965. Wood, paints; planning, cutting, painting. The horse’s
torso is made of a solid piece of wood. PME 30502
{60} Toy horse on wheels, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Wood, paints, nails, glue, horsehair, rabbit fur; cutting,
painting, nailing. The torso is made of a single solid piece of wood. PME 36518
{61} Toy rocking horse, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1974. Wood, oil and water paints; cutting, painting. The mane
is made of rabbit fur and the tail is made of horsehair. PME 38122
{62} Toy rocking horse, Szymon Guzy, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1953. Small-leaved linden wood, oil paints, water paints; planing, painting. A horse made of one piece of wood. PME 38954
{63} Toy rocking horse, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1976. Wood, water paints, nails; planing, painting. The torso of
the horse forms a seat made of a flat board. PME 39807
{64} Toy rocking horse, before 1977, no other data. Wood, oil paints; planing,
painting. A bar is embedded in the horse’s neck and can be used by the rocking
child to hold on to. PME 40302

{69} Zabawka koń na biegunach, Kielce (woj. świętokrzyskie), lata 80. XX w.,
brak innych danych. Drewno bukowe i sosnowe, farby; wycinanie, montowanie,
malowanie. Koń z płaskich desek, częściowo pomalowany. PME 51865
{70} Zabawka koń na biegunach, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 2002. Drewno sosnowe, farby olejne, gwoździe; techniki
stolarskie. Koń w kolorze naturalnego drewna – dzięki podpalaniu mocno
widoczne sęki. PME 53509
{71} Zabawki konie, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 2002. Drewno lipowe, farby olejne; wycinanie, montowanie, malowanie.
Tułów konia wykonany z pełnego okrągłego kawałka drewna. PME 53510 (koń
na kółkach), PME 56459 (koń na biegunach)
Koniki
{72} Zabawki koniki z jeźdźcem, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), przed
1959, brak innych danych. Drewno; struganie, malowanie. PME 12893,
PME 12907
{73} Zabawka konik na kółkach, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), przed 1959. Drewno, farby wodne, farby olejne; wycinanie,
struganie, gładzenie, malowanie. PME 12920, [273]
{74} Zabawki koniki, Stanisław Walczak, Rogi (pow. jasielski, woj. podkarpackie), przed 1959. Drewno, farby olejne; struganie, malowanie. PME 20588,
PME 20589

{70} Toy rocking horse, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 2002. Pine wood, oil paints, nails; carpentry techniques.
A horse in the colour of natural wood – knots clearly visible thanks to the
burning. PME 53509
{71} Toy horses, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 2002. Lime wood, oil paints; cutting, assembling, painting. The horse’s
torso is made of a solid round piece of wood. PME 53510 (wheeled horse),
PME 56459 (rocking horse)
Horse figurines
{72} Toy horses with riders, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), before 1959,
no other data. Wood; planing, painting. PME 12893, PME 12907
{73} Toy horse on wheels, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), before 1959. Wood, water paints, oil paints; cutting, planing,
honing, painting. PME 12920, [273]
{74} Toy horses, Stanisław Walczak, Rogi (pow. jasielski, woj. podkarpackie),
before 1959. Wood, oil paints; planing, painting. PME 20588, PME 20589
{75} Toy horses, Stanisław Wysocki, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), before 1968. Wood, oil paints, rabbit fur, carpenter’s glue; planing,
painting, gluing. PME 30475, PME 30476, [228] [274]
{76} Toy horse on wheels, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967. Wood, oil and water paints, nails; planing, cutting,
painting. PME 30511

{64} Zabawka koń na biegunach, przed 1977, brak innych danych. Drewno,
farby olejne; struganie, malowanie. W szyi konia osadzono drążek służący
bujającemu się dziecku do trzymania. PME 40302

{65} Toy rocking horse, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1982. Wood, oil and aniline paints, nails, glue; cutting, planing, painting, nailing. The torso of the horse forms a seat made of a flat board.
PME 44509, PME 44510

{65} Zabawki konie na biegunach, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 1982. Drewno, farby olejne i anilinowe, gwoździe, klej;
wycinanie, struganie, malowanie, przybijanie. Tułów konia wykonany w formie
siedzenia z płaskiej deski. PME 44509, PME 44510

{66} Toy rocking horse, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1983. Wood, artificial fur; planing, nailing, assembling. A toy consisting of a rocking chair and a horse’s head and neck. Fake fur mane. PME 48162

{76} Zabawka konik na kółkach, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967. Drewno, farby olejne i wodne, gwoździe; struganie,
wycinanie, malowanie. PME 30511

{66} Zabawka koń na biegunach, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj.
mazowieckie), 1983. Drewno, sztuczne futro; struganie, zbijanie gwoździkami,
montowanie. Zabawka złożona z fotelika na biegunach oraz głowy z szyją
konia. Grzywa ze sztucznego futra. PME 48162

{67} Toy rocking horse, Mirosław Zajkowski, Strękowa Góra (pow. białostocki,
woj. podlaskie), before 1939. Wood, leather, canvas, paints, nails; the silhouette
of the horse is covered with natural horse leather. An object from the inventory
of props for the K.P.F. film “Konopielka”. PME 48336, [304]

{77} Zabawki koniki, Leonard Bańkowski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1968.
Dykta, farba olejna; wycinanie, malowanie, przybijanie. PME 33420, PME 33421

{79} Toy horse, Michał Cieślik, Krzyżka (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie),
before 1977. Wood, water paints, wire; planing, painting. PME 40308

{78} Zabawki koniki, Franciszek Biegun, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), ok. 1970. Drewno, farby, gwoździe, skrawek baraniego futra; struganie
ręczne, malowanie. PME 35370, PME 35371, [228]

{80} Toy horses, Teodor Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1977.
Wood, paints, nails, fur; planing, painting, nailing, gluing. PME 41059, PME 41060,
PME 41061, PME 41062

{75} Zabawki koniki, Stanisław Wysocki, Haczów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), przed 1968. Drewno, farby olejne, futro królicze, klej stolarski;
struganie, malowanie, klejenie. PME 30475, PME 30476, [228] [274]
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{60} Zabawka koń na kółkach, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby, gwoździe, klej, włosie końskie, futro
królicze; wycinanie, malowanie, przybijanie. Tułów wykonany z jednolitego
kawałka drewna. PME 36518

{58} Toy rocking horse, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1967. A static toy (without rockers) with elongated proportions.
Made of a birch trunk with the same texture as the bark and roughly hewn
wooden elements. PME 30474
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{59} Zabawka koń na biegunach, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1965. Drewno, farby; struganie, wycinanie, malowanie.
Tułów konia wykonany z pełnego kawałka drewna. PME 30502

{57} Toy rocking horse, Józef Cekała, Olszyny (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), around 1920. Wood; carving, planing. A toy quite primitive, made with the
use of the natural shapes of wood. PME 29796, [303]

{77} Toys horses, Leonard Bańkowski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1968.
Plywood, oil paint; cutting out, painting, nailing. PME 33420, PME 33421
{78} Toys horses, Franciszek Biegun, Lachowice (pow. suski, małopolskie),
before 1971. Wood, paint, nails, a strip of sheep’s fur; planed by hand, painted.
PME 35370, PME 35371, [228]
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{79} Zabawka konik, Michał Cieślik, Krzyżka (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), przed 1977. Drewno, farby wodne, drut; struganie, malowanie. PME 40308

{81} Toy horses, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977.
Wood, oil and water paints; planing, painting. PME 41069, PME 41070

{93} Zabawka sanki z konikiem, Zofia Fajkosz, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), przed 1958. Drewno; wycinanie, struganie, wypalanie, malowanie
farbami wodnym. PME 12929

{95} Toy cart with a horse and a woman, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), before 1959, no other data. Wood; cutting, planing. PME 12931,
[282]

{94} Zabawka sanki, Stanisław Gąsienica-Szymaszek, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1959. Drewno; wycinanie, struganie, snycerka.
PME 12930, [281]

{96} Toy ladder cart with horses, Grzegorz Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj.
małopolskie), 1950-1959. Wood, water paints; planing, painting. PME 15940

{80} Zabawki koniki, Teodor Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1977.
Drewno, farby, gwoździe, futro; struganie, malowanie, zbijanie gwoździkami,
klejenie. PME 41059, PME 41060, PME 41061, PME 41062
{81} Zabawki koniki, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977. Drewno, farby olejne i wodne; struganie, malowanie. PME 41069,
PME 41070
{82} Zabawka konik, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1977. Drewno, farby olejne i wodne; struganie, malowanie. PME 41080
{83} Zabawka „Jeździec”, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie), 1978. Drewno, farby olejne; struganie, malowanie. PME 41922

{86} Zabawki koniki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1985-1986. Drewno, farby olejne i wodne. PME 49083, PME 49093,
PME 49094 (koń z jeźdźcem), PME 49095 (koń z pieskiem)
Bryczki, wozy i sanie
{87} Zabawki bryczki z konikami, Aniela Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj.
śląskie), przed 1960. Drewno, farby; struganie ręczne, polichromia. PME 12894,
PME 12895, PME 12896 PME 12897
{88} Zabawki, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1956.
Drewno, farby; struganie ręczne, polichromia. PME 12898 (bryczka z konikami),
PME 12905, PME 12925 (wózki drabiniaste z konikami)
{89} Zabawka wózek drabiniasty z konikiem, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1958, brak innych danych. Drewno; struganie. PME 12899
{90} Zabawka bryczka z konikami, Józef Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1959. Drewno, farby; struganie, malowanie.
PME 12908
{91} Zabawki, pow. łańcucki (woj. podkarpackie), przed 1959, brak innych danych. Drewno, farby; wycinanie, polichromia. PME 12909 (bryczka z konikiem),
PME 12913 (sanki z konikami)
{92} Zabawki sanki z konikiem, Sylwester Urban, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1959. Drewno, farby wodne i olejne; struganie,
wycinanie, malowanie. PME 12917, PME 12918

{84} Toy horse with a rider, Jakub Materek, Podłazie (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Wood, oil paints, nails, wire, soutache; cutting, gluing,
painting. PME 36503
{85} Toy horse, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), before 1985, no other
data. Wood, paint; planing, nailing, painting. PME 47194
{86} Toy horses, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1985-1986. Wood, oil and water paints. PME 49083, PME 49093, PME 49094
(horse with rider), PME 49095 (horse with dog)
Carriages, carts and sleighs
{87} Toy carriages with horses, Aniela Biegun, Żywiec (pow. żywiecki, woj.
śląskie), before 1960. Wood, paints; hand planing, polychrome. PME 12894,
PME 12895, PME 12896, PME 12897
{88} Toys, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1956. Wood,
paints; hand planing, polychrome. PME 12898 (horse carriage), PME 12905,
PME 12925 (ladder carts with horses)
{89} Toy ladder cart with a horse, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1958, no other data. Wood; planing. PME 12899
{90} Toy carriage with horses, Józef Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), before 1959. Wood, paints; planing, painting. PME 12908
{91} Toys, pow. łańcucki, woj. podkarpackie, before 1959, no other data. Wood,
paints; cutting out, polychrome. PME 12909 (horse-drawn carriage), PME 12913
(horse-drawn sleigh)
{92} Toy sleighs with a horse, Sylwester Urban, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), before 1959. Wood, water and oil paints; planing,
cutting, painting. PME 12917, PME 12918
{93} Toy sleigh with a horse, Zofia Fajkosz, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), before 1958. Wood; cutting, planing, burning, painting with
watercolours. PME 12929
{94} Toy sledge, Stanisław Gąsienica-Szymaszek, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), before 1959. Wood; cutting, planing, woodcarving.
PME 12930, [281]

{95} Zabawka wóz z koniem i babą, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1959, brak innych danych. Drewno; wycinanie, struganie.
PME 12931, [282]
{96} Zabawka wóz drabiniasty z konikami, Grzegorz Rumiak, Lachowice (pow.
suski, woj. małopolskie), 1950-1959. Drewno, farby wodne; struganie, malowanie. PME 15940
{97} Zabawka bryczka z konikami, Stanisław Walczak, Rogi (powiat krośnieński, woj. podkarpackie), przed 1959. Drewno, farby, futro królicze; struganie,
malowanie. PME 20587, [343]
{98} Zabawka bryczka z konikami i karuzelką, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), przed 1959, brak innych danych. Drewno, farby, gwoździe; struganie,
wycinanie, malowanie. PME 20855
{99} Zabawki, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), przed 1960, brak innych
danych. Drewno, farby, gwoździe; struganie, malowanie. PME 20856 (wózek drabiniasty z konikami), PME 22006 (bryczka z konikami i karuzelką),
PME 22007 (bryczka z konikami)
{100} Zabawka bryczka z konikami, Kąkolówka (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), przed 1961, brak innych danych. Drewno, farby; wycinanie, malowanie.
PME 22015
{101} Zabawka bryczka z konikami, Tomasz Rychaj, Gorlice (pow. gorlicki, woj.
małopolskie), przed 1968. Drewno, farby wodne, gwoździe, klej stolarski; wycinanie, malowanie. PME 30500
{102} Zabawki bryczki z konikami, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), przed 1968. Drewno, farby, klej, gwoździe; wycinanie,
malowanie, klejenie. PME 30506, PME 30510, PME 30512
{103} Zabawka wóz z wołami, Franciszek Wacek. Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), lata 60. XX w. Drewno brzozowe, aluminium, guma, tkanina,
włosie; struganie, szycie, klejenie, montowanie. PME 30733, [284]
{104} Zabawka bryczka z konikami, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński,
woj. mazowieckie), 1968. Drewno, gwoździe, farba; struganie, zbijanie, malowanie. PME 33695

{97} Toy carriage with horses, Stanisław Walczak, Rogi (powiat krośnieński,
woj. podkarpackie), before 1959. Wood, paints, rabbit fur; planing, painting.
PME 20587, [343]
{98} Toy carriage with horses and a carousel, Lachowice (pow. suski, woj.
małopolskie), before 1959, no other data. Wood, paints, nails; planing, cutting,
painting. PME 20855
{99} Toys, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), before 1960, no other data.
Wood, paints, nails; planing, painting. PME 20856 (ladder cart with horses),
PME 22006 (carriage with horses and a carousel), PME 22007 (carriage with
horses),
{100} Toy carriage with horses, Kąkolówka (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), before 1961, no other data. Wood, paints; cutting, painting. PME 22015
{101} Toy carriage with horses, Tomasz Rychaj, Gorlice (pow. gorlicki, woj.
małopolskie), before 1968. Wood, water paints, nails, carpenter’s glue; cutting,
painting. PME 30500
{102} Toy carriages with horses, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), before 1968. Wood, paints, glue, nails; cutting, painting,
gluing. PME 30506, PME 30510, PME 30512
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{85} Zabawka konik, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), przed 1985,
brak innych danych. Drewno, farby, struganie malowanie, zbijanie. PME 47194

{83} Toy called “the Rider”, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie), 1978. Wood, oil paints; planing, painting. PME 41922
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{84} Zabawka koń z jeźdźcem, Jakub Materek, Podłazie (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby olejne, gwoździe, drut, sutasz; wycinanie,
klejenie, malowanie. PME 36503

{82} Toy horse, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977.
Wood, oil and water paints; planing, painting. PME 41080

{103} Toy cart with oxen, Franciszek Wacek. Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1960s. Birch wood, aluminium, rubber, fabric, bristle; planing,
sewing, gluing, assembling. PME 30733, [284]
{104} Toy carriage with horses, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj.
mazowieckie), 1968. Wood, nails, paint; planing, nailing, painting. PME 33695
{105} Toys, Władysław Sikora, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1971
– 1974. Wood, paint, glue, nails; planing by hand, gluing, painted. PME 35366
(horse-drawn buggy), PME 35367 (horse-drawn buggy), PME 38715 (horsedrawn carriage), PME 40921 (buggy), PME 41081 (harvest festival carriage),
[276]
{106} Toys, Jakub Materek, Podłazie (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972 –
1982. Wood, oil paints, glue, nails; cutting, painting, glueing. PME 36504 (buggy
with horse and carman), PME 36505 (buggy with two horses), PME 44511/1-3
(buggy with a horse)
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{105} Zabawki, Władysław Sikora, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1971 – 1974. Drewno, farba, klej, gwoździe; struganie ręczne, klejenie, malowanie. PME 35366 (bryczka z konikiem), PME 35367 (bryczka z konikiem),
PME 38715 (powóz z konikiem), PME 40921 (bryczka), PME 41081 (powóz
dożynkowy), [276]

{107} Toys, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1974
– 1987. Wood, oil paints; cutting, painting. PME 38115 (buggy with a horse),
PME 49057 (carriage with horse), PME 49058 (carriage with horse), PME 49059
(buggy with horses), PME 49060 (buggy with a horse), PME 49061 (buggy with
a horse), PME 49062 (buggy with horses), PME 49063 (buggy with horses),
PME 49064 (buggy with horses), PME 49065 (buggy with horses), PME 49067
(buggy with benches)

{115} Zabawki na kółkach, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie), 1978. Drewno, farby olejne, drut; struganie, malowanie. PME 41918
(mężczyzna z krowami), PME 41919 (pies z zającem)

{117} Toys, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986.
Wood, oil and water paints, nails; cutting, painting, mounting. PME 48840
(horses in harness), PME 48841 (sleigh with horse), [228]

{116} Zabawki bryczki z konikami, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1981. Drewno, farba olejna i wodna; wycinanie, malowanie.
PME 43826, PME 43827, PME 43828, [275]

{118} Toy buggy with horses, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1960s,
no other data. Wood, aniline paints; cutting, painting, mounting. PME 51204

{108} Toy gypsy wagon, Marian Brzeziński, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1974. Wood, oil and water paints, leather, nails; cutting, painting, planing. PME 38121

{117} Zabawki, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie),
1986. Drewno, farby olejne i wodne, gwoździe; wycinanie, malowanie, montowanie. PME 48840 (konie w zaprzęgu), PME 48841/1-2 (sanie z koniem), [228]

{106} Zabawki, Jakub Materek, Podłazie (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie),
1972 – 1982. Drewno, farby olejne, klej, gwoździe; wycinanie, malowanie, klejenie. PME 36504 (bryczka z koniem i furmanem), PME 36505 (bryczka z dwoma
końmi), PME 44511/1-3 (bryczka z konikiem)

{109} Zabawki, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1974. Drewno, farby, pióra kurze; struganie, wycinanie, malowanie. PME 38712,
PME 41077 (bryczki z konikami i karuzelką), PME 41078, PME 41079 (bryczki
z konikami)
{110} Zabawka bryczka z konikiem, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1975. Drewno, farby olejne, drut, blacha; wycinanie, malowanie.
PME 38792
{111} Zabawki, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1976. Drewno, farby olejne, gwoździe; struganie, wycinanie, malowanie.
PME 39791 (wóz drabiniasty z konikami), PME 39805 (bryczka z konikami)
{112} Zabawki bryczki z konikami, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki,
woj. małopolskie), 1976. Drewno, farby olejne i wodne, gwoździe; wycinanie,
struganie, malowanie. PME 39806, PME 41082
{113} Zabawki, Teodor Biegun, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977.
Drewno, farby olejne i wodne; struganie, malowanie. PME 41057, PME 41058
(bryczki z konikami), PME 41063 (z konikami i furmanem), PME 41064 (z konikami i parą lalek), PME 41065 (bryczka weselna – „Wesele góralskie”), [228]
{114} Zabawki, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977.
Drewno, farby olejne i wodne, kurze pióra; struganie, malowanie. PME 41071,
PME 41072 (bryczki z konikami i karuzelką), PME 41073, PME 41074 (wózki
drabiniaste), PME 41075 (bryczka)

{110} Toy carriage with a horse, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1975. Wood, oil paints, wire, sheet metal; cutting, painting.
PME 38792
{111} Toys, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1976.
Wood, oil paints, nails; planing, cutting, painting. PME 39791 (ladder cart with
horses), , PME 39805 (buggy with horses)
{112} Toy buggies with horses, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1976. Wood, oil and water paints, nails; cutting, planing, painting.
PME 39806, PME 41082
{113} Toys, Teodor Biegun, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977.
Wood, oil and water paints; planing, painting. PME 41057, PME 41058 (buggies
with horses), PME 41063 (with horses and a carman), PME 41064 (with horses
and a pair of dolls), PME 41065 (wedding carriage – “highlanders’ wedding”),
[228]
{114} Toys, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977. Wood,
oil and water paints, chicken feathers; planing, painting. PME 41071, PME 41072
(buggies with horses and carousel), PME 41073, PME 41074 (ladder carts),
PME 41075 (buggy)
{115} Toys on wheels, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie),
1978. Wood, oil paints, wire; planing, painting. PME 41918 (man with cows),
PME 41919 (dog with hare)
{116} Toys buggies with horses, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1981. Wood, oil and water paint; cutting, painting. PME 43826,
PME 43827, PME 43828, [275]

{119} Zabawka wóz drabiniasty z konikami, Antoni Burkat, Osieczany (pow.
myślenicki, woj. małopolskie), lata 50. XX w. Drewno sosnowe, farby olejne,
gwoździe; wycinanie, malowanie, montowanie. PME 51205
{120} Zabawka bryczka z konikami i karuzelką, (pow. żywiecki, woj. śląskie),
przed 1991, brak innych danych. Drewno, farby olejne i anilinowe, kurze pióra;
wycinanie, malowanie, montowanie. PME 51207
{121} Zabawka bryczka z konikiem, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 2002. Drewno, farby olejne, futro królicze, końskie włosie;
wycinanie, montowanie, malowanie. PME 53507
Samochody i samoloty
{122} Zabawka samochód, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), brak innych danych. Drewno, farby, gwoździe; wycinanie, malowanie, przybijanie. Prosty samochód z cienkich deseczek. Zdobiony wzorem
roślinnym i geometrycznym. PME 30483
{123} Zabawka samolot, Antoni Jucha, Brzoza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), brak innych danych. Drewno, farby wodne, gwoździe; struganie, wycinanie malowanie. Trójkolorowy samolot złożony z: korpusu, skrzydeł,
śmigła, kół i wału łączącego koła. Kiedy koła zaczynają się obracać, zabawka
wydaje terkoczący dźwięk. PME 30484
{124} Zabawka „auto z Treblinki”, „truposznica”. Franciszek Wacek, Przysietnica
(pow. brzozowski, woj. podkarpackie) 1967. Drewno, metal, tworzywo sztuczne,
farby. Cięcie, struganie, montowanie. Samochód ciężarowy z szoferem – żołnierzem, zrobiony z drewnianej skrzynki. Wykonany jako ilustracja opowiadań
dziadka o obozach niemieckich. PME 30734, [285]
{125} Zabawki, Józef Hodurek, Poręba (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1975.
Drewno, farby; struganie, wycinanie, malowanie. Zdobione wzorem roślinnym
i geometrycznym. PME 38713 (samochód), PME 38714 (samolot), [286]

{120} Toy buggy with horses and a carousel, (pow. żywiecki, woj. śląskie), before 1991, no other data. Wood, oil and aniline paints, chicken feathers; cutting,
painting, mounting. PME 51207
{121} Toy buggy with a horse, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 2002. Wood, oil paints, rabbit fur, horsehair; cutting, assembling, painting. PME 53507
Cars and planes
{122} Toy car, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie).
Wood, paints, nails; cutting, painting, nailing. A simple car made of thin boards.
Decorated with a floral and geometric pattern. PME 30483
{123} Toy plane, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), before 1968. Wood, paints, nails; cutting, painting, planing. PME 30484
{124} Toy “car from Treblinka”, “truposznica” (which means more or less “cadavrobile”). Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie) 1967. Wood, metal, plastic, paint. Cutting, planing, assembling. A truck
with a chauffeur – a soldier. Made from a wooden case. Made as an illustration
of a grandfather’s stories about German camps. PME 30734, [285]
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{108} Zabawka wóz cygański, Marian Brzeziński, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1974. Drewno, farby olejne i wodne, skóra, gwoździe; wycinanie, malowanie, struganie. PME 38121

{109} Toys, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1974.
Wood, paints, chicken feathers; planing, cutting, painting. PME 38712,
PME 41077 (horse-drawn buggies and a carousel), PME 41078 PME 41079
(buggies with horses)

{118} Zabawka bryczka z konikami, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), lata
60. XX w., brak innych danych. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, malowanie,
montowanie. PME 51204
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{107} Zabawki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1974 – 1987. Drewno, farby olejne; wycinanie, malowanie. PME 38115 (bryczka
z konikiem), PME 49057 (kareta z konikiem), PME 49058 (kareta z konikiem),
PME 49059 (bryczka z konikami), PME 49060 (bryczka z konikiem), PME 49061
(bryczka z konikiem), PME 49062 (bryczka z konikami), PME 49063 (bryczka
z konikami), PME 49064 (bryczka z konikami), PME 49065 (bryczka z konikami), PME 49067 (bryczka z ławeczkami)

{119} Toy ladder cart with horses, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki,
woj. małopolskie), 1950s. Pine wood, oil paints, nails; cutting, painting, assembling. PME 51205

{125} Toys, Józef Hodurek, Poręba (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1975.
Wood, paints; planing, cutting, painting. Decorated with a floral and geometric
pattern. PME 38713 (a car), PME 38714 (a plane)
{126} Toy car, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1976. Wood, water paints, nails; planing, cutting, painting. A simple car made
of thin boards. Decorated with a floral and geometric pattern. PME 39804
{127} Toys, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1985.
Wood, oil paints, wire, nails; cutting, assembling, painting. Decorated with
a colourful floral ornament. PME 49068/1-2 (tractor with trailer), PME 49070/1-2
(car with trailer)
{128} Toy trucks, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1985. Wood, oil paints, nails, glue; cutting, assembling, painting. PME 49074
(with a flower ornament), PME 49075 (multi-coloured)
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{126} Zabawka samochód, Jan Bogdał, Harbutowice (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1976. Drewno, farby wodne, gwoździe; struganie, wycinanie, malowanie. Prosty samochód, wykonany z cienkich deseczek. Zdobiony wzorem
kwiatowym i geometrycznym. PME 39804

{129} Toy plane, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1983. Wood, aniline paints; cutting, assembling, painting. Plane to be pushed
on a stick, decorated with a floral ornament. PME 45578

{138} Zabawka taczka, Mieczysław Banaczkowski, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno; wycinanie, klejenie, montowanie.
PME 50795

{142} Toy ladder cart, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj. mazowieckie),
1975. Wood, oil and aniline paints, nails, cardboard, string; cutting, planing,
painting. PME 38793

{130} Toy plane, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), no other data. Wood, water paints, nails; planing, cutting, painting.
PME 30484

Wózki

{143} Toy cart, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1976. Wood, nails;
cutting, assembling. PME 39622, [299]

{127} Zabawki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1985. Drewno, farby olejne, drut, gwoździe; wycinanie, montowanie, malowanie.
Zdobione różnokolorowym ornamentem kwiatowym. PME 49068/1-2 (traktor
z przyczepą), PME 49070/1-2 ( samochód z przyczepą)
{128} Zabawki samochody ciężarowe, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1985. Drewno, farby olejne, gwoździe, klej; wycinanie,
montowanie, malowanie. PME 49074 (z ornamentem kwiatowym), PME 49075
(różnokolorowy)

Taczki
{131} Zabawka taczka, poł. XX w., brak innych danych. Drewno, farby wodne;
wycinanie, klejenie, montowanie, malowanie. PME 12912
{132} Zabawki taczki, Stanisław Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), lata 60. XX w. Drewno, farby; wycinanie, klejenie, montowanie,
malowanie. PME 30486, PME 30487
{133} Zabawka taczka, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie), lata 60. XX w. Drewno, farby; wycinanie, klejenie, montowanie,
malowanie. PME 33699
{134} Zabawka taczka, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby olejne; wycinanie, klejenie, montowanie, malowanie. PME 36523, [272]
{135} Zabawka taczka, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1974. Drewno, farby olejne; wycinanie, klejenie, montowanie, malowanie. PME 38116
{136} Zabawka taczka, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1976. Drewno,
lakier bezbarwny; wycinanie, klejenie, montowanie. PME 39621
{137} Zabawka taczka, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1977. Drewno, farby wodne; wycinanie, klejenie, montowanie, malowanie. PME 41052

{140} Zabawki wózki, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1967. Drewno, farby wodne; struganie, wycinanie, malowanie.
PME 30503, PME 30504, PME 30505

{132} Toy wheelbarrow, Stanisław Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1960s. Wood, paints; cutting, gluing, assembling, painting.
PME 30486, PME 30487

{141} Zabawka wózek z dyszlem, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby olejne, gwoździe; piłowanie, wygładzanie, malowanie. PME 36521

{133} Toy wheelbarrow, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie), 1960s. Wood, paints; cutting, gluing, assembling, painting.
PME 33699

{142} Zabawka wózek drabiniasty, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1975. Drewno, farby olejne i anilinowe, gwoździe, tektura, sznureczek; wycinanie, struganie, malowanie. PME 38793

{134} Toy wheelbarrow, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Wood, oil paints; cutting, gluing, assembling, painting.
PME 36523, [272]

{143} Zabawka wózek, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie),
1976. Drewno, gwoździe; Wycinanie, montowanie. PME 39622, [299]

{135} Toy wheelbarrow, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1974. Wood, oil paints; cutting, gluing, assembling, painting. PME 38116
{136} Toy wheelbarrow, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1976. Wood,
clear varnish; cutting, gluing, assembling. PME 39621
{137} Toy wheelbarrow, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1977. Wood, water paints; cutting, gluing, assembling, painting.
PME 41052
{138} Toy wheelbarrow, Mieczysław Banaczkowski, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 1972. Wood; cutting, gluing, assembling, PME 50795
Carts And prams

{144} Zabawki wózki dla lalek, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1985. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, klejenie, zbijanie
gwoździkami. PME 49048, PME 49049, PME 49050, [287]
{145} Zabawka wóz, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Drewno, gwoździe, klej; wycinanie, montowanie. Prosta
konstrukcja. Barwa naturalna drewna. PME 49133
{146} Zabawka wózek drabiniasty, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), lata 60.
XX w., brak innych danych. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, malowanie,
montowanie. Miejscami zdobiony farbą. PME 51206
{147} Zabawka wóz drabiniasty, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 2002. Drewno lipowe, farby olejne i anilinowe; wycinanie,
malowanie, montowanie. Miejscami zdobiony farbą. PME 53508

{139} Toy cart, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj. łódzkie),
before 1961. Wood, carving; planing.. PME 7435

Kołyski i łóżeczka

{140} Toy carts, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Wood, water paints; planing, cutting, painting. PME 30503,
PME 30504, PME 30505

{148} Zabawka kołyska, Otylia Szewykowska, Wejherowo (pow. wejherowski,
woj. pomorskie). Drewno, farby olejne, tkanina; wycinanie, gładzenie, malowanie, szycie. Zdobiona ornamentem kwiatowym. Wyposażona w pościel.
PME 12900, [288]

{141} Toy cart with a drawbar, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 1972. Wood, oil paints, nails, sawing, smoothing, painting.
PME 36521

{149} Zabawki kołyski, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj.
śląskie). Drewno, farby anilinowe; struganie, wycinanie, przybijanie, malowanie,
ryt. PME 12901, PME 12902, PME 12903, PME 12904, PME 12927, PME 41050,
PME 41051, PME 42190, PME 42191, PME 42192, PME 42193

{145} Toy cart, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Wood, nails, glue; cutting, mounting. Simple design. Natural
wood colour. PME 49133
{146} Toy ladder cart, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1960s, no other data.
Wood, aniline paints; cutting, painting, assembling. Decorated with paint in
some places. PME 51206
{147} Toy ladder cart, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), 2002. Lime wood, oil and aniline paints; cutting, painting,
assembling. Decorated with paint in some places. PME 53508
Cradles and cots
{148} Toy cradle, Otylia Szewykowska, Wejherowo (pow. wejherowski, woj. pomorskie). Wood, oil paints, fabric; cutting, honing, painting, sewing. Decorated
with a floral ornament. Equipped with bedding. PME 12900, [288]
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{130} Zabawka samolot, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), przed 1968. Drewno, farby, gwoździe; wycinanie, malowanie,
struganie. PME 30484

{131} Toy wheelbarrow, mid. 20th century, no other data. Wood, water paints;
cutting, gluing, assembling, painting. PME 12912

{144} Toys dolls prams, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1985. Wood, aniline paints; cutting, gluing, nailing. PME 49048,
PME 49049, PME 49050, [287]
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{129} Zabawka samolot, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1983. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, montowanie, malowanie. Samolot do popychania na patyku, zdobiony ornamentem roślinnym. PME 45578

Wheelbarrows

{139} Zabawka wózek, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj.
łódzkie), przed 1961. Drewno, rzeźba; struganie. PME 7435

{149} Toy cradles, Władysław Sternal, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie).
Wood, aniline paints; planing, cutting, nailing, painting, engraving PME 12901,
PME 12902, PME 12903, PME 12904, PME 12927, PME 41050, PME 41051,
PME 42190, PME 42191, PME 42192, PME 42193
{150} Toy cradle, pow. łańcucki, (woj. podkarpackie), no other data. Wood, water paints; planing, painting. Decorated with floral and geometric ornaments.
PME 12914
{151} Toy cradle, pow. żywiecki (woj. śląskie), no other data. Wood shavings,
water paint; weaving, dyeing. Braided cradle made of coloured shavings.
PME 12926
{152} Toy cradle, pow. żywiecki (woj. śląskie), no other data. Wood, water paints;
nailing, engraving, painting. Decorated with a geometric and floral engraving.
PME 20854
{153} Toy cradle, Kąkolówka (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), no other data. Wood, paints; cutting, painting. Simple form without decorations.
PME 22016
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{150} Zabawka kołyska, pow. łańcucki (woj. podkarpackie), brak innych danych.
Drewno, farby wodne; struganie, malowanie. Zdobiona ornamentem kwiatowym i geometrycznym. PME 12914

{154} Toy cradles, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow brzozowski, woj. Podkarpackie), no other data. Wood, water paints, carpenter’s glue, nails; cutting,
painting, nailing, gluing. Decorated with vegetal and geometric ornaments.
PME 30508, PME 30509

{162} Zabawki kołyski, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977. Drewno, farby olejne, gwoździe; struganie, wycinanie, malowanie.
PME 41066, PME 41067, PME 41068.

{166} Toy cradle, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),1986. Wood, oil paints, carpenter’s glue and nails; planing, cutting, painting,
nailing, gluing. Decorated with floral and geometric ornaments. PME 49051,
PME 49052, PME 49053, PME 49054, PME 49055, PME 49056

{151} Zabawka kołyska, pow. żywiecki (woj. śląskie), brak innych danych. Wióry
drewniane, farba wodna; wyplatanie, farbowanie. Pleciona kołyska z kolorowych wiórów. PME 12926

{155} Toy cradle, Leonard Bońkowski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1968.
Wood, plywood, oil paint, nails; painting, nailing. No decorations. PME 33418

{152} Zabawka kołyska, pow. żywiecki (woj. śląskie), brak innych danych. Drewno, farby wodne; przybijanie, ryt, malowanie. Zdobiona rytem geometrycznym
i roślinnym. PME 20854

{156} Toy crib, Leonard Bońkowski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1968.
Wood, plywood, oil paint, nails; painting, nailing. Simple form, no decorations.
PME 33422

{153} Zabawka kołyska, Kąkolówka (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), brak
innych danych. Drewno, farby; wycinanie, malowanie. Prosta forma bez ozdób.
PME 22016

{157} Toy cradles, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie),
no other data. Boards, nails, paint; planing, cutting, nailing, painting, engraving.
PME 33701, PME 33702

{154} Zabawki kołyski, Kazimierz Bartman, Brzozów (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), brak innych danych. Drewno, farby wodne, klej stolarski, gwoździe; wycinanie, malowanie, zbijanie, klejenie. Zdobione ornamentem roślinnym
i geometrycznym. PME 30508, PME 30509

{158} Toy doll cradle, Aleksander Fąfara, Gózd (pow. brzeziński, woj. łódzkie), 1972. Wood, paints; cutting, honing, nailing, painting, engraving. On the
side walls decorated with a moon motif arranged in two alternating rows.
PME 36395

{155} Zabawka kołyska, Leonard Bońkowski, Warszawa (woj. mazowieckie),
1968. Drewno, dykta, farba olejna, gwoździe; malowanie, zbijanie. Brak zdobień.
PME 33418

{159} Toy cradles, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972. Wood, oil paints, nails; cutting, nailing, painting. PME 365222 n (with
birds and flowers), PME 38123 (with birds, plants and lines)

{156} Zabawka łóżeczko, Leonard Bońkowski, Warszawa (woj. mazowieckie),
1968. Drewno, dykta, farba olejna, gwoździe; malowanie, zbijanie. Prosta forma,
brak zdobień. PME 33422

{160} Toy cradle, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1974. Wood, oil paints, carpenter’s glue and nails; planing, cutting, painting,
nailing, gluing. Decorated with a floral and geometric ornament. PME 38117

{157} Zabawki kołyski, Stanisław Tazbir, Olszewice (pow. miński, woj. mazowieckie), brak innych danych. Deseczki, gwoździe, farba; struganie, wycinanie,
zbijanie, malowanie, ryt. PME 33701, PME 33702

{161} Toy cradle for dolls, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie), 1976. Wood,
clear varnish. Simple form, no decorations, fully covered with colourless varnish. PME 39620

{158} Zabawka kołyska dla lalki, Aleksander Fąfara, Gózd (pow. brzeziński, woj.
łódzkie), 1972. Drewno, farby; wycinanie, gładzenie, zbijanie gwoździkami, malowanie, ryt. Na ściankach bocznych zdobiona motywem księżyca ułożonego
w dwa naprzemianległe rzędy. PME 36395

{162} Cradle toys, Józef Rumiak, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1977. Wood, oil paints, nails; planing, cutting, painting. PME 41066, PME 41067,
PME 41068.

{159} Zabawki kołyski, Stanisław Ciszek, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1972. Drewno, farby olejne, gwoździe; wycinanie, przybijanie,
malowanie. PME 36522 (z ptaszkiem i kwiatami), PME 38123 (z ptaszkiem,
roślinami i liniami)
{160} Zabawka kołyska, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1974. Drewno, farby olejne, klej stolarski, gwoździe; struganie,
wycinanie, malowanie, zbijanie, klejenie. Zdobiona ornamentem roślinno-geometrycznym. PME 38117
{161} Zabawka kołyska dla lalek, Jan Żabowski, Płońsk (woj. mazowieckie),
1976. Drewno, lakier bezbarwny. Prosta forma, brak zdobień, całość pokryta
bezbarwnym lakierem. PME 39620

{163} Toy cradle, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie),
1977. Wood, paint, nails; cutting, painting. Decorated with engravings on the
outer walls. PME 41076
{164} Toy cradle, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1977. Wood, paints, nails; cutting, nailing, painting. Top edges serrated
with fantasy and with wavy lines; decorated with vegetation and geometric
ornaments. PME 41083
{165} Toy cradle, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. płocki, woj. mazowieckie),
1986. Wood, water and oil paints, nails, carpenter’s glue; cutting, painting,
mounting, nailing, gluing. Decorated with a floral ornament (roses and lilies of
the valley). Colourful cradle edges. PME 48839

{163} Zabawka kołyska, Teofil Szczygieł, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1977. Drewno, farby, gwoździe; wycinanie, malowanie. Zdobiona na
zewnętrznych ściankach rytem. PME 41076
{164} Zabawka kołyska, Antoni Burkat, Osieczany (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1977. Drewno, farby, gwoździe; wycinanie, zbijanie gwoździkami,
malowanie. Krawędzie górne wycięte w fantazyjne zęby i linię falistą. Zdobiona
ornamentem roślinno-geometrycznym. PME 41083
{165} Zabawka kołyska, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. płocki, woj. mazowieckie), 1986. Drewno, farby wodne i olejne, gwoździe, klej stolarski; wycinanie,
malowanie, montowanie, zbijanie, klejenie. Zdobiona ornamentem kwiatowym
(róże i konwalie). Krawędzie kołyski kolorowe. PME 48839
{166} Zabawki kołyski, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),1986. Drewno, farby olejne, klej stolarski i gwoździe; struganie, wycinanie, malowanie, zbijanie, klejenie. Zdobione ornamentami kwiatowymi i geometrycznymi. PME 49051, PME 49052, PME 49053, PME 49054, PME 49055,
PME 49056
{167} Zabawka kołyska, Teodor Biegun, Lachowice (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1993. Drewno lipowe, farby anilinowe; wycinanie, montowanie, malowanie, ryt.
Zdobiona motywem geometrycznym. PME 51208

{167} Toy cradle, Teodor Biegun, Lachowice (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1993.
Lime wood, aniline paint; cutting, assembling, painting, engraving Decorated
with a geometric motif. PME 51208
Houses and furniture
{168} Toy bench , Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), before 1959, no
other data. Wood; water paint; planing, painting. PME 12911, [280]
{169} Toy stool, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), before 1960, no other data.
Wood, nails; cutting, planing, nailing. PME 20857, [269]
{170} Toy bench for dolls, woj. śląskie, before 1959, no other data. Wood; slightly
planed, planing. . PME 33541
{171} Group of objects (farm household), Kołacin (pow. brzeziński, woj. łódzkie, 1930s, no other data. Plywood, oil paint, leather, pins, tulle, wire; cutting,
gluing, painting. PME 53490 (house), PME 53491 (stable), PME 53492 (barn),
PME 53493 (dovecote), PME 53494 (toilet), PME 53495/1-4 (well with
a crane), PME 53496 (swing), PME 53497 (doghouse), PME 53498 (doghouse),
PME 53499 (storks’ nest), PME 53500 (birch), PME 53501 (tree), PME 53502
(tree), PME 53503 (tree), PME 53504 (tree), PME 53505/1-4 (hurdle)

Domki i mebelki

{172} Toy “Dollhouse”, Farida Dubiel, Krzysztof Dubiel, Warszawa (woj. mazowieckie), 2011. Cardboard; hand modelling, cutting. PME 57863

{168} Zabawka ławka, Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1959,
brak innych danych. Drewno, farby wodne; struganie, malowanie. PME 12911,
[280]

{173} Toy dollhouse (11 elements), Cepelia (?), 1980s, no other data. Wood;
cutting, planing, nailing, gluing, burning. PME 60124/1-11, [261]

{169} Zabawka stołek, Żywiec (pow. żywiecki, woj. śląskie), przed 1960, brak
innych danych. Drewno, gwoździe; wycinanie, struganie, zbijanie gwoździkami.
PME 20857, [269]
{170} Zabawka ławeczka dla lalek, woj. śląskie, przed 1959, brak innych danych.
Drewno; lekko oheblowane, struganie. PME 33541
{171} Zespół zabawek (gospodarstwo wiejskie), Kołacin (pow. brzeziński, woj.
łódzkie), lata 30. XX w, brak innych danych. Sklejka, farby olejne, skóra, pinezki,
tiul, drut; wycinanie, klejenie, malowanie. PME 53490 (domek), PME 53491
(stajnia), PME 53492 (stodoła), PME 53493 (gołębnik), PME 53494 (ubikacja),
PME 53495/1-4 (studnia z żurawiem), PME 53496 (huśtawka), PME 53497
(buda dla psa), PME 53498 (buda dla psa), PME 53499 (gniazdo bocianie),
PME 53500 (brzoza), PME 53501 (drzewko), PME 53502 (drzewko), PME 53503
(drzewko), PME 53504 (drzewko), PME 53505/1-4 (płotek)
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Tools and dishes
{174} Toys, Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), before 1959, no other
data. Wood; water paint; planing, painting. PME 12910 (quern), PME 12911
(bench), [227]
{175} Toy butter churn, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), before 1968. Wood; lathework. PME 30488, [270]
{176} Toy a model of fulling mill with a water-wheel, Michał Tylka, Dzianisz
(pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1980s. Wood, plate, nails; cutting, nailing.
PME 47360/1-2
{177} Toys, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986.
Wood; hollowing, honing. 48829 (basin), PME 48830 (grain shovel), PME 48831
(spoon), [227]

441

442

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

{172} Zabawka „Domek dla lalek”, Farida Dubiel, Krzysztof Dubiel, Warszawa
(woj. mazowieckie), 2011. Tektura; formowanie ręczne, cięcie. PME 57863

{178} Toy drill, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Wood, metal, string; cutting, assembling. PME 49091

{173} Zabawka domek dla lalek (11 elementów), Cepelia (?), lata 80. XX w., brak
innych danych. Drewno; cięcie, heblowanie, zbijanie gwoździkami, klejenie,
wypalanie. PME 60124/1-11, [261]

{179} Toys, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1986. Wood, oil paints; cutting, mounting, burning, painting. PME 49134 (salt
shaker), PME 49135 (cup), [227]

{184} Lalka, Maria Wojciechowska, Chojne (pow. sieradzki, woj. łódzkie), przed
1967. Roślina (kostrzewa owcza), macierzanka, tasiemka, tkanina, krepina;
wiązanie, okręcanie. PME 31017, [223] [347]

{191} Doll, Aleksandra Czelusta, Lisków-Rzgów (pow. kaliski, woj. wielkopolskie), 1977. Cloth, sawdust, wire, hemp. A doll in a tulle cap from Greater Poland.
PME 41503

{185} Lalka góral, Polska, lata 60. XX w., brak innych danych. Drewno, farby;
techniki obróbki drewna, techniki rzeźbiarskie, polichromia. PME 34080

{192} Doll, Józefa Namysław, Baby (pow. piotrowski, woj. łódzkie), 1977. Plastic
mass (doll’s head), textiles; modeling, sewing. Doll – bridesmaid. PME 41529

Narzędzia i naczynia

{180} Toy model of a shaving horse, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj.
podkarpackie), 1990. Lime wood, cutting with a knife, mounting with wooden
tenons. A toy, made by hand with an ordinary knife from lime wood. Such types
of toys were made for the manufacturer during his childhood by his father, a the
carpenter. PME 50797, [227] [271]

{186} Lalki w strojach ludowych z Lubelszczyzny, Żuków (woj. lubelskie), przed
1955, brak innych danych. Tkanina, tworzywo, drewno; szycie, formowanie,
malowanie. PME 3769 (chłopak), PME 3770 (dziewczyna)

{193} Doll Marcelina, Magdalena Zielińska, Warszawa (woj. mazowieckie), 2011.
Wool; crocheting, sewing. PME 57866

{174} Zabawki, Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1959, brak
innych danych. Drewno, farby wodne; struganie, malowanie. PME 12910 (żarna),
PME 12911 (ławka), [227]
{175} Zabawka maselniczka, Antoni Jucha, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), przed 1968. Drewno; toczenie. PME 30488, [270]

{178} Zabawka wiertarka, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1986. Drewno, metal, sznurek; wycinanie, montowanie.
PME 49091
{179} Zabawki, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Drewno, farby olejne; wycinanie, montowanie, wypalanie, malowanie.
PME 49134 (solniczka) PME 49135 (kubeczek), [227]
{180} Zabawka model kobylicy, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990. Drewno lipowe; wycinanie nożem, montowanie za pomocą
drewnianych czopów. Zabawka wykonana ręcznie z drewna lipowego za pomocą zwykłego noża. Tego typu zabawki wykonywał dla autora ojciec stolarz
w okresie jego dzieciństwa. PME 50797, [227] [271]
{181} Zabawka zastawa stołowa, wyrób fabryczny, 1966-1967, brak innych
danych. Plastik; formowanie na wtryskarce. PME 59495/1-13
Lalki
{182} Lalki w strojach podhalańskich, Maria Jodłowska, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), przed 1960. Tkanina, masa plastyczna, pakuły;
szycie. PME 15697 (góralka), PME 15698 (góral)
{183} Lalki w strojach krakowskich, Janina Wasiewicz, Piotrków Trybunalski
(woj. łódzkie), przed 1960 (?). Drewno, farby wodne; malowanie, rzeźbienie.
PME 15707 (krakowianka), PME 15708 (krakowiak)

{182} Dolls in costumes from Podhale, Maria Jodłowska, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), before 1960. Cloth, plastic mass, twigs; sewing.
PME 15697 (highlander woman), PME 15698 (highlander man)
{183} Dolls in costumes from Cracow, Janina Wasiewicz, Piotrków Trybunalski
(woj. łódzkie), before 1960? Wood, water paints; painting, scupting. PME 15707
(girl from Cracow), PME 15708 (boy from Cracow)
{184} Doll, Maria Wojciechowska, Chojne (pow. sieradzki, woj. łódzkie), before
1967. Plant (sheep’s fescue), thyme, tape, fabric, crepe paper; tying, twisting.
PME 31017, [223] [347]

{189} Lalki z sitowia, Stanisława Waldon, Podmąchocice (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1981-1982. Sitowie, sznurek; modelowanie, przycinanie, wyplatanie. PME 44105, PME 44106, PME 44107, PME 44108, PME 44109, PME 44504,
PME 44505, PME 44506, PME 44507, PME 44508, [223]
{190} Lalki, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 19751976. Tkanina, trociny; szycie ręczne, malowanie. PME 39563, PME 39564,
PME 39565
{191} Lalka, Aleksandra Czelusta, Lisków-Rzgów (pow. kaliski, woj. wielkopolskie), 1977. Tkaniny, trociny, drut, konopie. Lalka w tiulowym czepcu wielkopolskim. PME 41503

Puppet clowns
{195} Toy puppet clown, J. Dobranowski, Dębina (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1960. Wood; planing. PME 27508, [306]
{196} Toy puppet clown, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj. mazowieckie),
1975. Wood, oil paints, nails, string; planing, cutting, painting. PME 38797 (puppet clown “Rumcajs”), PME 38798 (puppet clown “Donald Duck”), PME 38799
(puppet clown )
{197} Toys, Stanisław Marcisz, Jaworze (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1976. Plywood, oil paints, nails, string; planing, cutting, painting. PME 39986
(puppet clown), PME 39985 (circus artist)
{198} Toy puppet clown, Wiesław Kot, Turza (pow. tarnowski, woj. małopolskie),
1982. Wood, water paints, fishing line; cutting, painting, mounting. PME 44922

{185} Highlander doll, Poland, 1960s, no other data. Wood, paint; woodworking
techniques, carving techniques, polychrome. PME 34080

{192} Lalka, Józefa Namysław, Baby (pow. piotrkowski, woj. łódzkie), 1977.
Masa plastyczna (głowa lalki), tkaniny; modelowanie, szycie. Lalka – druhna.
PME 41529

{186} Dolls in folk costumes from the Lublin region, Żuków (woj. lubelskie),
before 1955, no other data. Fabric, plastic, wood; sewing, forming, painting.
PME 3769 (boy), PME 3770 (girl)

{193} Lalka Marcelina, Magdalena Zielińska, Warszawa (woj. mazowieckie),
2011. Włóczka; szydełkowanie, szycie. PME 57866

{200} Toy puppet clown, Henryk Dąbrowski, Rozłogi (pow. szczycieński, woj.
warmińsko-mazurskie), 1994. Pine wood, cardboard, string, plastic foil; planing
and manual cutting. PME 51696

{194} Lalka Frania, Natalia Luniak, Warszawa (woj. mazowieckie), 2006. Tkaniny; szycie. PME 57869

Teddy bears

{187} Doll, Poland, before 1975, no other data. Wood, fabric, twine; planing,
sewing. From one piece of wood. PME 39224
{188} Ragdoll, Stanisława Waldon, Podmąchocice (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1981. Textiles; sewing. PME 44104, [223] [339]
{189} Rush dolls, Stanisława Waldon, Podmąchocice (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1981 - 1982. Rushes, string; modelling, trimming, weaving.
PME 44104, PME 44105, PME 44106, PME 44107, PME 44108, PME 44109,
PME 44504, PME 44505, PME 44506, PME 44507, PME 44508, [223]
{190} Dolls, Jan Żabowski, Płońsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1975 - 1976.
Cloth, sawdust; hand sewing, painting. PME 39563, PME 39564, PME 39565

Pajacyki
{195} Zabawka pajac, J. Dobranowski, Dębina (pow. bocheński, woj. małopolskie), 1960. Drewno; struganie. PME 27508, [306]
{196} Zabawka pajac, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj. mazowieckie),
1975. Drewno, farby olejne, gwoździe, sznurek; struganie, wycinanie, malowanie. PME 38797 (pajac „Rumcajs”), PME 38798 (pajac „Kaczor Donald”),
PME 38799 (pajac)
{197} Zabawki, Stanisław Marcisz, Jaworze (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1976. Sklejka, farby olejne, gwoździe, sznurek; struganie, wycinanie, malowanie.
PME 39986 (pajac), PME 39985 (cyrkowiec)
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{177} Zabawki, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie),
1986. Drewno; drążenie, gładzenie. PME 48829 (niecka), PME 48830 (szufla
do zboża), PME 48831 (łyżka), [227]

Dolls

{188} Lalka szmaciana, Stanisława Waldon, Podmąchocice (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1981. Tkaniny; szycie. PME 44104, [223] [339]

{194} Doll Frania, Natalia Luniak, Warszawa (woj. mazowieckie), 2006. Textiles;
sewing. PME 57869
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{176} Zabawka model folusza z kołem wodnym, Michał Tylka, Dzianisz (pow.
tatrzański, woj. małopolskie) lata 80. XX w. Drewno, blacha, gwoździe; cięcie,
zbijanie. PME 47360/1-2

{181} Toy tableware, factory made, 1966-1967, no other data. Plastic; injection
moulding. PME 59495/1-13

{187} Lalka, Polska, przed 1975, brak innych danych. Drewno, tkanina, dratwa;
struganie, szycie. Z jednego kawałka drewna. PME 39224

{199} Toy puppet clown, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992. Wood; planing. PME 51226

{201} Teddy bear, factory production, early 1940s (during World War II), used in
Warsaw and then in Siedlce (woj. mazowieckie), no other data. Plush, sawdust;
machine sewing, glass beads. Teddy bear made of dark brown plush, badly
worn, no ears and nose. PME 60178, [341]
{202} Teddy bear, factory product, early 1960s. Plush, sawdust, glass beads;
machine sewing. A large teddy bear made of yellow plush, one ear missing.
PME 60180, [340]
{203} Teddy bear, factory product, 1960s, used in Janów Podlaski (woj. lubelskie), no other data. Plush, sawdust, glass beads; machine sewing. Little teddy
bear made of light beige plush. PME 60192, [229] [341]
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{198} Zabawka pajac, Wiesław Kot, Turza (pow. tarnowski, woj. małopolskie), 1982. Drewno, farby wodne, żyłka; wycinanie, malowanie, montowanie.
PME 44922

Sawyers

{209} Zabawka piłeczka, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), brak
innych danych. Cynfolia, celofan, trociny, sznurek, gumka; wycinanie, klejenie,
owijanie. Piłeczka w formie spłaszczonej kuli wypełnionej trocinami, na zewnątrz pokryta celofanem i umocowana na gumce. PME 52406

Pop guns

{210} Zabawki piłeczki, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1998.
Cynfolia, celofany, trociny, sznurek, gumka; wykonanie ręczne. Piłeczka w formie spłaszczonej kuli wypełnionej trocinami, na zewnątrz pokryta celofanem
i umocowana na gumce. PME 52416, PME 52417

{215} Toy pop gun, Poland, c. 2000, no other data. Wood, cork, string, oil paint;
turning, painting. PME 53067, [318]

{199} Zabawka pajac, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1992. Drewno; struganie. PME 51226
{200} Zabawka pajac, Henryk Dąbrowski, Rozłogi (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), 1994. Drewno sosnowe, tektura, sznurek, folia plastikowa;
struganie i wycinanie ręczne. PME 51696
Misie pluszowe
{201} Miś pluszowy, wyrób fabryczny, początek lat 40. XX w. (okres II wojny światowej), użytkowany w Warszawie a następnie w Siedlcach (woj.
mazowieckie), brak innych danych. Plusz, trociny, szklane paciorki; szycie
maszynowe. Miś z ciemnobrązowego pluszu, mocno zniszczony, brak uszu
i nosa. PME 60178, [341]
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Tracze
{204} Zabawka tracz, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj.
łódzkie), przed 1961. Drewno; technika stolarska. PME 7436
{205} Zabawka tracz, Czesław Olender, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1961. Drewno; struganie. PME 23481
{206} Zabawka tracz, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1975. Drewno, farby wodne, gwoździe; struganie, wycinanie, malowanie. PME 38719
{207} Zabawka tracz, Michał Kania, Bliżów (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1976.
Drewno, tkanina, gwoździe; struganie, wycinanie, przybijanie. PME 39826/1-3

Zabawki odpustowe
Piłeczki na gumce
{208} Zabawka piłeczka, woj. mazowieckie, brak innych danych. Tkaniny, trociny, gumka; formowanie, szycie. Piłeczka uszyta z ośmiu kliników płóciennych,
wypchana trocinami, przymocowana do gumki. PME 33529

{206} Toy sawyer, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1975. Wood, water paints, nails; planing, cutting, painting. PME 38719
{207} Toy sawyer, Michał Kania, Bliżów (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1976.
Wood, fabric, nails; planing, cutting, nailing. PME 39826/1-3

Toys sold at indulgence church fairs
Balls on elastic bands
{208} Toy ball, woj. mazowieckie, no other data. Cloth, sawdust, elastic; forming,
sewing. A ball made of eight triangular pieces of linen, stuffed with sawdust,
attached to an elastic band. PME 33529
{209} Toy ball, Gródek (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), no other data.
Tinfoil, cellophane, sawdust, string, elastic; cutting, gluing, wrapping. A ball in
the form of a flattened sphere filled with sawdust, covered with cellophane on
the outside and attached to an elastic band. PME 52406
{210} Toy balls, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1998. Tinfoil,
cellophane, sawdust, string, elastic band; handmade. A ball in the form of
a flattened sphere filled with sawdust, covered with cellophane on the outside
and attached to an elastic band. PME 52416, PME 52417
{211} Toy balls, Łódź, around the year 2000, no other data. Tinfoil, sawdust,
cellophane, string, rubber band; modelling, sticking, bonding. A ball in the
form of a flattened sphere filled with sawdust, covered with cellophane on the
outside and attached to an elastic band. PME 53764, PME 53765, PME 53766,
PME 53767, PME 53768, PME 53769, PME 53770, PME 53772, PME 53773,
PME 53774, [230] [320]
{212} Toy ball, 2000, no other data. Tinfoil, sawdust, cellophane, string, rubber
band; modelling, bonding, sticking. A ball in the form of a flattened sphere
filled with sawdust, covered with cellophane on the outside and attached to
an elastic band. PME 53771
{213} Toy balls, 2007, no other data. Tinfoil, sawdust, paper, foil, plastic, yarn,
rubber band; modelling, sticking, bonding. A ball in the form of a flattened
sphere filled with sawdust and attached to an elastic band. PME 56446 (with
circle made of newspapers at the top, decorated with a piece of white lace),
PME 56447, PME 56448, PME 56449 (decorated with white lace fragments)

{211} Zabawki piłeczki, Łódź, ok. 2000, brak innych danych. Cynfolia, trociny,
celofan, sznurek, gumka; modelowanie, naklejanie, wiązanie. Piłeczka w formie
spłaszczonej kuli wypełnionej trocinami, na zewnątrz pokryta celofanem
i umocowana na gumce. PME 53764, PME 53765, PME 53766, PME 53767,
PME 53768, PME 53769, PME 53770, PME 53772, PME 53773, PME 53774,
[230] [320]
{212} Zabawka piłeczka, 2000, brak innych danych. Cynfolia, trociny, celofan, sznurek, gumka; modelowanie, wiązanie, naklejanie. Piłeczka w formie
spłaszczonej kuli wypełnionej trocinami, na zewnątrz pokryta celofanem
i umocowana na gumce. PME 53771
{213} Zabawki piłeczki, 2007, brak innych danych. Cynfolia, trociny, papier, folia,
plastik, włóczka, gumka; modelowanie, naklejanie, wiązanie. Piłeczka w formie
spłaszczonej kuli wypełnionej trocinami, umocowana na gumce. PME 56446 (z
kółkiem z papieru gazetowego u góry, ozdobiona fragmentem białej koronki),
PME 56447, PME 56448, PME 56449 (ozdobiona fragmentem białej koronki)
Pukawki
{214} Zabawki pukawki, Polska, przed 1977, brak innych danych. Drewno, farby
olejne, sznurek, korek; toczenie, malowanie. PME 40309, PME 40310, [230]
{215} Zabawka pukawka, Polska, ok. 2000, brak innych danych. Drewno, korek,
sznurek, farby olejne; toczenie, malowanie. PME 53067, [318]
Gwizdki i trąbki
{216} Zabawka gwizdek, woj. małopolskie, lata 50. XX w., brak innych danych.
Papier. PME 5217
{217} Zabawka gwizdek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie),
lata 60. XX w., brak innych danych. Gips, farby; odlew z formy, malowanie.
PME 32000
{218} Zabawka gwizdek z wiatraczkiem, Leżajsk (pow. kielecki, woj. podkarpackie), 1982, brak innych danych. Drewno lipowe, drut, farby; struganie, technika
tokarska, montowanie. PME 40090
{219} Zabawki gwizdki, Jan Armański, Chałupki (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1981. Glina, szkliwo; modelowanie, wypalanie, szkliwienie. PME 43903,
PME 43904, PME 43905

Whistles and trumpets
{216} Toy whistle, woj. małopolskie, 1950s. XX w., no other data. Paper, cardboard; rolling, gluing. PME 5217
{217} Toy whistle, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1960s, no
other data. Plaster, paints; mould casting, painting. PME 32000
{218} Toy whistle with a windmill, Leżajsk (pow. kielecki, woj. podkarpackie),
1982, no other data. Lime wood, wire, paint; planing, turning technique, assembling. PME 40090
{219} Toy whistles, Jan Armański, Chałupki (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1981. Clay, glaze; modelling, firing, glazing. PME 43903, PME 43904, PME 43905
{220} Toy whistles, Stanisław Armański, Chałupki (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1982. Clay, glaze; modelling, firing, glazing. PME 44500,
PME 44501 (horses), PME 44498, PME 44502, PME 44503 (birds)
{221} Toy whistles, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1992. Wood; woodworking techniques. PME 51214, PME 51215, PME 51216,
PME 51217

CESORIA

{203} Miś pluszowy, wyrób fabryczny, lata 60. XX w., użytkowany w Janowie
Podlaskim (woj. lubelskie), brak innych danych. Plusz, trociny, szklane paciorki;
szycie maszynowe. Mały miś z jasnobeżowego pluszu. PME 60192, [229] [341]

{205} Toy sawyer, Czesław Olender, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1961. Wood; planing. PME 23481

{214} Toy pop guns, Poland, before 1977, no other data. Wood, oil paint, string,
cork; turning, painting. PME 40309, PME 40310, [230]
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{202} Miś pluszowy, wyrób fabryczny, początek lat 60. XX w. Plusz, trociny,
szklane paciorki; szycie maszynowe. Duży miś z żółtego pluszu, brak jednego
ucha. PME 60180, [340]

{204} Toy sawyer, Jakub Piechota, Wielka Wola (pow. tomaszowski, woj. łódzkie),
before 1961. Wood; carpentry technique. PME 7436

{222} Toy bird whistle, Chałupki (woj. świętokrzyskie), 1982, no other data. Clay,
paint; modelling, firing. PME 52158
{223} Toy cockerel whistle, Sieradz (?) (pow. sieradzki, woj. łódzkie), 1982, no
other data. Plastic, paints; embossing, painting. PME 52409
{224} Toy cockerel whistle, woj. łódzkie, before 1998, no other data. Plastic,
paints; embossing, painting. PME 52410
{225} Toy trumpet, Poland, 2000, no other data. Plastic mass; injection moulding. PME 52848, [321]
{226} Toy bird whistle, woj. świętokrzyskie (?), before 2000, no other data. Clay;
fired clay, glazed, hand modelling. PME 52862
{227} Toy bird whistle, Poland, before 2001, no other data. Clay; fired clay,
glazed, hand modelling. PME 52863
{228} Toys, near Warsaw, before 2001, no other data. Plastic, glue; injection
moulding, gluing. PME 52864, PME 52866, PME 52867, PME 52868
{229} Indulgence fair whistles, Poland, c. 2000, no other data. Plastic mass;
injection moulding. PME 53761, PME 53762, PME 53763, [230] [319]
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{220} Zabawki gwizdki, Stanisław Armański, Chałupki (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1982. Glina, szkliwo; modelowanie, wypalanie, szkliwienie.
PME 44500, PME 44501 (koniki), PME 44498, PME 44502, PME 44503 (ptaszki)

{230} Indulgence fair whistles, Poland, 2nd half of the 20th century, no other data. Plastic; injection moulding. PME 56132 (Twardowski on a rooster),
PME 56133 (boy)

Pecking birds

{221} Zabawki gwizdki, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1992. Drewno; techniki obróbki drewna. PME 51214, PME 51215, PME 51216,
PME 51217

{231} Toy whistle cockerel on a ring, Anna and Rajmund Kicman, Karczew
(pow. otwocki, woj. mazowieckie), 2011. Clay, metal; firing, glazing. PME 57865

{235} Zabawki wiatrowskazy, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1986. Drewno, farby anilinowe i olejne; struganie, wycinanie,
toczenie, montowanie, malowanie. Kolorowy wiatrak ośmioskrzydłowy umocowany na drążku wykończonym u góry kulką. PME 49099, PME 49100 (po
przeciwnej stronie wiatraka wiatrowskaz w kształcie serca), [226]

{222} Zabawka gwizdek ptaszek, Chałupki (woj. świętokrzyskie), 1982, brak
innych danych. Glina, farby; modelowanie, wypalanie. PME 52158
{223} Zabawka gwizdek kogucik, Sieradz (?) (pow. sieradzki, woj. łódzkie),
1982, brak innych danych. Tworzywo, farby; tłoczenie na sztancy, malowanie.
PME 52409
{224} Zabawka gwizdek kogucik, woj. łódzkie, przed 1998, brak innych danych.
Tworzywo, farby; tłoczenie na sztancy, malowanie. PME 52410

{227} Zabawka gwizdek ptaszek, Polska, przed 2001, brak innych danych. Glina;
wypalanie, szkliwienie, modelowanie ręczne. PME 52863
{228} Zabawki, okolice Warszawy, przed 2001, brak innych danych. Tworzywo
sztuczne (plastik), klej; modelowanie na wtryskarce, klejenie. PME 52864,
PME 52866, PME 52867, PME 52868
{229} Zabawki gwizdki, Polska, ok. 2000, brak innych danych. Masa plastyczna;
wtryskiwanie. PME 53761, PME 53762, PME 53763, [230] [319]
{230} Zabawki gwizdki , Polska, II poł. XX w., brak innych danych. Plastik; odlewanie. PME 56132 (Twardowski na kogucie), PME 56133 (chłopiec)
{231} Zabawka gwizdek kogucik na kółku, Anna i Rajmund Kicman, Karczew
(pow. otwocki, woj. mazowieckie), 2011. Glina, metal; wypalanie, szkliwienie.
PME 57865
{232} Zabawka gwizdek, Polska, XX/XXI wiek, brak innych danych. Blacha,
farba, piórko; wykrawanie z blachy, malowanie. PME 58921
Wiatraczki
{233} Zabawka wiatrak, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986. Drewno, farby wodne; struganie, polichromia. Stojący wiatrak
czteroskrzydłowy nakryty dwuspadowym dachem. PME 48838
{234} Zabawki wiatraczki na patyku, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1987. Drewno, farby anilinowe, drut; wycinanie, montowanie, malowanie. Wiatraki czteroskrzydłowe zamontowane na podwoziu
z dwoma kółkami i drążkiem umocowanym po środku. PME 49088, PME 49089

{233} Toy windmill, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986. Wood, water paint; planing, polychrome. A standing four-wing windmill with a gable roof. PME 48838
{234} Toys pinwheels on a stick, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1987. Wood, aniline paints, wire; cutting, assembling, painting.
Four-blade windmills mounted on a chassis with two wheels and a bar fixed
in the middle. PME 49088, PME 49089
{235} Toy weather cock, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Wood, aniline and oil paints; planing, cutting, turning, assembling,
painting. A colourful eight-blade fan mounted on a pole finished with a ball at
the top. PME 49099, PME 49100 (on the opposite side of the windmill, a heartshaped weathervane), [226]
{236} Toy windmilss, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Wood, paints, string; cutting, assembling, painting. Standing
four-wing windmills mounted on a base. PME 49123, PME 49124
{237} Toy pinwheel on a stick, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1986. Wood, aniline paints; cutting, assembling, painting.
A colorful eight-blade fan mounted on a chassis equipped with two wheels
and a bar. PME 49126
{238} Toy windmills, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1990. Lime wood, string; cutting, hollowing, gouging. The toy consists of a cube
with a hollow internal channel, a gable roof, two wings and a string. Pulling the
string causes the wings to move. Natural wood colour. PME 50800, PME 50801.
{239} Toy windmill, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1986. Lime wood, oil paints; cutting, painting. A colorful three-part windmill on
a stand. The wings and the building are decorated with dots. PME 51985, [317]
{240} Toy windmill, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie),
1992. Lime wood; planing, assembling. The windmill consists of three parts:
a cube with a hollow inner channel, a gable roof and two wings. PME 51223
{241} Toys indulgence fair pinwheels, handicraft, early 21st century, no other data. Plastic, wire, cutting, assembling. Colorful pinwheels on a wire.
PME 56444, PME 56445, PME 58042 – 58054, [230]

{243} Toy pecking hen, Leonard Bańkowski, Warszawa 1968. Plywood, string;
cutting, painting, mounting. PME 33419, [322]

{237} Zabawka wiatraczek na patyku, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki,
woj. podkarpackie), 1986. Drewno, farby anilinowe; wycinanie, montowanie,
malowanie. Wiatrak ośmioskrzydłowy umocowany na podwoziu zaopatrzonym
w dwa kółka oraz drążek. PME 49126

{245} Toy pecking storks, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie), 1978. Wood, string, nails, oil paints; planing, painting, assembling.
PME 41920

{238} Zabawki wiatraki, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1990. Drewno lipowe, sznurek; wycinanie, drążenie, żłobienie. Zabawka
złożona z: sześcianu z wydrążonym kanałem wew., dwuspadowego dachu,
podwójnych skrzydeł oraz sznurka. Pociągnięcie sznurka powoduje ruch
skrzydeł. PME 50800, PME 50801
{239} Zabawka wiatrak, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Drewno lipowe, farby olejne; wycinanie, malowanie. Kolorowy
trzyczęściowy wiatrak na podstawce. Skrzydła oraz budynek zdobione kropkami. PME 51985, [317]
{240} Zabawka wiatrak, Jan Puk, Trześń (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), 1992. Drewno lipowe, struganie, montowanie. Wiatrak złożony z trzech
części: sześcianu z wydrążonym kanałem wew., dwuspadowego dachu, podwójnych skrzydeł. Barwa naturalna drewna. PME 51223
{241} Zabawki wiatraczki odpustowe, wyrób rzemieślniczy, początek XXI w.,
brak innych danych. Tworzywo sztuczne, drut, cięcie, montowanie. Kolorowe
wiatraczki na druciku. PME 56444, PME 56445, PME 58042 – 58054, [230]
Ptaszki dziobiące
{242} Zabawka kurka dziobiąca, Tomasz Rychaj, Gorlice (pow. gorlicki, woj.
podkarpackie), przed 1970. Drewno, sznurek, farba; struganie, toczenie, malowanie, montowanie. PME 30498
{243} Zabawka kurka dziobiąca, Leonard Bańkowski, Warszawa 1968. Dykta,
sznurek; wycinanie, malowanie, montowanie. PME 33419, [322]
{244} Zabawka kurka dziobiąca, przed 1975, brak innych danych. Drewno, sznurek, farby wodne; struganie, toczenie, malowanie, montowanie. PME 39239
{245} Zabawka bociany dziobiące, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski,
woj. pomorskie), 1978. Drewno, sznurek, gwoździe, farby olejne; struganie,
malowanie, montowanie. PME 41920

{244} Toy pecking hen, before 1975, no other data. Wood, string, water paints;
planing, turning, painting, assembling. PME 39239

{246} Toy pecking hens, Wiesław Kot, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1982. Wood, string, nails, water paints; planing, turning, painting,
burning, assembling. PME 44917 (composed of five birds), PME 44918 (triple),
PME 44919 (double), PME 44920 (single)
{247} Toy pecking hens, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Wood, string, aniline paints; cutting, planing, turning, painting,
assembling. PME 49141 (single), PME 49142 (single), PME 49143 (triple)
{248} Toy pecking hen, Jan Puk, Trześń (pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie),
1992. Wood, string, nails; planing, mounting PME 51225
{249} Toy pecking hen, 2nd half of the 20th century, no other data. Wood, string,
nails, water-based paints, planing, turning, painting, assembling. PME 56918
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{226} Zabawka gwizdek ptaszek, woj. świętokrzyskie (?), przed 2000, brak
innych danych. Glina; wypalanie, szkliwienie, modelowanie ręczne. PME 52862

Windmills

{236} Zabawki wiatraki, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1986. Drewno, farby, sznurek; wycinanie, montowanie, malowanie.
Stojące wiatraki czteroskrzydłowe umocowane na podstawie. PME 49123,
PME 49124

AK

CESSORIES

{225} Zabawka trąbka, Polska, 2000, brak innych danych. Masa plastyczna;
wtryskiwanie. PME 52848, [321]

{232} Whistle, Poland, 20th century / 21st century, no other data. Sheet metal,
paint, feather; sheet metal punching, painting PME 58921

{242} Toy pecking hen, Tomasz Rychaj, Gorlice (pow. gorlicki, woj. podkarpackie), before 1970. Wood, string, paint; planing, turning, painting, assembling.
PME 30498

Emaus toys
{250} Emaus toys, woj. małopolskie, 1950s., no other data. Wood, cones, paper;
cutting, assembling, gluing. PME 5211 (dwarf), PME 5214 (peacock).
{251} Emaus toys, Zdzisław Dudzik, Kraków, 1976. Wood, paints, natural fur,
paper, threads, foil, plastic, springs PME 39795, PME 39796 (Jews), PME 40288
(Jew on a swing), PME 40289 (Andrus on a swing), PME 40290, PME 40291,
PME 40296 (Jews with basses), PME 40292, PME 40293, PME 40297 (Jews
with cymbals), PME 40299 (Jews with violins), PME 40295 (Jew with a devil on
wheelbarrows), PME 40298 (A boy with a pigeon), PME 40300 (Andrus under
the lantern), PME 40301 (Jew with the Talmud and a parrot), [328]
{252} Emaus toys, Cracow, 1970s-80s, no other data. Wood, plaster, paints,
natural and artificial fur, paper, textile, felt, bristles, string, springs. PME 56097,
PME 56098, PME 56106, PME 56107, PME 56108, PME 56109, PME 56111,
PME 56112 (Jews), PME 56110 (Jew with an umbrella), PME 56103, PME 56104
(Jews reading the Tora), [328]
{253} Emaus toy – Jew with books, Jan Malik, Cracow, 1970s-80s. Paper, wire,
fabric PME 56105
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{246} Zabawki kurki dziobiące, Wiesław Kot, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1982. Drewno, sznurek, gwoździe, farby wodne; struganie, toczenie,
malowanie, wypalanie, montowanie. PME 44917 (złożona z pięciu ptaszków),
PME 44918 (potrójna), PME 44919 (podwójna), PME 44920 (pojedyncza)

Plaster figurines

{257} Figurki gipsowe dziewczynki, Polska, II poł XX w., brak innych danych.
Gips, szkliwo; odlewanie z formy, szkliwienie. PME 52855, PME 52856 (dziewczynki z kwiatami), PME 52857 (dziewczynka z koszykiem), PME 52858 (dziewczynka modląca się)

{268} Toy oarsman in a boat, Feliks Błaszczyk, Nieszawa (pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie), before 1960. Wood, paint; hand-planing, painting.
PME 20847, [283]

{247} Zabawki kurki dziobiące, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), 1986. Drewno, sznurek, farby anilinowe; wycinanie, struganie,
toczenie, malowanie, montowanie. PME 49141 (pojedyncza), PME 49142 (pojedyncza), PME 49143 (potrójna)

{255} Plaster figurine of a hare, Mirosława Kazimierczak, Błędów (pow. łowicki,
woj. łódzkie), no other data. Plaster, oil paints; mould casting, polychrome. Hare
upright, placed on an oval base. PME 29732

{248} Zabawka kurka dziobiąca, Jan Puk, Trześń (pow. tarnobrzeski, woj.
podkarpackie), 1992. Drewno, sznurek, gwoździe; struganie, montowanie
PME 51225
{249} Zabawka kurka dziobiąca, II poł XX w., brak innych danych. Drewno,
sznurek, gwoździe, farby wodne; struganie, toczenie, malowanie, montowanie.
PME 56918

{251} Zabawki emausowe, Zdzisław Dudzik, Kraków, 1976. Drewno, farby, futro naturalne, papier, nici, folia, tworzywo sztuczne, sprężyny. PME 39795,
PME 39796 (Żydzi), PME 40288 (Żyd na huśtawce), PME 40289 (Andrus na
Huśtawce), PME 40290, PME 40291, PME 40296 (Żydzi z basami), PME 40292,
PME 40293, PME 40297 (Żydzi z cymbałami), PME 40294, PME 40299 (Żydzi
ze skrzypcami), PME 40295 (Żyd z diabłem na taczkach), PME 40298 (Chłopak
z gołębiem), PME 40300 (Andrus pod latarnią), PME 40301 (Żyd z talmudem
i papugą), [328]
{252} Zabawki emausowe, Kraków, lata 70-80. XX w., brak innych danych.
Drewno, gips, farby, futro naturalne i sztuczne, papier, tkanina, filc, szczecina,
sznurek, sprężyny. PME 56097, PME 56098, PME 56106, PME 56107, PME 56108,
PME 56109, PME 56111, PME 56112 (Żydzi), PME 56110 (Żyd z parasolem),
PME 56103, PME 56104 (Żydzi czytający Torę), [328]
{253} Zabawka emausowa Żyd z książkami, Jan Malik, Kraków, lata 70-80. XX
w. Papier, drut, tkanina PME 56105
Figurki gipsowe
{254} Figurki gipsowe, Polska, XX w., brak innych danych. Gips, farby olejne;
odlew, malowanie. PME 29730 (kura na koszu), PME 29731 (ptak)
{255} Figurka gipsowa zając, Mirosława Kazimierczak, Błędów (pow. łowicki,
woj. łódzkie), brak innych danych. Gips, farby olejne; odlew z formy, polichromia. Zając w pozycji pionowej, umieszczony na owalnej podstawie. PME 29732
{256} Figurka gipsowa pies, Stanisław Tadla, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1982. Gips, farby; odlew z formy, malowanie. PME 44658

{257} Plaster figurines of girls, Poland, 2nd half of 20th century, no other data.
PME 52855, PME 52856 (girls with flowers), PME 52857 (girl with a basket),
PME 52858 (praying girl)

{259} Figurki gipsowe, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), lata 60. XX w., brak
innych danych. Gips, farby; odlew w formie, farby olejne. PME 55075 (pies),
PME 55076 (koń), 55077 (kogut)

{269} Toys, Feliks Błaszczyk, Nieszawa (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie). Wood, paints; planing, painting. Figurine on a stand, made
of one piece of wood, polychrome Facial features and anatomical details are
engraved. PME 20848 (a woman with rakes), PME 20849 (a peasant with a flail),
PME 20850 (a peasant with a scythe), [264] [264]
{270} Toy workers, Rozalia Kuźniar, Wysoka (pow. łańcuski, woj. podkarpackie),
przed 1961. Wood, water-based paints, wire, nails; planing, painting. PME 22013

{260} Figurki gipsowe, Polska, II poł. XX w., brak innych danych. Gips, farby;
odlew z formy, malowanie. PME 55169 (papuga), PME 55170 (żaba)

{271} Toy “windmill-man”, Nowa Wieś (pow. unknown, woj. mazowieckie),
before 1960, no other data. Wood, iron, nails; planing, assambling, nailing,
PME 22014, [308]

{261} Figurka gipsowa miś, brak innych danych. Gips, farby; odlew z formy,
malowanie. W łapkach misia duże serce z napisem: „love you”. PME 55785

{272} Toy gun, Stanisław Giblak, Ochotnica (pow. nowotarski, woj. małopolskie),
before 1953. Wood, rubber; planing, assembling. PME 24479, [266]

{259} Plaster figurines, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1960s., no other
data. Plaster, paints; mould casting, oil paints. PME 55075 (a dog), 55076 (a
horse), PME 55077 (a rooster)

{262} Figurka krasnal, Polska, XX w., brak innych danych. Gips, farby; odlewanie, malowanie. Krasnal przedstawiony w pozycji leżącej, na lewym boku.
PME 56124

{273} Toy bird, Antonina Musiatowicz, Biała (pow. radzyński, woj. lubelskie),
1964. Straw, packthread; plaiting. PME 29856, [248]

{260} Plaster figurines, Poland, 2nd half of the 20th century no other data. Plaster, paints; mould casting, painting. PME 55169 (a parrot), PME 55170 (a frog)

{263} Figurki gipsowe zające, Polska, lata 60. XX w., brak innych danych. Gips,
farby; odlewanie, malowanie. PME 55783, PME 55784, PME 57877, [325]

{261} Plaster figurine of bear, Poland, 2nd half of the 20th century, no other
data. Plaster, paints; mould casting, painting. In the teddy bear’s paws there
is a large heart with the inscription: „love you”. PME 55785

Varia

{258} Plaster figurines, Poland, 2nd half of the 20th century no other data.
Plaster, paints; mould casting, painting. PME 52861, PME 53954, PME 55782,
PME 55984 (dogs), PME 53065, PME 53956 (horses), PME 53066 (a doe),
PME 52853, PME 52854, PME 53953 (dwarfs), [325]

{262} Dwarf figurine, Poland, 20th century, no other data. Plaster, paints; casting, painting. Dwarf depicted lying down on the left side. PME 56124
{263} Plaster figurines of a hares, Poland, 1960s., no other data. Plaster, oil
paints; mold casting, polychrome. PME 55783, PME 55784, PME 57877, [326]

Miscellaneous
{264} Toy cow, Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), before 1959, no
other data. Wood; carving, painting with oil paint, painting with water paint.
PME 12915, [277]
{265} Toy cow, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), 1950s, no other data.
Wood, oil paint, water panit; hand-planing, painting. PME 12928
{266} Toy pig, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), no other
data. Wood, oil paints; planing, painting. A toy made of one piece of wood,
realistically presented, polychrome and oil paints. PME 12922, [278]
{267} Toy dyngus cart, Zygmunt Siwek, Zakościele (pow. tomaszowski, woj.
łódzkie), before 1960. Wood, coloured paper, fabric, wire; cutting, assembling,
sewing, modelling. PME 20154

{264} Zabawka krowa, Łańcut (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1959,
brak innych danych. Drewno; rzeźbienie, malowanie farbami olejnymi, malowanie farbami wodnymi. PME 12915, [277]
{265} Zabawka krowa, Lachowice (pow. suski, woj. małopolskie), lata 50. XX
w., brak innych danych. Drewno, farby olejne i wodne; struganie, malowanie.
PME 12928
{266} Zabawka świnka, Brzóza Stadnicka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
brak innych danych. Drewno, farby olejne; struganie, malowanie. Zabawka
wykonana z jednego kawałka drewna, przedstawiona realistycznie, polichromowana farbami olejnymi. PME 12922, [278]
{267} Zabawka wózek dyngusowy, Zygmunt Siwek, Zakościele (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), przed 1960. Drewno, papier kolorowy, tkanina, drut;
wycinanie, montowanie, szycie, modelowanie. PME 20154
{268} Zabawka wioślarz w łodzi, Feliks Błaszczyk, Nieszawa (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie), przed 1960. Drewno, farby; struganie,
malowanie. PME 20847, [283]

{274} Toy made of bark, Henryk Szymański, Surowe (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), no other data. Bark; planing, burning. Figurines made of one piece
of wood, very schematic. PME 30351, PME 30352, PME 30354, PME 30355
(birds), PME 30353 (a dog), [350]
{275} Toy bicycles, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1968. Wire, sheet metal, watch parts; soldering. Miniature bicycles,
mechanical and mobile toys. PME 30471, PME 30472, PME 31995, PME 31996,
PME 31998, [279]
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{250} Zabawki emausowe, woj. małopolskie, lata 50. XX w., brak innych danych.
Drewno, szyszki, papier; wycinanie, montowanie, klejenie. PME 5211 (krasnoludek), PME 5214 (paw)

{256} Plaster figurine of a dog, Stanisław Tadla, Leżajsk (pow. leżajski, woj.
podkarpackie), 1982. Plaster, paints; mould casting, painting.PME 44658

{258} Figurki gipsowe, Polska, II poł XX w., brak innych danych. Gips, farby,
szkliwo; odlewanie z formy, malowanie, szkliwienie. PME 52861, PME 53954,
PME 55782, PME 55984 (psy), PME 53065, PME 53956 (konie), PME 53066
(sarna), PME 52853, PME 52854, PME 53953 (krasnale), [326]
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CESSORIES

Zabawki emausowe

{254} Plaster figurines, Poland, 20th century, no other data. Plaster, oil paints;
casting, painting. PME 29730 (a hen on a basket), PME 29731 (a bird)

{276} Toy bicycle, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1965. Lime wood, rubber, sheet metal, wire, nails; Whittling, planing
and joining. Three-wheeled bike without pedals, riding was possible by pushing
the bike with legs. PME 30473, [345]
{277} Toy cannon, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Birch wood, oil paint, wire, insulating tape, rubber; woodworking techniques (by hand), painting. PME 30735
{278} Toy bike with a doll, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967, no other data. Birch wood; manual processing.
PME 30736
{279} Toy musician, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1967, no other data. Birch wood, rubber, bristle; manual processing. PME 30737
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{269} Zabawki, Feliks Błaszczyk, Nieszawa (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie). Drewno, farby; struganie, malowanie. Figurka na podstawie,
wykonana z jednego kawałka drewna, polichromowana farbami wodnymi. Rysy
twarzy i szczegóły anatomiczne zaznaczone rytem. PME 20848 (baba z grabiami), PME 20849 (chłop z cepem), PME 20850 (chłop z kosą), [264] [264]

{280} Toy rifle, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967. Wood; planing, cutting. A rifle made for a grandchild, the
manufacturer used to play with a similar gun in his childhood. It consists of
a simple, superficially trimmed stick with holes and a twig bent in an arch.
PME 30739, [267]

{281} Zabawka wiatraczek, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1968. Metal, farba; lutowanie, malowanie. Złożona z dwóch
części: podstawy w kształcie domku z blachy i części ruchomej – koła zębatego, do którego przymocowano postać kobiety i mężczyzny. PME 31993

{292} Toy witch, Zdzisław Dudzik, Kraków (woj. małopolskie), 1976. Wood, oil
paints, fabric, artificial hair, wire; woodworking techniques, carving, painting.
A witch on a broom. The grimacing face is deeply engraved. The whole is
polychrome. PME 39794

{270} Zabawka robotnicy, Rozalia Kuźniar, Wysoka (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), przed 1961. Drewno, farby wodne, drut, gwoździe; struganie, malowanie. PME 22013

{281} Toy pinwheel, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1968. Metal, paint; soldering, painting. A toy consisting of two
parts: a metal house-shaped base and a movable part - a cogwheel to which
a figure of a woman and a man are attached. PME 31993

{282} Zabawka „mysz”, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), przed 1969. Drut stalowy, guma, guzik; gięcie, wiązanie.
PME 32124, [315]

{293} Toys, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1976.
Wooden slat (carpenter’s ruler), stick, string; drilling, binding. PME 39797 (spinning top), PME 39802 (spinning top), PME 40091 (spinning top), [312] [313]

{283} Zabawki ptaki, Warszawa (woj. mazowieckie), brak innych danych. Glina,
pióra ptasie farbowane, bombki kolorowe potłuczone na drobno, gumka; lepienie, farbowanie, klejenie. Płaski ptak z gliny o nieregularnym kształcie. Przed
wysuszeniem w tułów ptaka wciśnięto farbowane ptasie pióra. PME 33527,
PME 33528

{294} Toys on wheels, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie),
1978. Wood, oil paints, wire; planing, painting. PME 41918 (man with cows),
PME 41919 (dog with hare)

{271} Zabawka „człowiek-wiatrak”, Nowa Wieś (pow. nieznany, woj. mazowieckie), przed 1960, brak innych danych. Drewno, żelazo, gwoździe; struganie,
montowanie, zbijanie. PME 22014, [308]
{272} Zabawka rewolwer, Stanisław Giblak, Ochotnica (pow. nowotarski, woj.
małopolskie), przed 1953. Drewno, guma; struganie, montowanie. PME 24479,
[266]

AC

{275} Zabawki rowerki, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1968. Drut, blacha, części od zegarka; lutowanie. Rowerki-miniatury, zabawki mechaniczne, ruchome. PME 30471, PME 30472, PME 31995,
PME 31996, PME 31998, [279]
{276} Zabawka rowerek, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1965. Drewno lipowe, guma, blacha, drut, gwoździe; struganie,
heblowanie, łączenie. Trójkołowy rowerek bez pedałów, jazda możliwa dzięki
odpychaniu się nogami. PME 30473, [345]
{277} Zabawka armata, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), 1967. Drewno brzozowe, farba olejna, drut, taśma izolacyjna,
guma; techniki obróbki drewna (ręczne), malowanie. PME 30735
{278} Zabawka rowerek z lalką, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj. podkarpackie), 1967, brak innych danych. Drewno brzozowe; obróbka
ręczna. PME 30736
{279} Zabawka muzykant, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967, brak innych danych. Drewno brzozowe, guma, włosie;
obróbka ręczna. PME 30737
{280} Zabawka strzelba, Franciszek Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski,
woj. podkarpackie), 1967. Drewno; struganie, cięcie. Strzelba wykonana dla
wnuka, wykonawca bawił się podobną w dzieciństwie. Składa się z prostego,
powierzchownie obciosanego patyka z otworami i wygiętej w łuk gałązki.
PME 30739, [267]

{284} Toy box with a cockerel, Mieczysław Bartodziejski, woj. śląskie, 1954.
Wood, water paints; hand planed, turning, painting. PME 33546
{285} Toy of a highlander, Poland, no other data. Wood, paint; woodworking
techniques, carving techniques, polychrome. A highlander with a pipe, carved
from one piece of wood. PME 34080
{286} Toys, Karol Ziomko, Michalin (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie), before 1970. Wood; planing, polishing. PME 34081 (goose shepherd),
PME 34082 (goats), PME 34085 (milking woman), [268]

{284} Zabawka pudełko z kogucikiem, Mieczysław Bartodziejski, woj. śląskie,
1954. Drewno, farby wodne; struganie ręczne, toczenie, malowanie. PME 33546
{285} Zabawka góral, Polska, brak innych danych. Drewno, farby; techniki
obróbki drewna, techniki rzeźbiarskie, polichromia. Góral z fajką wystrugany
z jednego kawałka drewna. PME 34080
{286} Zabawki, Karol Ziomko, Michalin (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko
-pomorskie), przed 1970. Drewno; struganie, polerowanie. PME 34081 (gęsiarka), PME 34082 (koziołki), PME 34085 (dojarka), [268]
{287} Zabawka łamigłówka, Jan Czernik, Bukowina Tatrzańska (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1974. Drewno świerkowe; wycinanie. PME 37600, [330]

{287} A puzzle toy, Jan Czernik, Bukowina Tatrzańska (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1974. Spruce wood; cutting out. PME 37600, [330]

{288} Zabawka Twardowski na kogucie, Marian Brzeziński, Ostojów (pow.
skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1974. Drewno, farby, drut, gwoździe; struganie,
malowanie. Zabawka do popychania, wystrugana ręcznie, polichromowana.
PME 38120

{288} Toy “Twardowski on a rooster”, Marian Brzeziński, Ostojów (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1974. Wood, paints, wire, nails; planing, painting. A push
toy, hand carved, polychrome. PME 38120

{289} Zabawki, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj. małopolskie),
1975. Drewno, farby wodne; struganie, wycinanie, malowanie. PME 38716 (kozy),
PME 38717 (kozioł i wilk)

{289} Toys, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1975. Wood, water paints; planing, cutting, painting. PME 38716 (goat),
PME 38717 (goat and wolf)

{290} Zabawka skrzypek, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj.
małopolskie), 1974. Drewno, farby wodne, drut; struganie, wycinanie, malowanie. Postać skrzypka siedzącego na krześle. Pod krzesłem umieszczono psa.
Całość polichromowana. PME 38718

{290} Toy violinist, Józef Słonina, Bogdanówka (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1974. Wood, water paints, wire; planing, cutting, painting. The figure of
a violinist sitting on a chair. A dog was placed under the chair. The whole is
polychrome. PME 38718
{291} Toys, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1975. Wood,
oil paints, wire; cutting, planing, painting. PME 38788 (duck), PME 38794
(highlander with horses), PME 38795 (dwarf with Rumcajs playing the drum)

{291} Zabawki, Stanisław Łabiszewski, Warszawa (woj. mazowieckie), 1975.
Drewno, farby olejne, drut; wycinanie, struganie, malowanie. PME 38788 (kaczka), PME 38794 (góral z konikami), PME 38795 (krasnoludek z Rumcajsem
grającym na bębenku)
{292} Zabawka czarownica, Zdzisław Dudzik, Kraków (woj. małopolskie), 1976.
Drewno, farby olejne, tkanina, sztuczne włosy, drut; techniki obróbki drewna,
rzeźbienie, malowanie. Czarownica na miotle. Twarz w grymasie odznacza się
głębokim rytem. Całość polichromowana. PME 39794

{296} Toy of Lajkonik, Poland, c. 1983, no other data. wood, paints; cutting,
painting. PME 45579
{297} Toys spinning tops, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986. Wood, metal; turning, assembling. PME 48832, PME 48833,
[307]
{298} Toy of a cyclist, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986. Wood, oil paints, iron, nails; sculpturing, polychrome, assambling. PME 48836
{299} Toys, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1985-1987. Wood, wire, string, nails, oil and aniline paints; cutting, assambling,
painting. PME 49066 (a girl with a pram), PME 49085 (a rooster on wheels),
PME 49096 (a horse with a dog on wheels), PME 49140 (skate),PME 49144 (toy
of smiths), PME 49139/1-2, 49145 (spinning tops), PME 49146 (a spinner), [307]

CESORIA

{274} Zabawki z kory, Henryk Szymański, Surowe (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), brak innych danych. Kora; struganie, wypalanie. Figurki z jednego
kawałka drewna, wykonane bardzo schematycznie. PME 30351, PME 30352,
PME 30354, PME 30355 (ptaszki), PME 30353 (pies), [350]

{283} Toy birds, Warszawa (woj. mazowieckie), no other data. Clay, dyed bird
feathers, finely broken coloured glass balls, rubber band; sticking, dyeing,
gluing. A flat, irregularly shaped clay bird. Dyed bird feathers were inserted
into the bird’s torso before drying. PME 33527, PME 33528

{295} A “pseudopuzzle” toy, Stanisław Woroniecki, Studziany Las (pow. sejneński, woj. podlaskie), 1981. Wood, string, metal buttons for a military uniform;
tying, threading. PME 45143, [329]
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{273} Zabawka ptak, Antonina Musiatowicz, Biała (pow. radzyński, woj. lubelskie), 1964. Słoma, szpagat; wyplatanie. PME 29856, [248]

{282} Toy “mouse”, Stanisław Wacek, Przysietnica (pow. brzozowski, woj.
podkarpackie), before 1969. Steel wire, rubber, button; bending, binding.
PME 32124, [315]

{300} Toy devil with a churn, Karol Badzira, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1967. Lime wood, wax, wire; cutting, mounting. PME 50877
{301} Toy of a skier with a horse, Ryszard Ciechowski, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1967. Wood; cutting, carving, assembling, painting
with oil paints. PME 50878
{302} Toy spinning top, Henryk Dąbrowski, Rozłogi (pow. szczycieński, woj.
warmińsko-mazurskie), 1994. Oak wood, string; planing. PME 51697/1-2, [307]
{303} Toy woodpecker, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1996. Pine, beech and sycamore wood, hen feathers, brass rod;
hand-planing, painting, fastening. PME 51984, [294] [295]
{304} Ball called “zośka”, Piotr Szacki, Warszawa (woj. mazowieckie), 1952.
Cotton yarn, lead, steel wire; handmade. PME 51988, [314]
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{293} Zabawki, Jan Trzpil, Mierżączka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie),
1976. Listewka drewniana (metrówka stolarska), kij, sznurek; wiercenie, wiązanie. PME 39576, PME 39797, PME 40091 (bąki) PME 39802 (fryga), [312] [313]

{305} Duck figurine, no other data. Wood, oil paints; planing. Black seated duck.
Decorated with triple dots and three-leaf flowers. PME 52159

{306} Zabawka mechaniczna gąska, Polska, przed 1997, brak innych danych.
Blacha malowana; wyrób standardowy. PME 52160, [230]

{321} Domino game, factory production, 2nd half of the 20th century, no other
data. Plastic, paper. PME 59754/1-26, [331]

{306} Mechanical goose toy, Poland, before 1997, no other data. Painted sheet
metal; standard product. PME 52160, [230]

{307} Zabawka kaczuszka, brak innych danych. Glina, blaszki, farby; formowanie ręczne, malowanie. PME 52161

{322} Clock toy, factory product, 2nd half of the 20th century, no other data.
Plastic, paper. PME 59755

{307} Toy duck, no other data. Clay, sheet metal, paint; hand forming, painting.
PME 52161

{308} Zabawka dzięcioł, II poł. XX w., brak innych danych. Drewno sosnowe
i bukowe, sizal, sprężynka, farby; tocznie, łączenie, malowanie. Zabawka
ruchoma. Dzięcioł schodzi po słupie, uderzając w niego dziobem. PME 55802

The Art Collection

{294} Zabawki na kółkach, Izajasz Rzepa, Reda (pow. wejherowski, woj. pomorskie), 1978. Drewno, farby olejne, drut; struganie, malowanie. PME 41918
(mężczyzna z krowami), PME 41919 (pies z zającem)
{295} Zabawka „niby łamigłówka”, Stanisław Woroniecki, Studziany Las (pow.
sejneński, woj. podlaskie), 1981. Drewno, sznurek, guziki metalowe od munduru
wojskowego; wiązanie, nawlekanie. PME 45143, [329]
{296} Zabawka Lajkonik, Polska, ok. 1983, brak innych danych. Drewno, farby
anilinowe; wycinanie, malowanie. PME 45579
{297} Zabawki bąki, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1986. Drewno, metal; toczenie na tokarce, montowanie. PME 48832,
PME 48833, [307]

{300} Zabawka diabeł z maselnicą, Karol Badzira, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1967. Drewno lipowe, wosk, drut; wycinanie, montowanie.
PME 50877
{301} Zabawka narciarz z koniem, Ryszard Ciechowski, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1967. Drewno; wycinanie, rzeźbienie, montowanie,
malowanie farbami olejnym. PME 50878
{302} Zabawka bąk, Henryk Dąbrowski, Rozłogi (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), 1994. Drewno dębowe, sznurek; struganie. PME 51697/1-2,
[307]
{303} Zabawka dzięcioł, Stanisław Naróg, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1996. Drewno sosnowe, bukowe, jaworowe, piórka kurze, drut
mosiężny; struganie, malowanie, mocowanie. PME 51984, [294] [295]
{304} Zabawka „zośka”, Piotr Szacki, Warszawa (woj. mazowieckie), 1952.
Włóczka bawełniana, ołów, drut stalowy; wykonane ręcznie. PME 51988, [294]
[314]
{305} Figurka kaczka, brak innych danych. Drewno, farby olejne; struganie.
Czarna kaczka, przedstawiona w pozycji siedzącej. Zdobiona potrójnymi
kropkami oraz trójlistnymi kwiatkami. PME 52159
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{310} Paper toys, Farida and Krzysztof Dubiel, Warszawa (woj. mazowieckie),
2011. Cardboard, paper; cutting, gluing. PME 57861/1-3 (dolls), PME 57862/1-11
(birds)

{310} Zabawki papierowe, Farida i Krzysztof Dubiel, Warszawa (woj. mazowieckie), 2011. Tektura, papier; wycinanie, klejenie. PME 57861/1-3 (lalki), PME
57862/1-11 (ptaki)
{311} Zabawka termofor „Sowa”, Magdalena Mięsek-Jakubowska, Warszawa
(woj. mazowieckie), 2010. Tkanina, pestki wiśni; szycie. PME 57864/1-2

{311} Toy heating pad “Owl”, Magdalena Mięsek-Jakubowska, Warszawa (woj.
mazowieckie), 2010. Fabric, cherry stones; sewing. PME 57864/1-2

{312} Zabawka kot, Anna Wróbel „Sankowo”, Ossów (pow. wołomiński, woj.
mazowieckie), 2011. Włóczka, nici, guziki; szycie, dzierganie. PME 57867

{312} Toy cat, Anna Wróbel “Sankowo”, Ossów (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), 2011. Yarn, thread, buttons; sewing, knitting. PME 57867

{313} Zabawki, Natalia Luniak „Kalimba”, Warszawa (woj. mazowieckie), 2006.
Drewno, bawełna z elastilem, tkanina sztuczna z elastilem, wata akrylowa, filc,
farba; szycie. PME 57868 (koń na patyku), PME 57870 (krokodyl), PME 57871
(terkotka)

{313} Toys, Natalia Luniak “Kalimba”, Warszawa (woj. mazowieckie), 2006.
Wood, cotton with elastil, artificial fabric with elastil, acrylic wadding, felt,
paint; sewing. PME 57868 (horse on a stick), PME 57870 (crocodile), PME 57871
(rattle)
{314} Toy game of hopscotch, Emilia Jakubowska “LilyShop”, Warszawa (woj.
mazowieckie), 2009. Felt, non-slip rubberized felt mat, mustard; sewing.
PME 57872/1-3
{315} Toy bear, “Kalimba”, Warszawa (woj. mazowieckie), early 21st. century.
Wood, felt; lathework, gluing, painting. PME 59243
{316} Toy bathroom equippment, 1966-1967, no other data, Plastic; injection
moulding. PME 59502 (bathtub), PME 59503 (sink), PME 59504 (toilet seat)
{317} Toy purse, factory made, 1966-1967, no other data, Plastic; injection
moulding. PME 59497
{318} Toy basket, factory made, 1966-1967, no other data. Plastic; injection
moulding. PME 59498
{319} Jumping rope, Poland, 1960s, no other data. Plastic. PME 59639
{320} Children’s harmonica “Zuch”, factory-made, “Melodia”, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie), 2nd half of the 20th century. Plastic.
A signed product. PME 59735

{314} Zabawka gra w klasy, Emilia Jakubowska „LilyShop”, Warszawa (woj. mazowieckie), 2009. Filc, gumowany filcowy podkład antypoślizgowy, gorczyca;
szycie. PME 57872/1-3
{315} Zabawka miś, „Kalimba”, Warszawa (woj. mazowieckie), pocz. XXI w.
drewno, filc; toczenie, klejenie, malowanie. PME 59243
{316} Zabawki wyposażenie łazienki, 1966-1967, brak innych danych. Plastik;
formowanie na wtryskarce. PME 59502 (wanna), PME 59503 (umywalka),
PME 59504 (sedes)
{317} Zabawka torebka, wyrób fabryczny, 1966-1967, brak innych danych. Plastik; formowanie na wtryskarce. PME 59497
{318} Zabawka koszyk, 1966-1967, brak innych danych. Plastik; formowanie na
wtryskarce. PME 59498
{319} Skakanka, Polska, lata 60. XX w., brak innych danych. Tworzywo sztuczne.
PME 59639
{320} Harmonijka ustna dziecięca „Zuch”, wyrób fabryczny, „Melodia”, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie), II poł. XX w. Tworzywo sztuczne.
Wyrób sygnowany. PME 59735

{323} A collection of toys “A fantastic toy for the grandchildren”, Władysław
Rybkowski, Poznań (woj. wielkopolskie), 1974. Wire, hard plastic, cotton wool,
yarn, adhesive tape, threads, medical tape, pieces of clothing fabric, paints,
varnish. A collection of small figurines made of remnants of various materials,
including fabric clippings, depicting animals and humans, as well as imaginary,
fantastic creatures. PME 39312 - PME 39332,[335] [336] [337] [338]
{324} An illustration of the fairytale “Baba Jaga”, Władysław Rybkowski,
Poznań (woj. wielkopolskie), 1965. Plywood, cone, twigs, ping-pong ball, wire,
scraps of materials, oil paints, varnish. Spatial composition – an illustration for
a fairy tale for children. The figures of Baba Yaga, a wolf, a man and two birds,
accompanied by twigs and cones (imitating vegetation) placed on a plywood
base. PME 39334

{321} Gra domino, wyrób fabryczny, II poł. XX w., brak innych danych. Tworzywo
sztuczne, papier. PME 59754/1-26, [331]

CESORIA

{299} Zabawki, Stanisław Naróg, Żołynia Górna (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1985-1987. Drewno, drut, sznurek, gwoździe, farby olejne i anilinowe;
wycinanie, struganie, montowanie, malowanie. PME 49066 (dziewczynka
z wózkiem), PME 49085 (kogut na kółkach), PME 49096 (konik z pieskiem na
kółkach), PME 49139 (bąk), PME 49140 (łyżwa), PME 49144 (zabawka kowale),
PME 49145 (fryga), PME 49146 (prząśniczka), [307]

{309} Toy flying dragon, Alena Trafimava, Kraków (woj. małopolskie), 2009.
Cardboard, elastic band; cutting. PME 57859/1-2

{309} Zabawka latający smok, Alena Trafimava, Kraków (woj. małopolskie),
2009. Tektura, gumka; wycinanie. PME 57859/1-2

Toys
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{298} Zabawka rowerzysta, Jan Wójtewicz, Mochowo (pow. sierpecki, woj.
mazowieckie), 1986. Drewno, farby olejne, żelazo, gwoździe; rzeźbienie, polichromia, montowanie. PME 48836

{308} Toy woodpecker, 2nd half of the 20th century, no other data. Pine and
beech wood, ixtle, spring, paints; lathing, joining, painting. Moving toy. The
woodpecker descends the pole while hitting it with its beak. PME 55802

{322} Zabawka zegar, wyrób fabryczny, II poł. XX w., brak innych danych. Tworzywo sztuczne, papier. PME 59755

Kolekcja Sztuki
Zabawki
{323} Zbiór zabawek „Fantastyczna zabawka dla wnuków”, Władysław Rybkowski, Poznań (woj. wielkopolskie), 1974. Drut, masa plastyczna twarda, wata,
włóczka, taśma klejąca, nici, plaster lekarski, ścinki tkaniny odzieżowej, farby,
lakier. Zbiór małych figurek wykonanych z pozostałości różnych materiałów,
w tym ścinek tkanin, przedstawiających zwierzęta i postacie ludzkie, a także
wymyślone, fantastyczne stwory. PME 39312 – PME 39332, [335] [336] [337]
[338]
{324} Ilustracja do bajki „Baba Jaga”, Władysław Rybkowski, Poznań (woj.
wielkopolskie), 1965. Sklejka, szyszka, gałązki, piłeczka pingpongowa, drut,
skrawki materiałów, farby olejne, lakier. Kompozycja przestrzenna – ilustracja
do bajki dla dzieci. Ustawione na podstawie ze sklejki figurki Baby Jagi, wilka,
ludzika oraz dwóch ptaszków w towarzystwie gałązek i szyszki (imitujących
roślinność). PME 39334

453

AC

Archive materials – {notes}

Archiwalia – {noty}

Archive materials – {notes}

Szkoła

School

{325} Dzieci przed budynkiem szkoły w Skawie, zdjęcie grupowe, 1915 – fot. 2.
Grupa dzieci szkolnych z Brzeźna przed wiejskim budynkiem, 1942 – fot. 4
Dzieci w klasie szkolnej z nauczycielami – fot. 5. W zespole: Szkoła, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana i błona, fot. Wojciech Migacz,
pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1912-1942, brak innych danych, Arch.
PME N. 1920/1-5, [231] [244] [246]

{325} Children in front of a school building in Skawa, group photo, 1915 – photo. 2. Group of school children from Brzeźno in front of a rural building, 1942 –
photo. 4. Children in a school class with teachers – photo. 5. In the group:
School, black and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech
Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1912-1942, no other data, Arch.
PME N. 1920/1-5, [231] [244] [246]

{335} Drewniany koń na biegunach – fot. 3. W zespole: Wyroby drewniane, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Urszula Bojar, Bukowa
(pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972, Arch. PME N. 913/1-3

{335} Wooden rocking horse – photo. 3. In the group: Wooden items, black and
white photography, negative, celluloid film, photo Urszula Bojar, Bukowa (pow.
biłgorajski, woj. lubelskie), 1972, Arch. PME N. 913/1-3

{336} Koń na biegunach na podwórzu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972,
Arch. PME N. 924

{336} Rocking horse in the yard, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972,
Arch. PME N. 924

{326} Dzieci w czasie inscenizacji zabaw ludowych i lekcji w szkole wiejskiej,
fot. 4, 6. W zespole: Przędzenie lnu i warsztaty tkackie, fotografia czarno-biała,
negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, lata 30. XX w., pow. nowosądecki, brak innych danych, Arch. PME N. 4086/1-7, [247]

{326} Children during a folk play performance and lessons in a rural school,
photo. 4, 6. In the group: Flax spinning and weaving workshops, black and
white photography, negative, glass plate, photo. Mieczysław Cholewa, 1930s,
pow. nowosądecki, no other data, Arch. PME N. 4086/1-7, [247]

{337} Sprzedaż drewnianych wyrobów na targu, w tym zabawek (drewnianych
koników) – fot. 1. W zespole: Targ tygodniowy w Dynowie, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Dynów (pow. rzeszowski,
woj. podkarpackie), 1972, Arch. PME N. 964/1-4

{337} Sales of wooden products on the market, including toys (wooden horses)
– photo. 1. In the group: Weekly market in Dynów, black and white photography, negative, celluloid film, photo Piotr Szacki, Dynów (pow. rzeszowski, woj.
podkarpackie), 1972, Arch. PME N. 964/1-4

{327} Dzieci, niektóre w strojach ludowych, z nauczycielami przed budynkiem
szkolnym – fot. 1, 9. W zespole: Grupy w strojach ludowych na tle zabudowań,
fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, lata
30. XX w., pow. nowosądecki, brak innych danych, Arch. PME N. 4106/1-9, [245]

{327} Children, some in folk costumes, with teachers in front of the school
building – photo. 1, 9. In the group: Groups in folk costumes in front of buildings, black and white photography, negative, glass plate, photo. Mieczysław
Cholewa, 1930s , pow. nowosądecki, no other data, Arch. PME N. 4106/1-9, [245]

{338} Dzieci przyglądające się sprzedawanym zabawkom drewnianym na
odpuście – fot. 1. W zespole: Jarmark doroczny z okazji odpustu św. Michała
w Studziannej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr
Szacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1972, Arch. PME N. 981/117, [344]

{338} Children looking at wooden toys sold at an indulgence fair – photo. 1. In
the group: Annual market on the occasion of St. Michael’s Day in Studzianna,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1972, Arch. PME N. 981/1-17, [344]

{328} Dwie dziewczynki idące do szkoły po szosie, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Jan Świderski, 1965, brak innych danych, Arch. PME I.
15180, [237]

{328} Two girls going to school along a road, black and white photography,
print on paper, photo Jan Świderski, 1965, no other data, Arch. PME I. 15180,
[237]

{329} Dwóch chłopców idących do szkoły wiejską drogą, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, fot. Jan Świderski, 1965, brak innych danych, Arch.
PME I. 15181, [238]

{329} Two boys going to a rural school along a country road, black and white
photography, paper print, photo. Jan Świderski, 1965, no other data, Arch.
PME I. 15181, [238]

{330} Dzieci z tornistrami na wiejskiej drodze – fot. 4. W zespole: Łowickie budownictwo drewniane, diapozytyw barwny, lata 70. XX w., brak innych danych,
Arch. PME P. 709/1-5, [239]

{330} Children with satchels on a rural road – photo. 4. In the group: Łowicz
style wooden buildings, colour slides, 1970s, no other data, Arch. PME P. 709/15, [239]

Zabawa i czas wolny

Fun and leisure

{331} Zabawa dzieci na drewnianych konikach na podwórzu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Olszyny (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 453

{331} Children playing on wooden horses in a yard, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Olszyny (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 453

{332} Chłopiec przyglądający się drewnianym kołowrotkom na targu w Mińsku
Mazowieckim – fot. 3. W zespole: Targowisko tygodniowe, fotografia czarno
-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Jarosława Szczepańska, Mińsk Mazowiecki (pow. miński, woj. mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 578/1-7

{332} A boy looking at wooden spinning wheel at a market in Mińsk Mazowiecki – photo. 3. In the group: Weekly market, black and white photography,
negative, celluloid film, photo Jarosława Szczepańska, Mińsk Mazowiecki (pow.
miński, woj. mazowieckie), 1968, Arch. PME N. 578/1-7

{333} Dzieci bawiące się na podwórzu wózkiem i konikiem drewnianym, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 606/1-4, [298] [349]

{333} Children playing in a courtyard with a pram and wooden horse, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 606/1-4, [298] [349]

{334} Grupa starszych chłopców przyglądających się pamiątkom sprzedawanym przez wędrownego kramarza – fot. 5. W zespole: Targi Sztuki Ludowej
w Kazimierzu nad Wisłą, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Tadeusz Kobus, Kazimierz nad Wisłą (pow. puławski, woj. lubelskie), 1972,
Arch. PME N. 896/1-12

{334} A group of older boys looking at souvenirs sold by an itinerant stall-keeper – photo. 5. In the group: Folk Art Fair in Kazimierz nad Wisłą, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Tadeusz Kobus, Kazimierz nad
Wisłą (pow. puławski, woj. lubelskie), 1972, Arch. PME N. 896/1-12

{339} Dzieci przyglądające się występom zespołów kolędniczych – fot. 3, 9.
W zespole: VI Festiwal Zespołów Kolędniczych „Żywieckie Gody” we wsi
Milówka: zespół ze wsi Kamesznica, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1974, Arch. PME N. 1194/1-9

{339} Children looking at carol singers performing – photo. 3, 9. In the group:
6th festival of carol singers „Żywieckie Gody” in the village of Milówka: an
ensemble from Kamesznica, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Krzysztof Chojnacki, Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974,
Arch. PME N. 1194/1-9

{340} Dziecko siedzące w drewnianym wózku – fot. 3-4. W zespole: Wychowanie dzieci, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Żabnica (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch. PME N. 1202/1-4, [5]

{340} A child sitting in a wooden pram – photo. 3-4. In the group: Children’s
upbringing, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Żabnica (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch.
PME N. 1202/1-4, [5]

{341} Dzieci na podwórzu wiejskim z zabawkami – fot. 1. W zespole: Wyrób
wiejskich zabawek drewnianych, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie),
1974, Arch. PME N. 1209/1-4, [296]

{341} Kids in a rural courtyard with toys – photo. 1. In the group: Production
of rural wooden items, black and white photography, negative, celluloid film,
photo Krzysztof Chojnacki, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch.
PME N. 1209/1-4, [296]

{342} Stoisko z zabawkami drewnianymi, w tle kobieta z dziewczynką płacąca za zakup, na pierwszym planie widoczny także wózek dla lalek – fot. 12.
W zespole: Sprzedaż wyrobów drewnianych na targu w Rzeszowie, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Urszula Gmachowska, Rzeszów
(woj. podkarpackie), 1975. Arch. PME N. 1363/1-12

{342} Stand with wooden toys, in the background: a woman with a girl paying
for her purchase, also visible in the foreground: a doll pram– photo. 12. In the
group: Wooden products sold at the market in Rzeszów, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Urszula Gmachowska, Rzeszów
(woj. podkarpackie), 1975, Arch. PME N. 1363/1-12

{343} Stoiska z zabawkami drewnianymi (koniki, taczki, ptaszki) lub wiklinowymi (wózki), dzieci przyglądające się zabawkom, dorośli z zakupionymi zabawkami, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Teresa Lewińska,
Myślenice (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1976, Arch. PME N. 1443/1-22
{344} Drewniany koń na biegunach, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie),
1977, Arch. PME N. 1592
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{343} Stands with wooden toys (horses, wheelbarrows, birds) or wicker toys
(prams), children looking at toys, adults with purchased toys, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Teresa Lewińska, Myślenice (pow.
myślenicki, woj. małopolskie), 1976, Arch. PME N. 1443/1-22
{344} Wooden rocking horse, black and white photography, negative, celluloid
film, photo Krzysztof Chojnacki, Ciosmy (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977,
Arch. PME N. 1592
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{345} Dzieci przed straganami odpustowymi – fot. 6, 10. W zespole: Procesja
wokół kościoła na święto Matki Boskiej Szkaplerznej, fotografia czarno-biała,
negatyw błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Narew (?) (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1976, Arch. PME N. 1633/1-12

{345} Children against indulgence fair stalls – photo. 6, 10. In the group: A procession around the church on the occasion of the day of Our Lady of the Scapular, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Narew (?) (pow. hajnowski, woj. podlaskie), 1976, Arch. PME N.
1633/1-12

{355} Drewniane zabawki na stoisku odpustowym – fot. 7-8. W zespole: Odpust
na św. Michała w Studziannej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1982, Arch. PME N. 2131/1-25

{355} Wooden toys on an indulgence fair stand – photo. 7-8. In the group: Indulgence on Michael’s Day in Studzianna, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1982, Arch. PME N. 2131/1-25

{356} Kobieta w stroju opoczyńskim z drewnianą zabawką w ręku – fot. 9. W zespole: Jarmark na św. Michała w Studziannej, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1982, Arch. PME N. 2132/1-16

{356} A woman in an Opoczno folk costume with a wooden toy in her hand –
photo. 9. In the group: Market on St. Michael’s Day in Studzianna, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1982, Arch. PME N. 2132/1-16

{357} Zabawkarz Jakub Materek i jego zabawki na stoisku – fot. 19. Chłopiec
z drewnianą zabawką – ptaszkiem na targu – fot. 20. W zespole: Zabawkarz
Jakub Materek i jego warsztat pracy, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Teresa Lewińska, Jaworze (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1982, Arch. PME N. 2190/1-21, [300]

{357} The toymaker Jakub Materek and his toys on the stand – photo. 19. A boy
with a wooden toy bird on the market – photo. 20. In the group: The toymaker
Jakub Materek and his workshop, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Teresa Lewińska, Jaworze (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1982, Arch. PME N. 2190/1-21, [300]

{358} Zabawka – folusz z kołem wodnym, którym bawi się chłopiec przy małym
potoku – fot. 1-2. W zespole: Zabawka – folusz z kołem wodnym u Michała Tylki,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Dzianisz
(pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME. N. 2224/1-4, [262] [263]

{358} Toy – a fulling mill with a water wheel and a boy playing with it in a small
stream – photo. 1. In the group: A toy – a fulling mill with a water-wheel at
Michał Tylka’s, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Piotr Szacki, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME. N.
2224/1-4, [262] [263]

{346} Chłopiec z drewnianą zabawką obok straganów zabawkarskich –
fot. 10-13. Dziecko przyglądające się stoisku ze słomianymi kapeluszami –
fot. 14 W zespole: Jarmark z okazji odpustu na Matkę Boską Zielną, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Leżajsk
(pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1977, Arch. PME N. 1635/1-29, [332]
{347} Dziecko na wystawie czasowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie na tle drewnianych zabawek, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Edward Koprowski i Bohdan Sowilski, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1979, Arch. PME N. 1782

{348} Production of wooden birds, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Krzysztof Chojnacki, Stryszawa (pow. suski, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME N. 1859

{349} Dwóch chłopców siedzących na drewnianych konikach i jedzących
lody – fot. 38. W zespole: Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Chojnacki, Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), 1980, Arch. PME N.
1986/1-39, [233]

{349} Two boys sitting on wooden horses and eating ice-cream – photo. 38. In
the group: Festival of Folk Bands and Singers in Kazimierz Dolny, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), 1980, Arch. PME N. 1986/1-39, [233]

{350} Dzieci z matkami przed odpustowym stoiskiem z pamiątkami – fot.
57. W zespole: Procesja i odpust na Matkę Boską Zielną w Kalwarii Zebrzydowskiej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward
Koprowski, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie),1980,
Arch. PME N. 1996/1-64

{350} Children with their mothers in front of a souvenir stand at an indulgence
fair – photo. 57. In the group: Procession and indulgence on the day of Our
Lady of the Herbs in Kalwaria Zebrzydowska, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Edward Koprowski, Kalwaria Zebrzydowska
(pow. wadowicki, woj. małopolskie),1980, Arch. PME N. 1996/1-64

{351} Sceny z odpustu: dziewczynka przyglądająca się straganom, starsza
kobieta z zakupioną na odpuście drewnianą zabawką – fot. 16, 22. W zespole:
Święto Matki Boskiej Zielnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska
(pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1999/1-26, [324]

{351} Scenes from an indulgence fair: a girl looking at the stalls, an older woman with a wooden toy bought at the fair – photo. 16, 22. In the group: The Day of
Our Lady of the Herbs in Kalwaria Zebrzydowska, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska
(pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 1999/1-26, [324]

{352} Dzieci na karuzeli, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 2000/1-2, [316]

{352} Children on a merry-go-round, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME N. 2000/1-2, [316]

{353} Drewniane zabawki: koniki bujane i na kółkach – fot. 1-2. W zespole:
Targ w Żołyni, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Anna
Włodarz, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), brak innych danych, Arch.
PME N. 2015/1-5

{353} Wooden toys: rocking horses and wheeled horses – photo. 1-2. In the
group: Market in Żołynia, black and white photography, negative, celluloid
film, photo Anna Włodarz, Żołynia (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), no other
data, Arch. PME N. 2015/1-5

{354} Dzieci bawiące się własnoręcznie zbudowaną tratwą nad rzeką, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Tokarnia (pow.
kielecki, woj. świętokrzyskie), 1982, Arch. PME N. 2091/1-5

{354} Children playing by the river with home-made toys, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Tokarnia (pow. kielecki,
woj. świętokrzyskie), 1982, Arch. PME N. 2091/1-5

{359} Dzieci huśtające się na desce położonej na pniu drzewa, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Baranów (pow.
puławski, woj. lubelskie), 1985, Arch. PME N. 2249
{360} Folusz – zabawka zrobiona przez Antoniego Tylkę, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Dzianisz (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2261
{361} Sprzedawca garnków z dziewczynką – fot. 2. Dwoje dzieci siedzących
w kucki przy garnkach – fot. 4. Matka przymierzająca dziecku słomiany kapelusz na odpuście – fot. 5. W zespole: Jarmark na św. Michała w Studziannej,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch. PME N. 2299/1-7
{362} Sprzedaż pierników odpustowych i słodyczy – fot. 1, 2. W zespole: Jarmark przedświąteczny w Starym Sączu, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Stary Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1986, Arch. PME N. 2312/1-4
{363} Drewniany koń na biegunach na podwórzu, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Sławomir Sikora, Lińsk (pow. tucholski, woj.
kujawsko-pomorskie), 1986, Arch. PME N. 2344
{364} Dzieci przed stoiskami odpustowymi, jedzące watę cukrową – fot. 7-8, 11,
13, 20. W zespole: Odpust na święto Wniebowzięcia Matki Boskiej w Leżajsku,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Sławomir Sikora,
Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1986, Arch. PME N. 2370/1-19, [333]

{359} Children balancing on a wooden plank placed on a tree trunk, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Baranów (pow.
puławski, woj. lubelskie), 1985, Arch. PME N. 2249
{360} A fulling mill – a toy made by Antoni Tylka, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Dzianisz (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1985, Arch. PME N. 2261
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{347} A child against wooden toys at the temporary exhibition at the National
Ethnographic Museum in Warsaw, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Edward Koprowski i Bohdan Sowilski, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1979, Arch. PME N. 1782
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{348} Wyrób ptaszków z drewna, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Stryszawa (pow. suski, woj. małopolskie),
1979, Arch. PME N. 1859

{346} A boy with a wooden toy next to toy stalls – photo. 10-13. Dziecko przyglądające się stoisku ze słomianymi kapeluszami – fot. 14 In the group: Market
fair on the occasion of the indulgence on the day of Our Lady of the Herbs,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1977, Arch. PME N. 1635/1-29,
[332]

{361} A pot seller with a girl – photo. 2. Two children squatting near pots – photo. 4. A mother trying on a straw hat on her child at an indulgence fair – photo. 5. In the group: Market on St. Michael’s Day in Studzianna, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1977, Arch. PME N. 2299/1-7
{362} Sale of gingerbreads and sweets at an indulgence fair – photo. 1, 2. In
the group: A festive fair in Stary Sącz, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Stary Sącz (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1986, Arch. PME N. 2312/1-4
{363} A wooden rocking horse in a yard, black and white photography, negative, celluloid film, photo Sławomir Sikora, Lińsk (pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie), 1986, Arch. PME N. 2344
{364} Children eating candyfloss in front of indulgence fair stands – photo.
7-8, 11, 13, 20. In the group: Indulgence on the Assumption of the Virgin Mary
in Leżajsk, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Sławomir Sikora, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), 1986, Arch. PME N.
2370/1-19, [333]
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{365} Dzieci przyglądające się straganom odpustowym, dziewczynki wybierające pierścionki - fot. 27-30. W zespole: Odpust na Matkę Boską Szkaplerzną, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof
Urbański, Trutowo (pow. lipnowski, woj. kujawsko – pomorskie), 1987, Arch.
PME N. 2418/1-37, [323]

{365} Children watching indulgence fair stalls, girls choosing rings- photo.
27-30. In the group: Indulgence on the day of Our Lady of the Scapular, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański,
Trutowo (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2418/137, [323]

{375} Dzieci wiejskie na odpuście, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, Masłów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1964,
Arch. PME N. 3091

{366} Sprzedaż drewnianych zabawek (kołyski i koniki na biegunach) – fot. 6.
Kilkuletnie dziecko z drewnianym stołeczkiem w rękach na tle straganu z beczkami – fot. 8.

{366} Sale of wooden toys (cradles and rocking horses) – photo. 6. A child
a couple of years old holding a wooden stool against a stall with barrels –
photo. 8.

{376} Chłopiec siedzący przy straganie na jarmarku wśród drewnianych zabawek – fot. 9. Dziewczynka z matką przy stoisku z dzieżami – fot. 19. W zespole:
Jarmark – sprzedaż wyrobów drewnianych ze wsi Łączna, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Studzianna (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), brak innych danych, Arch. PME N. 3092/1-19

{374} Stalls with figurines of “goats from Prostyń” at an indulgence fair, children with figurines at the market, colour photography, negative, celluloid film,
photo Lubomir Kosiński, Prostyń (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1997,
Arch. PME N. 2983/1-26

{367} Dzieci przy stoiskach z ceramiką i sitami, pomagające dorosłym w zakupach – fot. 5, 16. W zespole: Jarmark na św. Michała w Studziannej, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 2439/1-21

{367} Children near stands with ceramics and sieves helping adults shop –
photo. 5, 16. In the group: Market on St. Michael’s Day in Studzianna, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME N. 2439/1-21

{377} Dzieci na odpuście – fot. 1. Dzieci na odpuście z watą cukrową – fot. 2,
4. Dzieci na odpuście przy ekranie fotografa – fot. 11-12. W zespole: Sceny
z odpustu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan,
pow. kielecki, brak innych danych, Arch. PME N. 3099/1-13

{368} Dzieci na odpuście przy straganach z figurkami i watą cukrową – fot.
9, 16-17. W zespole: Odpust na święto Trójcy Przenajświętszej w Prostyni,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki,
Prostyń (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1988, Arch. PME N. 2475/1-17, [327]

{368} Children at an indulgence fair stalls with figures and candy floss –
photo. 9, 16-17. In the group: Indulgence fair on the day of the Holy Trinity in Prostyń, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Prostyń (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1988, Arch.
PME N. 2475/1-17, [327]

{378} Dzieci przyglądające się kapeli Kołazińskich ze Zdunkowa na festiwalu
w Kazimierzu Dolnym – fot. 2. Chłopiec stojący przy kapeli opoczyńskiej –
fot. 36. W zespole: Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan,
Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), brak innych danych, Arch.
PME N. 3265/1-40

{369} Dziecko i dwie kobiety oglądające towar na stoisku z drewnianymi
zabawkami, widoczne ptaszki na kijku – fot. 46. W zespole: Jarmark koński w Skaryszewie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Urbański, Skaryszew (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1989, Arch.
PME N. 2519/1-46
{370} Dzieci na odpustowym targu w Studziannej – fot. 20-21. Mężczyzna
sprzedający zabawki z walizki – fot. 29. W zespole: Odpust na św. Michała
w Studziannej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch.
PME N. 2651/1-31
{371} Kobieta pokazująca drewnianą zabawkę dwóm małym chłopcom – fot. 35.
Stoiska odpustowe z drewnianymi zabawkami (koniki bujane i kołyski) – fot.
36, 37. W zespole: Jarmark św. Michała w Studziannej, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2652/1-59
{372} Karuzela z drewnianymi zwierzętami z okresu międzywojennego i jej
właściciel, Aleksander Komoda, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Teresa Lewińska, Kraków (woj. małopolskie), 1992, Arch. PME N.
2710/1-20
{373} Sprzedaż żywieckich zabawek drewnianych, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Jerzy Piskorz, Żywiec (?) (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1972, Arch. PME N. 2838/1-2
{374} Kramy z figurkami „kóz prostyńskich” na odpuście, dzieci z figurkami na
targu, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Lubomir Kosiński,
Prostyń (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME N. 2983/1-26

{369} Child and two women watching items sold at a stand with a wooden
toys, one can see some birds on a stick – photo. 46. In the group: Horse market
in Skaryszew, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Urbański, Skaryszew (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1989, Arch.
PME N. 2519/1-46
{370} Children at an indulgence fair in Studzianna – photo. 20-21. Man selling
toys from a suitcase – photo. 29. In the group: Indulgence on Michael’s Day
in Studzianna, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Stefan Deptuszewski, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch.
PME N. 2651/1-31
{371} A woman showing a wooden toy to two small boys – photo. 35. Indulgence stands with wooden toys (rocking horses and cradles) – photo. 36, 37.
In the group: Fair on St. Michael’s Day in Studzianna, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1958, Arch. PME N. 2652/1-59
{372} Carrousel with wooden animals from the interwar period and its owner, Aleksander Komoda, black and white photography, negative, celluloid
film, photo Teresa Lewińska, Kraków (woj. małopolskie), 1992, Arch. PME N.
2710/1-20
{373} Sales of wooden items from the Żywiec area, black and white photography, negative, celluloid film, photo Jerzy Piskorz, Żywiec (?) (pow. żywiecki,
woj. śląskie), 1972, Arch. PME N. 2838/1-2

{379} Dzieci na odpuście przy straganach z obwarzankami – fot. 1. W zespole:
Odpust, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan,
Kielecczyzna, brak innych danych, Arch. PME N. 3266/1-7

{375} Children at a rural indulgence fair, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Gan, Masłów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1964, Arch. PME N. 3091
{376} A boy sitting near a stall at a market among wooden toys – photo. 9. A
girl with her mother at a stand with kneading troughs – photo. 19. In the group:
A market – sales of wooden products from the village of Łączna, black and
white photography, negatives, celluloid film, photo. Piotr Gan, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), no other data, Arch. PME N. 3092/1-19
{377} Children at an indulgence fair – photo. 1. Children at an indulgence fair
with candy floss – photo. 2, 4. Children at an indulgence fair near the screen
of a photographer – photo. 11-12. In the group: Scenes from an indulgence fair,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Gan, pow.
kielecki, no other data, Arch. PME N. 3099/1-13
{378} Children watching the Kołazińscy band from Zdunkowo at the festival
in Kazimierz Dolny – photo. 2. A boy standing by a band from Opoczno – photo. 36. In the group: The Festival of Folk Bands and Singers in Kazimierz Dolny,
black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Gan, Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie), no other data, Arch. PME N. 3265/1-40

{380} Dzieci wybierające figurki kózek na odpuście – fot. 9. W zespole: „Kozy
prostyńskie” na odpuście Przemienienia Pańskiego, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Prostyń (pow. ostrowski,
woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME N. 3859/1-10 (I. 16746/1-10)

{379} Children at an indulgence fair near bagel stalls – photo. 1. In the group:
An indulgence fair, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Piotr Gan, Kielecczyzna, no other data, Arch. PME N. 3266/1-7

{381} Stoisko z drewnianymi zabawkami – fot. 14. W zespole: Odpust na św.
Michała w Studziannej, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1995, Arch.
PME N. 3875/1-14 (I. 16267/1-14), [334]

{380} Children picking goat figurines at an indulgence fair – photo. 9. In the
group: “Goats from Prostyń” at a Transfiguration indulgence fair, colour photography, negatives, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Prostyń (pow.
ostrowski, woj. mazowieckie), 1997, Arch. PME N. 3859/1-10 (I. 16746/1-10)

{382} Wesołe miasteczko na odpuście – fot. 21-22. W zespole: Odpust na św.
Michała w Studziannej, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2003, Arch.
PME N. 3878/1-22 (I. 18702/1-22)

{381} Wooden toys stand – photo. 14. In the group: Indulgence on St Michael’s
Day, colour photograph, negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1995, Arch. PME N. 3875/1-14 (I.
16267/1-14), [334]

{383} Chłopiec przy stoisku z obwarzankami – fot. 19. W zespole: Dożynki
diecezjalne płockie, fotografia kolorowa, negatyw, błona celuloidowa, fot.
Krzysztof Chojnacki, Żuromin (pow. żuromiński, woj. mazowieckie), 2002, Arch.
PME N. 3886/1-19 (I. 18289/1-25)

{382} Fun fair during an indulgence festival – photo. 21-22. In the group: Indulgence on St Michael’s Day, colour photograph, negative, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2003, Arch.
PME N. 3878/1-22 (I. 18702/1-22)

{384} Grupa kobiet i młodych chłopców na targu – fot. 2. W zespole: Huculi
na targu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edward
Świderski, Mukaczewo (dawny Munkacz, obwód zakarpacki, Ukraina), 1929,
Arch. PME N. 4175/1-2

{383} Boy at a stand with bagels – photo. 19. In the group: Harvest Festival in
the Płock diocese, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krzysztof
Chojnacki, Żuromin (pow. żuromiński, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME N.
3886/1-19 (I. 18289/1-25)
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{385} Mężczyzna z drewnianą zabawką na targu w Łańcucie, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, fot. Marian Pokropek, Łańcut (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), brak innych danych, Arch. PME I. 10860

{384} Group of women and young boys at the market – photo. 2. In the group:
Hutsuls at the market, black and white photography, negative, celluloid film,
photo. Edward Świderski, Mukaczewo (formerly Munkacz, Transcarpathian
Oblast, Ukraine), 1929, Arch. PME N. 4175/1-2

{396} Drewniane zabawki na stoisku – fot. 3. W zespole: Targ w Dynowie,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Dynów
(pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), lata 70. XX w., brak innych danych, Arch.
PME I. 18726/1-3

{395} Sale of wooden objects, including toys, at the Biłgoraj market – photo. 1.
In the group: A market in Biłgoraj, black and white photography, print on paper,
photo. Krzysztof Chojnacki, Biłgoraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972,
Arch. PME I. 18430/1-2

{385} Man with a wooden toy at the Łańcut market, black and white photography, print on paper , photo. Marian Pokropek, Łańcut (pow. łańcucki, woj.
podkarpackie), no other data, Arch. PME I. 10860

{397} Stoisko z drewnianymi zabawkami na jarmarku w Leżajsku, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), lata 70. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 18730

{386}“Koziochy” dolls – toys made of grass, black and white photography,
paper print, photo. Stefan Deptuszewski, Chojne (pow. sieradzki, woj. łódzkie),
1950s, no other data, Arch. PME I. 15087

{398} Dziecko rysujące patykiem na piasku, fotografia czarno-biała, odbitka
na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, okolice Warszawy (woj. mazowieckie),
1970, brak innych danych, Arch. PME I. 18798, [232]

{396} Wooden toys’ stand – photo. 3. In the group: A market in Dynów,
black and white photography, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki,
Dynów (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), 1970s, no other data, Arch.
PME I. 18726/1-3

{387} Two boys in the Hutsul costumes against a road market, black and white
photography, paper print, photo. Janina Shiele, Ukraina, 1938, no other data,
Arch. PME I. 16129

{399} Etnograf Marian Pokropek przy stoisku z zabawkami na odpuście, obok
dziewczynka bawiąca się zabawką: ptaszkiem-gwizdkiem, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Jeruzal (pow. miński, woj.
mazowieckie), 1970, Arch. PME I. 18920

{386} Lalki „koziochy” – zabawki z trawy, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Stefan Deptuszewski, Chojne (pow. sieradzki, woj. łódzkie), lata
50. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 15087
{387} Dwóch chłopców w huculskich strojach na tle targowiska przy drodze,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Janina Shiele, Ukraina, 1938,
brak innych danych, Arch. PME I. 16129
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{388} Children with their parents at the market by the wooden toys’ stalls
– photo. 18, 20. In the group: Indulgence on St Michael’s Day in Studzianna,
colour photography, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Studzianna
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1997, Arch. PME I. 16763/1-23

{390} Hucułki z dziećmi na odpuście w Kosowie – fot. 2. W zespole: Hucułki na
odpuście, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Mieczysław Dobija,
fotografie z przedwojennego Studium Turyzmu UJ, Kosów (obwód iwanofrankiwski, Ukraina), 1936-1939, Arch. PME I. 17057/1-2

{389} An indulgence stand with wooden toys – photo. 5-6. An indulgence
stand with bagels – photo. 7-8. In the group: Indulgence on St Michael’s Day
in Studzianna, colour photography, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1998, Arch. PME I. 16941/1-19

{391} Przebierańcy udający rodzinę cygańską – fot. 2 W zespole: Zapusty, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Piotr Gan, Jedlińsk (pow. radomski,
woj. mazowieckie), brak innych danych, Arch. PME I. 17182/1-3

{390} Hutsul women with children at an indulgence fair in Kosów – photo. 2.
In the group: Hutsul women at an indulgence fair, black and white photography, print on paper, photo. Mieczysław Dobija, photographs from the pre-war
Study of Tourism at the Jagiellonian University, Kosów (Ivano-Frankivsk Oblast,
Ukraine), 1936-1939, Arch. PME I. 17057/1-2

{392} Odpustowe stragany z obwarzankami – fot. 1-3. Atrakcje odpustowe:
wata cukrowa, stragany z plastikowymi zabawkami, karuzela – fot. 5-8. W zespole: Odpust w Boże Ciało w Wójcinie, fotografia barwna, odbitka na papierze,
fot. Krzysztof Chojnacki, Wójcin (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2001, Arch.
PME I. 18069/1-10 (N. 3870/1-9)
{393} Stoisko na jarmarku z drewnianymi zabawkami – fot. 45-47. Chłopiec
na koniu – fot. 16-17. W zespole: „Wstępy” – jarmark koński, fotografia barwna,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Skaryszew (pow. radomski, woj.
mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 18176/1-53 (N. 3778/1-29)
{394} Dzieci przyglądające się straganom odpustowym i uczestniczące w zabawach - fot. 6, 7, 9, 11. W zespole: Sceny rodzajowe z odpustu, , fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Tum (pow. łęczycki,
woj. łódzkie), 1973, Arch. PME I. 18375/1-16
{395} Sprzedaż przedmiotów z drewna, w tym zabawek, na targu w Biłgoraju –
fot. 1. W zespole: Targ w Biłgoraju, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Krzysztof Chojnacki, Biłgoraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1972, Arch.
PME I. 18430/1-2

{391} Disguisers pretending to be a Gypsy family – photo. 2 In the group:
Shrovetide, black and white photo, paper print, photo. Piotr Gan, Jedlińsk (pow.
radomski, woj. mazowieckie), no other data, Arch. PME I. 17182/1-3
{392} Indulgence stands with bagels – photo. 1-3. Indulgence fair attractions:
candy floss, stands with plastic toys, a carrousel – photo. 5-8. In the group: An
indulgence fair on Corpus Christi in Wójcin, colour photography, paper print,
photo. Krzysztof Chojnacki, Wójcin (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2001, Arch.
PME I. 18069/1-10 (N. 3870/1-9)
{393} A market stand with wooden toys – photo. 45-47. A boy on a horse –
photo. 16-17. In the group: “Wstępy” – horse market, colour photography, paper
print, photo. Krzysztof Chojnacki, Skaryszew (pow. radomski, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 18176/1-53 (N. 3778/1-29)
{394} Children watching indulgence fair stalls and participating in games photo. 6, 7, 9, 11. In the group: Indulgence, black and white photography, negative,
celluloid film, print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Tum (pow. łęczycki,
woj. łódzkie), 1973, Arch. PME I. 18375/1-16

{400} Sprzedaż zabawek i słodyczy na odpuście – fot. 2, 4. W zespole: Odpust
na św. Michała w Zemborzycach, fotografia barwna, odbitka na papierze,
fot. Alicja Mironiuk Nikolska, Zęborzyce (Lublin, woj. lubelskie), 2005, Arch.
PME I. 18992/1-4
{401} Mężczyźni niosący drewniane koniki – fot. 17. Stoiska z drewnianymi
zabawkami – fot. 18-19. Dwoje dzieci z rodzicami na jarmarku, jedno z nich
bawi się drewnianą zabawką na patyku – fot. 21. W zespole: Jarmark koński
w Skaryszewie, fotografia barwna, odbitka na papierze, fot. Lubomir Kosiński,
Skaryszew (pow. radomski, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 19085/1-27
{402} Chłopiec ze skrzypcami, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
Ukraina, XIX/XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 19433
{403} Portret dziecka z zabawką – wózkiem, fotografia czarno-biała, odbitka
na papierze, lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 19463
{404} Dzieci podczas zabaw zimowych ze śnieżkami i bałwanem, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, lata 60. XX w., Polska, brak innych danych,
Arch. PME I. 19621, [311]

{399} The ethnographer Marian Pokropek at a toy stand at an indulgence fair,
next to a girl playing with a toy: a whistle-bird, black and white photography,
print on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Jeruzal (pow. miński, woj. mazowieckie), 1970, Arch. PME I. 18920,
{400} Sale of toys and sweets at an indulgence fair – photo. 2, 4. In the group:
Indulgence on St Michael’s Day in Zemborzyce, colour photography, print on
paper, photo. Alicja Mironiuk Nikolska, Zęborzyce (Lublin, woj. lubelskie), 2005,
Arch. PME I. 18992/1-4
{401} Men carrying wooden horses – photo. 17. Wooden toys’ stands – photo.
18-19. Two children with their parents at a market, one of them playing with
a wooden toy on a stick – photo. 21. In the group: Horse market in Skaryszew,
colour photography, paper print, photo. Lubomir Kosiński, Skaryszew (pow.
radomski, woj. mazowieckie), 2002, Arch. PME I. 19085/1-27
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{389} Odpustowe stoisko z drewnianymi zabawkami – fot. 5-6. Odpustowe
stoisko z obwarzankami – fot. 7-8. W zespole: Odpust na św. Michała w Studziannej, fotografia barwna, odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki,
Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1998, Arch. PME I. 16941/1-19

{398} A child drawing on sand with a stick, black and white photography, paper
print, photo. Krzysztof Chojnacki, vicinity of Warsaw (woj. mazowieckie), 1970,
no other data, Arch. PME I. 18798, [232]
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{388} Dzieci z rodzicami na targu przy stoiskach z drewnianymi zabawkami –
fot. 18, 20. W zespole: Odpust na św. Michała w Studziannej, fotografia barwna,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1997, Arch. PME I. 16763/1-23

{397} Stand with wooden toys at a market in Leżajsk, black and white photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Leżajsk (pow. leżajski, woj.
podkarpackie), 1970s, no other data, Arch. PME I. 18730

{402} A boy with a violin, black and white photography, print on paper, Ukraine,
19th/20th century, no other data, Arch. PME I. 19433
{403} The portrait of a child with a toy – a pram, black and white photography,
paper print, 1930s, no other data, Arch. PME I. 19463

{405} Zabawy dziewcząt w strojach bojkowskich na podwórzu – taniec „Igła
z nitką”, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Edward Świderski,
Ukraina, ok. 1929, brak innych danych, Arch. PME I. 19623

{404} Children during winter games throwing snowballs and with a snowman,
black and white photography, paper print, 1960s, Poland, no other data, Arch.
PME I. 19621, [311]

{406} Zabawa noworoczna w szkole – dzieci z nauczycielką, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, woj. dolnośląskie, 1975, brak innych danych,
Arch. PME I. 19932

{405} Girls in Boyko costumes playing in the yard – a dance called “Needle and
thread”, black and white photography, print on paper, photo. Edward Świderski,
Ukraina, ca. 1929, no other data, Arch. PME I. 19623

{407} Drewniane zabawki w pracowni zabawkarskiej – fot. 9, 11-15. Drewniane
zabawki na targu – fot. 1, 3-4. Twórca zabawek Jakub Materek wraz ze swoimi
wyrobami – fot. 3-7, 9. W zespole: Wytwórca zabawek i wyrobów z drewna
Jakub Materek przy pracy, diapozytyw barwny, fot. Lubomir Kosiński, Podłazie
(pow. skarżyński, woj. świętokrzyskie), 1981, Arch. PME P. 458/1-17

{406} A New Year’s party at school – children with a teacher, black and white
photography, paper print, woj. dolnośląskie, 1975, no other data, Arch. PME I.
19932
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{408} Dzieci przyglądają się straganom odpustowym z zabawkami – fot. 3-4.
W zespole: Stragany odpustowe, diapozytyw barwny, fot. Lech Mróz, lubelskie,
1976, brak innych danych, Arch. PME P. 499/1-4

{407} Wooden toys in a toy maker’s workshop – photo. 9, 11-15. Wooden toys
at the market – photo. 1, 3-4. The toy maker Jakub Materek with his products –
photo. 3-7, 9. In the group: Toy and wood products manufacturer Jakub Materek at work, colour slides, photo. Lubomir Kosiński, Podłazie (pow. skarżyński,
woj. świętokrzyskie), 1981, Arch. PME P. 458/1-17

{419} Koń w kieracie na podwórzu prowadzony przez starszego mężczyznę
i kilkuletniego chłopca, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Krzysztof Chojnacki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1971,
Arch. PME N. 822

{418} A few-year-old boy herding cows on a country road, black and white
photography, negatives, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Solca (pow.
zawierciański, woj. śląskie), 1970, Arch. PME N. 806

{409} Zabawy dzieci z własnoręcznie wykonaną tratwą na rzece, diapozytyw
barwny, fot. Piotr Szacki, Tokarnia (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1982,
Arch. PME P. 519/1-5
{410} Dzieci i dorośli przy straganie odpustowym z zabawkami – fot. 17, 18, 22,
24. W zespole: Odpust w Witowie, diapozytyw barwny, fot. Krzysztof Chojnacki,
Witów (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME P. 556/1-29
{411} Dzieci w strojach ludowych w czasie swobodnej zabawy i jazdy na rowerze – fot. 5-8, 50. W zespole: Opoczyński strój ludowy, diapozytyw barwny,
Kraśnica (pow. opoczyński, woj. łódzkie), lata 60-70. XX w., brak innych danych,
Arch. PME P. 678/1-88
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{414} Atrakcje podczas pielgrzymki – balony – fot. 1. W zespole: Dokumentacja
pielgrzymki do Piekar Śląskich, fotografia cyfrowa kolorowa, fot. Marcin Mionskowski, Piekary Śląskie (woj. śląskie), 2007, Arch. PME CDR. 128/1-61
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{415} Dzieci pasące krowę na łące – fot. 5, 13-14. W zespole: Wypas krów, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki, Harasiuki (powiat niżański, woj. podkarpackie), 1956, Arch. PME N. 93/1-24, [257]
{416} Dziewczynka przewijająca osnowę tkacką przed nawinięciem na krosna – fot. 3. W zespole: Obróbka włókna, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1964, Arch. PME N. 357/1-5
{417} Kilkuletni chłopiec pomagający w przeprawie bydła promem przez rzekę – fot. 4-5. W zespole: Prom na Pilicy, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1969, Arch. PME N. 600/1-9
{418} Kilkuletni chłopiec pędzący krowy na wiejskiej drodze, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Solca (pow.
zawierciański, woj. śląskie), 1970, Arch. PME N. 806

{410} Kids and adults at an indulgence stall with toys – photo. 17, 18, 22, 24. In
the group: Indulgence in Witów, colour slide, photo. Krzysztof Chojnacki, Witów
(pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1985, Arch. PME P. 556/1-29
{411} Kids in folk costumes during casual play and cycling – photo. 5-8, 50. In
the group: Opoczno folk costume, colour slide, Kraśnica (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1960s-1970s, no other data, Arch. PME P. 678/1-88
{412} Attractions at the market: bagels, sweets, balloons and toys – photo.
9-10, 21, 33-34. In the group: Market in Studzianna, digital colour photography,
photo. Małgorzata Jaszczołt, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2007,
Arch. PME CDR. 66/1-53
{413} The manufacturing of toys – whistles, documentation from a field study
trip, digital colour photography, photo. Małgorzata Jaszczołt, Tarnów (pow.
tarnowski, woj. małopolskie), 2009, Arch. PME CDR. 125/1-66
{414} Attractions during a pilgrimage – balloons – photo. 1. In the group:
Documentation of a pilgrimage to Piekary Śląskie, digital colour photography, photo. Marcin Mionskowski, Piekary Śląskie (woj. śląskie), 2007, Arch.
PME CDR. 128/1-61

{421} Chłopiec z krową, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Szacki, Ulanica (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), 1972, Arch.
PME N. 971, [251]

{420} A boy pushing a wheelbarrow with a wattle bag in the yard, black and
white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Orzechówka
(pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1972, Arch. PME N. 959, [253]

{422} Dziewczynka pomagająca kobiecie myć chałupę – fot. 2. W zespole:
Mycie domu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1974, Arch.
PME N. 1221/1-3

{421} A boy with a cow, black and white photography, negative, celluloid film,
photo. Piotr Szacki, Ulanica (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), 1972, Arch.
PME N. 971, [251]

{423} Chłopiec pomagający przy piecu w olejarni – fot. 14-16. W zespole: Odtworzenie procesu tłoczenia oleju w olejarni w Skansenie Kurpiowskim im.
Adama Chętnika w Nowogrodzie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Nowogród (pow. łomżyński, woj. podlaskie), 1975,
Arch. PME N. 1368/1-32, [260]
{424} Dziecko w oborze podczas karmienia owiec – fot. 2. W zespole: Hodowla,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Zarębek
Wyżni (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1978, Arch. PME N. 1739/1-6
{425} Dziewczynka sprzedająca piernikowe serca na wileńskim targu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Edmund i Bolesława
Zdanowscy, lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME N. 1995, [258]

{422} A girl helping a woman clean the cottage – photo. 2. In the group: Cleaning the house, black and white photography, negative, celluloid film, photo
Krzysztof Chojnacki, Chochołów (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1974,
Arch. PME N. 1221/1-3
{423} A boy helping by the furnace of an oil mill – photo. 14-16. In the group:
Reconstruction of the oil-pressing process in an oil mill in the Adam Chętnik
Kurpie Open Air Museum in Nowogród, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Piotr Szacki, Nowogród (pow. łomżyński, woj. podlaskie),
1975, Arch. PME N. 1368/1-32, [260]
{424} Child in barn during the feeding of sheep – photo. 2. In the group: An
animal farm, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Piotr Szacki, Zarębek Wyżni (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1978, Arch.
PME N. 1739/1-6

{426} Chłopiec przy brusie w kuźni – fot. 10. W zespole: Kowal Stanisław Stefanik i jego warsztat pracy, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa,
fot. Piotr Szacki, Ochojno (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1981, Arch. PME N.
2060/1-31, [248]

{425} Girl selling gingerbread hearts at the Vilnius market, black and white
photography, negative, celluloid film, photo. Edmund Zdanowski and Bolesława
Zdanowska, 1930s, no other data, Arch. PME N. 1995, [258]

{427} Etnograf Krzysztof Chojnacki w łodzi z chłopcem oraz respondentem
podczas kręcenia filmu o wierszy rybackiej – fot. 3-5. W zespole: Rybołówstwo,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Nowe
(pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie), 1982, Arch. PME N. 2134/1-9

{426} A boy near a sharpening stone in a forge – photo. 10. In the group: The
blacksmith Stanisław Stefanik and his workshop, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Szacki, Ochojno (pow. krakowski, woj.
małopolskie), 1981, Arch. PME N. 2060/1-31, [248]

{416} A girl rewinding the weaving warp before placing it on the looms – photo. 3. In the group: Textile processing, black and white photography, negative,
celluloid film, photo. Bohdan Czarnecki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1964. Arch. PME N. 357/1-5

{428} Kilkuletnia dziewczynka zwija wełnę w motek obok tkaczki Eugenii Olszewskiej siedzącej przy warsztacie tkackim – fot. 45-46. W zespole: Obróbka
włókna – wyrób dywanów dwuosnowowych, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Jacek Sielski, Trynisze-Kuniewo (pow. ostrowski, woj.
mazowieckie), 1985, Arch. PME N. 2270/1-55, [249]

{427} The ethnographer Krzysztof Chojnacki in a boat with a boy and a respondent while shooting a movie about a fishing trap called “wiersza” – photo.
3-5. In the group: Fishing, black and white photography, negative, celluloid
film, photo. Piotr Szacki, Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie), 1982,
Arch. PME N. 2134/1-9

{417} A several-year-old boy helping to ferry cattle across the river – photo.
4-5. In the group: The ferry on the Pilica river, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński,
woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 600/1-9

{429} Chłopiec pomagający prowadzić wołu – fot. 2-3. W zespole: Orka wołem,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Chojnacki, Skomielna Czarna (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1986, Arch.
PME N. 2328/1-3, [234]

Work
{415} Children watching a grazing cow in the meadow – photo. 5, 13-14. In the
group: Cow grazing, black and white photography, negative, celluloid film,
photo. Bohdan Czarnecki, Harasiuki (powiat niżański, woj. podkarpackie), 1956,
Arch. PME N. 93/1-24, [257]
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{413} Wyrób zabawek – gwizdków, dokumentacja z wyjazdu terenowego, fotografia cyfrowa kolorowa, fot. Małgorzata Jaszczołt, Tarnów (pow. tarnowski,
woj. małopolskie), 2009, Arch. PME CDR. 125/1-66

{409} Children playing with home-made rafts on the river, colour slide, photo. Piotr Szacki, Tokarnia (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1982, Arch.
PME P. 519/1-5

{419} A horse in a horse mill led by an older man and a boy a few years old,
black and white photography, negative photography, celluloid film, photo.
Krzysztof Chojnacki, Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1971,
Arch. PME N. 822
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{412} Atrakcje na jarmarku: obwarzanki, słodycze, balony i zabawki – fot. 9-10,
21, 33-34. W zespole: Jarmark w Studziannej, fotografia cyfrowa kolorowa, fot.
Małgorzata Jaszczołt, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 2007, Arch.
PME CDR. 66/1-53

{408} Children looking at indulgence toy stalls – photo. 3-4. In the group: Indulgence stalls, colour slide, photo. Lech Mróz, woj. lubelskie, 1976, no other
data, Arch. PME P. 499/1-4

{420} Chłopiec pchający taczkę z torbą plecioną na podwórku, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Szacki, Orzechówka (pow.
kielecki, woj. świętokrzyskie), 1972, Arch. PME N. 959, [253]
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{430} Dwóch chłopców pomagających w sadzeniu ziemniaków, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krzysztof Urbański, Lubin (pow.
lipnowski, woj. pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2414, [255]

{428} A little girl several years of age rolls wool into a skein while standing
next to the weaver Eugenia Olszewska who is sitting at the loom – photo.
45-46. In the group: Textile processing – the manufacturing of double warp
carpets, black and white photography, negative, celluloid film, photo Jacek
Sielski, Trynisze-Kuniewo (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1985, Arch.
PME N. 2270/1-55, [249]

{441} Chłopiec pomagający w przeprawie bydła promem przez rzekę – fot. 5.
W zespole: Transport wodny – przeprawa przez Pilicę, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1970, Arch. PME I. 18651/1-5

{439} A boy selling ceramics at the market in Pińsk, black and white photography, paper print, photo. B. Gajdzik, Pińsk (Brest Oblast, Belarus), 1936, Arch.
PME I. 14434

{431} Mały chłopiec z plecionym koszem pomaga zbierać kartofle na polu,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski,
Włoszczowa (pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie), lata 50. XX w., brak
innych danych, Arch. PME N. 2564

{433} Dziewczynka sprzedająca tatarak – fot. 2. W zespole: Sprzedaż tataraku
na Zielone Świątki, fotografia barwna, negatyw, błona celuloidowa, fot. Krystyna Bartosik, Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 1998, Arch.
PME N. 3000/1-3

{431} A small boy with a woven basket helps collect potatoes in the field, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan Deptuszewski,
Włoszczowa (pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie), 1950s, no other data,
Arch. PME N. 2564

{434} Kobiety z dziećmi odpoczywające podczas wykopków – fot. 1-2. W zespole: Odpoczynek podczas wykopków, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1963, brak innych danych,
Arch. PME N. 3089/1-4

{432} Children in from of a tobacco drying room – photo. 18. Women and children making tobacco – photo. 28-30. Villagers with an ethnographer, including
children looking at the photographer – photo. 50. A boy playing with a dog –
photo. 90. In the group: Ethnographic scientific camps in Wiślica, black and
white photography, negative, celluloid film, photo Jerzy Piskorz, 1968, no other
data, Arch. PME N. 2785/1-153, [259]

{435} Chłopiec pomagający w kuźni – fot. 1. W zespole: Kuźnia Jana Krawczyka
z Łagowa, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan,
Łagów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),1963, Arch. PME N. 3196/1-13
{436} Chłopiec z wiadrem na wodę pośrodku rynku w Skaryszewie, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr Gan, Skaryszew (pow.
radomski, woj. mazowieckie), brak innych danych, Arch. PME N. 3257
{437} Kobiety z dziećmi przy grabieniu siana, fotografia czarno-biała, odbitka
na papierze, fot. Marian Pokropek, Mników (pow. krakowski, woj. małopolskie),
brak innych danych, Arch. PME I.10837, [252]
{438} Dziewczynka pasąca owce, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Józef Szymańczyk, 1937, brak innych danych, Arch. PME I. 10880
{439} Chłopiec sprzedający ceramikę na targu w Pińsku, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. B. Gajdzik, Pińsk (obwód brzeski, Białoruś), 1936,
Arch. PME I. 14434
{440} Dziewczynka karmiąca konia przez drzwi stajni – fot. 5. W zespole:
Budownictwo mieszkalne i gospodarcze, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Krzysztof Chojnacki, Bukowa (pow. biłgorajski, woj. lubelskie),
1977, Arch. PME I. 18436/1-5, [250]

{433} A girl selling sweet flag – photo. 2. In the group: Sale of sweet flag for Pentecost, colour photography, negative, celluloid film, photo. Krystyna Bartosik,
Legionowo (pow. legionowski, woj. mazowieckie), 1998, Arch. PME N. 3000/1-3
{434} Women with children resting during potato harvest – photo. 1-2. In the
group: Rest during potato harvest, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Piotr Gan, woj. świętokrzyskie, 1963, no other data, Arch.
PME N. 3089/1-4
{435} A boy helping in the forge – photo. 1. In the group: Jan Krawczyk’s forge
in Łagów, black and white photography, negative, celluloid film, photo Piotr
Gan, Łagów (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),1963, Arch. PME N. 3196/1-13
{436} A boy with a water bucket in the middle of the market in Skaryszew, black
and white photography, negative, celluloid film, photo. Piotr Gan, Skaryszew
(pow. radomski, woj. mazowieckie), no other data, Arch. PME N. 3257
{437} Family with children during hay raking, black and white photography,
print on paper, photo Marian Pokropek, Mników (pow. krakowski, woj. małopolskie), no other data, Arch. PME I.10837, [252]

{444} Dziewczynki z owieczkami na polu, jedna z nich pozuje w stroju ludowym
opoczyńskim – fot. 16. W zespole: Opoczyński strój ludowy, diapozytyw barwny,
Kraśnica (woj. łódzkie, pow. opoczyński), lata 60-70. XX w., brak innych danych,
Arch. PME P. 678/1-88

Varia
{445} Chłopiec huculski w stroju obok wozu z koniem, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Janina Shiele, Ukraina, 1938, brak innych danych,
Arch. PME I. 16140
{446} Dziewczynka huculska z koszykiem przy drodze, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Janina Shiele, Ukraina, 1938, brak innych danych,
Arch. PME I. 16142
{447} Trzy Hucułki w Żabiem na objuczonych koniach, z dziewczynką – fot. 2.
Huculi z Żabiego na łące pod krzyżem, dzieci i dorośli siedzą z książką na trawie, obok inne postaci i krowa – fot. 3. W zespole: Huculi z Żabiego, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fotografie z przedwojennego Studium Turyzmu UJ, Żabie (Wierchowyna, obwód iwanofrankiwski, Ukraina), 1936-1939,
brak innych danych, Arch. PME I. 17058/1-5
{448} Hucułki z dzieckiem na ręku, scena na targu – fot. 2. W zespole: Huculi
na targu, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Tadeusz Bukowski,
fotografie z przedwojennego Studium Turyzmu UJ, Ukraina, 1936-1939, brak
innych danych, Arch. PME I. 17059/1-2

{441} A boy helping in ferrying cattle across the river – photo. 5. In the group:
Water transport – crossing the Pilica river, black and white photography, print
on paper, photo. Krzysztof Chojnacki, Gapinin (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
1970. Arch. PME I. 18651/1-5
{442} A boy fishing from the shore with a lift net – photo. 1-2. In the group:
Fishing, black and white photography, paper print, photo. Krzysztof Chojnacki, Ujazd (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), 1970s, no other data, Arch.
PME I. 18746/1-2, [256]
{443} Hutsuls posing for a picture with their children in a meadow while harvesting hay – photo. 1. In the group: Hay harvest, black and white photography,
paper print, photo. Halina Smosarska, Żabie (Wierchowyna, Ivano-Frankivsk
Oblast, Ukraine), 1930s, Arch. PME I. 19471/1-2, [254]
{444} Girls with lambs in the field, one of them is in the Opoczno folk costume –
photo. 16. In the group: Opoczno folk costume, colour slide, Kraśnica (woj.
łódzkie, pow. opoczyński), 1960s-1970s, no other data, Arch. PME P. 678/1-88
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{430} Two boys assisting with planting potatoes, black and white photography,
negative, celluloid film, photo. Krzysztof Urbański, Lubin (pow. lipnowski, woj.
pomorskie), 1987, Arch. PME N. 2414, [255]

{443} Huculi pozujący do zdjęcia z dziećmi na łące przy zbieraniu siana – fot. 1.
W zespole: Sianokosy, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Halina
Smosarska, Żabie (Wierchowyna, obwód iwanofrankiwski, Ukraina), lata 30. XX
w., Arch. PME I. 19471/1-2, [254]

{440} A girl feeding a horse through a stable door – photo. 5. In the group:
Residential and farming buildings, black and white photography, paper print,
photo. Krzysztof Chojnacki, Bukowa (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), 1977,
Arch. PME I. 18436/1-5, [250]
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{432} Dzieci przed suszarnią tytoniu – fot. 18. Kobiety i dzieci przy nabijaniu
tytoniu – fot. 28-30. Mieszkańcy wsi wraz z etnografem, w tym dzieci patrzące
na fotografa – fot. 50. Chłopiec bawiący się z pieskiem – fot. 90. W zespole:
Wiślickie etnograficzne obozy naukowe, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Jerzy Piskorz, 1968, brak innych danych, Arch. PME N.
2785/1-153, [259]

{429} A boy helping to guide an ox – photo. 2-3. In the group: Ox ploughing,
black and white photography, negative, celluloid film, photo Krzysztof Chojnacki, Skomielna Czarna (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1986, Arch.
PME N. 2328/1-3, [234]

{442} Chłopiec łowiący z brzegu ryby „na podrywkę” – fot. 1-2. W zespole:
Rybołówstwo, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Krzysztof
Chojnacki, Ujazd (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), lata 70. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 18746/1-2, [256]

Miscellaneous
{445} A Hutsul boy in a costume next to a horse cart, black and white photography, print on paper, photo. Janina Shiele, Ukraine, 1938, no other data,
Arch. PME I. 16140
{446} A Hutsul girl with a basket by the road, black and white photography, paper print, photo. Janina Shiele, Ukraine, 1938, no other data, Arch. PME I. 16142
{447} Three Hutsuls in Żabie on laden horses, with a girl – photo. 2. Hutsuls from
Żabie on meadow under a cross, children and adults sit with a book on grass,
next to them are other people and a cow. 3. In the group: Hutsuls from Żabie,
black and white photography, prints on paper, photographs from the pre-war
Study of Tourism at the Jagiellonian University, Kosów (Ivano-Frankivsk Oblast,
Ukraine), 1936-1939, no other data, Arch. PME I. 17058/1-5
{448} Hutsul women with a baby at the market – photo. 2. In the group: Hutsul
women at a market, black and white photography, print on paper, photo. Tadeusz Bukowski, photographs from the pre-war Study on Tourism UJ, Ukraine,
1936-1939, no other data, Arch. PME I. 17059/1-2

{438} A girl grazing sheep, black and white photography, print on paper, photo.
Józef Szymańczyk, 1937, no other data, Arch. PME I. 10880
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Images.
The image of children
and childhood
in works of art

Obraz dziecka i dzieciństwa w dziełach sztuki

The image of children and childhood in works of art

Poruszenie odbiorcy to główne zadanie sztuki. Wydaje się, że
dla dzieła artystycznego trudno o temat budzący więcej emocji
niż dzieciństwo. Każdy twórca był kiedyś dzieckiem, niejeden –
rodzicem, wykorzystującym własną twórczość, by opowiedzieć
o doświadczeniu macierzyństwa czy ojcostwa. Wizerunek dziecka
to dla malarstwa czy rzeźby temat wdzięczny także ze względu na
gwarantowane zainteresowanie odbiorcy, szukającego autentycznych uczuć, dobra i piękna. Przedstawienia dzieci od najdawniejszych czasów pojawiały się w sztuce, choć z różnym nasileniem
i w bardzo licznych kontekstach, często na marginesie głównych
wątków i tematów. W egipskiej sztuce figuralnej, monumentalnej
i dekoracyjnej odnaleźć można rzadkie intymne „sceny rodzinne” –
faraonów ukazanych w towarzystwie swych dzieci; z wizerunków władców wyraźnie emanuje ciepło i rodzicielska czułość.
Dzieci jako bohaterów scen zbiorowych, z idealnie oddanymi
proporcjami ciała, odnajdujemy także w sztuce starożytnej Grecji
i Rzymu (Winiewicz 2000: 3) Jednak dopiero ostatnie stulecia,
wraz z rozwojem takich nauk, jak psychologia, socjologia i antro-

Moving the audience is art’s main objective. It may seem that in
artistic work there is hardly any topic more emotional than childhood. Every artist used to be a child, many of them are parents
who use their own creativity to tell their story of motherhood or
fatherhood. The image of a child is a pleasant topic for painting
or sculpture also due to the guaranteed interest of the audience
seeking authentic feelings, goodness and beauty. Representations
of children have been appearing in art since the earliest times,
although with different intensity and in very many contexts,
often at the margins of the main motifs and themes. In Egyptian
figurative, monumental and decorative art there are rare intimate
“family scenes” – Pharaohs represented with their children. Those
images of rulers clearly emanate warmth and parental affections.
Children as protagonists of collective scenes, with perfectly rendered body proportions, are also found in the art of ancient Greece
and Rome (Winiewicz 2000: 3). However, only the most recent
centuries, together with the development of such sciences as psychology, sociology and anthropology, have brought real interest in
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„W wiejskiej izbie”, wycinanka,
przed 1948, E. Żaczek, fot. E. Koprowski,
PME 947, {nota 187}

“In a rural room”, cut-out, before 1948,
E. Żaczek, photo. E. Koprowski,
PME 947, {note 187}
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pologia, przyniosły prawdziwe zainteresowanie dzieckiem jako
odrębną istotą ludzką, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie
w twórczości artystycznej. [352]

Z głębokiego tła na pierwszy plan
W wiekach średnich przedstawienia najmłodszych, przytłumione
wizerunkiem małego Chrystusa, pełniły głównie funkcje deko-

In the Christian medieval art, in fact there was only one, very
specific child which counted – Jesus Christ depicted as the Holy
Infant. In sacral paintings, the themes where he was present were
the Nativity, the Flight into Egypt and the Tribute of the Three Wise
Men (Sroczyńska 1979: 5). But what soon became the true artistic
hit of all times was the image of Holy Mary with Child – one of the
most recognizable and emotional representations of motherhood
in the history of human creativity. The popularity of depictions of
the Madonna and Child, holding her Son in her arms was related to
a surge of Marian devotions that followed the Council of Ephesus
in 431, when the dogma of Mary’s divine maternity was proclaimed
(Jarysz 2018: 73). This devotion to the Holy Mother was conducive to the duplication and dissemination of the most important
religious iconographic types, including the Hodegetria, i.e. Mary
pointing to Christ as the path of humankind’s salvation. In this
depiction, the Mother holds the Son in her left hand and with her
right hand points to Jesus, presenting him to the faithful. Another
well-known and widely used Marian iconographic type, derived
from Hodegetria , is Eleusa, which means mercy, also translated
as affection. The depiction of Mary embracing Baby Jesus and approaching her cheek to his face has become a symbol of motherly
love and tenderness towards a child (Jarysz 2018: 74). Interestingly
enough, in classic medieval representations of the Virgin Mary
with Baby Jesus, Jesus does not look like a toddler. His (usually)
lean face sports a serious expression and he holds a typical adult
posture. The realism of the image is of less importance here – Christ
is first and foremost the Son of God, and only later a child, and as
such he is supposed to inspire adoration and reverence instead of
endearment or tenderness.
From the deep background to the foreground
In the Middle Ages, images of youngsters, eclipsed by the image
of the Baby Jesus, played mainly decorative functions. Children
appeared in the form of winged heads, and later turned into Re-

racyjne. Dzieci występowały w postaci skrzydlatych główek, by
później przeobrazić się w renesansowe nagie putta umieszczane
pośród roślinności w towarzystwie zwierząt i ptaków (Sroczyńska
1979: 5). Z czasem umowne i schematycznie zarysowane postacie
dzieci zaczęły pojawiać się także na obrazach wotywnych czy fundacyjnych oraz w epitafiach. Zamawiane przez Kościół w okresie
odrodzenia obrazy o tematyce religijnej ukazują postacie dzieci
inne niż Dzieciątko Jezus, ale bardzo konkretne – są to sieroty
porzucone przez rodziny i zamieszkujące w kościelnych sierocińcach. Na obrazach przedstawiane są pod opieką Maryi lub innych
świętych postaci – chłopcy po prawej stronie najważniejszej osoby,
dziewczynki po stronie lewej, niżej wartościowanej. Obrazy takie
odgrywały ważną rolę – miały zachęcać hojnych fundatorów do
sięgnięcia głęboko do kieszeni i wsparcia szczytnego celu, jakim
było pomaganie najsłabszym (Sztuka i dziecko 2016).
Postacie zmarłych lub donatorów chętnie ukazywano na obrazach w towarzystwie (często licznych) rodzin, w tym dzieci.
Schematyczność przedstawienia potomstwa w takich dziełach
pozwala jedynie na określenie liczby i płci dzieci, trudno nawet
ustalić ich wiek. Jest to wynikiem typowego dla tego czasu podejścia do dzieciństwa – traktowania dzieci jak małych, niedoskonałych dorosłych, bez świadomości cech szczególnych i odrębności
tego stadium życia. Ponadto sam okres dzieciństwa był czasem
niepewnym, pełnym niebezpieczeństw, zbyt często kończącym
się przedwczesną śmiercią, co wpływało na charakter rodzinnych
więzi. Co jednak ciekawe, na obrazach w XV, XVI i XVII wieku
umieszczano nie tylko żyjące, ale i zmarłe dzieci, odpowiednio
„oznaczając” je specjalną odzieżą lub krzyżykiem umieszczanym
nad głową. Można w tym widzieć chęć zachowania w pamięci
zmarłych potomków, włączonych na stałe w krąg rodziny (Żołądź-Strzelczyk i Kabacińska-Łuczak 2012: 50).
Rozwój portretu w epoce humanizmu przyniósł rewolucję także w obrazowaniu dzieci. Od czasu kiedy Albrecht Dürer w 1528
roku opublikował traktat Cztery księgi o proporcjach [ciała] człowieka, twórcy zyskali precyzyjny, poprzedzony studiami opis,
jak malować dzieci, by nie wyglądały jak osoby dorosłe. Powstają
obrazy o tematyce świeckiej, choć na początku na uwiecznienie
w ich centrum, niczym Dzieciątko Jezus, mogą liczyć tylko dzieci
pochodzące z najwyższych sfer. Słynne wizerunki królewskich

naissance nude putti composed into vegetation and accompanied
by animals, birds etc. (Sroczyńska 1979: 5). Over time, the conventional and schematically sketched figures of children began
to appear also in votive or foundation paintings and in epitaphs.
Religious paintings ordered by the Church during the Renaissance
show figures of children different from Baby Jesus, but, nonetheless, very specific – they are orphans abandoned by their families
and living in church orphanages. In the paintings, they are under
the protection of Mary or other saintly figures – boys on the right
side of the most important figure, girls, according to their lower
status, on the left. Such paintings played an important role – they
were supposed to encourage generous founders to reach deep into
their pockets and support the noble cause of helping the weakest
(Sztuka i dziecko 2016).
The figures of the deceased or donors were willingly composed
into the paintings in the company of (often numerous) families, including children. The schematic representation of offspring in such
works allows only to determine the number and sex of children,
it is difficult to even tell their age. This is the result of the typical
approach to childhood at that time – children were treated as small,
imperfect adults, while the peculiarities and distinctiveness of this
stage of life were ignored. Moreover, childhood was in itself a time
of uncertainty, full of dangers, too often ending in premature death,
which influenced the nature of family ties. Interestingly, however,
the paintings in the 15th, 16th and 17th centuries showed not only
living but also deceased children appropriately “labelled” with
special clothing or a small cross placed over their heads. This can
be seen as a desire to preserve the memory of departed children,
now permanently included into the family (Żołądź-Strzelczyk and
Kabacińska-Łuczak 2012: 50).
The development of portraiture in the era of Humanism also
brought a revolution in the depictions of children. Since Albrecht
Dürer published in 1528 his treaty Four books on human proportion,
the authors were given a precise, study-based description of how
to paint children so as not to make them look like adults. Paintings
on secular subjects are created, although at the beginning only
children from the highest spheres can count on being immortalized
therein as central figures, like Baby Jesus. The famous images of
royal children by Velázquez or Holbein the Younger are, however,
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W sztuce chrześcijańskiego średniowiecza liczyło się tak naprawdę przedstawienie tylko jednego, bardzo konkretnego dziecka –
Jezusa Chrystusa pod postacią Bożego Dzieciątka. Niezwykłą
popularnością w malarstwie sakralnym cieszyły się takie tematy
biblijne z Jego udziałem, jak Boże Narodzenie, Ucieczka do Egiptu czy Hołd Trzech Króli (Sroczyńska 1979: 5). Ale prawdziwym
artystycznym hitem wszechczasów stał się wizerunek Madonny
z Dzieciątkiem – jedno z najbardziej rozpoznawanych i niosących
najwięcej emocji przedstawień macierzyństwa w historii ludzkiej
twórczości. Popularność wizerunków Matki Bożej z Synem na
ręku związana była z wybuchem kultu maryjnego, który nastąpił
po soborze efeskim w 431 roku, kiedy to ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Jarysz 2018: 73). Kult sprzyjał powielaniu i rozpowszechnianiu najważniejszych maryjnych typów
ikonograficznych, w tym Hodegetrii, czyli Maryi Wskazującej
Drogę, którą jest Chrystus. W tym przedstawieniu Matka trzyma
Syna na lewym ręku, a prawą dłonią wskazuje na niego wiernym.
Innym znanym i ogromnie rozpowszechnionym maryjnym typem ikonograficznym, wywodzącym się z Hodegetrii, jest Eleusa,
czyli miłosierdzie, tłumaczone też jako tkliwość. Przedstawienie
Maryi obejmującej małego Jezusa i zbliżającej policzek do Jego
twarzy stało się symbolem miłości macierzyńskiej i czułości w stosunku do dziecka (Jarysz 2018: 74). Co ciekawe, w klasycznych
średniowiecznych przedstawieniach Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Jezus nie przypomina malucha. Ma poważny wyraz szczupłej
(zwykle) twarzy i postawę charakterystyczną dla osoby dorosłej.
Mniej istotny jest tu realizm wizerunku – Chrystus jest przede
wszystkim Synem Bożym, a dopiero później dzieckiem i budzić
ma uwielbienie oraz cześć w miejsce wzruszenia czy czułości.

The Madonna and non-baby Jesus

Images. The image of children and childhood in works of art
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Matka Boska i Nie-Dzieciątko Jezus

the child as an individual human being, which obviously has also
been reflected in artistic creation. [352]
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exact copies of adult portraits – these are scenes full of dignity and
symbolism, filled with the attributes of power and social position.
These are exclusive works, as are their heroes and their function –
sanctioning power or bringing about favourable matches between
little queens and heirs to the throne. Such a portrait was an expression of the pride and ambition of the family for which it was
made. [353]
The ideas of Jean Jacques Rousseau in the second half of the
18th century brought a great change in the perception of childhood.
The interest in a child as a person translated into their more and
more intense presence in art. Depictions of the youngest are now
full of naturalism as their main feature – children are shown in
their natural environment, playing or sleeping, which emphasizes
the innocence and delicacy of the youngest ones. Those sentimental
depictions evoke warm feelings in the audience, they are moving
and touching. Still, these are only images of children from wealthy
families: from aristocratic, noble or wealthy bourgeois homes (Portrait of a child no date).
It was not until the 19th century that a more democratic approach to the selection of young protagonists of works of art appeared. Artists start now representing their own children in their
works, as well as those they see around, on the street or in the fields.
Realism and Positivism bring images of children from the poorest
classes – peasants and workers. They are often paupers: neglected,
hungry, homeless and sick children, often orphans, shown at work
or trying to get money for bread. In this way, “folk” children are invited into high class homes as attractive protagonists of high art.
In the 19th and 20th centuries, childhood, as an important
stage in human life, is already a very popular theme of works of
art, also in Poland. But children in art become in themselves also
interesting figures. The models’ faces begin to show emotions – joy,
pride, despair, regret and resignation. Features start to reveal the
character of those portrayed. Children are depicted in life situations
that are important to them – in the face of the death of their parents,
during their studies, taking part in family or annual ceremonies,
but also in their daily life – on stairs or in the garden. Artists are
eager to portray their own children, which enriches the images
enormously in terms of emotional expression. These works finally
present a long-absent understanding of the child’s psyche and the

Images. The image of children and childhood in works of art
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„Jan Sobieski z rodziną”, 1981,
M. Rusewicz, fot. E. Koprowski,
PME 44387, {nota 165}
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„Sianokosy”, 1977, S. Hołda,
fot. E. Koprowski, PME 41495,
{nota 103}
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dzieci pędzla Velázqueza czy Holbeina Młodszego to jednak dokładne kopie portretów dorosłych – są to sceny pełne dostojeństwa
i symbolizmu, wypełnione atrybutami władzy i pozycji społecznej.
To dzieła ekskluzywne, tak jak wyjątkowi są ich bohaterowie
oraz funkcja – usankcjonowanie władzy lub doprowadzenie do
korzystnego mariażu małych królewien i następców tronu. Portret
taki stawał się wyrazem dumy i ambicji rodziny, dla której został
wykonany. [353]
Wielką zmianę w postrzeganiu dzieciństwa przyniosły idee
Jana Jakuba Rousseau w drugiej połowie XVIII wieku. Zainteresowanie dzieckiem jako osobą przełożyło się na jego coraz intensywniejsze występowanie w sztuce. W wizerunkach najmłodszych
pojawia się naturalizm jako główna cecha – dziecko jest ukazywane w swoim naturalnym środowisku, w zabawie czy podczas
snu, z podkreśleniem niewinności i delikatności jego osoby. Sentymentalne przedstawienia wywołują ciepłe uczucia u odbiorców,
wzruszają i rozczulają. Ciągle jednak są to wyłącznie wizerunki
dzieci z rodzin zamożnych: z arystokratycznych, szlacheckich
lub bogatych mieszczańskich domów (Portret dziecka b.d.).
Bardziej demokratyczne podejście do wyboru dziecięcych bohaterów dzieł sztuki przynosi dopiero wiek XIX. Artyści zaczynają
przedstawiać w swojej twórczości własne dzieci, a także te, które
dostrzegają obok siebie na ulicy czy w polu. Realizm i pozytywizm
przynoszą wizerunki dzieci z warstw najuboższych – chłopskich
i robotniczych. Są to nierzadko nędzarze – dzieci zaniedbane,
głodne, bezdomne i chore, często sieroty, ukazane przy pracy lub
podczas prób zdobycia pieniędzy na chleb. W ten sposób „ludowe” dziecko wkracza na salony jako atrakcyjny bohater sztuki
wysokiej.
W XIX i XX wieku dzieciństwo, jako ważny etap w życiu człowieka, jest już ogromnie popularnym tematem dzieł sztuki, także
w Polsce. Ale i dziecko w sztuce staje się ciekawym człowiekiem.
Na twarzach modeli zaczynają być widoczne emocje – radość,
zaduma, rozpacz, żal i poczucie beznadziei. Uwidocznione zostają
właściwe bohaterom cechy charakteru. Dzieci przedstawiane są
w ważnych dla nich sytuacjach życiowych – w obliczu śmierci rodziców, podczas nauki, uczestniczące w obrzędach rodzinnych czy
dorocznych, ale i w codzienności – na schodach czy w ogrodzie.
Artyści chętnie portretują własne dzieci, co ogromnie wzbogaca
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“Jan Sobieski with his family”, 1981,
M. Rusewicz, photo. E. Koprowski,
PME 44387, {note 165}

“Haymaking”, 1977, S. Hołda,
photo. E. Koprowski, PME 41495,
{note 103}
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wizerunki pod kątem wyrazu emocjonalnego. W dziełach tych
widać tak długo nieobecne zrozumienie dla dziecięcej psychiki
i odrębności małej istoty. Następuje wręcz idealizacja najmłodszych bohaterów dzieł sztuki – w swej niewinności, prostocie i duchowej czystości stają się przeciwieństwem zepsutych dorosłych
(Micke-Broniarek 2004: 47). [354]

The village child is a popular figure in the works of Polish artists
of the 19th and 20th centuries. The interest in the difficult life of
children filled with hard work in the Polish countryside resulted
in the creation of famous depictions of young shepherd boys and
geese watching girls by Witold Pruszkowski, Stanisław Lentz, Jacek
Malczewski and Józef Chełmoński. High art linked the fascination
with the rural landscape characteristic of Positivism and the Young
Poland movement with the conviction about the „special charisma
of a child endowed with the divine sacredness of innocence, love
and goodness” (Micke-Broniarek 2004: 41).
What of the art of rural communities themselves? For a long time
the uniqueness of the child remains there unnoticed. 19th-century
Polish folk art is primarily religious in nature. Paintings, sculptures
and graphics are created mainly in artistic workshops around
sanctuaries and pilgrimage centres, i.e. important centres of the
folk sacrum (Mironiuk Nikolska 2010: 8). The artists are inspired by
works of art that are found in churches or reproduced in the form of
popular devotional prints (Mironik Nikolska 2010: 9). Hence, only
one child reigns in their work i.e. Baby Jesus and, possibly Mary,
the child’s mother depicted as a child (e.g. in the company of her
mother, St. Anne). Biblical motifs are extremely popular in traditional folk sculpture and painting – the most widely used themes
in which Christ as a child appears are the Nativity, the Holy Family,
the Flight into Egypt and Mother Mary with the Holy Child. The
works of art with the child as the main protagonist did not dethrone
the all-dominating Holy Child. In sacral art, which is obvious, but
also in contemporary folk art, it has remained a very popular motif.
The collection of the National Ethnographic Museum in Warsaw
illustrates this perfectly. It contains more than 250 depictions of
Mother Mary with the Holy Child and about 100 other images with
Baby Jesus. Including all these works in the catalogue section of
this publication would dramatically increase its size, which is not

z Dzieciątkiem oraz około 100 innych scen z udziałem małego
Jezusa. Uwzględnienie wszystkich tych prac w części katalogowej niniejszej publikacji zwiększyłoby wielokrotnie jej rozmiary;
nie jest to naszym celem jako autorek. Pozostawiając wizerunek
Najważniejszego Dziecka na marginesie katalogowej prezentacji tematu dzieciństwa, musimy jednak docenić jego znaczenie
i wpływ na twórczość artystyczną (także ludową i nieprofesjonalną) wszystkich czasów i szerokości geograficznych. [355]
Wraz z dwudziestowiecznym rozwojem wiejskiej twórczości
artystycznej w Polsce, wspieranej przez państwowy mecenat,
stopniowo zyskują na znaczeniu tematy świeckie, jednak postać
dziecka pojawia się w nich na marginesie lub w tle głównych
wątków. Podobnie jak w tak zwanej sztuce wysokiej przeszłych
wieków, bardzo często w dziełach artystów ludowych dziecko to
po prostu mniejszy dorosły – nie wyróżniają go proporcje ciała.
Bywa, że tego, iż bohaterami obrazu lub rzeźby są, obok dorosłych,
także dzieci, dowiadujemy się wyłącznie z kontekstu lub po prostu
z tytułu dzieła. Więcej prac związanych ściśle z tematem dzieciństwa przynoszą do zbiorów muzealnych konkursy na sztukę
ludową, ogłaszane chętnie i regularnie przez polskie muzea etnograficzne w drugiej połowie XX wieku. Artyści ludowi stawali
w konkursowe szranki, przygotowując dzieła na zadany temat, jak
„Dzieciństwo w sztuce ludowej” lub „Rodzina w sztuce ludowej”,
a zgłoszone prace często trafiały do muzealnych kolekcji. Dzięki
konkursowej motywacji powstawały nierzadko dzieła wybitne czy
choćby niebanalne. Konkurs „Rodzina w sztuce ludowej”, zorganizowany przez nasze Muzeum w 1976 roku, przyniósł ponad 100
prac z zakresu malarstwa, rzeźby (w drewnie, w węglu i kamieniu,
a także ceramicznej), wycinanki i tkactwa oraz różnych dziedzin
plastyki obrzędowej. Do najwybitniejszych należą nagrodzona
rzeźba Stanisława Majewskiego Los człowieka na wsi, prezentująca poszczególne etapy życia człowieka (w tym oczywiście
dzieciństwo), a także kompozycje Stanisława Hołdy, wybitnego
przedstawiciela nurtu art brut, ukazujące sceny z życia wiejskiej
rodziny – matkę przy kołysce z niemowlęciem, ojca przyuczającego syna do pracy przy sianokosach czy przy zbiorze owoców
w sadzie (Rodzina w polskiej sztuce ludowej 1977: 1-16).
Obserwowane oczami twórców ludowych i nieprofesjonalnych
dziecko jest przede wszystkim częścią rodziny. Widać to wyraźnie

the goal of the authors. Leaving aside now the depictions of the
most important child during this presentation of the catalogue on
childhood, we must nonetheless properly appreciate their importance and impact on artistic creations (both folk and professional)
of all times and places. [355]
For 20 years, folk art in Poland was supported by the a stateowned patronage system, as a result of which gradually more and
more secular themes became prominent, but children still appeared
only as marginal or background figures. Similarly as in the so-called
high art of the past centuries also in the works of folk artists, children are simply smaller adults – they are not distinguished from
grown-ups by the proportions of their body. It may even happens
that the presence of a child among adults figures of a painting or
sculpture is made known only from the context or simply from
the title of the work. More works closely related to the theme of
childhood come to museum collections from the numerous folk
art competitions willingly announced and regularly organised by
Polish ethnographic museums in the second half of the 20th century. Folk artists would compete in those competitions by presenting
works on a specific, given topic, such as “Childhood in folk art” or
“Family in folk art”, and the competing artworks would often later
become part of museum collections. The motivation thus created
by those competitions led to the creation of outstanding works
and quite often extremely original ones. The competition “Family
in folk art” organized by our museum in 1976 brought over 100
pieces including paintings, sculptures (wood, coal and stone, as well
as ceramics), paper cut-outs and woven works, as well as various
objects from different fields of ritual plastic arts. Among the most
outstanding are Stanisław Majewski’s award-winning sculpture Los
człowieka na wsi (The Fate of man of the countryside), presenting
the various stages of human life (including, of course, childhood), as
well as the compositions of Stanisław Holdy, a renowned representative of the art brut trend, depicting scenes from the life of a rural
family – a mother at a cradle with an infant, a father teaching his
son to work during hay-mowing or harvesting fruit in an orchard
(Rodzina w polskiej sztuce ludowej 1977: 1-16).
The child seen through the eyes of folk and non-professional
artists is first and foremost a member of the family. This is clearly
seen in the titles of folk sculptures featuring the youngest: The
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Wiejskie dziecko to popularny bohater dzieł polskich artystów
XIX i XX wieku. Zainteresowanie trudnym, wypełnionym pracą
życiem dzieci na polskiej wsi zaowocowało powstaniem słynnych
wizerunków pastuszków i gęsiarek Witolda Pruszkowskiego, Stanisława Lentza, Jacka Malczewskiego czy Józefa Chełmońskiego.
Sztuka wysoka połączyła pozytywistyczną i młodopolską fascynację wiejskim krajobrazem z przekonaniem o „szczególnym charyzmacie dziecka obdarzonego bożą sakrą niewinności, miłości
i dobra” (Micke-Broniarek 2004: 41).
A sama twórczość wiejskich społeczności? Długo wyjątkowości
dziecka nie dostrzega. Dziewiętnastowieczna polska sztuka ludowa to przede wszystkim sztuka religijna. Obrazy, rzeźby i grafiki
powstają głównie w warsztatach artystycznych, skupionych wokół
sanktuariów i centrów pielgrzymkowych – ważnych ośrodków
ludowego sacrum (Mironiuk Nikolska 2010: 8). Inspiracją dla ludowych artystów są dzieła sztuki stanowiące wyposażenie kościołów lub powielane w formie popularnych druków dewocyjnych
(Mironiuk Nikolska 2010: 9). Stąd w ich twórczości także króluje
tylko jedno dziecko – Dzieciątko Jezus, ewentualnie Maryja, Jego
matka, ukazana w dziecięcej postaci (np. w towarzystwie matki, św.
Anny). Popularność biblijnych motywów w tradycyjnej ludowej
rzeźbie i malarstwie jest ogromna – najpowszechniej wykorzystywane tematy, w których występuje Chrystus w postaci dziecka,
to Boże Narodzenie, Święta Rodzina, Ucieczka do Egiptu i Matka
Boska z Dzieciątkiem. Rozwój twórczości z dzieckiem jako głównym bohaterem dzieła nie doprowadził do detronizacji Dzieciątka. W sztuce sakralnej, co oczywiste, ale także we współczesnej
sztuce ludowej jest to wciąż temat ogromnie popularny. Kolekcja
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie doskonale
to obrazuje: w zbiorach znajduje się ponad 250 wizerunków Maryi

The “peasant child” and folk art
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idiosyncrasies of this young being. The youngest heroes of those
works of art are even idealized – in their innocence, simplicity and
spiritual purity, they become the opposite of spoiled adults (MickeBronarek 2004: 47). [354]
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“A happy family”, 1976, T. Żak,
photo. E. Koprowski, PME 40911,
{note 63}

357
„Babka przyjmuje dziecko po chrzcie”,
1986, H. Burzyński, fot. E. Koprowski,
PME 47945, {nota 173}

“A midwife receives a child after baptism”,
1986, H. Burzyński, photo. E. Koprowski,
PME 47945, {note 173}

images

w tytułach rzeźb ludowych, w których występują najmłodsi:
Rodzina pracująca, Portret rodziny, Szczęśliwa rodzina, Obiad
w rodzinie, Rodzina w trakcie uroczystości… Niektóre dzieła traktują dzieci bardziej podmiotowo, uwzględniając relacje rodzinne bohaterów, jak rzeźby Mieczysława Żeglińskiego Dziadek
z wnuczką i Babcia z wnuczkami oraz Wnuczek Stanisława Kalemby, a w malarstwie Powrót taty Stanisława Karulaka (będący
ilustracją ballady Adama Mickiewicza). W kolekcji znajdują się
prace, których bohaterem uczyniono konkretne, znane z imienia i nazwiska dziecko – Mały Kopernik Ludwika Szczepanika
czy Smutne rozstanie J. Kochanowskiego ze swą córką Urszulą
Antoniego Barana, gdzie zmarła dziewczynka leży w trumience
trzymanej przez ojca. W kolekcji malarstwa Jan Sobieski z rodziną Michała Rusewicza przywodzi na myśl obraz Pożegnanie
Jana III Sobieskiego z rodziną przed wyprawą wiedeńską, namalowany w 1882 roku przez Wojciecha Gersona, gdzie król także
otoczony jest swym licznym potomstwem. Najbardziej osobiste
przedstawienia dziecka to te, w których artyści ilustrują własne
rodziny oraz siebie jako dziecięcych bohaterów – w zbiorach naszego Muzeum są obrazy Józefa Torki opatrzone tytułami Moje
dzieciństwo oraz Tobie moja mamo / Matka, siostra, ja w 1914r. /,
a także rzeźba Ewy Pogwizd Rodzina Pogwizdów. [356]
Dzieci towarzyszą, są świadkami i uczestnikami. Dużą grupą
dzieł sztuki prezentujących dziecięce wizerunki są sceny świąteczne i obrzędowe. Chrzciny Zdzisława Walczaka to w oczywisty sposób przedstawienie wydarzenia, którego akcja toczy się
wokół niemowlęcia, ale współczesna twórczość ludowa uwzględnia też archaiczną obrzędowość rodzinną. Obraz na szkle Babka
przyjmuje dziecko po chrzcie Henryka Burzyńskiego prezentuje
obrzęd włączania nowo ochrzczonego niemowlęcia do grona
tradycyjnej społeczności przez babkę-akuszerkę. Procesja Katarzyny Gaweł czy Łamanie opłatkiem Stanisława Korpy – to sceny
obrzędowe, w których uczestniczą, mniej lub bardziej aktywnie,
najmłodsi mieszkańcy wsi. Dotyczy to nie tylko obrzędowości
chrześcijańskiej. Obraz Szabas Anny Binkuńskiej, wrocławskiej
malarki nieprofesjonalnej, ukazuje tradycyjną żydowską rodzinę
zgromadzoną przy szabasowym stole. Są zresztą w kolekcji i inne
dzieła, w których występują dzieci należące do żydowskich społeczności: rzeźby Rodzina żydowska Tadeusza Cąkały czy Żyd

working family, A family portrait, A happy family, A family supper,
A family celebration… Some works treat children more subjectively,
taking into account the family relations of the characters, such as
the sculptures by Mieczyslaw Żegliński Dziadek z wnuczką (Grandfather with Granddaughter) and Babcia z wnuczkami (Grandmother with Granddaughters ) as well as Wnuczek (The Grandson) by
Stanisław Kalemba, and in paintings Powrót taty (Dad’s return) by
Stanisław Karulak (an illustration of the ballad by Adam Mickiewicz). The collection includes works whose heroes were specific children known by name – Mały Kopernik (Little Copernicus) by Ludwik
Szczepanik or Smutne rozstanie J. Kochanowskiego ze swą córką
Urszulą (The sad parting of J. Kochanowski with his daughter Urszula)
by Anton Baran, where the deceased girl lies in a small coffin held
by her father. In the collection of paintings , Michał Rusewicz’s Jan
Sobieski with his family evokes the idea of Pożegnanie Jana III
Sobieskiego z rodziną przed wyprawą wiedeńską (The parting of Jan
III Sobieski from his family before the Viennese expedition), painted
in 1882 by Wojciech Gerson, where the king is also surrounded
by his numerous offspring. The most personal representations of
children are those in which artists illustrate their own families and
themselves as young figures – in our collection we have paintings
by Józef Torka, bearing the titles Moje dzieciństwo (My childhood)
and Tobie moja mamo /Matka, siostra, ja w 1914r. (For you, Mummy/
Mother, sister, and I in 1914), as well as the sculptures by Ewa Pogwizd Rodzina Pogwizdów (The Pogwizd Family ). [356]
Children accompany, witness, and participate. A large group
of works of art presenting children are scenes of celebrations and
ceremonies. Chrzciny (The baptism) by Zdzisław Walczak is clearly
a representation of an event that takes place around an infant,
but contemporary folk creativity also takes into account archaic
family rituals. The painting on glass Babka przyjmuje dziecko po
chrzcie (The Wise Woman receives a child after baptism) by Henryk
Burzyński presents the ceremony of accepting a newly baptized
infant into the traditional community by the wise woman-midwife. Procesja (Procession) by Katarzyna Gaweł or Łamanie opłatkiem (Breaking the wafer) by Stanisław Korpa – are ritual scenes in
which the youngest inhabitants of the village participate, more or
less actively. This applies not only to Christian rituals. The painting Shabbat by Anna Binkuńska, a non-professional painter from

zerunki

356
„Szczęśliwa rodzina”, 1976,
T. Żak, fot. E. Koprowski, PME 40911,
{nota 63}

“The fate of man in the countryside”,
1977, S. Majewski, photo. E. Koprowski,
PME 40904, {note 61}
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„Los człowieka na wsi”, 1977,
S. Majewski, fot. E. Koprowski,
PME 40904, {nota 61}
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z wnukiem Adama Zegadły, a także praca studyjna Gdzie indziej

Wrocław, shows a traditional Jewish family gathered at the Sabbath

poczekamy na Mesjasza Leokadii Płonkowej. [357]

table. There are also other works in the collection featuring chil-

Dzieci obecne są również w przedstawieniach wydarzeń hi-

dren from Jewish communities: sculptures Rodzina żydowska (The

storycznych, a nawet scen politycznie czy ideologicznie zaanga-

Jewish Family ) by Tadeusz Cąkała or Żyd z wnukiem (A Jew with

żowanych. Rzeczywistość peerelowskiej wsi uwidaczniają rzeźby

his grandson) by Adam Zegadło, as well as the studio work Gdzie

Wywiad PR [Polskiego Radia] w gospodarstwie wiejskim Bolesława

indziej poczekamy na Mesjasza (Elsewhere, We Wait for the Messiah)

Suski, Pochód pierwszomajowy Zenona Głoda czy obraz Manifest

by Leokadia Płonkowa. [357]

22 lipca Władysława Sałdyki. Obecność najmłodszych w pracach

Children are also present in the representations of historical

jest zresztą nie tylko rejestracją rzeczywistości, ale ma też za

events, and even politically or ideologically engaged scenes. The

zadanie zwiększyć ładunek emocjonalny dzieła. Dzieci są więc,

reality of the countryside during the Polish People’s Republic is

obok innych postaci, bohaterami ludowych malowanek o tytu-

shown in the sculptures Wywiad PR [Polskiego Radia] w gospo-

łach Obóz koncentracyjny czy Wysiedlenie, rysunku Bezrobocie na

darstwie wiejskim (An interview for the Polish Radio at a farmstead)

Śląsku Teofila Ociepki, obrazu na szkle Wychodźctwo z Podhala

by Bolesław Suski, Pochód pierwszomajowy (May Day parade) by

Zdzisława Walczaka czy rzeźby Nowy transport Zygmunta Skrę-

Zenon Głod or the painting Manifest 22 lipca (The July 22 Manifesto)

towicza (z cyklu „Oświęcim”). Ciężki los osieroconych wiejskich

by Władysław Sałdyka. The presence of children in the works is not

dzieci angażuje także twórców ludowych i nieprofesjonalnych,

only a record of reality, but is also intended to increase the emotional load of the piece. Children are, next to other characters, heroes of

pozytywizmu – obrazy Sieroty Stanisława Deli, Sierociństwo Zyg-

folk paintings entitled Obóz koncentracyjny (Concentration camp)

munta Walenciuka i Przedwiośnie. Marysia zostaje sierotą Leokadii

or Wysiedlenie (Displacement), drawings called Bezrobocie na Śląsku

Płonkowej są tu najlepszymi przykładami. [358]
Obecność dziecięcych bohaterów rejestrujemy także w narra-
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(Unemployment in Śląsk) by Teofil Ocieka, the painting on glass
Wychodźtwo z Podhala (Emigrating from Podhale) by Zdzisław Wal-

cyjnej tkaninie dwuosnowowej oraz w wycinance. Kodra to atrak-

czak, or sculptures by Zygmunt Skrętowicz Nowy transport (A new

cyjny wizualnie typ ludowej wycinanki z regionu łowickiego –

transport) (from the cycle “Auschwitz”). The plight of orphaned

pozioma kompozycja, nierzadko dużych rozmiarów, przezna-

rural children is also portrayed by folk and non-professional cre-

czona do naklejania na belkę stropową we wnętrzu izby. Pod

ators, as it was on the mind of the artistic promoters of Positivism

koniec XIX wieku na popularności zyskały nowe formy kodr ze

– the paintings Sieroty (Orphans) by Stanisław Dela, Sierociństwo

scenami rodzajowymi, będące formą wycinanej i naklejanej opo-

(Orphanage) by Sigismund Valencia and Przedwiośnie (Early Spring).

wieści o ludowych obrzędach i zwyczajach, pracy i życiu na wsi

Marysia zostaje sierotą (Little Mary becomes an orphan) by Leokadia

(Mironiuk Nikolska 2010: 197). Wśród postaci występujących na

Płonkowa is one of the best examples. [358]

kodrach są także dzieci, lecz w roli pierwszoplanowej tylko w sce-

The presence of children characters is also recorded in the nar-

nach chrztu lub w nielicznych przykładach scen opieki nad nie-

rative double-warp fabric and in the cut-out. The kodra is a visually

mowlęciem. Widać je jednak także – ubrane w charakterystyczne

attractive type of folk cut-out from the Łowicz region – a horizontal

łowickie stroje ludowe – przy wszelkich okazjach obrzędowych,

composition, often large, intended to be glued to the ceiling beam in

jak ślub i wesele, Wielkanoc czy wieczerza wigilijna. Najczęściej

the room. At the end of the 19th century, new forms of kodra with

jednak kodry przynoszą nam wizerunek dziecka w zwykłych, co-

social scenes gained popularity, since they are a form of story about

dziennych sytuacjach rodzinnych, jak wspólny posiłek przy stole,

folk rituals and customs cut out and glued and tell about work and

zajęcia domowe lub praca w gospodarstwie i w polu. Dziecko jest

life in the countryside (Mironiuk Nikolska 2010: 197). Among the

358
„Obóz koncentracyjny”, malowanka,
przed 1959, F. Kosiniak,
fot. E. Koprowski, PME 16156, {nota 129}

“Concentration camp”, painting,
before 1959, F. Kosiniak, photo. E. Koprowski,
PME 16156, {note 129}
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tu więc, tak jak w przypadku innych dzieł artystów ludowych czy
nieprofesjonalnych, przede wszystkim częścią rodziny i grupy
społecznej; obecne, ale rzadko podmiotowe, konieczne, choć nie
najważniejsze.

Images. The image of children and childhood in works of art

characters appearing on the kodra there are also children, but only
in baptism scenes or in the few examples of babysitting scenes do
they play a leading role. However, you can also see them dressed in
the characteristic folk costumes from Łowicz during all ritual occasions, such as weddings and receptions, Easter or Christmas Eve
supper. Most often, however, kodras bring us the image of a child
in ordinary, everyday family situations, such as a meal at the table,
household chores or work on the farm and in the field. The child
is here, as in the case of other works by folk or non-professional
artists, above all a part of the family and social group; present, but
rarely subjectified, necessary, but not most important.
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„Sierociństwo”, 1935, Z. Walenciuk,
fot. E. Koprowski, PME 42702,
{nota 162}

“Orphanhood”, 1935, Z. Walenciuk,
photo. E. Koprowski, PME 42702,
{note 162}
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The image of children
in old photographs
and iconographic
exhibits

Wizerunek dzieci w zbiorach ikonograficznych i fotograficznych
W zbiorach archiwalnych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie znajdują się liczne przykłady historycznych
przedstawień ikonograficznych związanych z obyczajowością
wsi i wizerunkiem jej mieszkańców1. Znaleźć je można zarówno
w materiałach z przełomu XIX i XX wieku (akwarele, litografie,
ryciny, pocztówki, fotografie), jak i w powojennych oraz współczesnych dokumentacjach fotograficznych. Z jednej strony są to
popularne szkice czy ryciny z malarskich utworów artystycznych
XIX wieku, z drugiej dokumentacje powstałe przy okazji wypraw
etnograficznych czy własnych zainteresowań ich twórców. [360]
Na przełomie XIX i XX wieku szczególnie cenieni byli artyści
dokumentaliści, tacy jak Jan Piotr Norblin, Kajetan Kielisiński,
Jan Lewicki, Wojciech Gerson, Elwiro Michał Andriolli, Juliusz
Kossak (Cękalska-Zborowska 1969: 7-8). W ich pracach dzieci
pojawiają się sporadycznie, głównie jako uczestnicy dokumentowanej sceny rodzajowej czy postaci noszące utrwalany ubiór.
Wiele tych dzieł tworzonych było zgodnie z przyjętymi założeniami dokumentacyjnymi powstałymi w nurcie realizmu, który
zakładał obiektywizację przedstawień ikonograficznych, nadając

The archives of the National Ethnographic Museum in Warsaw
contain numerous examples of historical iconographic representations related to rural customs and the image of the inhabitants of
the countryside1. They can be found in works from the turn of the
19th and 20th centuries (watercolours, lithographs, engravings,
postcards, photographs), as well as in post-war and contemporary
photographic documentation. On the one hand, these are popular
sketches or prints from 19th century paintings, and on the other
hand documents produced on the occasion of ethnographic expeditions or resulting from own interests of creators. [360]
At the turn of the 19th and 20th centuries, documentary artists
such as Jan Piotr Norblin, Kajetan Kielisiński, Jan Lewicki, Wojciech Gerson, Elwido Michał Andriolli, Juliusz Kossak were particularly valued (Cękalska-Zborowska 1969: 7-8). In their works,
children appear sporadically, mainly as participants in a generic
scene documented by the artist or as characters wearing depicted
costumes. Many of these works were created in accordance with
the accepted documentary assumptions created by Realism, which
assumed the objectification of iconographic representations, and
thus gave them a documentary value. The works created at that

360
„Z okolic Płocka”, litografia z rysunku
W. Gersona, 1855, Arch. PME I. 6124,
{nota 441}

“From the vicinity of Płock”,
litography board from W. Gerson, 1855,
Arch. PME I. 6124, {note 441}
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time recreated the prevailing iconographic patterns, often of a romantic, literary origin (Sztandara 2006: 43). The cognitive and
documentary value of these materials, therefore, stems from the
period in which they were created and with which they are inextricably linked (Sztandara 2006: 43). [361]
The collection of original watercolours and drawings from the
mid-nineteenth century includes works by Tadeusz Rybkowski
and Stanisław Putiatycki, which are examples of documentation of
costumes and folk types from Galicia, including also children. They
are portrayed together with adults as an integral part of the genre
scene, depicting, for example, nursing mothers or women taking
care of a child. Similar types of representations can be found in the
collection of lithographs by Jan Lewicki from the mid-nineteenth
century, which is a typical ethnographic documentation of folk
costumes and types from specific neighbourhoods and regions.
Children are depicted in regional costumes or their daily attire, often with attributes of children’s plays (small rakes, a pram) or activities (small whip, a goat they watch). What is typical of this type of
representation is that one picture contains as much information as
possible about the group being portrayed, but also about the event,
which becomes only a pretext to show the regional costume.
From the mid-nineteenth century, rural topics became more
and more popular and began to appear in newly emerging newspapers, such as “Tygodnik Ilustrowany”, “Kłosy” or “Wieniec”
(Pijanowska 2009: 66). The collection of archival prints of the
Museum consists of reproductions of such woodcuts paintings
or drawings by well-known painters and graphic artists, such
as Władysław Szerner, Alfred Wierusz-Kowalski, Elwiro Michał
Andriolli, Bronisław Kamiński2. The subjects of these materials
are primarily genre scenes, customs and folk types in regional
costumes from the former lands of the Republic of Poland. Among
the many representations recording various moments, such as
playing in an inn, at fairs, as well as everyday life or festive events
in the countryside, children appear in group scenes, most often
alongside women, mothers. They are only occasionally the main
topic of a print, e.g. in scenes showing babies being fed or rocked,
sometimes also during play or work. [362]
The prints also contain representations related to rituals. Children are the main protagonists of Christmas performances with
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361
Kobieta karmiąca dziecko, pocztówka,
przed 1915, A. Augustynowicz,
Arch. PME I. 3089, {nota 366}

362
Kobieta z dzieckiem, akwarela, 1852,
S. Putiatycki, Arch. PME I. 3048,
{nota 467}
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im walor dokumentu. Powstałe wtedy prace odtwarzały panujące
schematy ikonograficzne niejednokrotnie o romantycznej, literackiej proweniencji (Sztandara 2006: 43). Wartość poznawcza
i dokumentacyjna tych materiałów wypływa więc z okresu, w którym powstały i z którym są nierozerwalnie złączone (Sztandara
2006: 43). [361]
W zespole oryginalnych akwarel i rysunków z połowy XIX
wieku znajdują się prace Tadeusza Rybkowskiego i Stanisława
Putiatyckiego, które stanowią przykład dokumentacji strojów
i typów ludowych Galicji, w tym także dzieci. Portretowane są
one wspólnie z dorosłymi jako integralna część sceny rodzajowej,
przedstawiającej np. matki karmiące czy kobiety opiekujące się
dzieckiem. Podobne typy przedstawień możemy odszukać w zbiorze litografii Jana Lewickiego z połowy XIX wieku, które są typowymi etnograficznymi dokumentacjami stroju ludowego i typów
określonych okolic i regionów. Dzieci uwieczniane są w regionalnych lub codziennych strojach, często z atrybutami dziecięcych
zabaw (grabki, wózek) albo zajęć (bacik, koza). Charakterystyczne
dla tego typu przedstawień jest umieszczanie na jednej ilustracji
jak największej liczby informacji dotyczącej portretowanej grupy,
ale i wydarzenia, które staje się jedynie pretekstem do ukazania
regionalnego stroju.
Od połowy XIX wieku tematy wiejskie stawały się coraz
bardziej popularne i zaczęły trafiać do nowo powstających gazet,
takich jak „Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy” czy „Wieniec” (Pijanowska 2009: 66). Zbiór archiwalnych rycin Muzeum składa się
właśnie z reprodukcji takich drzeworytniczych przedstawień
malarskich bądź rysunkowych znanych artystów malarzy i rysowników, jak Władysław Szerner, Alfred Wierusz-Kowalski,
Elwiro Michał Andriolli, Bronisław Kamiński2. Tematyka tych
materiałów to przede wszystkim sceny rodzajowe, obyczaje i typy
ludowe w strojach regionalnych z terenów dawnych ziem Rzeczypospolitej. Wśród wielu przedstawień utrwalających różnorodne
momenty, jak zabawy w karczmie, na jarmarkach czy obrazujące
codzienne lub odświętne życie na wsi, dzieci pojawiają się w scenach grupowych, najczęściej przy kobietach, matkach. Jedynie
sporadycznie są odrębnym tematem ryciny, jak w przedstawieniach związanych z karmieniem niemowląt czy kołysaniem, niekiedy również zabawy lub pracy. [362]
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A woman feeding a child, postcard,
before 1915, A. Augustynowicz,
Arch. PME I. 3089, {note 366}

Woman with baby, watercolour,
1852, S. Putiatycki,
Arch. PME I. 3048, {note 467}
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“Back from baptism”, colour press
engraving, 1880, F. Kostrzewski,
Arch. PME I. 16853, {note 489}

364
Dwóch chłopców w strojach
góralskich, koniec XIX w., fot. I. Krieger,
Arch. PME I. 7576, {nota 249}

Two boys in highlander costumes,
end of 19th century, photo. I. Krieger,
Arch. PME I. 7576, {note 249}
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Ryciny zawierają także przedstawienia związane z obrzędowością. Dzieci są głównymi bohaterami bożonarodzeniowych
przedstawień kolędników z gwiazdami i szopkami czy też zwyczaju odwiedzin św. Mikołaja – postaci w stroju biskupim (ryc…).
Ilustracje zwyczajów wielkanocnych, w których pojawiają się
dzieci, dotyczą przede wszystkim święcenia pokarmów w Wielką
Sobotę i zwyczajów śmigusowo-dyngusowych odbywających się
w Poniedziałek Wielkanocny. Do rzadko ukazywanych tematów,
ale za to dotyczących głównie dzieci, należy zwyczaj zabawy
w pisanki czy też robienia przez chłopców żartów w środę popielcową. Z obrzędowości rodzinnej wśród omawianych materiałów
głównym tematem ikonograficznym związanym z dzieciństwem
jest chrzest. Zazwyczaj jest przedstawiany w scenerii plenerowej,
z grupą odświętnie ubranych kobiet i mężczyzn, tytułowany
„powrót od chrztu”. [363]
Od początku XX wieku obserwuje się zwiększoną liczbę powstających ilustracji. Ma to związek z pojawieniem się nowego
nośnika informacji – pocztówki3 (Święta polskie… 1999: 7). Początkowo pocztówki przedstawiały reprodukcje graficzne, malarskie, później także fotograficzne (Harasym 2005: 204-205).
W dwudziestoleciu międzywojennym, dzięki rozwojowi fotografii
i metod masowego druku, a także mniejszemu skrępowaniu politycznemu, pojawia się ogromne bogactwo tematyczne (Harasym
2005: 206). Nie bez znaczenia dla popularności pocztówki było
rozpowszechnienie się zwyczaju przesyłania życzeń świątecznych
(Święta polskie… 1999: 8-9). W kolekcji PME znajdują się reprodukcje obrazów autorów takich, jak Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Zofia Stryjeńska, jak również Adam Setkowicz,
Sylweriusz Saski, Wacław Boratyński i inni. Wizerunki dzieci
pojawiają się w ilustracjach podobnych tematów, jak w przypadku omówionych wcześniej rycin. Są to zarówno przestawienia
typów ludowych, które prezentują regionalny strój ludowy, jak
i sceny rodzajowe z uroczystości, targów czy wesel, gdzie wśród
uczestników wydarzenia portretowane są również dzieci. Ciekawe są przedstawienia nienależące do typowej dokumentacji
życia wsi, a ukazujące romantyczne obrazy dzieci z matkami czy
modlitwy dzieci przed snem. Oprócz typów ludowych najczęstsze
są przedstawienia dotyczące obrzędowości dorocznej. Spośród
tradycji wielkanocnych ukazane są m.in. święcenie pokarmów,

carol singers holding stars and nativity scenes but also participate
in the customary visits at St. Nicolaus’ – the Christmas character in a bishop’s attire. Illustrations of Easter customs, in which
children appear, relate primarily to the blessing of food on Holy
Saturday and the smingus-dyngus tradition of pouring water on
each other taking place on Easter Monday. One of the topics rarely
depicted, but on the other hand concerning mainly children, is
the habit of playing with Easter eggs and boys making jokes and
playing tricks on Ash Wednesday. Among the discussed materials,
the main iconographic theme from among family celebrations
related to childhood is baptism. Usually the representation is in an
outdoor setting with a group of men and women in festive clothing
and may be entitled “returning from the baptism”. [363]
Since the beginning of the 20th century, one sees an increase
in the number of illustrations created. This is due to the appearance of a new carrier of information – the postcard3 (Święta polskie – Polish holidays… 1999: 7). Initially, postcards presented
graphic, painted and subsequently photographic reproductions
(Harasym 2005: 204-205). In the interwar period, thanks to the
development of photography and mass printing methods, as well
as due to lessened political limitations, a wide range of themes and
motifs flourished (Harasym 2005: 206). Not without significance
for the popularity of the postcard was the spread of the custom
of sending Christmas greetings (Święta polskie - Polish holidays…
1999: 8-9). The PME collection includes reproductions of paintings
by such authors as Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer,
Zofia Stryjeńska, as well as Adam Setkowicz, Sylweriusz Saski,
Wacław Boratyński and others. Children appear in illustrations of
similar topics as in the case of prints, discussed earlier. These are
both representations of folk types sporting regional folk costumes,
as well as genre scenes from celebrations, markets or weddings,
where children are also portrayed among the participants of the
event. There are interesting representations that do not belong to
the typical documentation of village life, but which show romantic images of children with their mothers or children praying at
bedtime. Apart from the folk types, representations of annual rituals are the most common. Among the Easter traditions, we find,
among others, blessing food, weaving and selling palms or smingus-dyngus traditions. In these illustrations, children are most
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„Powrót od chrztu”, rycina prasowa,
1880, F. Kostrzewski,
Arch. PME I. 16853, {nota 489}
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Portret rodzinny, 1915, fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1865/8, {nota 276}

Family portrait, 1915, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1865/8, {note 276}

often presented as participants of the ceremony In the Christmas
themes, they are shown as carol singers with a star on a stick, the
turoń or a nativity scene. The theme of the Christmas tree is also
interesting. This custom is illustrated by depictions of children
carrying Christmas trees in their hands or on a sledge.
In the second half of the nineteenth century, photography
appeared, which slowly contributed to revolutionizing the methods of recording reality (see chap. I). At first, the photographic
images reproduced the illustration patterns established by nineteenth-century artists and were made by people from outside
the rural environment. However, along with the development of
new technical possibilities, photography began to reach wider
and wider strata of society, making it possible to document the
cultural reality “from within” by the peasants themselves (cf.
Sztandara 2006; Bartuszek 2005). In this chapter, I do not focus
on photographs relating to specific ceremonies or rituals that have
been discussed in the previous parts of the catalogue, but mainly
on those which constitute ethnographic documentation of folk
costumes, as well as on commemorative photographs. [364]
The oldest photographs in the Museum’s archives include nineteenth-century atelier photographs, the so-called “folk types” taken by famous photographers such as Ignacy Krieger from Krakow.
The main theme of such photographs is the outfit and attributes
associated with the character presented, their profession, or social
position. The portrayed people (most often models) are anonymous,
presented in stylized, hieratic poses (Sztandara 2006: 40). Among
photographs of this type, we can find several representations of
children in folk costumes (photo …) or with attributes defining
their activities (bagel seller or basketball player) or social status
(beggar, orphan). Another group of photos are those taken in the
first years of the 20th century and in the interwar period. They
are characterized by a large thematic range, because most of them
were taken outdoors, to a large extent by people from outside the
portrayed culture (professional photographers, tourists or other
documentalists, e.g. excursionists or ethnographers). They photographed what they found interesting, unusual and exotic based
on the patterns they were familiar with. Therefore, apart from
photos of rural landscapes or cottages, there were often pictures
of peasants in regional costumes.

zerunki

wyplatanie i sprzedaż palemek czy zwyczaje śmigusowe. Na tych
ilustracjach dzieci najczęściej przedstawiane są jako uczestnicy
uroczystości (fot…). W tematyce bożonarodzeniowej ukazywane
są jako kolędnicy z gwiazdą, turoniem czy szopką. Ciekawy jest
również temat świątecznej choinki. Zwyczaj ten ilustrowany jest
poprzez przedstawienia dzieci, które niosą lub wiozą drzewka
choinkowe np. na sankach.
W drugiej połowie XIX wieku pojawiła się fotografia, która z wolna przyczyniała się do zrewolucjonizowania sposobów
dokumentowania rzeczywistości (patrz rozdz. I). Obrazy fotograficzne początkowo powielały schematy ilustracyjne utrwalone przez dziewiętnastowiecznych artystów i wykonywane były
przez osoby spoza środowisk wiejskich. Jednak wraz z rozwojem
możliwości technicznych fotografia zaczęła docierać do coraz
szerszych warstw społeczeństwa, umożliwiając dokumentacje
rzeczywistości kulturowej „od wewnątrz” przez samych chłopów (por. Sztandara 2006; Bartuszek 2005). W tym rozdziale nie
koncentruję się na fotografiach dotyczących konkretnych uroczystości czy obrzędów, które zostały omówione w poprzednich
częściach katalogu, ale przede wszystkim na tych, które stanowią
dokumentację etnograficzną strojów ludowych, jak również na
fotografiach pamiątkowych. [364]
Do najstarszych zdjęć w zbiorach archiwalnych Muzeum należą dziewiętnastowieczne fotografie atelierowe tzw. typów ludowych wykonane przez znanych artystów fotografików, takich jak
Ignacy Krieger z Krakowa. Głównym tematem takich zdjęć jest
strój i atrybuty kojarzone z przedstawianą postacią, jej zawodem
czy pozycją społeczną. Portretowane osoby (najczęściej modele) są
anonimowe, ukazywane w stylizowanych, hieratycznych pozach
(Sztandara 2006: 40). Wśród fotografii tego typu odnajdujemy kilka przedstawień portretujących dzieci w strojach ludowych bądź
z atrybutami określającymi ich zajęcia (sprzedawca obwarzanków czy koszykarz) lub status społeczny (żebrak, sierota). Inną
grupą zdjęć są te wykonane w pierwszych latach XX wieku i w
dwudziestoleciu międzywojennym. Charakteryzują się one dużą
rozpiętością tematyczną, bowiem większość została wykonana
w plenerze, w dużej części przez osoby pochodzące z zewnątrz
portretowanej kultury (fotografów zawodowych, turystów czy
też innych dokumentalistów, np. krajoznawców czy etnografów).

Wizerunek dzieci w dawnej fotografii i zabytkach ikonograficznych

wi

images

488

489

Joanna Bartuszek

The archive also contains photographs from the first half of the
20th century that show families and which were a reminder for
loved ones. These are photographs taken at a photographic atelier
or (later) outdoors at the initiative of peasant families and for them
as a result of a desire to capture an image of the whole family,
for example before some impending separation due to economic
emigration or military service (Bartuzek 2005). Taking such photographs was an important moment. Participants are specially
prepared, dressed in a festive, often regional costumes4. Often,
those photographs show multi-generation families, including, of
course, children. Many photographs show the interdependencies
and hierarchy in the family: the elders – the grandparents or
parents – sit, and around are gathered children, girls near their
mothers, boys near their fathers (Mędrzecki 1991: 391). [365]
The youngest children are often kept on their parents’ or grandparents’ lap, often without shoes or wearing shoes clearly too big
for their age. There are also photographs of mothers with children,
also with babies. In many photos, these smallest children are
often blurred, so their faces are out of focus. This is due to the
technique of photography at the time and the necessity to pose
for a long time in front of the camera, which was difficult to bear,
especially for small children. Attention is also drawn to the fact
that these photos do not contain images of disabled children. This
may be related to the preference to show oneself in a photography
from the festive and optimistic side, in accordance with the norms
functioning in the rural environment (Molenda 1985: 14; Sulima
1992: 118).
The archives also contain photographs which present folk
costumes, although very rarely of children, in situations specially
arranged for this purpose. An example is the photographs documenting the costumes occurring in the villages, taken during
post-war ethnographic field research. [366]
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1 — W malarstwie i rysunku tematyka wiejska pojawia się sporadycznie

1 — In paintings and drawings, rural themes had been appearing

od XVI wieku, jednak samodzielnym tematem stała się dopiero w połowie

sporadically since the 16th century, but they became a separate motif

wieku XVIII. Wyraźny wzrost liczby obrazów przedstawiających kulturę

only in the mid-18th century. The number of paintings showing folk

ludu odnotowuje się w drugiej połowie XIX wieku (Cękalska-Zborowska

culture increased significantly in the second half of the 19th century

1969: 7-8).

(Cękalska-Zborowska 1969: 7-8).

2 — Wielu z nich pracowało na zlecenie wydawnictw czy też samych et-

2 — Many of them were commissioned by publishers or by ethnographers

nografów, biorąc udział w wyprawach terenowych i szkicując na zlecenie

themselves during fieldwork and the artists drew on behalf of researchers

badaczy obrazy wsi i typów regionalnych (Sztandara 2006: 32).

images of rural and regional types (Sztandara 2006: 32).

3 — Na ziemiach polskich pierwsze ilustrowane karty wydawane były,

3 — On Polish lands, the first illustrated cards were printed, depending on

w zależności od zaboru, od około 1889 roku (por. Harasym 2005: 204-206).

the partition, from around 1889 (cf. Harasym 2005: 204-206).

4 — Najdłużej na fotografiach uwieczniany był strój opoczyński i łowicki,

4 — The Opoczno and Łowicz attire, as well as highlanders’ costumes

a także górali sądeckich. Zależy to też od okresu, w jakim powstała

from Nowy Sącz, were present in the photographs for the longest time. It

fotografia: im starsze zdjęcie, tym częściej można zobaczyć na nim strój

also depends on the period in which the photograph was taken: the older

regionalny.

the photo, the more often you can see in it people wearing regional dress.

366
Dziewczynka w stroju opoczyńskim, 1969,
fot. P. Szacki, Arch. PME N. 672/3, {nota 237}

A girl in an Opoczno costume, 1969, photo. P. Szacki,
Arch. PME N. 672/3, {note 237}

zerunki

Fotografowali to, co było dla nich interesujące, nietypowe, egzotyczne według znanych im wzorców. Często więc pojawiały
się, obok zdjęć wiejskich pejzaży czy chałup, fotografie chłopów
w strojach regionalnych.
W archiwum znajdują się również fotografie pochodzące z
pierwszej połowy XX wieku utrwalające obraz rodziny, stanowiące pamiątkę dla najbliższych. Są to zdjęcia wykonywane
w atelier fotograficznym lub też (w późniejszym okresie) w plenerze, zrobione z inicjatywy rodzin chłopskich i dla nich samych
z chęci utrwalenia obrazu całej rodziny, np. przed zbliżającą się
rozłąką spowodowaną emigracją zarobkową lub służbą wojskową
(Bartuszek 2005). Wykonywanie takich fotografii było ważnym
momentem. Ich bohaterowie są specjalnie przygotowani, ubrani
w odświętne, nierzadko regionalne stroje4. Często utrwalane są
rodziny wielopokoleniowe, w tym oczywiście dzieci. Na wielu
fotografiach widoczne są zależności i hierarchia w rodzinie: najstarsi członkowie – dziadkowie bądź rodzice – siedzą, wokół zaś
zgromadzone są dzieci, dziewczynki koło matek, chłopcy koło
ojców (Mędrzecki 1991: 391). [365]
Najmłodsze dzieci często trzymane są na kolanach rodziców
bądź dziadków, często występują bez bucików lub mają założone
buty wyraźnie za duże na ich wiek (fot….). Zdarzają się też zdjęcia
samych matek z dziećmi, także z niemowlętami. Na wielu zdjęciach te najmniejsze dzieci często są poruszone, a więc ich twarze
są nieostre. Jest to związane z ówczesną techniką wykonywania
fotografii i długim, wymuszonym pozowaniem przed aparatem,
co szczególnie dla małych dzieci było trudne do wytrzymania.
Uwagę zwraca również fakt braku wśród tych zdjęć wizerunków
dzieci niepełnosprawnych. Może to mieć związek z tendencjami
do pokazywania się na fotografii od strony odświętnej i optymistycznej, w zgodzie z normami funkcjonującymi w środowisku
wiejskim (Molenda 1985: 14; Sulima 1992: 118).
W zbiorach archiwalnych odnaleźć można również zdjęcia,
które utrwalają strój ludowy, choć bardzo rzadko dziecięcy, w sytuacjach specjalnie w tym celu zaaranżowanych. Przykładem
mogą być fotografie dokumentujące występujące na wsiach ubiory,
wykonane w czasie powojennych etnograficznych badań terenowych. [366]

Wizerunek dzieci w dawnej fotografii i zabytkach ikonograficznych

wi

images

490

491

POCIECHA,
czyli dziecko
w rodzinie
BOHATER, czyli dziecko w centrum

A BUNDLE OF JOY
i.e. a child
in the family
The HERO i.e. the child in the centre

POCIECHA, czyli dziecko w rodzinie
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Kobieta z dzieckiem w chuście,
koniec XIX w., fot. I. Krieger,
Arch. PME I. 13208, {nota 249}

Woman with a baby carried in a sling,
end of 19th century, photo. I. Krieger,
Arch. PME I. 13208, {note 249}

368
„Młoda Cyganka”, rycina prasowa,
1881, Arch. PME Dep. Mich. 796,
{nota 617}

“Young Gypsy gir”, press engraving,
1881, Arch. PME Dep. Mich. 796,
{note 617}
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POCIECHA, czyli dziecko w rodzinie

BUNDLE OF JOY i.e. a child in the family
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369
„Morgengebet”, pocztówka z obrazu
L. Krestina, przed 1939,
Arch. PME I. 15717, {nota 405}

“Morgengebet”, postcard from
L. Krestin’s painting, before 1939,
Arch. PME I. 15717, {note 405}

370
„Od Warszawy [Raszyn]”, litografia
z rysunku W. Gersona, II poł. XIX w.,
Arch. PME I. 14476, {nota 430}

“From Warsaw [Raszyn]”, litography board
from W. Gerson’s drawing, 2nd half of the
19th century, Arch. PME I. 14476, {note 430}

371
Portret kobiety z chłopcem,
pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/50, {nota 276}

Portrait of a woman with a boy, early
20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/50, {note 276}
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POCIECHA, czyli dziecko w rodzinie
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BUNDLE OF JOY i.e. a child in the family
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Portret kobiety z dziewczynką,
pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/52, {nota 276}

Portrait of a woman with a girl,
early 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/52, {note 276}

373
Portret rodziny w strojach
ludowych, lata 20. XX w.,
Arch. PME Dep. Mich. N. 6,
{nota 250}

Portrait of a family in folk
costumes, 1920s,
Arch. PME Dep. Mich. N. 6,
{note 250}

374
Portret rodziny w strojach
ludowych, l. 20. XX w.,
Arch. PME Dep. Mich. N. 4,
{nota 250}

Portrait of a family in folk
costumes, 1920s,
Arch. PME Dep. Mich. N. 4,
{note 250}
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375
Portret grupowy z Huculszczyzny,
l. 20. XX w., Arch. PME Dep. Mich. N. 100,
{nota 251}

Group portrait from the Hutsul country
1920s, Arch. PME Dep. Mich. N. 100,
{note 251}
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Portret kobiety z dziewczynką,
pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/55, {nota 276}

Portrait of a woman with a girl,
early 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/55, {note 276}
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377
Portret rodziny żydowskiej, 1938,
fot. W. Migacz, Arch. PME N. 1928/2,
{nota 280}

Portrait of a Jewish family, 1938,
photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1928/2, {note 280}

378
„Z książką kołysanie”, 1958, J. Hulka,
fot. E. Koprowski, PME 10294,
{nota 126}

“Swinging with a book”, 1958, J. Hulka,
photo. E. Koprowski, PME 10294,
{note 126}
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379
„Jazda rowerem”, wycinanka, 1977,
Z. Wiechno, fot. E. Koprowski, PME 41413,
{nota 220}

“Riding a bicycle”, cut-out, 1977,
Z. Wiechno, photo. E. Koprowski, PME 41413,
{note 220}

380
„W sadzie”, wycinanka, przed 1958,
fot. E. Koprowski, PME 10455,
{nota 189}

“In the orchards”, cut-out, before
1958, photo. E. Koprowski,
PME 10455, {note 189}
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Wycinanka, poł. XX w., A. Rybak,
fot. E. Koprowski, PME 34477,
{nota 216}

Cut-out, half of the 20th century,
A. Rybak, photo. E. Koprowski,
PME 34477, {note 216}
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„Kiszenie kapusty”, 1976, M. Łubianka,
fot. E. Koprowski, PME 39669, {nota 58}

The pickling of cabbage”, 1976, M. Łubianka,
photo. E. Koprowski, PME 39669, {note 58}

384
„Łamanie opłatkiem”, 1976, S. Korpa,
fot. E. Koprowski, PME 41490, {nota 100}

“Breaking the Wafer”, 1976, S. Korpa,
photo. E. Koprowski, PME 41490, {note 100}
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„Macierzyństwo”, 1974, B. Lesiński,
fot. E. Koprowski, PME 38676,
{nota 140}

“Motherhood”, 1974, B. Lesiński,
photo. E. Koprowski, PME 38676
{note 140}
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„Wieczór zimowy”, tkanina, ok. 1977,
R. Masełbas, fot. E. Koprowski,
PME 40899, {nota 26}

“Winter Evening”, textile, c. 1977,
R. Masełbas, photo. E. Koprowski,
PME 40899, {note 26}

386
„Rodzina przy telewizorze”, 1977,
K. Mołdawa, fot. E. Koprowski,
PME 41374, {nota 18}
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“Family watching TV”, 1977,
K. Mołdawa, photo. E. Koprowski,
PME 41374, {note 18}

387
„Mały Kopernik”, 1975, L. Szczepanik,
fot. E. Koprowski, PME 38836,
{nota 57}

“Little Copernicus”, 1975,
L. Szczepanik, photo. E. Koprowski,
PME 38836, {note 57}
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388
Portret rodzinny, 1915, fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1865/12, {nota 276}

Family portrait, 1915, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1865/12, {note 276}
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“Highlander girls”, press illustration, before 1918,
Arch. PME. Dep. Mich. 157, {note 534}

390
„Huculskie dzieci”, pocztówka, 1932,
fot. L. i M. Heller, Arch. PME I. 15972,
{nota 387}

“Hutsul children”, postcard, 1932,
photo. L. and M. Heller, Arch. PME I. 15972,
{note 387}
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389
„Dziewczęta góralskie”, ilustracja prasowa, przed
1918, Arch. PME. Dep. Mich. 157, {nota 534}
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392
Portret chłopca, litografia z rysunku
J. Chełmońskiego, Arch. PME I. 2601,
{nota 435}

393
Dziewczynki w strojach kurpiowskich
siedzące na trawie, 1936, fot. R. Macura,
Arch. PME Dep. Mich. N. 319, {nota 287}

Girls in Kurpie costumes sitting
on the grass, 1936, photo. R. Macura,
Arch. PME Dep. Mich. N. 319, {note 287}
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391
„Huculskie dzieci”, pocztówka,
1929, fot. M. Seńkowski,
Arch. PME I. 15864, {nota 388}

Hutsul children", postcard, 1929,
photo. M. Seńkowski,
Arch. PME I. 15864, {note 388}

Portrait of a boy, lithography
board from J. Chełmoński,
Arch. PME I. 2601, {note 435}
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394
Troje dzieci na łące, „Trzy wróblaszki”,
1938, fot. L. Łukacz, Arch. PME I. 19099/48,
{nota 301}

Three children in the meadow, “The three
little sparrows”, 1938, photo. L. Łukacz,
Arch. PME I. 19099/1-51, {note 301}

395
Dziewczynki w strojach ludowych,
ok. 1930, fot. E. Świderski,
Arch. PME I. 18020/2, {nota 297}

Girls in folk costumes, c. 1930,
photo. E. Świderski,
Arch. PME I. 18020/2, {note 297}
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396
Dziewczynka huculska przy drodze,
1938, fot. J. Shiele, Arch. PME I.
16142, {nota 293}

397
Dziewczynka ubierana w strój łowicki
przez starszą kobietę, 1959,
fot. B. Czarnecki, Arch. PME N. 256/1,
{nota 236}
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Hutsul girl by the road, 1938,
photo J. Shiele, Arch. PME I. 16142,
{note 293}

Girl being dressed in a Łowicz
costume by an older woman, 1959,
photo. B. Czarnecki,
Arch. PME N. 256/1, {note 236}
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398
„Bocian z dzieckiem”, odpustowa figurka,
l. 50-60. XX w., fot. E. Koprowski,
PME 55074, {nota 36}

“Stork with a child”, indulgence fair
figurine, 1950s-60s, photo. E. Koprowski,
PME 55074, {note 36}

399
Portret dziewczynki w odświętnym
stroju, pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1875, {nota 277}

Portrait of a girl in festive costume,
early 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1875, {note 277}
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401
„Uczeń II klasy”, lata 50. XX w.,
S. Kalemba, fot. E. Koprowski,
PME 10136, {nota 41}

402
„Dziewczynka z zapałkami”, ok. 1985,
M. Prokopiuk, fot. E. Koprowski,
PME 47491, {nota 116}
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400
„Chłopak z kurą”, przed 1958,
L. Kudła, fot. E. Koprowski,
PME 10042, {nota 38}

“Boy with a hen”, before 1958,
L. Kudła, photo. E. Koprowski,
PME 10042, {note 38}

“Second grade pupil”, 1950s,
S. Kalemba, photo. E. Koprowski,
PME 10136, {note 41}

“The Little Match Girl”, c. 1985,
M. Prokopiuk, photo. E. Koprowski,
PME 47491, {note 116}

403
„Chłopiec”, 1974, Sz. Mucha,
fot. E. Koprowski, PME 38605,
{nota 53}

“Boy”, 1974, Sz. Mucha,
photo. E. Koprowski, PME 38605,
{note 53}
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404
„Muzykowanie i zabawa świąteczna”,
pocztówka, ok. 1927, J. Krasnowolski,
Arch. PME I. 15573, {nota 327}

“Making music and festive fun”,
postcard, c. 1927, J. Krasnowolski,
Arch. PME I. 15573, {note 327}
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405
„Ślepiec z przewodnikiem”, rycina prasowa
z rysunku K. Przyszychowskiego, 1868,
Arch. PME Dep. Mich. 410, {nota 620}

“Blind man with a guide”, press engraving
painted by K. Przyszychowski, 1868,
Arch. PME Dep. Mich. 410, {note 620}

406
„Przyjście z wieńcem”, ilustracja
prasowa, przed 1939,
Arch. PME Dep. Mich. 332, {nota 550}

“Coming with a wreath”, press clipping,
before 1939, Arch. PME Dep. Mich. 332,
{note 550}
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images

407
„Obozowisko Cygańskie”, rycina prasowa
z rysunku W. Gersona, 1868, A. Karmański,
Arch. PME Dep. Mich. 772, {nota 610}

“Gypsy camp”, press engraving from
W. Gerson’s drawing, 1868, A. Karmański,
Arch. PME Dep. Mich. 772, {note 610}

408
„Rozdanie elementarzy dzieciom
wiejskim”, pocztówka,
przed 1918, fot. J. Kraszewski,
Arch. PME I. 2619, {nota 409}

“Distribution of primers to village
children”, postcard, before 1918,
photo. J. Kraszewski,
Arch. PME I. 2619, {note 409}
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409
Chłopiec z dziadkiem przed chatą,
1937, fot. Józef Szymańczyk,
Arch. PME I. 10892, {nota 290}

Boy with his grandfather in front of a wooden hut,
1937, photo. Józef Szymańczyk,
Arch. PME I. 10892, {note 290}
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Family with a child near ill’s bed,
early 20th century, photo. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/44, {note 276}
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411
Dziewczyny w strojach ludowych,
l. 30. XX w., fot. L. Łukacz,
Arch. PME I. 19100/7, {nota 300}

Young girls in folk costumes, 1930s,
photo. L. Łukacz, Arch. PME I. 19100/7,
{note 300}

412
„Typy polskie – Na targu”,
pocztówka z cyklu, 1916,
Arch. PME I. 17437, {nota 424}

“Polish types. At the market”, postcard
from the series, 1916, Arch. PME I. 17437,
{note 424}

zerunki
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Rodzina z dzieckiem przy łóżku chorego,
pocz. XX w., fot. W. Migacz,
Arch. PME N. 1873/44, {nota 276}
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414
„1 Maja”, wycinanka, lata 50. XX w.,
S. Bakuła, fot. E. Koprowski, PME 16916,
{nota 204}

“1st May”, cut-out, 1950s, S. Bakuła,
photo. E. Koprowski, PME 16916,
{note 204}

415
„Wesele”, wycinanka, lata 50. XX w.,
E. Żaczek fot. K. Wodecka,
PME 10574, {nota 200}

“A wedding party”, cut-out, 1950s,
E. Żaczek, photo. K. Wodecka, PME 10574,
{note 200}

wi

413
„Karuzela”, wycinanka, poł. XX w.,
J. Strycharska-Wawrykowicz,
fot. E. Koprowski, PME 10509, {nota 195}

“The carousel”, cut-out, mid-20th century,
J. Strycharska-Wawrykowicz,
photo. E. Koprowski, PME 10509, {note 195}
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416
„Droga przez wieś”, tkanina, 1955,
D. Bujnowska,
fot. E. Koprowski, PME 21418,
{nota 23}

417
„Nowy transport (cykl Oświęcim)”,
ok. 1962, Z. Skrętowicz,
fot. E. Koprowski, PME 26739,
{nota 49}

418
„Bezrobocie na Śląsku”, 1935,
T. Ociepka, fot. K. Wodecka,
PME 34462, {nota 135}

“Unemployment in Silesia”, 1935,
T. Ociepka, photo. K. Wodecka,
PME 34462, {note 135}
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“Road through the village”, textile,
1955, D. Bujnowska,
photo. E. Koprowski, PME 21418,
{note 23}

“A new transport (Auschwitz cycle)”,
c. 1962, Z. Skrętowicz,
photo. E. Koprowski, PME 26739,
{note 49}
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“Leaving Podhale”, 1983, Z. Walczak,
photo. E. Koprowski, PME 47936, {note 171}

420
„Wysiedlenie”, malowanka,
ok. 1950, W. Jachim, fot. E. Koprowski,
PME 3921, {nota 123}

“Displacement”, painting, c. 1962,
W. Jachim, photo. E. Koprowski, PME 3921,
{note 123}

The LINK i.e. a child as part of the community

421
„Manifest 22 lipca”, 1989, W. Sałdyka,
fot. E. Koprowski, PME 50422, {nota 178}

“22nd of July Manifesto”, 1989, W. Sałdyka,
photo. E. Koprowski, PME 50422, {note 178}

422
„Przedwiośnie. Marysia zostaje sierotą”,
poł. XX w., L. Płonkowa, fot. E. Koprowski,
PME 52090, {nota 179}

“Early Spring. Marysia becomes an orphan”,
half of the 20th century, L. Płonkowa,
photo. E. Koprowski, PME 52090, {note 179}

zerunki

419
„Wychodźctwo z Podhala”, 1983, Z. Walczak,
fot. E. Koprowski, PME 47936, {nota 171}
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423, 424
Dziewczynki w strojach ludowych, koniec XIX w.,
fot. I. Krieger, Arch. PME I. 91/138, Arch. PME I. 91/98,
{nota 248}

Girls in folk costumes, end of 19th century,
photo. I. Krieger, Arch. PME I. 91/138, Arch. PME I. 91/98,
{note 248}
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425
Chłopiec w stroju góralskim,
koniec XIX w., fot. I. Krieger,
Arch. PME I. 91/22, {nota 248}

Boy in a highlander costume,
end of 19th century, photo. I. Krieger,
Arch. PME I. 91/22, {note 248}

426
„Włościanie z Opoczyńskiego”,
pocztówka, przed 1939, fot. H. Kaszubski,
Arch. PME I. 2494, {nota 421}

“Small landholders from the Opoczno region”,
postcard, before 1939, photo. H. Kaszubski,
Arch. PME I. 2494, {note 421}
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429
„Wesołego Alleluja”, pocztówka,
l. 20. XX w., Arch. PME I. 19071,
{nota 351}

“Happy Easter”, postcard, 1920s,
Arch. PME I. 19071,
{note 351}
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427
„Typy Polskie”, pocztówka z cyklu,
1915, Arch. PME I. 15370,
{nota 328}

“Polish types”, postcard from the
series, 1915, Arch. PME I. 15370,
{note 328}

428
Mężczyzna z chłopcem w strojach
wilanowskich, ok. 1850, L. Burger,
Arch. PME I. 2598, {nota 434}

Man with a boy in Wilanów
costumes, c. 1850, L. Burger,
Arch. PME I. 2598, {note 434}
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430
„Mała łowiczanka”, litografia
z rysunku Z. Stryjeńskiej, 1939,
Arch. PME I. 5941, {nota 471}

“Little Łowicz girl”, litography board
from Z. Stryjeńska, 1939,
Arch. PME I. 5941, {note 471}

431
„Młoda wieś polska”, pocztówka
z cyklu, przed 1939, Z. Stryjeńska,
Arch. PME I. 15265, {nota 338}

“Young Polish countryside”, postcard from
the series, before 1939, Z. Stryjeńska,
Arch. PME I. 15265, {note 338}

432
„Dzieci w strojach ludowych”,
pocztówka, przed 1918,
Arch. PME I. 2503, {nota 413}

“Children in folk costumes”,
postcard, before 1918,
Arch. PME I. 2503, {note 413}

433
„Włościanie z Białegokościoła”,
pocztówka, przed 1918,
Arch. PME I. 16698, {nota 322}

“Small landholders from
Białykościół”, postcard, before 1918,
Arch. PME I. 16698, {note 322}
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434
Dziewczynki w strojach bytomskich,
l. 60. XX w., fot. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2497/2, {nota 239}

Girls in Bytom costumes, 1960s,
photo. S. Deptuszewski,
Arch. PME N. 2497/2, {note 239}

435
„Dziecko włościańskie z Kujaw”, akwarela
z rysunku W. Gersona, pocz. XX w.,
Arch. PME I. 2556, {nota 457}

“Peasant child from Kujawy”, watercolor from
W. Gerson’s drawing, early 20th century,
Arch. PME I. 2556, {note 457}
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Kolekcja gospodarki podstawowej i rzemiosła

Collection of basic economy items and crafts

rzeźba ceramiczna

ceramic sculptures

{13} Rzeźba „Małgosia ma wyjechać w góry”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj. lubelskie), lata 70. XX w. Glina wypalana, szkliwo.
Kobieta z tobołkiem i dziewczynka na ławce. PME 41358

{14} Sculpture “Learning to read”, Jerzy Witek, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki,
woj. lubelskie), 1977. Fired clay, glaze, paints. PME 41362

{1} Figurka ceramiczna „Bocian” – gwizdek, Częstochowa (woj. śląskie), ok.
1924, brak innych danych. Glina, farby olejne. Ptak z figurką dziecka w dziobie.
PME dep. 1778

{1} Ceramic figurine “Stork” – whistle, Częstochowa (woj. śląskie), c. 1924, no
other data. Clay, oil paints. PME dep. 1778

{2} Figurka ceramiczna „Kobieta z dzieckiem na ręku”, Jadwiga Kosiarska, Iłża
(pow. radomski, woj. mazowieckie), przed 1958, Glina wypalana, szkliwo, farby
ceramiczne. PME 11720
{3} Figurka ceramiczna „Dziewczynka z koszykiem”, Władysława Prucnal,
Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1958. Glina wypalana,
szkliwo, farby ceramiczne. PME 11908
{4} Figurka ceramiczna „Kobieta z dzieckiem”, Władysława Prucnal, Medynia
Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), ok. 1958. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. PME 11918

{7} Rzeźba „Po wodę idzie wnuk”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn
(pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne.
Babcia z wnukiem – chłopiec trzyma wiadro. PME 40927
{8} Rzeźba „Gra na akordeonie”, Jerzy Witek, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki,
woj. lubelskie), ok. 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. Chłopiec
słucha gry ojca na akordeonie i obejmuje psa. PME 40933
{9} Rzeźba „Przyjemne spędzanie czasu”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow.
konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne.
Rodzina przy stole (rodzice, dziadkowie i dzieci). PME 40934
{10} Rzeźba „Gra dziadka”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow. konecki, woj.
świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. Mężczyzna
i chłopiec grają na skrzypcach. PME 40935
{11} Rzeźba „Życie na wsi w dawnych czasach”, Janina Gozdecka, Odrowąż
(pow. konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. Rodzina przy domu: rodzice bujają dziecko w płachcie. PME 40936
{12} Rzeźba „Po zachodzie słońca”, Władysława Prucnal, Medynia Głogowska
(pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1977. Glina wypalana, farby ceramiczne,
szkliwo. Rodzina z dzieckiem trzymającym krowę na postronku. PME 40937

images

{4} Ceramic figurine “Woman with a Child”, Władysław Prucnal, Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), c. 1958. Fired clay, glaze, ceramic
paints. PME 11918
{5} Sculpture “Conversations at the table”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints.
PME 40924
{6} Sculpture “After work, parents sitting on a bench and Little Mary reading
fairy tales”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj.
lubelskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 40926
{7} Sculpture „Grandson fetching water”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów
-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints.
PME 40927
{8} Sculpture „Playing the accordion”, Jerzy Witek, Urzędów-Bęczyn (pow.
kraśnicki, woj. lubelskie), c. 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 40933
{9} Sculpture „Spending time pleasantly”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow. konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 40934
{10} Sculpture „Grandpa’s play”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow. konecki, woj.
świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 40935
{11} Sculpture „Life in the country in old times”, Janina Gozdecka, Odrowąż
(pow. konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints.
PME 40936
{12} Sculpture “After sunset”, Władysława Prucnal, Medynia Głogowska (pow.
łańcucki, woj. podkarpackie), 1977. Fired clay, ceramic paints, glaze. PME 40937
{13} Sculpture “Małgosia is going to the mountains”, Czesław Ambrożewicz,
Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1970s. Fired clay, glaze. PME
41358

{16} Rzeźba „Rodzina odnosząca dziecko”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow.
konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne.
Dwie postaci, jedna trzyma na rękach dziecko. PME 41370
{17} Rzeźba „Rodzina garncarska”, Krystyna Mołdawa, Rędocin (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. Żona
i dzieci towarzyszą ojcu przy pracy. PME 41372
{18} Rzeźba „Rodzina przy telewizorze”, Krystyna Mołdawa, Rędocin (pow.
skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne.
PME 41374, [386]
{19} Rzeźba ceramiczna „Kobieta krojąca chleb”, Władysława Prucnal, Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), lata 50-70. XX w. Glina
wypalana, farby ceramiczne, szkliwo. Kobieta z dwojgiem dzieci. PME 59256
{20} Rzeźba ceramiczna „Kobieta ucząca pacierza”, Władysława Prucnal,
Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), lata 70. XX w. Glina
wypalana, farby ceramiczne, szkliwo. Kobieta z dziećmi, czyni gest krzyża
ręką córki. PME 59263

Zbiory strojów i tkanin
tkaniny dwuosnowowe
{21} Tkanina „Droga przez wieś”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow. suwalski, woj. podlaskie), 1959. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Wśród
mieszkańców wsi dzieci, np. bawiące się na podwórku. PME 6711
{22} Tkanina „Wieś”, Olimpia Jaroszewicz, Janów (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1960. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Wieś– pomiędzy domami
bawią się dzieci. PME 7068

{16} Sculpture “Family bringing back a child”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow.
konecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 41370
{17} Sculpture “The potter’s family”, Krystyna Mołdawa, Rędocin (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 41372
{18} Sculpture “Family watching TV”, Krystyna Mołdawa, Rędocin (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 41374,
[386]
{19} Ceramic sculpture “A woman cutting bread”, Władysława Prucnal, Medynia
Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1950-70s (?). Fired clay, ceramic
paints, glaze. PME 59256
{20} Ceramic sculpture “A woman teaching a prayer”, Władysława Prucnal,
Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1970s. Fired clay,
ceramic paints, glaze. PME 59263

Collection of costumes and textiles
double-warp fabrics
{21} Textile “Road through the village”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow.
suwalski, woj. podlaskie), 1959. Sheep wool; double warp technique. PME 6711

zerunki

{6} Rzeźba „Po pracy rodzice siedzą sobie na ławce a Marysia czyta bajki”,
Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1977.
Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. PME 40926

{3} Ceramic figurine “Girl with basket”, Władysława Prucnal, Medynia Głogowska (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), 1958. Fired clay, glaze, ceramic
paint. PME 11908

{15} Rzeźba „Rodzina przy pracy”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow. konecki,
woj. świętokrzyskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne. Kobieta
i dziewczynka wśród ptactwa. PME 41367

{15} Sculpture “Family at work”, Janina Gozdecka, Odrowąż (pow. konecki, woj.
świętokrzyskie), 1977. Fired clay, glaze, ceramic paints. PME 41367

wi

{5} Rzeźba „Rozmowy przy stole”, Czesław Ambrożewicz, Urzędów-Bęczyn
(pow. kraśnicki, woj. lubelskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby ceramiczne.
Kobieta, mężczyzna i dziecko za stołem. PME 40924

{2} Ceramic figurine “Woman holding a baby”, Jadwiga Kosiarska, Iłża (pow.
radomski, woj. mazowieckie), before 1958. Fired clay, glaze, ceramic paints.
PME 11720

{14} Rzeźba „Nauka czytania”, Jerzy Witek, Urzędów-Bęczyn (pow. kraśnicki,
woj. lubelskie), 1977. Glina wypalana, szkliwo, farby. Kobieta kołysze w ramionach niemowlę, mężczyzna trzyma na kolanach chłopca i książkę. PME 41362

{22} Textile “The village”, Olimpia Jaroszewicz, Janów (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1960. Sheep wool; double warp technique. PME 7068
{23} Textile “Road through the village”, Dominika Bujnowska, Węgrów (pow.
węgrowski, woj. mazowieckie), 1955. Sheep wool; double warp technique.
PME 21418, [416]
{24} Textile “Family on weekdays and holidays”, Janina Buraczyk, Korycin (pow.
sokólski, woj. podlaskie), 1977. Sheep wool; double warp technique. PME 40895
{25} Textile “The wedding party”, Jadwiga Hniedziejko, Trofimówka (pow. sokólski, woj. podlaskie), c. 1977. Sheep wool; double warp technique. PME 40898
{26} Textile “Winter Evening”, Regina Masełbas, Wasilówka (pow. suwalski, woj.
podlaskie), c. 1977. Sheep wool; double warp technique. PME 40899, [385]

{23} Tkanina „Droga przez wieś”, Dominika Bujnowska, Węgrów (pow. węgrowski, woj. mazowieckie), 1955. Wełna owcza; technika dwuosnowowa.
PME 21418, [416]

{27} Textile “Family in the garden”, Stanisława Czaplińska, Marchelówka (pow.
sokólski, woj. podlaskie), c. 1977. Sheep wool; double warp technique. PME
40900

{24} Tkanina „Rodzina na co dzień i od święta”, Janina Buraczyk, Korycin (pow.
sokólski, woj. podlaskie), 1977. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Grupy
postaci trzymających się za ręce, w tym dzieci. PME 40895

{28} Textile “An addition to the family”, Romualda Puzanowska, Marchelówka
(pow. sokólski, woj. podlaskie), 1977. Sheep wool; double warp technique.
PME 41284
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{25} Tkanina „Wesele”, Jadwiga Hniedziejko, Trofimówka (pow. sokólski, woj.
podlaskie), ok. 1977. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Para młoda i weselnicy w korowodzie; wśród gości dziecko. PME 40898

{29} Textile “Family on a day off”, Regina Masełbas, Wasilówka (pow. suwalski,
woj. podlaskie), 1976. Sheep wool; double warp technique. PME 41287

{37} Popielniczka z figurką dziecka, I poł. XX w., brak innych danych. Gips, farby. Pojemnik na popiół otoczony postacią leżącego niemowlęcia. PME 56125

{44} Sculpture “Peasant woman with a child”, Szczepan Woźniak, Kąkolówka
(pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), mid 20th century. Wood. PME 10178

{30} Textile “Family on a walk”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki,
woj. podlaskie), 1977. Wool; double warp technique. PME 41291

Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalne

{45} Sculpture “Boy with fruit harvesting baskets”, Jan Bojko, Istebna (pow.
cieszyński, woj. śląskie), before 1958. Wood. PME 10196

{26} Tkanina „Wieczór zimowy”, Regina Masełbas, Wasilówka (pow. suwalski,
woj. podlaskie), ok. 1977. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Scena w pokoju: dzieci się bawią, na podłodze rozrzucone zabawki. PME 40899, [385]
{27} Tkanina „Rodzina w ogrodzie”, Stanisława Czaplińska, Marchelówka (pow.
sokólski, woj. podlaskie), ok. 1977. Wełna owcza; technika dwuosnowowa.
Rodzice i czworo dzieci. PME 40900
{28} Tkanina „Pociecha w rodzinie”, Romualda Puzanowska, Marchelówka (pow.
sokólski, woj. podlaskie), 1977. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Dzieci
w wózkach z rodzicami. PME 41284

{31} Tkanina „Rodzina odpoczywa”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki, woj. podlaskie), 1976. Wełna, technika dwuosnowowa. Dorośli i dzieci
na ławkach w parku i przy stolikach. PME 41292
{32} Tkanina „Rodzina przy pracy”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki, woj. podlaskie), 1977. Wełna, technika dwuosnowowa. Dzieci i dorośli
wykonujący prace w obejściu. PME 41293
{33} Tkanina „Rodzina w sadzie”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow. suwalski, woj. podlaskie), 1976. Wełna owcza, technika dwuosnowowa. Dorośli
i dzieci między drzewami owocowymi. PME 41295
{34} Tkanina „Rodzina w lesie”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow. suwalski,
woj. podlaskie), 1977. Wełna owcza, technika dwuosnowowa. Dorośli i dzieci
z koszykami. PME 41296
{35} Tkanina „Na wsi białostockiej za czasów W. Witosa”, Helena Malewicka,
Nowokolno (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1986. Wełna, technika dwuosnowowa. Codzienne zajęcia wiejskie dzieci i dorosłych. PME 47947

{33} Textile “The family in the orchard”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow.
suwalski, woj. podlaskie), 1976. Sheep wool, double warp technique. PME 41295

{38} Rzeźba „Chłopak z kurą”, Leon Kudła, Świerże Górne (pow. kozienicki, woj.
mazowieckie), przed 1958. Drewno, farby. PME 10042, [400]
{39} Płaskorzeźba „Traktorzystka”, Adam Czarnecki, Busko-Zdrój (pow. buski,
woj. świętokrzyskie), 1957. Drewno. Za traktorzystką dziewczynka trzymająca
kłos. PME 10129

{46} Sculpture “Boy with rabbits”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1950s. PME 15716
{47} Sculpture “Boy with a dog”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1950s. Wood. PME 15720
{48} Sculpture “A boy”, Józef Jakubowicz, Iwonicz Zdrój (pow. krośnieński, woj.
podkarpackie), 1950s. Wood. PME 22025

{34} Textile “The family in the forest”, Aleksandra Radulska, Wasilówka (pow.
suwalski, woj. podlaskie), 1977. Sheep wool, double warp technique. PME 41296

{40} Rzeźba „Kołyska”, Stanisław Kalemba, Jarosław (pow. jarosławski, woj.
podkarpackie), 1953. Drewno lipowe. Chłopiec siedzi na brzegu kołyski z niemowlęciem. PME 10135

{35} Textile “Białystok region countryside in the times of W. Witos”, Helena
Malewicka, Nowokolno (pow. sokólski, woj. podlaskie), 1986. Wool; double
warp technique. PME 47947

{41} Rzeźba „Uczeń II klasy”, Stanisław Kalemba, Jarosław (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), lata 50. XX w. Drewno. Postać chłopca, trzymającego pod
pachą teczkę. PME 10136, [401]

Folklore collection

{42} Rzeźba „Wnuczek”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski, woj.
podkarpackie), lata 50. XX w.. Drewno. Kobiety trzyma leżące na jej kolanach
małe dziecko. PME 10137

{51} Sculpture “A Woman with a child during the harvest”, Stanisław Denkiewicz, Jedlnia Kościelna (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1971. Wood;
polychrome. PME 35276

{43} Rzeźba „Janko Muzykant (?)”, Alfons Senska, Złotów (pow. złotowski,
woj. wielkopolskie), poł. XX w. Drewno. Postać chłopca, trzymającego oburącz
długą piszczałkę. PME 10141

{52} Sculpture “Małgorzata”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow. łukowski, woj.
lubelskie), 1973. Lime wood, poster paints, colourless lacquer. PME 36650

{36} Indulgence fair figurine “Stork with a child”, Łowicz (pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1950s-60s, no other data. Plaster, paint. PME 55074, [398]
{37} Ashtray with a child’s figure, 1st half of the 20th century, no other data.
Plaster, paint. PME 56125

Collection of folk and non-professional art
Sculpture
{38} Sculpture “Boy with a hen”, Leon Kudła, Świerże Górne (pow. kozienicki,
woj. mazowieckie), before 1958. Wood, paints. PME 10042, [400]
{39} Relief “The female tractor driver”, Adam Czarnecki, Busko-Zdrój (pow.
buski, woj. świętokrzyskie), 1957. Wood. PME 10129
{40} Sculpture “The Cradle”, Stanisław Kalemba, Jarosław (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1953. Lime wood. PME 10135
{41} Sculpture “Second grade pupil”, Stanisław Kalemba, Jarosław (pow. jarosławski, podkarpackie), 1950s. Wood. PME 10136, [401]

Zbiory folkloru

{42} Sculpture “The grandson”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), 1950s. Wood. PME 10137

{36} Figurka odpustowa „Bocian z dzieckiem”, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), lata 50-60. XX w., brak innych danych. Gips, farby. Gipsowa figurka, tzw.
„bobik” – nagie niemowlę siedzące na grzbiecie bociana. PME 55074, [398]

{43} Sculpture “Janko Muzykant (?)”, Alfons Seska, Złotów (pow. złotowski,
woj. wielkopolskie), mid 20th century. Wood. PME 10141

{44} Rzeźba „Wieśniaczka z dzieckiem”, Szczepan Woźniak, Kąkolówka (pow.
rzeszowski, woj. podkarpackie), poł. XX w. Drewno. Bosa kobieta w chustce
na głowie, trzyma dziecko w krótkiej, odsłaniającej bose nóżki sukience. PME
10178
{45} Rzeźba „Chłopiec z putniami”, Jan Bojko, Istebna (pow. cieszyński, woj. śląskie), przed 1958. Drewno. Postać chłopca, trzymającego cebrzyki. PME 10196
{46} Rzeźba „Chłopiec z królikami”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1958. Drewno. PME 15716
{47} Rzeźba „Chłopiec z psem”, Stanisław Kalemba, Boratyn (pow. jarosławski,
woj. podkarpackie), lata 50. XX w. Drewno. Chłopiec ciągnącego za ogon psa.
PME 15720
{48} Rzeźba „Chłopiec”, Józef Jakubowicz, Iwonicz Zdrój (pow. krośnieński,
woj. podkarpackie), lata 50. XX w. Drewno. Chłopiec w czapce z daszkiem
i z rękami w kieszeniach. PME 22025

{49} Relief “A new transport (Auschwitz cycle)”, Zygmunt Skrętowicz, Worowo
(pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie), c. 1962. Wood; polychrome. PME
26739, [417]
{50} Sculpture “Jew with grandson”, Adam Zegadło, Krzyżka (pow. skarżyski,
woj. świętokrzyskie), mid 20th century. Wood; polychrome. PME 27997

zerunki

{30} Tkanina „Rodzina na spacerze”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki, woj. podlaskie), 1977. Wełna; technika dwuosnowowa. Rodzice i dzieci
nad stawem. PME 41291

{32} Textile “The family at work”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki,
woj. podlaskie), 1977. Wool; double warp technique. PME 41293

Rzeźba

wi

images

{29} Tkanina „Rodzina w dniu wolnym”, Regina Masełbas, Wasilówka (pow.
suwalski, woj. podlaskie), 1976. Wełna owcza; technika dwuosnowowa. Dorośli
i dzieci spędzający czas wolny na wsi. Jednym z elementów jest niemowlęcy
wózek. PME 41287

{31} Textile “The family resting”, Marianna Dzieżko, Górnystok (pow. moniecki,
woj. podlaskie), 1976. Wool; double warp technique. PME 41292

{53} Sculpture “Boy”, Szczepan Mucha, Szale (pow. sieradzki, woj. łódzkie),
1974. Wood, windrow, paint, ink. PME 38605, [403]
{54} Sculpture “The confessional”, Wiktor Rysio, Świnice Warckie (pow. łęczycki, woj. łódzkie), 1974. Wood, bristol board, oil paints. PME 38643
{55} Sculpture “Our bread”, Edward Kołacz, Szczecin (woj. zachodniopomorskie), 1974. Hardwood, varnish. PME 38699
{56} Sculpture “Woman with a child”, Stanisław Denkiewicz, Jedlnia Kościelna
(pow. radomski, woj. mazowieckie), 1974. Hardwood, oil paints. PME 38708
{57} Sculpture “Little Copernicus”, Ludwik Szczepanik, Antoniówka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Stone, oil paints. PME 38836, [387]
{58} Sculpture “The pickling of cabbage”, Marian Łubianka, Budziska (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1976. Hardwood, poster paints. PME 39669, [383]
{59} Sculpture “Family”, Edward Kołacz, Szczecin (woj. zachodniopomorskie),
1977. Wood, varnish, olive oil. PME 40902
{60} Relief “Family dinner”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow. łukowski, woj.
lubelskie), 1977. Linden wood, poster paints, clear varnish. PME 40903
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{49} Płaskorzeźba „Nowy transport (cykl Oświęcim)”, Zygmunt Skrętowicz,
Worowo (pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie), ok. 1962. Drewno, polichromia. Scena transportu ludności do obozu koncentracyjnego. Jeden z żołnierzy
mierzy z karabinu do kobiety osłaniającej swym ciałem dziewczynkę. PME
26739, [417]

{61} Sculpture “The fate of man in the countryside”, Stanisław Majewski, Sternalice (pow. oleski, woj. opolskie), 1977. Hardwood, poster paints, oil paints.
PME 40904, [355]

{61} Rzeźba „Los człowieka na wsi”, Stanisław Majewski, Sternalice (pow. oleski,
woj. opolskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, farby olejne. Kompozycja składa się z figurek przymocowanych do podstawy w formie schodków.
Przedstawia etapy życia kobiety na wsi. PME 40904, [355]

{78} Sculpture “The miner’s family”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Pine wood, wire, nails, oil and poster paints. PME 41315

{50} Rzeźba „Żyd z wnukiem”, Adam Zegadło, Krzyżka (pow. skarżyski, woj.
świętokrzyskie), poł. XX w. Drewno, polichromia. Mężczyzna trzyma kolanach
dziecko o bosych stopach. Na głowach postaci czapeczki z daszkami. PME
27997

{63} Sculpture “A happy family”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1976. Building material (suporeks), glue paint. PME 40911, [356]

{51} Rzeźba „Kobieta przy żniwach z dzieckiem”, Stanisław Denkiewicz, Jedlnia
Kościelna (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1971. Drewno, polichromia. Kobieta trzyma na lewym ręku niemowlę, a w prawej dłoni – sierp. Obok „polowa”
kołyska z tkaniny. PME 35276

{65} Sculpture “The family”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1977. Pine wood, nails, oil paints. PME 40913

{52} Rzeźba „Małgorzata”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow. łukowski, woj.
lubelskie), 1973. Drewno lipowe, farby plakatowe, lakier bezbarwny. Kobieta
niesie na plecach dziecko. PME 36650

{55} Rzeźba „Nasz chleb”, Edward Kołacz, Szczecin (woj. zachodniopomorskie),
1974. Drewno liściaste, pokost. Kobieta trzyma bochen chleba, obok dzieci.
PME 38699
{56} Rzeźba „Kobieta z dzieckiem”, Stanisław Denkiewicz, Jedlnia Kościelna
(pow. radomski, woj. mazowieckie), 1974. Drewno liściaste, farby olejne. PME
38708
{57} Rzeźba „Mały Kopernik”, Ludwik Szczepanik, Antoniówka (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1975. Kamień, farby olejne. Kobieta z dzieckiem na
kolanach; w rękach dziecka – kula. PME 38836, [387]
{58} Rzeźba „Kiszenie kapusty”, Marian Łubianka, Budziska (pow. łukowski, woj.
lubelskie), 1976. Drewno liściaste, farby plakatowe. Dziecko ugniata kapustę
w beczce. PME 39669, [383]
{59} Rzeźba „Rodzina”, Edward Kołacz, Szczecin (woj. zachodniopomorskie),
1977. Drewno, pokost, oliwka. Mężczyzna, kobieta i dziecko zwróceni twarzami
do siebie. PME 40902
{60} Płaskorzeźba „Obiad w rodzinie”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow. łukowski, woj. lubelskie), 1977. Drewno lipowe, farby plakatowe, lakier bezbarwny.
Rodzina przy stole, na którym ustawiony jest posiłek. PME 40903

{66} Sculpture “A worker’s family”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Pine wood, nails, wire, oil and poster paints. PME 40914
{67} Sculpture “Daddy is rocking me”, Wincenty Krajewski, Ojżarów (pow.
wałbrzyski, woj. dolnośląskie), 1977. Hardwood, oil paints. PME 40920
{68} Sculpture “The family on a holiday”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Linden wood, poster paints. PME 41299
{69} Sculpture “A family portrait”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Hard coal, clear varnish. PME 41301
{70} Sculpture “Welcome back from work”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977, Hard coal, clear varnish. PME 41302
{71} Sculpture “The musical family”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Hard coal, clear varnish. PME 41303
{72} Sculpture “The family during the milking”, Maria Chudoba, Bytom (woj.
śląskie), 1977. Hard coal, clear varnish. PME 41304
{73} Sculpture “The family”, Stanisław Majewski, Sternalice (pow. oleski, woj.
opolskie), 1977. Board, hardwood, poster paints, glue, nails. PME 41305
{74} Sculpture “Potato harvest”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Hardwood, poster paints. PME 41309
{75} Sculpture “A family and bread”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie), 1977. Building material (suporeks). PME 41310
{76} Sculpture “May Day parade”, Zenon Głód, Paszyn (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1977. Linden wood, nails, poster paints. PME 41312
{77} Sculpture “The peasant family”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Wood, nails, oil paints. PME 41314

{63} Rzeźba „Szczęśliwa rodzina”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1976. Tworzywo budowlane (suporeks), farba klejowa. Postaci
ciasno objętych mężczyzny, kobiety oraz trojga dzieci. PME 40911, [356]
{64} Rzeźba „Rodzina modląca się”, Zenon Głód, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, gwoździe. Rodzice
i dzieci przed kapliczką. PME 40912
{65} Rzeźba „Rodzina”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Drewno sosnowe, gwoździe, farby olejne. Kobieta w sukni
i płaszczu, mężczyzna w długiej szacie z długą laską oraz dziewczynka. Inspiracja Świętą Rodziną? PME 40913
{66} Rzeźba „Rodzina robotnicza”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno sosnowe, gwoździe, drut, farby olejne i plakatowe. Rodzice z trojgiem dzieci. PME 40914
{67} Rzeźba „Tatuś mnie buja”, Wincenty Krajewski, Ożarów (pow. wałbrzyski,
woj. dolnośląskie), 1977. Drewno liściaste, farby olejne. Rodzina wielopokoleniowa: dziadek z fajką, babcia przy kołowrotku, kobieta pochylona nad uczącym
się chłopcem, mężczyzna podnoszący wysoko dziecko i dziewczynka wyciągająca ręce do mężczyzny. PME 40920
{68} Rzeźba „Rodzina w dniu świątecznym”, Bronisław Chojęta, Adamów (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Drewno lipowe, farby plakatowe. Dwoje dorosłych i piątka dzieci w różnym wieku przy stole. PME 41299
{69} Rzeźba „Portret rodziny”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977. Węgiel kamienny, lakier bezbarwny. Rodzice i dzieci złączeni uściskiem. PME 41301
{70} Rzeźba „Przywitanie z pracy”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie),
1977. Węgiel kamienny, lakier bezbarwny. Górnik, kobieta i chłopiec złączeni
uściskiem. PME 41302
{71} Rzeźba „Muzykująca rodzina”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Węgiel kamienny, lakier bezbarwny. Grający na harmonii mężczyzna, za nimi
dwaj chłopcy. PME 41303
{72} Rzeźba „Rodzina przy dojeniu”, Maria Chudoba, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Węgiel kamienny, lakier bezbarwny. Mężczyzna i chłopiec trzymają krowę,
kobieta doi. PME 41304

{80} Sculpture “The Pogwizdów Family”, Ewa Pogwizd, Mystków (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Wood from apple and pine trees, poster
paints, nails. PME 41317
{81} Sculpture “Woman with a child”, Ewa Pogwizd, Mystków (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Hardwood, oil paints. PME 41319
{82} Relief “Family during a ceremony”, Józef Serwik, Lubań (pow. lubański, woj.
dolnośląskie), 1977. Hardwood, poster paints, oil paints. PME 41322
{83} Sculpture “Press interview on a farm”, Bolesław Suska, Budziska (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Wood, poster paints, oil paints. PME 41325
{84} Sculpture “Family at a village wedding”, Wacław Suska, Dąbrówka II (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Hardwood, leather, string, nails, glue, poster
paints, varnish. PME 41327
{85} Sculpture “Family”, Mieczysław Żegliński, Rylsk Duży (pow. rawski, woj.
łódzkie), 1977. Linden wood, poster paints. PME 41328
{86} Sculpture “Grandfather with granddaughter”, Mieczysław Żegliński, Rylsk
Duży (pow. rawski, woj. łódzkie), 1977. Linden wood, poster paints. PME 41329

zerunki

{54} Rzeźba „Konfesjonał”, Wiktor Rysio, Świnice Warckie (pow. łęczycki, woj.
łódzkie), 1974. Drewno, brystol, farby olejne. Przy konfesjonale klęczą mężczyzna i chłopiec. PME 38643

{64} Sculpture “A praying family”, Zenon Głód, Paszyn (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1977. Hardwood, poster paints, nails. PME 40912

{62} Rzeźba „Rodzina”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1976. Drewno liściaste, farby plakatowe. Zastawiony stół, za nim pięć postaci
dorosłych i pięć dziecięcych. PME 40910

{79} Sculpture “The miner’s family”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Pine wood, wire, nails, oil and poster paints. PME 41316

wi

{53} Rzeźba „Chłopiec”, Szczepan Mucha, Szale (pow. sieradzki, woj. łódzkie),
1974. Drewno, pokost, farba, tusz. Stojący nagi chłopiec z podniesionymi rękami. PME 38605, [403]
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{62} Sculpture “Family”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1976. Hardwood, poster paints. PME 40910

{87} Sculpture “Grandma with granddaughters”, Mieczysław Żegliński, Rylsk
Duży (pow. rawski, woj. łódzkie), 1977. Linden wood, poster paints. PME 41330
{88} Sculpture “Family”, Marian Ulc, Szałas (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1977. Hardwood, poster paints, varnish. PME 41331
{89} Sculpture “A working family”, Marian Ulc, Szałas (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Hardwood, poster paints, varnish. PME 41332
{90} Sculpture “Mother feeding a child”, Wawrzyniec Głąb, Krzczonów (pow.
lubelski, woj. lubelskie), 1977. Hardwood, oil paints, clear varnish. PME 41333
{91} Sculpture “Golden wedding anniversary”, Stanisław Kulis, Borzęcin (pow.
brzeski, woj. małopolskie), 1977. Wood, oil paints. PME 41337
{92} Sculpture “Golden wedding anniversary”, Jarosław Furgała, Polwica
(pow. oławski, woj. dolnośląskie), 1977. Hardwood, poster paints, wood stain,
ink. PME 41338
{93} Sculpture “By the cradle”, Zbigniew Okopski, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Hard coal, clear varnish. PME 41341
{94} Sculpture “The sad family”, Ludwik Szczepanik, Antonówka-Zakrzówek
(pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1977. Stone, oil paints. PME 41342
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{73} Rzeźba „Rodzina”, Stanisław Majewski, Sternalice (pow. oleski, woj. opolskie), 1977. Płyta, drewno liściaste, farby plakatowe, klej, gwoździe. Przy stole
rodzice i dziecko, przy piecu przędąca kobieta i kołyska. PME 41305

{95} Sculpture “Golden wedding anniversary”, Tadeusz Lemieszek, Budziska
(pow. łukowski, woj. lubelskie), 1977. Hardwood, poster paints. PME 41344

{86} Rzeźba „Dziadek z wnuczką”, Mieczysław Żegliński, Rylsk Duży (pow.
rawski, woj. łódzkie), 1977. Drewno lipowe, farby plakatowe. Siedzący na ławce
starszy mężczyzna trzymający na kolanach dziecko. PME 41329

{110} Sculpture “The Kochanowski family under the linden tree”, Antoni Baran,
Gorzałków-Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1980. Hardwood, poster
paints, gold paint, oil paint, varnish. PME 43810

{87} Rzeźba „Babcia z wnuczkami”, Mieczysław Żegliński, Rylsk Duży (pow.
rawski, woj. łódzkie), 1977. Drewno lipowe, farby plakatowe. Siedząca na ławce
kobieta trzyma przykryte rogami chusty dwoje dzieci. PME 41330

{111} Sculpture “Guardian Angel”, Jan Giełdoń, Czarna Woda (pow. starogardzki, woj. pomorskie), 1980s. Hardwood, poster paints, oil paints. PME 44711

{74} Rzeźba „Wykopki”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1977. Drewno liściaste, farby plakatowe. Scena wykopków; dwoje dzieci przy
ognisku. PME 41309
{75} Rzeźba „Rodzina z chlebem”, Tadeusz Żak, Łazy (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Tworzywo budowlane (suporeks). Mężczyzna z chlebem,
obok kobieta obejmująca troje dzieci. PME 41310
{76} Rzeźba „Pochód pierwszomajowy”, Zenon Głód, Paszyn (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Drewno lipowe, gwoździe, farby plakatowe.
Mężczyzna, chłopiec i kobieta niosą chorągiewki z napisem „1 maja”. PME 41312
{77} Rzeźba „Rodzina chłopska”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno, gwoździe, farby olejne. Kobieta z widłami,
dziecko z grabiami i mężczyzna z kosą. PME 41314

{80} Rzeźba „Rodzina Pogwizdów”, Ewa Pogwizd, Mystków (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno z jabłoni i sosny, farby plakatowe, gwoździe.
Prezentacja rodziny. Dzieci w różnym wieku, o trudnej do określenia płci. PME
41317
{81} Rzeźba „Kobieta z dzieckiem”, Ewa Pogwizd, Mystków (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno liściaste, farby olejne. PME 41319
{82} Płaskorzeźba „Rodzina podczas uroczystości”, Józef Serwik, Lubań (pow.
lubański, woj. dolnośląskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, farby
olejne. PME 41322
83} Rzeźba „Wywiad PR w gospodarstwie wiejskim”, Bolesław Suska, Budziska
(pow. łukowski, woj. lubelskie), 1977. Drewno, farby plakatowe, farby olejne.
Scena przeprowadzania wywiadu z mieszkańcami wsi. PME 41325
{84} Rzeźba „Rodzina na wiejskim weselu”, Wacław Suska, Dąbrówka II (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Drewno liściaste, skóra, sznurek, gwoździe, klej,
farby plakatowe, lakier. PME 41327
{85} Rzeźba „Rodzina”, Mieczysław Żegliński, Rylsk Duży (pow. rawski, woj.
łódzkie), 1977. Drewno lipowe, farby plakatowe. Modlący się kobieta, mężczyzna i dzieci. PME 41328
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{98} Sculpture “Grandma playing with her grandson”, Wiktor Rysio, Świnice
Warckie (pow. łęczycki, woj. łódzkie), 1977. Hardwood, oil paints. PME 41352
{99} Sculpture “Highlander family by haymaking”, Jan Zachwieja, Szczawnica
(pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1977. Wrought iron, oil. PME 41354
{100} Sculpture “Breaking the Wafer”, Stanisław Korpa, Ruda (pow. sieradzki,
woj. łódzkie), 1976. Wood, oil paints. PME 41490, [384]
{101} Sculpture “A mother’s duties”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Wood, plywood, plant fiber, oil paints,
poster paints. PME 41493
{102} Sculpture “A father’s duties”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Wood, plywood, plant fiber, oil paints, poster
paints. PME 41494

{88} Rzeźba „Rodzina”, Marian Ulc, Szałas (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, pokost. Mężczyzna z kwiatem w ręce
i kobieta z dzieckiem na kolanach. PME 41331
{89} Rzeźba „Pracująca rodzina”, Marian Ulc, Szałas (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, pokost. Mężczyzna trzyma
w ręku grabie, kobieta koszyk, a dziecko kwiat. PME 41332
{90} Rzeźba „Matka karmiąca dziecko”, Wawrzyniec Głąb, Krzczonów (pow.
lubelski, woj. lubelskie), 1977. Drewno liściaste, farby olejne, lakier bezbarwny.
Siedzące postacie kobiety i dziecka, przed nimi miska, kobieta trzyma w ręce
łyżkę. PME 41333
{91} Rzeźba „Złote gody”, Stanisław Kulis, Borzęcin (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1977. Drewno, farby olejne. Jubilaci uhonorowani orderami, wokół
rodzina, dzieci trzymają kwiaty. PME 41337

{103} Sculpture “Haymaking”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Wood, flaxboard, hemp tow, poster paints, oil paints,
nails. PME 41495, [354]

{92} Rzeźba „Złote gody”, Jarosław Furgała, Polwica (pow. oławski, woj. dolnośląskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe, bejca, tusz. Przed domem
dwanaście postaci ustawionych jak do rodzinnej fotografii; dwoje dzieci na
rękach. PME 41338

{104} Sculpture “Working in the orchard”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), c. 1977. Wood, hemp tow, poster paints, nails.
PME 41496

{93} Rzeźba „Przy kołysce”, Zbigniew Okopski, Bytom (woj. śląskie), 1977.
Węgiel kamienny, lakier bezbarwny. Kobieta i mężczyzna obejmują dziecko
w kołysce. PME 41341

{105} Sculpture “Work in the field”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), c. 1977. Wood, hemp tow, poster paint, plywood, oil
paint, crayon, wicker. PME 41497

{94} Rzeźba „Smutna rodzina”, Ludwik Szczepanik, Antonówka-Zakrzówek
(pow. garwoliński, woj. mazowieckie), 1977. Kamień, farby olejne. Grupa trzech
osób złączonych w uścisku: ojca, matki i dziecka z wyciągniętymi ku nim
rękami. PME 41342

{106} Sculpture “The Jewish family”, Tadeusz Cąkała, Sobiska (pow. łukowski,
woj. lubelskie), 1974. Wood, polychrome. PME 41707
{107} Sculpture “Christmas carollers”, J. Ceremok, Warszawa (woj. mazowieckie), 1977. Hardwood, poster paints, oil paints. PME 42162
{108} Sculpture “St. Nicholas”, Władysław Sikora, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie, 1979. Hardwood, poster paints. PME 42773
{109} Sculpture “The sad parting of J. Kochanowski with his daughter Urszula”, Antoni Baran, Gorzałków-Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1980.
Hardwood, poster paints. PME 43809

{95} Rzeźba „Złote gody”, Tadeusz Lemieszek, Budziska (pow. łukowski, woj.
lubelskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe. Postacie (w tym dzieci)
przedstawione na portrecie . PME 41344
{96} Rzeźba „Dziadkowie z wnukami”, Tadeusz Lemieszek, Budziska (pow.
łukowski, woj. lubelskie), 1977. Drewno liściaste, farby plakatowe. Kobieta,
mężczyzna, dwie dziewczynki i chłopiec. PME 41345
{97} Rzeźba „Prace w domu”, Jan Krajewski, Zawidz Kościelny (pow. sierpecki,
woj. mazowieckie), 1977. Drewno liściaste, farby temperowe, lakier bezbarwny. Mężczyzna przy żarnach, kobieta z dzieżą oraz kobieta karmiąca leżące
w kołysce dziecko; w głębi dziewczynka i chłopiec. PME 41346

{112} Sculpture “Woman with a child”, Jan Giełdoń, Czarna Woda (pow. starogardzki, woj. pomorskie), c. 1967. Pine wood, oil paints, varnish. PME 44724
{113} Sculpture “Dad’s return”, Stanisław Cierniak, Kolonia Rybacka (pow.
węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie), 1980s. Hardwood and softwood.
PME 44759
{114} Sculpture “That’s what your father was like”, Michał Prokopiuk, Bazylia
(pow. łęczycki, woj. łódzkie), 1982. Hardwood, oil paints. PME 45945
{115} Sculpture “Guardian Angel”, Władysław Sikora, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie), 1983. Plywood, hardwood, water paints, nails. PME
45966
{116} Sculpture “The Little Match Girl”, Michał Prokopiuk, Bazylia (pow. łęczycki, woj. łódzkie), c. 1985. Hardwood, oil paints, wood stain. PME 47491, [402]
{117} Sculpture “Witos with his family”, Antoni Baran, Opoczno-Gorzałków
(pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Hardwood, clear varnish, oil paints, poster
paints. PME 47915
{118} Sculpture “Woman with a Child”, Jadwiga Matusiak, Witonia (pow. łęczycki, woj. łódzkie), 1987. Wood, poster paints. PME 49266

zerunki

{79} Rzeźba „Rodzina górnicza”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno sosnowe, drut, gwoździe, farby olejne i plakatowe. Postać dziecka, do którego rodzice wyciągają ręce. PME 41316

{97} Sculpture “Work at home”, Jan Krajewski, Zawidz Kościelny (pow. sierpecki, woj. mazowieckie), 1977. Hardwood, tempera paints, clear varnish. PME
41346
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{78} Rzeźba „Rodzina górnicza”, Stanisław Mika, Paszyn (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno sosnowe, drut, gwoździe, farby olejne i plakatowe. Mężczyzna z górniczym młotem, kobieta oraz dziewczynka. PME 41315

{96} Sculpture “Grandparents with grandchildren”, Tadeusz Lemieszek, Budziska (pow. łukowski, woj. lubelskie), 1977. Hardwood, poster paints. PME 41345

{119} Sculpture “Lord Jesus with children”, Stefan Sowiński, Chałupki (pow.
kielecki, woj. świętokrzyskie), 1988. Baked clay, glaze. PME 49933
{120} Sculpture “The violinist Janko the Musician”, Bronisław Uszyński, Kiełpiniec (pow. sokołowski, woj. mazowieckie), 1960. Wood, poster paints, oil
paints. PME 52535
{121} Sculpture “John Paul II with children”, Jan Szymański, Kutno (pow. kutnowski, woj. łódzkie), 2008. Wood. PME 57085
Painting
{122} Painting with two girls, Maria Wątrobina, Sutków (pow. dąbrowski, woj.
małopolskie), around 1950. Paper, water paints. PME 3901
{123}“Displacement”, painting, Weronika Jachim, Radwan (pow. dąbrowski, woj.
małopolskie), c. 1950. Cardboard, tempera. PME 3921, [420]
{124} Painting “With the Turoń”, Jadwiga Kosal, Nowy Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1956. Glass, tempera. PME 10255

551

552

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

Muzealia – {noty}

Museum exhibits – {notes}

{98} Rzeźba „Babcia bawiąca wnuka”, Wiktor Rysio, Świnice Warckie (pow.
łęczycki, woj. łódzkie), 1977. Drewno liściaste, farby olejne. Kobieta podtrzymuje
siedzące na jej kolanach dziecko. PME 41352

{125} The painting “Polka szurana”, Jadwiga Kosal, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1956. Glass, tempera. PME 10257

{110} Rzeźba „Rodzina Kochanowskich pod lipą”, Antoni Baran, Gorzałków-Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1980. Drewno liściaste, farby plakatowe, farba złota, farba olejna, lakier. Przy stole pośrodku siedzi poeta
z otwartą książką obok kobieta i dziewczynka. PME 43810

{142} Painting “The procession”, Katarzyna Gaweł, Zielonki (pow. krakowski,
woj. małopolskie), 1975. Tempera on hardboard. PME 39344

{99} Rzeźba „Góralska rodzina przy sianokosach”, Jan Zachwieja, Szczawnica
(pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1977. Żelazo kute, olej. Scena przy sianokosach, obok dziecko w kołysce z płachty. PME 41354
{100} Rzeźba „Łamanie opłatkiem”, Stanisław Korpa, Ruda (pow. sieradzki, woj.
łódzkie), 1976. Drewno, farby olejne. Scena dzielenia się opłatkiem: postacie
gospodarza, jego żony i dzieci (jeden z chłopców całuje ojca w dłoń). PME
41490, [384]

{127} Painting “Picking cherries”, Zofia Słaba, Błażowa Dolna (pow. rzeszowski,
woj. podkarpackie), before 1958. Watercolour on paper. PME 15959
{128} Painting “For ours and yours...”, Leokadia Kosiniak, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), before 1959. Tempera on paper. PME 15967
{129} Painting “Concentration camp”, Felicja Kosiniak, Zalipie (pow. dąbrowski,
woj. małopolskie), before 1959. Paper / cardboard, water-based paints. PME
16156, [358]
{130} Painting “Protest”, Maria Kiwior, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), 1955. Teempera on cardboard. PME 16966
{131} Painting “Village – 10th anniversary of People’s Poland”, Maria Kiwior,
Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), before 1959. Paper, tempera paints.
PME 17011

{103} Rzeźba „Sianokosy”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1977. Drewno, płyta paździerzowa, pakuły konopne, farby
plakatowe, farby olejne, gwoździe. Mężczyzna z kosą i chłopiec z grabiami.
PME 41495, [354]

{132} Painting “The tractor”, Walentyna Klimkiewicz, Sławatycze (pow. bialski,
woj. lubelskie), 1954. Watercolour on cardboard. PME 20207

{104} Rzeźba „Praca w sadzie”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), ok. 1977. Drewno, pakuły konopne, farby plakatowe,
gwoździe. Mężczyzna i dziecko pod jabłonią. PME 41496
{105} Rzeźba „Praca w polu”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), ok. 1977. Drewno, pakuły konopne, farba plakatowa, sklejka,
farba olejna, kredka, wiklina. Kobieta z koszykiem i dziewczynka. PME 41497
{106} Rzeźba „Rodzina żydowska”, Tadeusz Cąkała, Sobiska (pow. łukowski,
woj. lubelskie), 1974. Drewno, polichromia. Tradycyjną rodzina żydowska:
dziadek, rodzice i dzieci. PME 41707
{107} Rzeźba „Kolędnicy”, J. Ceremok, Warszawa (woj. mazowieckie), 1977.
Drewno liściaste, farby plakatowe, farby olejne. Trzech kolędników w tym
dziecko z głową Turonia. PME 42162
{108} Rzeźba „Św. Mikołaj”, Władysław Sikora, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie), 1979. Drewno liściaste, farby plakatowe. Postać Mikołaja
w biskupich szatach i dwoje dzieci. PME 42773
{109} Rzeźba „Smutne rozstanie J. Kochanowskiego ze swą córką Urszulą”,
Antoni Baran, Gorzałków-Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1980.
Drewno liściaste, farby plakatowe. Poetaw długiej szacie, trzyma na kolanach
trumienkę dziecka. PME 43809

{133} Painting “Indulgence fair”, Józef Tadeusz Balukiewicz, Warszawa (woj.
mazowieckie), 1850. Watercolour on paper. PME 28245
{134} Painting “Dad’s Return”, Stanisław Karulak, Hrubieszów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), mid 20th century. Fiberboard, oil. PME 33589
{135} Drawing “Unemployment in Silesia”, Teofil Ociepka, Bydgoszcz (woj.
kujawsko-pomorskie), 1935. Pencil sketch on cardboard. PME 34462, [418]
{136} Painting “Genre Scene”, Kazimierz Adamiec, Łódź (woj. łódzkie), 1960-70s.
Oil on canvas. PME 35079
{137} Painting “The harvest”, Weronika Ratyna, Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), 1973. Oil on canvas. PME 37011
{138} Painting “Sleigh ride”, Aldona Rzadkiewicz, Koziebrody (pow. płoński, woj.
mazowieckie), 1973. Cardboard, poster paints. PME 37026
{139} Painting “Kanoniczna Street”, Halina Dąbrowska, Kraków (woj. małopolskie), 1973. Oil on board. PME 37143
{140} Painting “Motherhood”, Bogdan Lesiński, Tczew (pow. tczewski, woj.
pomorskie), 1974. Tempera, cardboard, varnish. PME 38676, [382]
{141} Painting “Spring morning”, Tomasz Tereń, Opole (pow. opolskie, woj.
opolskie), 1970s. Oil on a fibreboard. PME 38681

{112} Rzeźba „Kobieta z dzieckiem”, Jan Giełdoń, Czarna Woda (pow. starogardzki, woj. pomorskie), ok. 1967. Drewno sosnowe, farby olejne, lakier.
Niemowlę wtulone w matkę. PME 44724
{113} Rzeźba „Powrót taty”, Stanisław Cierniak, Kolonia Rybacka (pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie), lata 80. XX w. Drewno liściaste i iglaste.
Grupa dzieci klęczących przed kapliczką. PME 44759
{114} Rzeźba „Takim był Twój ojciec”, Michał Prokopiuk, Bazylia (pow. łęczycki,
woj. łódzkie), 1982. Drewno liściaste, farby olejne. Matka i syn z fotografią
mężczyzny w mundurze. PME 45945
{115} Rzeźba „Anioł Stróż”, Władysław Sikora, Częstochowa (pow. częstochowski, woj. śląskie), 1983. Sklejka, drewno liściaste, farby wodne, gwoździe. Anioł
i dwoje dzieci. PME 45966
{116} Rzeźba „Dziewczynka z zapałkami”, Michał Prokopiuk, Bazylia (pow. łęczycki, woj. łódzkie), ok. 1985. Drewno liściaste, farby olejne, bejca. Pochylona
dziewczynka wyciągająca z woreczka pudełka zapałek. PME 47491, [402]
{117} Rzeźba „Witos z rodziną”, Antoni Baran, Opoczno-Gorzałków (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1986. Drewno liściaste, lakier bezbarwny, farby olejne,
farby plakatowe. Witos w chłopskiej sukmanie, obok żona w stroju ludowym,
między nimi dziewczynka. PME 47915
{118} Rzeźba „Kobieta z dzieckiem”, Jadwiga Matusiak, Witonia (pow. łęczycki,
woj. łódzkie), 1987. Drewno, farby plakatowe. Przedstawia siedzącą postać
kobiecą w długich szatach, trzymającą na rękach małe dziecko. Wizerunek
nawiązujący do Matki Boskiej z Dzieciątkiem. PME 49266
{119} Rzeźba „Pan Jezus z dziećmi”, Stefan Sowiński, Chałupki (pow. kielecki,
woj. świętokrzyskie), 1988. Glina wypalana, glazura.. PME 49933
{120} Rzeźba „Skrzypek Janko Muzykant”, Bronisław Uszyński, Kiełpiniec (pow.
sokołowski, woj. mazowieckie), 1960. Drewno, farby plakatowe, farby olejne.
Chłopiec w długim płaszczu i kapeluszu, grający na skrzypcach. PME 52535
{121} Rzeźba „Jan Paweł II z dziećmi”, Jan Szymański, Kutno (pow. kutnowski,
woj. łódzkie), 2008. Drewno. Papież otaczający płaszczem troje modlących
się dzieci. PME 57085

{144} Painting “At the spinning wheel”, Jolanta Peksa, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 40940
{145} Painting “Family photograph”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 40941
{146} Painting “A family’s march towards the light”, Anna Binkuńska, Wrocław
(woj. dolnośląskie), 1977. Oil on canvas. PME 40985
{147} Painting “Childhood with grandma and grandchildren”, Anna Binkuńska,
Wrocław (woj. dolnośląskie), 1977. Oil on canvas. PME 40986
{148} Painting “The family house”, Michał Rusewicz, Jerzmanice Zdrój (pow.
złotoryjski, woj. dolnośląskie), 1976; Cardboard, pencil, pen, oil paints, clear
varnish, typing paper. PME 40988
{149} Painting “A family resting”, Michał Rusewicz, Jerzmanice Zdrój (pow.
złotoryjski, woj. dolnośląskie), 1976. Fiberboard, oil paints. PME 40989
{150} Painting “A family”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41389

zerunki

{102} Rzeźba „Obowiązki ojca”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Drewno, sklejka, włókno roślinne, farby olejne, farby
plakatowe. Mężczyzna z nosidłami na ramionach, obok dziecko. PME 41494

{111} Rzeźba „Anioł Stróż”, Jan Giełdoń, Czarna Woda (pow. starogardzki, woj.
pomorskie), lata 80. XX w. Drewno liściaste, farby plakatowe, farby olejne. Anioł
obejmuje dziecko. PME 44711

{143} Painting “Let’s drink milk”, Maria Słonicz, Świeradów Zdrój (pow. lubański, woj. dolnośląskie), 1974. Tempera, drawing cardboard, bristol board. PME
39639
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{101} Rzeźba „Obowiązki matki”, Stanisław Hołda, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1977. Drewno, sklejka, włókno roślinne, farby olejne,
farby plakatowe. Kobieta przy kuchni węglowej, obok kołyska z niemowlęciem
owiniętym w becik. PME 41493

{126} Painting “Swinging with a book”, Józef Hulka, Łękawica (pow. żywiecki,
woj. śląskie), 1958. Glass, oil paints. PME 10294, [378]

{151} Painting “Under the pear tree”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41393
{152} Painting “Supper”, Zofia Gąsienica-Roj, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41395
{153} Painting “A small cradle”, Zofia Gąsienica-Roj, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41396
{154} Painting “Angelus”, Janina Walczak-Budzicz, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints, gold paint. PME 41399
{155} Painting “A decent holiday”, Janina Jarosz, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41401
{156} Painting “By the fire”, Władysław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41402
{157} Painting “In the room”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41404
{158} Painting “Baptism”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41405
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Malarstwo

{159} Painting “Podłaźnik wreaths during Chrismtas Eve”, Władysław Walczak,
Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41407

{134} Obraz „Powrót taty”, Stanisław Karulak, Hrubieszów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), poł. XX w. Płyta pilśniowa, olej. Pod krzyżem modlące się
dzieci i ukryty za drzewem mężczyzna z maczugą (ilustracja ballady Adama
Mickiewicza). PME 33589

{176} Painting “Fun in the forest”, Jan Sidor, Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), 1986. Oil on hardboard. PME 50265

{122} Malowanka z dwoma dziewczynkami, Maria Wątrobina, Sutków (pow.
dąbrowski, woj. małopolskie), ok. 1950. Papier, farby wodne. Stojące naprzeciw siebie dziewczynki otacza wić roślinna z kwiatami, kanarkami i papugami.
PME 3901
{123} Malowanka „Wysiedlenie”, Weronika Jachim, Radwan (pow. dąbrowski,
woj. małopolskie), ok. 1950. Karton, tempera. Scena wysiedlenia: żandarmi
pilnujący wywózki i ludzie pchający na taczkach dobytek. PME 3921, [420]
{124} Obraz „Z Turoniem”, Jadwiga Kosal, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1956. Szkło, tempera. Kolędnicy witani przez dzieci. PME 10255
{125} Obraz „Polka szurana”, Jadwiga Kosal, Nowy Sącz (pow. nowosądecki,
woj. małopolskie), 1956. Szkło, tempera. Czworo dzieci obserwujących tancerzy
w strojach ludowych. PME 10257

{128} Malowanka „Za naszą i waszą...”, Leokadia Kosiniak, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), przed 1959. Tempera na papierze. Scena powitania
żołnierzy przez mieszkańców wsi. PME 15967
{129} Malowanka „Obóz koncentracyjny”, Felicja Kosiniak, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), przed 1959. Papier/tektura, farby wodne. Scena rodzajowa z czasów okupacji: ogrodzony drutem kolczastym obóz. Na zewnątrz
ogrodzenia kobieta i dziewczynka. PME 16156, [358]
{130} Malowanka „Protest”, Maria Kiwior, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), 1955. Tempera na kartonie. Przedstawienie trzech kobiet idących po
wiejskiej drodze. PME 16966
{131} Malowanka „Wieś – X-lecie Polski Ludowej”, Maria Kiwior, Zalipie (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), przed 1959. Papier, farby temperowe. Scena na wsi.
Przed przedszkolem, w piaskownicy, bawią się dwie dziewczynki. PME 17011

{162} Painting “Orphanhood”, Zygmunt Walenciuk, Kolano (pow. parczewski,
woj. lubelskie), 1935. Oil on hardboard. PME 42702, [359]
{163} Painting “Women at work”, Anna Pitoń, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1980. Glass, tempera, oil paints. PME 43361

{135} Rysunek „Bezrobocie na Śląsku”, Teofil Ociepka, Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), 1935. Szkic ołówkiem na kartonie. Kobiety w łachmanach,
z tobołkami, dzieckiem i psem. PME 34462, [418]

{178} Painting “22nd of July Manifesto”, Władysław Sałdyka, Kąty Wrocławskie
(pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), 1989. Oil on hardboard. PME 50422, [421]

{136} Obraz „Scena rodzajowa”, Kazimierz Adamiec, Łódź (woj. łódzkie), lata
60–70. XX w. Olej na płótnie. Grupka ludzi z dziećmi nad rzeką. (w przeciąganie
albo siłowanie). PME 35079

{179} Painting “Early Spring. Marysia becomes an orphan ”, Leokadia Płonkowa,
Warszawa (woj. mazowieckie), no other data. Tempera and oil paints on paper.
PME 52090, [422]

{164} Painting “Orphans”, Stanisław Dela, Radom (woj. mazowieckie), 1979. Oil
on canvas, varnish. PME 44089

{137} Obraz „Żniwa”, Weronika Ratyna, Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski,
woj. lubelskie), 1973. Olej na płótnie. Sielankowy pejzaż: żniwiarze przy pracy
i bawiące się dzieci. PME 37011

{165} Oil painting “Jan Sobieski with his family”, Michał Rusewicz, Jerzmanice
Zdrój (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie),1981. Oil on hardboard. PME 44387,
[353]

{138} Obraz „Kulig”, Aldona Rzadkiewicz, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1973. Karton, farby plakatowe. Zaprzężone w konie sanie ciągnące
dziecinne sanki. PME 37026

{166} Painting “For you, Mummy/Mother, sister, and I in 1914”, Józef Torka,
Katowice (woj. śląskie), 1982. Oil on hardboard. PME 45174

{139} Obraz „Ulica Kanoniczna”, Halina Dąbrowska, Kraków (woj. małopolskie),
1973. Olej na desce. Starzec z dziewczynką idący drogą. PME 37143

{167} Painting “My childhood”, Józef Torka, Katowice (woj. śląskie), 1982. Oil
on hardboard. PME 45175

{140} Obraz „Macierzyństwo”, Bogdan Lesiński, Tczew (pow. tczewski, woj.
pomorskie), 1974. Tempera, tektura, lakier. Kobieta z dzieckiem na rękach,
obok stoi drugie dziecko i trzyma ją za nogawkę spodni. PME 38676, [382]

{168} Painting “Winter”, Jerzy Sewina, Ruda Śląska (woj. śląskie), 1977. Oil on
canvas. PME 45178
{169} Painting “The Planty part in the snow”, Halina Dąbrowska, Kraków (woj.
małopolskie), 1977. Oil on canvas. PME 45941
{170} Painting “Wincenty Witos – the wojt from Wierzchosławice”, Wiktor
Chrzanowski, Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), 1986. Oil on hardboard. PME
47934
{171} Painting “Leaving Podhale”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. kujawsko-pomorskie), 1983. Glass, paints. PME 47936, [419]
{172} Painting “Threshing flax”, Henryk Burzyński, Ksawerów (pow. pabianicki,
woj. łódzkie), 1986. Glass, oil paints, poster paints. PME 47944

{132} Malowanka „Traktor”, Walentyna Klimkiewicz, Sławatycze (pow. bialski,
woj. lubelskie), 1954. Akwarela na kartonie. Scena rodzajowa: pod drzewem
dwie dziewczynki, w tle pole z traktorem. PME 20207

{173} Painting “A midwife receives a child after baptism”, Henryk Burzyński,
Ksawerów (pow. pabianicki, woj. łódzkie), 1986. Glass, oil paints, poster paints.
PME 47945, [357]

{133} Obraz „Odpust”, Józef Tadeusz Balukiewicz, Warszawa (woj. mazowieckie), 1850. Akwarela na papierze. Scena rodzajowa przy odpustowym straganie.
Widoczna m.in. wieśniaczka z dzieckiem na ręku oraz dwaj chłopcy w sukmanach, z których jeden gra na trąbce. PME 28245

{174} Painting “Carollers”, Jan Sidor, Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski,
woj. lubelskie), 1986. Oil on canvas. PME 48441
{175} Painting “The Sabbath”, Anna Binkuńska, Wrocław (woj. dolnośląskie),
1987. Oil on canvas. PME 49211

{141} Obraz „Wiosenny poranek”, Tomasz Tereń, Opole (pow. opolski, woj.
opolskie), lata 70. XX w. Olej na płycie pilśniowej. Grupka dzieci nad stawem.
PME 38681
{142} Obraz „Procesja”, Katarzyna Gaweł, Zielonki (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1975. Tempera na płycie pilśniowej. Orszak procesyjny, dzieci sypią
kwiaty. PME 39344
{143} Obraz „Pij mleko”, Maria Słonicz, Świeradów Zdrój (pow. lubański, woj.
dolnośląskie), 1974. Tempera, karton rysunkowy, brystol. Kobieta trzymająca
przy ustach kubek i chłopiec. PME 39639
{144} Obraz „Przy warculi”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Kobieta przędąca na kołowrotku, obok
bawią się dzieci. PME 40940
{145} Obraz „Rodzinna fotografia”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Przedstawienie rodziny ustawionej
do fotografii, dwoje dzieci u dorosłych na rękach i dziewczynka z lalką. PME
40941
{146} Obraz „Rodzinny marsz ku światłu”, Anna Binkuńska, Wrocław (woj.
dolnośląskie), 1977. Olej na płótnie. Pochód ludzi różnych zawodów i grup
społecznych. Wśród idących dzieci. PME 40985

{180} Study work “Elsewhere we will wait for the Messiah”, Leokadia Płonkowa, Warsaw (woj. mazowieckie), no other data. Tempera on cardboard, glaze.
PME 52117
{181} Painting “Happy city”, Zofia Dembińska, Białystok (woj. podlaskie), 2000.
Oil on canvas. PME 55016
{182} Painting on glass “Our Lady of Candelaria”, Rozalia Szypuła, Czechowice
Dziedzice (pow. bielski, woj. śląskie), 2004. Glass, ink, tempera paints. PME
55501
{183} Painting “The circus”, Rafał Wróbel, Katowice (woj. śląskie), 1970s, Oil
on plywood. PME 56878
{184} Painting “The procession”, Katarzyna Gaweł, Zielonki (pow. krakowski,
woj. małopolskie), 1970s. Tempera on hardboard. PME 56977

zerunki

{127} Obraz „Zrywanie czereśni”, Zofia Słaba, Błażowa Dolna (pow. rzeszowski,
woj. podkarpackie), przed 1958. Akwarela na papierze. Dziecko wyciągające
w górę rączki do kobiety i mężczyzny zbierających owoce. PME 15959

{161} Painting “Supper”, Piotr Piotrowski, Rabka (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41410

{177} Painting “Winter”, Władysław Sałdyka, Kąty Wrocławskie (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), 1989. Oil on hardboard. PME 50420
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{126} Obraz „Z książką kołysanie”, Józef Hulka, Łękawica (pow. żywiecki, woj.
śląskie), 1958. Szkło, farby olejne. Kobieta siedząca na brzegu kołyski z książką
na kolanach, obok dziewczynka. PME 10294, [378]

{160} Painting “Autumn evening”, Piotr Piotrowski, Rabka (pow. nowotarski,
woj. małopolskie), 1977. Glass, oil paints. PME 41409

{185} Painting “This is my home as they have banished me”, Genowefa Magiera, Wielka Nieszawka (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie), 2012. paper,
cardboard, felt-tip pen, paint. PME 59435
{186} Painting – Untitled, Adam Nidzgorski, Marseille, 2002; crepe paper, ink,
tempera. PME 59572
Cut-out
{187} Cut-out (kodra) “In a rural room”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), before 1948. Glossy paper, cardboard. PME 947, [352]
{188} Cut-out (kodra) “On the way to the baptism ceremony”, Katarzyna Murasówna, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1959. Glossy paper,
cardboard. PME 7243
{189} Cut-out (kodra) “In the orchards”, no other data. Glossy paper, cardboard.
PME 10455, [380]
{190} Cut-out (kodra) “We don’t want war”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1951. Glossy paper, cardboard. PME 10464
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{147} Obraz „Dzieciństwo babci i wnuków”, Anna Binkuńska, Wrocław (woj.
dolnośląskie), 1977. Olej na płótnie. Z lewej strony obrazu wieś dawna, z prawej
wieś współczesna. PME 40986

{191} Cut-out (kodra) “Breakfast”, Janina Strycharska-Wawrykowicz, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), mid 20th century. glossy paper, paper. PME 10466

{159} Obraz „Podłaźnicy na Wigilii”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Rodzina górali wita kolędników.
PME 41407

{208} Cut-out (kodra) “Sewing flax”, Maria Świdrowska, Małszyce (pow. łowicki,
woj. łódzkie), before 1959. Glossy paper, cardboard. PME 18084

{148} Obrazek „Dom rodzinny”, Michał Rusewicz, Jerzmanice Zdrój (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), 1976. Karton, ołówek, długopis, farby olejne, lakier
bezbarwny, papier maszynowy. Dziesięć ponumerowanych postaci przedstawiających rodzinę autora. PME 40988
{149} Obraz „Odpoczynek rodzinny”, Michał Rusewicz, Jerzmanice Zdrój (pow.
złotoryjski, woj. dolnośląskie), 1976. Płyta pilśniowa, farby olejne. Rodzice
z dziećmi na kanapie. PME 40989
{150} Obraz „Rodzina”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Rodzina z trojgiem dzieci zestawiona
z wizerunkiem Adama i Ewy. PME 41389

{153} Obraz „Kołyseczka”, Zofia Gąsienica-Roj, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Matka z nagim niemowlęciem na ręku
stoi obok kołyski. PME 41396
{154} Obraz „Na Anioł Pański”, Janina Walczak-Budzicz, Zakopane (pow.
tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne, złota farba. Kapliczka
z Matką Boską z Dzieciątkiem, pod nią leżące na kocu nagie dziecko, obok
dwie dziewczynki. PME 41399
{155} Obraz „Na godne święta”, Janina Jarosz, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Przyjęcie grupy kolędniczej w góralskim
domu; występ ogląda rodzina, małe dziecko siedzi na kolanach matki. PME
41401
{156} Obraz „Przy ognisku”, Władysław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Zabawa wokół ogniska. Tańczący
góral i chłopiec z ciupagą. PME 41402
{157} Obraz „W izbie”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Góralska rodzina przy zajęciach domowych.
PME 41404
{158} Obraz „Chrzciny”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Ksiądz kropi wodą święconą niemowlę
w zawiniątku. PME 41405

{194} Cut-out – thematic kodra, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki, woj.
łódzkie), around 1956. Glossy paper, cardboard. PME 10501
{195} Cut-out (kodra) “The carousel”, Janina Strycharska-Wawrykowicz, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), mid 20th century. Glossy paper, paper. PME
10509, [413]
{196} Cut-out (kodra) “At home”, Marianna Pietrzak, Błędów (pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1950s. Glossy paper, paper. PME 10540
{197} Cut-outs “The farmstead” and “The village”, Stanisława Bakuła, Strzałki
(pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1950s. Glossy paper. PME 10544, PME
17244
{198} Cut-out (kodra) “Return from the field”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. Łódzkie), mid 20th century. Glossy paper, cardboard. PME 10551
{199} Cut-out (kodra) “In a Łowicz-style room”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. łódzkie), mid 20th century. Glossy paper. PME 10566
{200} Cut-out (kodra) “A wedding party”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy
(powiat łowicki, woj. łódzkie), 1950s. Glossy paper, cardboard. PME 10574,
PME 18101, [415]
{201} Cut-out (kodra) “The crop”, Marianna Pietrzak, Łowicz (pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1953. Glossy paper, cardboard. PME 10864
{202} Cut-out (kodra) “The carousel”, Janina Wawrykowicz, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1950s. Glossy paper, cardboard. PME 15974
{203} Cut-out “The forest”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1950s. Glossy paper. PME 16914
{204} Cut-out “May 1st” , Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1950s. Glossy paper. PME 16916, PME 17241, [414]
{205} Cut-out “The forest”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1950s. Glossy paper. PME 17239, PME 17240, 17245, PME 17246
{206} Cut-out (kodra) „Winding the thread”, Maria Świdrowska, Małszyce
(pow. łowicki, woj. łódzkie), before 1959. Glossy paper, cardboard. PME 18080
{207} Cut-out (kodra) ”Weeding and harvesting of flax”, Maria Świdrowska,
Małszyce (pow. łowicki, woj. łódzkie), before 1959. Glossy paper, cardboard.
PME 18083

{161} Obraz „Wieczerza”, Piotr Piotrowski, Rabka (pow. nowotarski, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Rodzice karmią dzieci jedzeniem z jednej,
wspólnej misy. PME 41410
{162} Obraz „Sierociństwo”, Zygmunt Walenciuk, Kolano (pow. parczewski, woj.
lubelskie), 1935. Olej na płycie pilśniowej. Scena opłakiwania zmarłego przez
wiejską rodzinę. PME 42702, [359]

{209} Cut-out (kodra) “The orchard”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), mid 20th century. Glossy paper, cardboard. PME 18099
{210} Cut-out (kodra) “”The agricultural exhibition”, Stanisława Bogusz, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1950s. Glossy paper, cardboard. PME 18109
{211} Cut-out (kodra) “Fishery”, Józef Surma, Małszyce (powiat łowicki, woj.
łódzkie), around 1950. Glossy paper, cardboard. PME 18136
{212} Cut-out (kodra) “The village”, Maria Góral, Zakościele (pow. tomaszowski,
woj. łódzkie), before 1959. Glossy paper, wrapping paper. PME 19583
{213} Cut-out (kodra) “Rocking a child”, Jadwiga Łukawska, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), mid 20th century. Glossy paper, cardboard. PME 34194

{163} Obraz „Kobiety przy pracy”, Anna Pitoń, Zakopane (pow. tatrzański,
woj. małopolskie),, 1980. Szkło, tempera, farby olejne. Kobiety zajęte pracami
domowymi, na podłodze bawią się dzieci. PME 43361

{214} Cut-out (kodra) “Baby’s bath”, Jadwiga Łukawska, Łowicz (pow. łowicki,
woj. łódzkie), mid 20th century; glossy paper, cardboard. PME 34197

{164} Obraz „Sieroty”, Stanisław Dela, Radom (woj. mazowieckie), 1979. Olej
na płótnie, lakier. Scena na cmentarzu w Zaduszki: troje dzieci klęczących
przy grobie. PME 44089

{215} Cut-outs (kodras), Marianna Muras, Złaków Borowy (pow. łowicki, woj.
łódzkie), before 1969. Glossy paper, cardboard. PME 34202, PME 34224, PME
34225

{165} Obraz olejny „Jan Sobieski z rodziną”, Michał Rusewicz, Jerzmanice Zdrój
(pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), 1981. Olej na płycie pilśniowej. W centrum,
na ustawionych na dywanie fotelach siedząca para (królewska), obok dzieci.
PME 44387, [353]

{216} Cut-out, Anna Rybak, Nowy Bazanów (pow. rycki, woj. lubelskie), no other
data. Glossy paper, cardboard. PME 34477, [381]

{166} Obraz „Tobie moja mamo / Matka, siostra, ja w 1914 r. /”, Józef Torka,
Katowice (woj. śląskie), 1982. Olej na płycie pilśniowej. Obraz stylizowany na
fotografię w atelier. Chłopiec siedzący u matki na kolanach trzyma w dłoni
służącą do zabawy obręcz-koło. PME 45174
{167} Obraz „Moje dzieciństwo”, Józef Torka, Katowice (woj. śląskie), 1982. Olej
na płycie pilśniowej. Pejzaż małomiasteczkowy, kobieta z dzieckiem w wózku
i chłopczyk na rowerze. PME 45175

{217} Cut-out (kodra) “The harvest”, Zofia Wiechno, Wierznowice (pow. łowicki,
woj. łódzkie), 1970s. Glossy paper, cardboard. PME 36204
{218} Cut-out (kodra) “In a room”, Agnieszka Majer, Złaków Borowy (pow. łowicki, woj. łódzkie), around 1977. Glossy paper, bristol cardboard. PME 40942
{219} Cut-out (kodra) „Making butter”, Zofia Wiechno, Wierznowice (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1976. Glossy paper, bristol cardboard. PME 41412
{220} Cut-out (kodra) “Riding a bicycle”, Zofia Wiechno, Wierznowice (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Glossy paper, white bristol cardboard. PME 41413,
[379]

{168} Obraz „Zima”, Jerzy Sewina, Ruda Śląska (woj. śląskie), 1977. Olej na
płótnie. Leśna droga, po której jadą duże sanie, do których dowiązano saneczki
z małym pasażerem. PME 45178

{221} Cut-out (kodra) “At the table”, Justyna Grzegory, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Glossy paper, bristol cardboard. PME 41415

{169} Obraz „Planty w śniegu”, Halina Dąbrowska, Kraków (woj. małopolskie),
1977. Olej na płótnie. Krajobraz zimowy, miejski. dziecko biegnące w kierunku
psa. PME 45941

{222} Cut-out (kodra) “In a room”, Justyna Grzegory, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Glossy paper, bristol cardboard. Scene in the village parade room: in the background made up beds, children (a girl and a boy)
standing facing their parents. PME 41416

{170} Obraz „Wincenty Witos – wójt z Wierzchosławic”, Wiktor Chrzanowski,
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), 1986. Olej na płycie pilśniowej. Wincenty
Witos z Diariuszem Sejmowym w dłoni, obok niego chłopiec z posiłkiem
w koszyku. PME 47934

zerunki

{152} Obraz „Wieczerza”, Zofia Gąsienica-Roj, Zakopane (pow. tatrzański, woj.
małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Rodzina góralska za stołem – ojciec,
matka i ośmiu małych chłopców w tradycyjnych strojach. PME 41395

{193} Cut-out “Storks”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki, woj. łódzkie),
1950s. Glossy paper, cardboard. PME 10488

{160} Obraz „Jesienny wieczór”, Piotr Piotrowski, Rabka (pow. nowotarski,
woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Wizerunek matki, ojca i dziecka
w kołysce. PME 41409

wi

images

{151} Obraz „Pod gruszą”, Jolanta Pęksa, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1977. Szkło, farby olejne. Matka robi na drutach, ojciec w trzyma wędkę
z rybą i zawiniątko z niemowlęciem, na jego kolanach siedzi syn. PME 41393

{192} Cut-out (kodra) “Return from the church”, Marianna Pietrzak, Błędów
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1950s. Glossy paper, paper. PME 10485

{223} Cut-out (kodra) “A family at home”, Marianna Pietrzak, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Glossy paper, bristol board. PME 41422
{224} Cut-out (kodra) “A family in the field”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Glossy paper, bristol board. PME 41423
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{171} Obraz „Wychodźctwo z Podhala”, Zdzisław Walczak, Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1983. Szkło, farby. Na tle szałasu siedząca zatroskana góralka, obok niej dziecko. Mężczyźni wśród drogowskazów: „NA SAKSY”,
„GALICJA-WĘGRy”, „USA-CHICAGO”. W dole na szarfie napis: „GÓRALU CZY
CI NIE ŻAL”. PME 47936, [419]

{225} Cut-out (kodra) “A family at home”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1976. Glossy paper, bristol board. PME 41424

Wycinanka

{172} Obraz „Klepanie lnu”, Henryk Burzyński, Ksawerów (pow. pabianicki, woj.
łódzkie), 1986. Szkło, farby olejne, farby plakatowe. Kobiecie oczyszczającej
wiązkę lnu towarzyszą dzieci. PME 47944
{173} Obraz „Babka przyjmuje dziecko po chrzcie”, Henryk Burzyński, Ksawerów (pow. pabianicki, woj. łódzkie), 1986. Szkło, farby olejne, farby plakatowe.
Scena wizyty rodziców chrzestnych u „babki” – akuszerki po chrzcie niemowlęcia. PME 47945, [357]
{174} Obraz „Kolędnicy”, Jan Sidor, Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), 1986.
Olej na płótnie. Grupa kolędników i widzowie: kobieta, mężczyzna i dzieci.
PME 48441

{177} Obraz „Zima”, Władysław Sałdyka, Kąty Wrocławskie (pow. wrocławski,
woj. dolnośląskie), 1989. Olej na płycie pilśniowej. Dzieci lepiące bałwana, jadące na sankach i ślizgające się po zamarzniętym stawie. PME 50420

{228} Cut-out (kodra) “A prayer for peace”, Jadwiga Łukawska, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1986. Glossy paper, bristol board. PME 47958
{229} Cut-out (kodra) “The interior of the cottage”, Maria Ciechańska, Łódź
(woj. łódzkie), 1986. Bristol board, glossy paper. PME 47964
{230} Cut-out “A contemporary wedding”, Maria Ciechańska, Łódź (woj. łódzkie), 1986. Bristol board, glossy paper. PME 47966
{231} Cut-out “Marriage and Baptism”, Irena Stępień, Łowicz (pow. łowicki, woj.
łódzkie), before 1987. Bristol board, glossy paper. PME 49236
{232} Cut-out “Christmas – Christmas Eve”, Maria Ciechańska, Łódź (woj.
łódzkie), 1987. Bristol board, glossy paper. PME 49603
{233} Cut-out (kodra) “Welcoming the bride and groom coming from the wedding”, Irena Stępień, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1989. Glossy paper,
cardboard. PME 50291
{234} Cut-out (kodra) “Marriage and Baptism”, Irena Stępień, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie),1989. Glossy paper, cardboard. PME 50295

{178} Obraz „Manifest 22 lipca”, Władysław Sałdyka, Kąty Wrocławskie (pow.
wrocławski, woj. dolnośląskie), 1989. Olej na płycie pilśniowej. Przywitanie
żołnierzy przez ludność i fragment Manifestu z czytającą go rodziną. PME
50422, [421]

{182} Obraz na szkle „Matka Boska Gromniczna”, Rozalia Szypuła, Czechowice
Dziedzice (pow. bielski, woj. śląskie), 2004. Szkło, tusz, farby tempery. Rodzice
z dwojgiem dzieci zmierzają z zapalonymi świecami do kościoła, nad nimi
postać Maryi z gromnicą w dłoni. PME 55501

{179} Obraz „Przedwiośnie. Marysia zostaje sierotą”, Leokadia Płonkowa,
Warszawa (woj. mazowieckie), brak innych danych. Tempery i farby olejne na
papierze. We wnętrzu domu, w pościeli leży mężczyzna, przy łóżku płacząca
dziewczyna. PME 52090, [422]

{183} Obraz „Cyrk”, Rafał Wróbel, Katowice (woj. śląskie), lata 70. XX w. Olej na
sklejce. Scena rodzajowa miejska przedstawiająca ludzi, w tym dzieci, idących
do cyrku. PME 56878

{180} Praca studyjna „Gdzie indziej poczekamy na Mesjasza”, Leokadia Płonkowa, Warszawa (woj. mazowieckie), brak innych danych. Tempera na kartonie,
laserunek. Przedstawienie grupy tradycyjnych Żydów, w tym dwóch chłopców
w kipach (jarmułkach) na głowach. PME 52117
{181} Obraz „Szczęśliwe miasto”, Zofia Dembińska, Białystok (woj. podlaskie),
2000. Olej na płótnie. Przedstawienie metaforyczne: kwiat słonecznika, jego
środek wypełniają postacie dorosłych i dzieci w udrapowanych szatach. Każdy
z dorosłych ma w swoim ciele nagą postać dziecka z płonącą świecą. Z prawej strony – płaczące dzieci. W środku obrazu fontanna z aniołkiem i rodziną
pluskającą się w wodzie. PME 55016

{184} Obraz „Procesja”, Katarzyna Gaweł, Zielonki (pow. krakowski, woj. małopolskie), lata 70. XX w. Tempera na płycie pilśniowej. Widoczne dziewczynki
sypiące kwiatki. PME 56977
{184} Obraz „To jes muj dom jak mnie wygnały”, Genowefa Magiera, Wielka
Nieszawka (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie), 2012. Papier, tektura,
flamaster, farba. Rodzina (w tym dzieci) we wnętrzu domu, w otoczeniu ptactwa domowego. PME 59435
{186} Obraz – Bez tytułu, Adam Nidzgorski, Marsylia (Francja), 2002. Bibułka,
tusz, tempera. Przedstawienie czterech postaci. Jedno z dzieci trzymane jest
w ramionach przez dorosłego, drugie stoi przy dorosłym otaczającym dziecko
ręką. PME 59572

{188} Wycinanka (kodra) „W drodze na chrzciny”, Katarzyna Murasówna, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1959. Papier glansowany, karton.
Kopia wycinanki z 1919 r. Rodzina na wozie – kobieta trzyma na kolanach
dziewczynkę ubraną w białą komeżkę. PME 7243
{189} Wycinanka (kodra) „W sadzie”, brak innych danych. Papier glansowany,
karton. Scena zrywania jabłek, na ławce kobieta z chłopcem na kolanach.
PME 10455, [380]
{190} Wycinanka (kodra) „Nie chcemy wojny”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1951. Papier glansowany, karton. Scena z czterema
postaciami (w tym dziecko), dwie kobiety trzymają transparent. PME 10464

{199} Wycinanka (kodra) „W izbie łowickiej”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow.
łowicki, woj. łódzkie), poł. XX w. Papier glansowany. Rodzina z dziećmi: chłopiec
w ludowym stroju bawi się wiatraczkiem, niemowlę (także w stroju ludowym!)
siedzi w kołysce. PME 10566
{200} Wycinanki (kodry) „Wesele”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy (powiat
łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, karton. Zabawa weselna pod gołym niebem, w której uczestniczą również dzieci. PME 10574,
PME 18101, [415]
{201} Wycinanka (kodra) „Plon”, Marianna Pietrzak, Łowicz (pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1953. Papier glansowany, karton. Ofiarowanie przedstawicielom
władzy ludowej wieńca dożynkowego; w scenie uczestniczą dwie dziewczynki.
PME 10864

{191} Wycinanka (kodra) „Śniadanie”, Janina Strycharska-Wawrykowicz, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), poł. XX w. Papier glansowany, papier. Rodzice
z małą córeczką przy śniadaniu. PME 10466

{202} Wycinanka (kodra) „Karuzela”, Janina Wawrykowicz, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, karton. Stylizowana,
Zabawie na karuzeli przygląda się m.in. dziewczynka z zabawką kogucikiem
w dłoni. PME 15974

{192} Wycinanka (kodra) „Powrót z kościoła”, Marianna Pietrzak, Błędów (pow.
łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, papier. Łowiczanie
jadący bryczką; na kolanach matki dziecko w beciku. PME 10485

{203} Wycinanka „Las”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), lata 50. XX w. Papier glansowany. W pracach w lesie biorą udział
dzieci. PME 16914

{193} Wycinanka „Bociany”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, karton. Rodzina przy stole, nad ich
głowami bociany w locie. PME 10488

{204} Wycinanki „1 Maja”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), lata 50. XX w. Papier glansowany. Dzieci z chorągiewkami oraz
dziewczynki w drzwiach domów, udekorowanych chorągiewkami. PME 16916,
PME 17241, [414]

{194} Wycinanka – kodra tematyczna, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki,
woj. łódzkie), ok. 1956. Papier glansowany, karton. Postaci ludzi (w tym dziecko)
i zwierząt oraz kompozycja kwiatowa. PME 10501
{195} Wycinanka (kodra) „Karuzela”, Janina Strycharska-Wawrykowicz, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), poł. XX w. Papier glansowany, papier. Zabawa na
karuzeli obserwowana m.in. przez dziewczynkę, trzymającą w ręku zabawkę
kogucika. PME 10509, [413]
{196} Wycinanka (kodra) „W domu”, Marianna Pietrzak, Błędów (pow. łowicki,
woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, papier. Rodzina przy zajęciach
domowych; przy stole dzieci jedzą i odrabiają lekcje. PME 10540
{197} Wycinanki „Zagroda” i „Wieś”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), lata 50. XX w. Papier glansowany. Wycinanki przedstawiające życie codzienne na wsi. Wśród postaci dzieci bawiące się ze
zwierzętami, zbierające grzyby, pomagające w pracach domowych i niemowlę
leżące w płachcie. PME 10544, PME 17244

zerunki

{176} Obraz „Zabawa w lesie”, Jan Sidor, Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), 1986. Olej na płycie pilśniowej. Grupa szesnaściorga dzieci
podczas zabawy. PME 50265

{227} Cut-out (kodra) “With the Maik”, Władysława Muras, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1985. Bristol board, glossy paper. PME 46384

{187} Wycinanka (kodra) „W wiejskiej izbie”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy
(pow. łowicki, woj. łódzkie), przed 1948. Papier glansowany, karton. Rodzina
z dwojgiem dzieci: chłopiec w ludowym stroju bawi się wiatraczkiem, niemowlę
(także w stroju ludowym!) siedzi w kołysce. PME 947, [352]

wi

images

{175} Obraz „Szabas”, Anna Binkuńska, Wrocław (woj. dolnośląskie), 1987. Olej
na płótnie. Wnętrze pokoju z nakrytym stołem. W pokoju, starzec, kobieta,
mężczyzna i czworo dzieci. PME 49211

{226} Cut-out (kodra) “The interior of a room”, Jadwiga Łukawska, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1985. Glossy paper, bristol board. PME 46381

{198} Wycinanka (kodra) „Powrót z pola”, Maria Kołaczyńska, Retki (pow. łowicki, woj. łódzkie), poł. XX w. Papier glansowany, tektura. Chłopiec z kijkiem
w ręku pogania krowy. PME 10551

{205} Wycinanki „Las”, Stanisława Bakuła, Strzałki (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), lata 50. XX w. Papier glansowany. Wycinanki jednobarwne, przedstawiające pracę i zabawę w lesie m.in. dzieci zbierające grzyby i pasące gęsi.
PME 17239, PME 17240, PME 17245, PME 17246
{206} Wycinanka (kodra) „Zwijanie nici”, Maria Świdrowska, Małszyce (pow.
łowicki, woj. łódzkie), przed 1959. Papier glansowany, karton. Kobieta i dziewczynka w izbie. PME 18080
{207} Wycinanka (kodra) „Pielenie i rwanie lnu”, Maria Świdrowska, Małszyce
(pow. łowicki, woj. łódzkie), przed 1959. Papier glansowany, karton. Kobiety
pracujące przy pieleniu i zrywaniu lnu, towarzyszy im dziewczynka. PME 18083
{208} Wycinanka (kodra) „Siew lnu”, Maria Świdrowska, Małszyce (pow. łowicki,
woj. łódzkie), przed 1959. Papier glansowany, karton. Mężczyźni pracują przy
sianiu lnu, towarzyszy im dziewczynka siedząca w małym wózku z dyszlem.
PME 18084
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{222} Wycinanka (kodra) „W izbie”, Justyna Grzegory, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Papier glansowany, brystol. Rodzice i dzieci w wiejskiej izbie paradnej. PME 41416

{210} Wycinanka (kodra) „Wystawa rolnicza”, Stanisława Bogusz, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w. Papier glansowany, karton. Wśród postaci
dziewczynka oglądająca zagrodę owiec. PME 18109

{223} Wycinanka (kodra) „Rodzina w domu”, Marianna Pietrzak, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977; papier glansowany, brystol. Kobieta kołysząca
dziecko w kołysce, obok dziewczynka w chodziku. PME 41422

{211} Wycinanka (kodra) „Rybołówstwo”, Józef Surma, Małszyce (powiat łowicki, woj. łódzkie), ok. 1950. Papier glansowany, karton. Po połowie ryb: chłopcy
wyjmują ryby z sieci. PME 18136

{224} Wycinanka (kodra) „Rodzina w polu”, Maria Jaros, Niedźwiada (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977. Papier glansowany, brystol. Dzieci towarzyszą
rodzicom przy pracy. PME 41423

{212} Wycinanka (kodra) „Wieś”, Maria Góral, Zakościele (pow. tomaszowski,
woj. łódzkie), przed 1959. Papier glansowany, papier pakowy. Wśród postaci
dziewczynka pomagająca matce karmić drób. PME 19583

{225} Wycinanka (kodra) „Rodzina w domu”, Maria Jaros, Niedźwiada (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1976. Papier glansowany, brystol. Kobieta i mężczyzna
siedzą przy stole i wycinają, obok domu staw, bocian i dziewczynka. PME 41424

{213} Wycinanka (kodra) „Kołysanie dziecka”, Jadwiga Łukawska, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), połowa XX w. Papier glansowany, karton. Kobieta buja
dziecko w kołysce. PME 34194

{226} Wycinanka (kodra) „Wnętrze izby”, Jadwiga Łukawska, Łowicz (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1985. Papier glansowany, brystol. Dziecko w kołysce
i kobieta z butelką. PME 46381

{214} Wycinanka (kodra) „Kąpiel niemowlęcia”, Jadwiga Łukawska, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), połowa XX w. Papier glansowany, karton. Kobieta
z niemowlęciem przy balii. PME 34197

{227} Wycinanka (kodra) „Z maikiem”, Władysława Muras, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1985. Brystol, papier glansowany. Obchody wielkanocne.
PME 46384

{215} Wycinanki (kodry), Marianna Muras, Złaków Borowy (pow. łowicki, woj.
łódzkie), przed 1969. Papier glansowany, karton. Dziecko siedzące w kołysce,
obok matka z butelką w dłoni. PME 34202, PME 34224, PME 34225

{235} {228} Wycinanka (kodra) „Modlitwa o pokój”, Jadwiga Łukawska, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1986. Papier glansowany, brystol. Rodzice z niemowlęciem przed domowym ołtarzykiem. PME 47958

{216} Wycinanka, Anna Rybak, Nowy Bazanów (pow. rycki, woj. lubelskie), brak
innych danych. Papier glansowany, karton. Schematycznie przedstawiona
scena ciągnięcia na sankach dwojga dzieci przed dorosłego opiekuna. PME
34477, [381]

{229} Wycinanka (kodra) „Wnętrze chaty”, Maria Ciechańska, Łódź (woj.
łódzkie), 1986. Brystol, papier glansowany. Dziecko w kołysce, obok kobieta
z grzechotką. PME 47964

{217} Wycinanka (kodra) „Żniwa”, Zofia Wiechno, Wierznowice (pow. łowicki,
woj. łódzkie), lata 70. XX w. Papier glansowany, karton. Pomiędzy kopcami
zboża dorośli i dziecko. PME 36204
{218} Wycinanka (kodra) „W izbie”, Agnieszka Majer, Złaków Borowy (pow. łowicki, woj. łódzkie), ok. 1977. Papier glansowany, brystol. Dziewczynka w stroju
ludowym w kołysce. PME 40942

{230} Wycinanka „Ślub współczesny”, Maria Ciechańska, Łódź (woj. łódzkie),
1986. Brystol, papier glansowany. Wśród gości przed kościołem dzieci z wiązankami kwiatów. PME 47966
{231} Wycinanka „Ślub i chrzest”, Irena Stępień, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), przed 1987. Brystol, papier glansowany. Obok księdza klęczy ministrant,
wśród postaci niemowlę. PME 49236

{219} Wycinanka (kodra) „Ubijanie masła”, Zofia Wiechno, Wierznowice (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1976. Papier glansowany, brystol. PME 41412

{232} Wycinanka „Boże Narodzenie – Wigilia”, Maria Ciechańska, Łódź (woj.
łódzkie), 1987. Brystol, papier glansowany. Chłopiec przy choince trzyma
świeczkę i zapałki. PME 49603

{220} Wycinanka (kodra) „Jazda rowerem”, Zofia Wiechno, Wierznowice
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1977. Papier glansowany, biały brystol. Rodzina na
rowerach. PME 41413, [379]

{233} Wycinanka (kodra) „Powitanie młodych od ślubu”, Irena Stępień, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1989. Papier glansowany, karton. Wśród gości
kobieta trzymająca dziecko. PME 50291

{221} Wycinanka (kodra) „Przy stole”, Justyna Grzegory, Złaków Borowy (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1977;. Papier glansowany, brystol. Za stołem siedzi rodzina. PME 41415

{234} Wycinanka (kodra) „Ślub i chrzest”, Irena Stępień, Łowicz (pow. łowicki,
woj. łódzkie),1989. Papier glansowany, karton. Wśród postaci dziecko w beciku.
PME 50295

Archive materials – {notes}

Fotografie pozowane, strój

Posed photographs, dress

{235} Chłopiec siedzący na ławie przed chałupą w codziennym stroju letnim –
fot. 2. Grupa w strojach biłgorajskich, w tym chłopiec w stroju letnim oparty
o płot – fot. 16. W zespole: Strój biłgorajski, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Bohdan Czarnecki, Harasiuki (pow. niżański, woj. podkarpackie), 1956, Arch. PME N. 93/1-24

{235} A boy sitting on a bench in front of a cottage in a casual summer outfit –
photo. 2. A group in Biłgoraj costumes, including a boy in a summer outfit
leaning against a fence – photo. 16. In the group: Biłgoraj costume, black and
white photography, negative, celluloid film, photo Bohdan Czarnecki, Harasiuki
(pow. niżański, woj. podkarpackie), 1956, Arch. PME N. 93/1-24

{236} Dziewczynka ubierana w strój łowicki przez starszą kobietę oraz pozująca z lalką, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Bohdan
Czarnecki, Złaków Borowy (gm. Zduny, pow. łowicki, woj. łódzkie), 1959, Arch.
PME N. 256/1-3, [397]

{236} A girl being dressed in a Łowicz costume by an older woman and posing with her doll, black and white photography, negative, celluloid film, photo.
Bohdan Czarnecki, Złaków Borowy (gm. Zduny, pow. łowicki, woj. łódzkie),
1959, Arch. PME N. 256/1-3, [397]

{237} Dziewczynka w stroju opoczyńskim stojąca na tle zabudowań wiejskich –
fot. 3. Kilkuletnia dziewczynka w stroju opoczyńskim trzymana na rękach
przez mężczyznę stojącego na podwórzu – fot. 4. W zespole: Strój odświętny
opoczyński, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Piotr
Szacki, Gapinin (Poświętne, pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1969, Arch. PME
N. 672/1-4, [366]

{237} A girl in an Opoczno costume against rural buildings – photo. 3. A girl
a few years old in an Opoczno costume held in his arms by a man standing in
the yard – photo. 4. In the group: Festive Opoczno costume, black and white
photography, negative, celluloid film, photo Piotr Szacki, Gapinin (Poświętne,
pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1969, Arch. PME N. 672/1-4, [366]

{238} Grupa kobiet z dziewczynką w łowickich strojach ludowych – fot. 1-5.
W zespole: Strój łowicki kobiecy, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Witold Rogaliński, Chruślin (gm. Bielawy, pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1974, Arch. PME N. 1215/1-6
{239} Dwie dziewczynki w strojach bytomskich – fot. 2. W zespole: Strój bytomski, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Piekary Śląskie (woj. śląskie), lata 60. XX w., brak innych danych,
Arch. PME N. 2497/1-2, [434]
{240} Dziewczynka w stroju opoczyńskim – fot. 20, 53. W zespole: Kobiety
w stroju opoczyńskim w tańcu, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, opoczyńskie, 1958, brak innych danych,
Arch. PME N. 2744/1-53
{241} Kobiety siedzące z dziećmi na trawie przed kościołem – fot. 1, 6. Chłopcy
w strojach łowickich – fot. 12. W zespole: Łowiczanie w strojach, fotografia
czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Łowicz
(woj. łódzkie), 1961, Arch. PME N. 2656/1-18
{242} Dziewczynka w stroju łowickim, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, fot. Stefan Deptuszewski, Złaków Borowy (gm. Zduny, pow. łowicki, woj. łódzkie), 1959, Arch. PME N. 2759/1-6
{243} Starsze kobiety w strojach tradycyjnych i dzieci w strojach współczesnych przy stoisku z obwarzankami – fot. 2. W zespole: Kobiety w samodziałowych zapaskach opoczyńskich, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze,
fot. Krzysztof Chojnacki, Drzewica (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1965, Arch.
PME I. 18380/1-2

{238} Group of women with a girl in Łowicz folk costumes – photo. 1-5. In the
group: Women’s Łowicz costume, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Witold Rogaliński, Chruślin (gm. Bielawy, pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1974, Arch. PME N. 1215/1-6
{239} Two girls in Bytom costumes – photo. 2., In the group: The Bytom costume, black and white photography, negative, celluloid film, photo Stefan
Deptuszewski, Piekary Śląskie (woj. śląskie), 1960s, no other data, Arch. PME
N. 2497/1-2, [434]

zerunki

{209} Wycinanka (kodra) „Sad”, Elżbieta Żaczek, Złaków Borowy (pow. łowicki,
woj. łódzkie), poł. XX w. Papier glansowany, karton. Mężczyźni zrywają owoce,
towarzyszy im kobieta trzymająca na kolanach dziewczynkę. PME 18099
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{240} Girl in an Opoczno costume – photo. 20, 53. In the group: Dancing women
in Opoczno costumes, black and white photography, negative, celluloid film,
photo Stefan Deptuszewski, opoczyńskie, 1958, no other data, Arch. PME N.
2744/1-53
{241} Women sitting with children on the grass in front of the church – photo. 1, 6.
Boys in Łowicz costumes – photo. 12. In the group: Inhabitants of Łowicz in
costumes, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Stefan
Deptuszewski, Łowicz (woj. łódzkie), 1961, Arch. PME N. 2656/1-18
{242} A girl in a Łowicz costume, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Stefan Deptuszewski, Złaków Borowy (gm. Zduny, pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1959, Arch. PME N. 2759/1-6
{243} Older women in traditional costumes and children in contemporary outfits by a bagel stand – photo. 2. In the group: Women in homespun Opoczno
aprons, black and white photography, print on paper, photo Krzysztof Chojnacki, Drzewica (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1965, Arch. PME I. 18380/1-2
{244} A peasant family with children in folk costumes, black and white photography, print on paper, photo Wanda Modzelewska, atelier Opoczno (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), no other data, Arch. PME I. 5986
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{244} Rodzina chłopska z dziećmi w strojach ludowych, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Wanda Modzelewska, atelier Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie), brak innych danych, Arch. PME I. 5986

{245} Children in folk costumes dancing in the street, black and white photography, print on paper, Zbąszyń (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie), no
other data available, Arch. PME I. 13391

{251} Portret grupowy w strojach ludowych huculskich z dziećmi, fotografia
czarno-biała, negatyw, klisza szklana, Kołomyja, Ukraina, brak innych danych,
Arch. PME Dep. Mich. N. 92 – 105, 198, 203, 207, [375]

{245} Dzieci w strojach ludowych tańczące na ulicy, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Zbąszyń, (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie), lata
60 - 70. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 13391

{246} Children in folk costumes in Przyprostynia, black and white photography,
paper print, Przyprostynia (gm. Zbąszyń, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie), no other data, Arch. PME I. 13392

{252} Chłopiec w stroju łowickim na tle chaty – fot. 9. W zespole: Folklor łowicki,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Jan Bułhak, Łowicz (pow. Łowicki, woj. łódzkie), lata 50. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 16943/1-27

{252} A boy in a Łowicz costume against a cottage – photo. 9. In the group:
Łowicz folklore, black and white photography, print on paper, photo. Jan
Bułhak, Łowicz (pow. Łowicki, woj. łódzkie), 1950s. no other data, Arch. PME
I. 16943/1-27

{246} Dzieci w strojach ludowych w Przyprostyni, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Przyprostynia, (pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie),
lata 60 - 70. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 13392

{247} Children in folk costumes from Opoczno – photos 15, 17, 19, 39, 43, 46. In
the group: The Opoczno folk costume, colour slide, Kraśnica (woj. łódzkie, pow.
opoczyński), 1960s - and 1970s. no other data, Arch. PME P. 678/1-88

{247} Dzieci w opoczyńskich strojach ludowych– fot.15, 17, 19, 39, 43, 46. W zespole: Opoczyński strój ludowy, diapozytyw barwny, Kraśnica (woj. łódzkie,
pow. opoczyński), lata 60 - 70. XX w., brak innych danych, Arch. PME P. 678/1-88

{248} A seated boy in a highlander outfit with a pocket knife and a hoop
– photo. 10. A boy selling bagels – photo. 19. A sitting boy in a highlander
costume – photo. 22. A girl wiping her eyes with a scarf – photo. 63. A girl in
a folk costume with flowers in her hair – photo. 98. A girl in a costume with
a wreath on her head and a bouquet in her hand – photo. 138. A family in an
atelier: a man and a woman with a small child standing next to a woman sitting
on a chair – photo. 156. A boy in a Cracow coat called sukmana in half-profile,
leaning against a chair – photo. 168. In the group: Album with Krieger’s photos, black and white albumen photography, partially coloured, print on paper,
photo Ignacy Krieger, Cracow, end of 19th century, no other data, Arch. PME
I. 91/1-198, [423] [424] [425]

{253} Mężczyzna w stroju tradycyjnym pozujący z chłopcem na tle ostrewek,
fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa,
Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), pocz. lat 30. XX w., brak
innych danych, Arch. PME N. 4110

{249} Portret bosego chłopca w sukmanie i czapce z barankiem, z plecionym
koszykiem w ręku – fot. I. 3125. Portret chłopca w stroju ludowym – fot. I. 3126.
Dwóch chłopców w sukmanach bronowickich, młodszy z palemką – fot. I. 3127.
Mężczyzna z chłopcem w strojach góralskich – fot. I. 7575. Dwóch chłopców
w strojach góralskich, jeden z kapeluszem w ręku i koszykiem, drugi z koszykami na plecach – fot. I. 7576. Chłopiec w stroju góralskim grający na
fujarce – fot. I. 13163. Chłopiec z stroju góralskim z pasem i w kapeluszu – fot.
I. 13164. Starszy chłopiec w stroju krakowskim – fot. I. 13173. Starszy chłopiec
w sukmanie krakowskiej z kapeluszem z piórami w ręku – fot. I. 13175. Chłopiec
w sukmanie krakowskiej z tobołkiem na kiju na ramieniu – fot. I. 13177. Kobieta
z dzieckiem noszonym w chuście – fot. I. 13208. Mężczyzna z chłopcem trzymającym koszyk w strojach krakowskich – fot. I. 13210. W zespole: Fotografie
Kriegera, fotografia albuminowa czarno-biała kolorowana, odbitka na papierze,
fot. Ignacy Krieger, Kraków, koniec XIX w., brak innych danych. Arch. PME
I. 3090-3128, I. 7564-7579, I. 13163-13212, [364] [367]
{250} Portret grupowy w strojach ludowych z dziećmi, fotografia czarno-biała,
negatyw, klisza szklana, Buczacz, Tarnopol (obwód tarnopolski, Ukraina), lata
20. XX w., brak innych danych, Arch. PME Dep. Mich. N. 2-18, 52-55, 66, [373]
[374] [3]

{249} Portrait of a barefoot boy in a sukmana coat and lambskin hat, with
a woven basket in his hand – photo. I. 3125. Portrait of boy in a folk costume
– photo. I. 3126. Two boys in Bronowice suits, the younger one with a small
palm – photo I. 3127. Man with a boy in highlander costumes – photo. I. 7575.
Two boys in highlander costumes, one with a hat in his hand and a basket, the
other with baskets on his back – photo. I. 7576. A boy in a highlander costume
playing a pipe – photo. I. 13163. A boy in a highlander costume with a belt and
a hat – photo. I. 13164. An older boy in a Cracow costume – photo. I. 13173. An
older boy in a Cracow sukmana coat with a hat with feathers in his hand –
photo. I. 13175. A boy in a Cracow coat of arms with a bundle on a stick on his
shoulder – photo. I. 13177. Woman with a baby carried in a sling – photo. I. 13208.
A man with a boy holding a basket in Cracow costumes – photo. I. 13210. In the
group: Krieger’s photographs, black and white albumen photography, paper
print, photo. Ignacy Krieger, Cracow, end of 19th century, no other data, Arch.
PME I. 3090-3128, I. 13163-13212, [364] [367]
{250} Group portrait in folk costumes with children, black and white photography, negative, glass plate, Buczacz, Ternopil (Ternopil Oblast, Ukraine), 1920s,
no other data, Arch. PME Dep. Mich. N. 2-18, 52-55, 66, [373] [374] [3]
{251} Group portrait in Hutsul folk costumes with children, black and white
photography, negative, glass plate, Kolomyia, Ukraine, no other data, Arch.
PME Dep. Mich. N. 92 – 105, 198, 203, 207, [375]

{255} Dwie dziewczynki w strojach ludowych – fot. 6. W zespole: Portrety grupowe w strojach ludowych, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME N. 4155/1-8
{256} Mężczyzna z lirą korbową obok chłopiec bez stóp, „Lirnik i przewodnik - żebracy”, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Michał Greim,
Ukraina, Kamieniec Podolski, ok. 1870, Arch. PME I. 1891, Arch. PME I. 1895, [11]
{257} Grupa włościan w tym dzieci na tle drewnianych domów, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, przed 1927, brak innych danych, Arch. PME
I. 2522
{258} Kobieta z dziewczynką z koszykami, fotografia czarno-biała, odbitka
na papierze, fot. Langor, atelier Photographe Artistique Marie, Chełm (woj.
lubelskie), ok. 1918, brak innych danych, Arch. PME I. 2624
{259} Dziewczynka stojąca obok mężczyzny siedzącego na krześle z kijem
w ręku, „Żebrak z Podola”, fotografia czarno-biała albuminowa, odbitka na
papierze, fot. Michał Greim, ok. 1870, Arch. PME I. 2925
{260} Grupa mężczyzn, dziewczynek i chłopców na ulicy miasta. „Na ulicy
Głębokiego”. fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, przed 1927, brak
innych danych, Arch. PME I. 2988
{261} Chłopiec ze sznurem na ramieniu stojący na tle drewnianego ogrodzenia,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Białoruś, Russakowicze, przed
1927, brak innych danych, Arch. PME I. 2999

{254} A highlander family with three children posing in the yard in traditional
costumes – photo. 2. A highlander family with children in folk costumes in
front of a log house – photo. 3.Highlander family in festive costumes with a boy
posing in front of the fence – photo. 4 In the group: Portraits of peasant families in regional costumes, black and white photography, negative, glass plate,
photo Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
beginning of the 1930s. no other data, Arch. PME N. 4134/1-4
{255} Two girls in folk costumes – photo. 6. In the group: Group portraits in folk
costumes, black and white photography, negative, glass plate, photo Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s. no
other data, Arch. PME N. 4155/1-8
{256} Man with a hurdy gurdy next to a boy without feet, „Hurdy gurdy player
and a guide - beggars”, black and white photography, print on paper, photo.
Michał Greim, Ukraina, Kamieniec Podolski, c.1870, Arch. PME I. 1891, Arch.
PME I. 1895, [11]

zerunki

{248} Siedzący chłopiec w stroju góralskim z nożykiem i obręczą w ręku – fot.
10. Chłopiec sprzedający obwarzanki – fot. 19. Siedzący chłopiec w stroju góralskim – fot. 22. Dziewczynka ocierająca chustą oczy – fot. 63. Dziewczynka
w stroju ludowym z kwiatkami we włosach – fot. 98. Dziewczynka w stroju
ludowym z wiankiem na głowie i z bukietem w ręku – fot. 138. Rodzina w atelier: mężczyzna i kobieta z kilkuletnim dzieckiem stojącym obok kobiety
siedzącej na krześle – fot. 156. Chłopiec w sukmanie krakowskiej w półprofilu,
oparty o krzesło – fot. 168. W zespole: Album z fotografiami Kriegera, fotografia
albuminowa czarno-biała, częściowo kolorowana, odbitka na papierze, fot.
Ignacy Krieger, Kraków, koniec XIX w., brak innych danych. Arch. PME I. 91/1198, [423] [424] [425]

{254} Rodzina góralska z trójką dzieci pozująca na podwórzu w strojach tradycyjnych – fot. 2. Góralska rodzina z dziećmi w strojach ludowych przed domem
z bali – fot. 3. Rodzina góralska w odświętnych strojach z chłopcem pozująca
przed płotem – fot. 4. W zespole: Portrety rodzin chłopskich w strojach regionalnych, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław
Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), pocz. lat 30. XX w.,
brak innych danych, Arch. PME N. 4134/1-4

{253} A man in a traditional costume posing with a boy in front of haypoles,
black and white photography, negative, glass plate, photo Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), beginning of the 1930s.
no other data, Arch. PME N. 4110
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{257} Group of peasants, including children in front of the wooden houses,
black and white photography, print on paper,before 1927, no other data, Arch.
PME I. 2522
{258} A woman and a girl with baskets, black and white photography, print
on paper, photo Langor, atelier Photographe Artistique Marie, Chełm (woj.
lubelskie), ca. 1918, no other data, Arch. PME I. 2624
{259} Girl standing next to a man sitting on a chair with a stick in his hand, “The
Beggar from Podole”, black and white albumin photography, print on paper,
photo. Michał Greim, c. 1870, Arch. PME I. 2925
{260} A group of men, girls and boys “On the street of Głębokie town” black
and white photography, print on paper, before 1927, no other data, Arch. PME
I. 2988
{261} Boy with a rope on his shoulder standing in front of a wooden fence,
black and white photography, print on paper, Belarus, Russakowicze, before
1927, no other data, Arch. PME I. 2999
{262} Child standing next to a sitting man looking at shoes (bast shoes) held
by a man in his hands, Belarus, before 1927, no other data, Arch. PME I. 3003
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{262} Dziecko stojące obok siedzącego mężczyzny patrzące na buty (łapcie)
trzymane przez mężczyznę w rękach, Białoruś, przed 1927, brak innych danych,
Arch. PME I. 3003

{263} Woman standing by the cart and holding up the child sitting on the cart,
at the market, black and white photography, print on paper, Belarus, before
1927, no other data, Arch. PME I. 3009

{274} A peasant family inside a house, black and white photography, negative,
glass plate, Święciany (Vilnius Voivodeship), no other data, Arch. PME N. 1162

{263} Kobieta stojąca przy wozie i podtrzymująca dziecko siedzące na wozie,
na targu, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Białoruś, przed 1927,
brak innych danych, Arch. PME I. 3009

{264} Two women with children sitting on the ruins of a house, black and white
photography, print on paper, before 1927, no other data, Arch. PME I. 3010

{273} Kobieta z trzema dziewczynkami przed chatą – fot. 1. W zespole: Mieszkańcy Jatwiezi Zdzięcielskiej, fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, Jatwieź Zdzięcielska (woj. grodzieńskie, Białoruś), brak innych danych,
Arch. PME N. 1161/1-4, [16]

{264} Dwie kobiety z dziećmi siedzące na ruinach domu, fotografia czarno
-biała, odbitka na papierze, przed 1927, brak innych danych, Arch. PME I. 3010

{265} Family, including two boys, sitting on a bench in front of a wooden house,
black and white photography, print on paper, Belarus, before 1927, no other
data, Arch. PME I. 3012

{265} Rodzina, w tym dwóch chłopców, siedząca na ławie przed drewnianym
domem, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Białoruś, przed 1927, brak
innych danych, Arch. PME I. 3012

{266} Group of women with children and a man in folk costumes, black and
white photography, print on paper, photo. S. Nofok - Sowiński, Belarus, 1916,
no other data, Arch. PME I. 3013

{266} Grupa kobiet z dziećmi i mężczyzna w strojach ludowych, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. S. Nofok - Sowiński, Białoruś, 1916, brak
innych danych, Arch. PME I. 3013

{267} Group of women and children in front of a wooden house, black and
white photography, print on paper, Belarus, before 1927, no other data, Arch.
PME I. 3014

{267} Grupa kobiet i dzieci na tle drewnianego domu, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Białoruś, przed 1927, brak innych danych, Arch. PME
I. 3014

{268} Women in folk costumes, including a girl, black and white albumin photography, print on paper, Poland, no other data, Arch. PME I. 3084

{269} Grupa włościan przy kapliczce domkowej w tym dzieci, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Słubia (woj. łódzkie, pow. skierniewicki), ok. 1910,
brak innych danych, Arch. PME I. 3192
{270} Kobieta z dwójką dzieci: studium portretowe, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Atelier Theo Ratzky, Ostrowo (gm. Gostyń, pow. gostyński, woj. wielkopolskie), pocz. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 16242

Fotografie rodzinne i chłopskie
{271} Dziewczyna w stroju ludowym – fot. 1. Kobieta i dziewczyna w strojach
ludowych – fot. 2-3. Kobieta z dziećmi na tle drewnianej chaty – fot. 16. Kobieta
z dzieckiem przy drewnianym płocie – fot. 17. W zespole: Kobiety, dziewczęta
i mężczyźni w strojach z przełomu XIX i XX w., fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, Kresy Wschodnie, ok. 1912, brak innych danych, Arch.
PME N. 1154/1-17
{272} Rodzina z trójką dzieci na tle zieleni – fot. 1. Rodzina chłopska na zaśnieżonym podwórku – fot. 2. Rodzina chłopska z małym dzieckiem na wiejskiej
drodze – fot. 3. Grupa kobiet i dzieci na tle wiejskiej zieleni – fot. 4. W zespole:
Grupy rodzinne, dziadkowie z dziećmi, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, Zamość (Przedmieście Lubelskie), brak innych danych, Arch. PME
N. 1155/1-4, [12]

{269} Group of peasants at the chapel, including children, black and white
photography, print on paper, Słubia (woj. łódzkie, pow. skierniewicki), c. 1910,
no other data, Arch. PME I. 3192
{270} Woman with two children: a portrait study, black and white photography,
paper print, photo. Atelier Theo Ratzky, Ostrowo (gm. Gostyń, pow. gostyński,
woj. wielkopolskie), beginning of the 20th century, no other data, Arch. PME
I. 16242

Family and peasant photographs
{271} Girl in a folk costume – photo. 1. Woman and girl in folk costumes – photo.
2-3. Woman with children against a wooden cottage – photo. 16. Woman with
a child by a wooden fence – photo. 17. In the group: Women, girls and men in
costumes from the turn of the 19th and 20th centuries, black and white photography, negative, glass plate, Eastern Borderlands, around 1912, no other
data available, Arch. PME N. 1154/1-17
{272} Family with three children against the background of greenery – photo.
1.A peasant family in a snowy backyard – photo. 2. A peasant family with a small
child on a country road – photo. 3. A group of women and children against the
background of rural greenery – photo. 4. In the group: Family groups, grandparents with children, black and white photography, negative, glass film, Zamość
(Przedmieście Lubelskie), no other data, Arch. PME N. 1155/1-4, [12]
{273} A woman with three girls in front of her cottage – photo. 1. In the group:
Inhabitants of Jatwieź Zdzięcielska, black and white photography, negative,
celluloid film, Jatwieź Zdzięcielska (Grodno province, Belarus), no other data
available, Arch. PME N. 1161/1-4, [16]

{275} Babcia z wnuczkami w ogrodzie, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, Zamość (Przedmieście Lubelskie), brak innych danych, Arch. PME N.
1164, [13]
{276} Pozowane portrety zbiorowe rodzin i kobiet z dziećmi w strojach tradycyjnych w wiejskim plenerze, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Wojciech Migacz, Gostwica (gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj.
małopolskie), 1900-1936, brak innych danych, Arch. PME N. 1865/6-12, Arch.
PME N. 1873/1-60, [365] [371] [372] [376] [388] [410] [6]
{277} Pozowane portrety wiejskich dziewczynek w strojach tradycyjnych lub
odświętnych, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech
Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1902-1917, brak innych danych,
Arch. PME N. 1875, [399]
{278} Portrety grupowe kobiet i dzieci w plenerze – fot. 2-3, 6-10, 12. W zespole:
Zdjęcia grupowe mieszkańców wsi, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, fot. Wojciech Migacz, Gostwica i okolice (gm. Podegrodzie, pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), 1912-1936, brak innych danych, Arch. PME
N. 1877/1-15
{279} Dyrektor szkoły Stanisław Jaczewski z żoną i trójką dzieci – fot. 3. W zespole: Szkoła, fotografia czarno-biała, klisza szklana, błona celuloidowa, fot.
Wojciech Migacz, powiat nowosądecki (woj. małopolskie), 1929, brak innych
danych, Arch. PME N. 1920/1-5
{280} Portret rodziny z dziećmi przy zastawionym stole we wnętrzu – fot. 1.
Portret rodziny z dzieckiem przed drewnianym domem – fot. 2. W zespole:
Rodzina żydowska, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki (woj. małopolskie), 1938, brak innych danych,
Arch. PME N. 1928/1-2, [377]
{281} Dziewczynka na polu w stroju kurpiowskim – fot. 3. Dziewczynki w strojach regionalnych na podwórzu – fot. 18, 19. Dziewczynki w strojach regionalnych w czasie procesji – fot. 20. Grupa dzieci przed drzwiami domu – fot. 24.
W zespole: Stroje dorosłych i dzieci. Reprodukcje fotografii z Kurpiowszczyzny,
fotografia czarno-biała, negatyw, błona celuloidowa, fot. Anna Kołakowska,
1935, Arch. PME N. 2278/1-33
{282} Mężczyzna w garniturze z dwójką małych dzieci – fot. 13. W zespole:
Zdjęcia rodzinne Cholewów, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana,
fot. Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie),
lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME N. 4122/1-13

{276} Posed group portraits of families and women with children in traditional
costumes in a rural outdoor setting, black and white photography, negative,
glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica (gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1900-1936, no other data, Arch. PME N. 1865/6-12,
Arch. PME N. 1873/1-60, [365] [371] [372] [376] [388] [410] [6]
{277} Posed portraits of village girls in traditional or festive costumes, black
and white photography, negative, glass plate, photo Wojciech Migacz, pow.
nowosądecki (woj. małopolskie), 1902-1917, no other data, Arch. PME N. 1875,
[399]
{278} Group portrait s of women and children outdoors – photo. 2-3, 6-10, 12. In
the group: Group photos of villagers, black and white photography, negative,
glass plate, photo Wojciech Migacz, Gostwica and around (gm. Podegrodzie,
pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1912-1936, no other data, Arch. PME N.
1877/1-15
{279} School head teacher Stanisław Jaczewski with his wife and three children – photo. 3. In the group: School, black and white photography, glass plate,
celluloid film, photo Wojciech Migacz, powiat nowosądecki (woj. małopolskie),
1929, no other data, Arch. PME N. 1920/1-5

zerunki

{268} Kobiety w strojach ludowych w tym dziewczynka, fotografia czarno-biała albuminowa, odbitka na papierze, Polska, brak innych danych, Arch. PME
I. 3084

{274} Rodzina chłopska we wnętrzu, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza
szklana, Święciany (woj. wileńskie), brak innych danych, Arch. PME N. 1162

{275} A grandmother with her grandchildren in the garden, black and white
photography, negative, glass plate, Zamość (Przedmieście Lubelskie), no other
data, Arch. PME N. 1164, [13]
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{280} Portrait of a family with children by a set table in a house – photo. 1.
Portrait of a family with a child in front of a wooden house – photo. 2. In the
group: A Jewish family, black and white photography, negative, glass plate,
photo. Wojciech Migacz, pow. nowosądecki, (woj. małopolskie), 1938, no other
data, Arch. PME N. 1928/1-2, [377]
{281} Girl in a field dressed in a costume from Kurpie region – photo. 3. Girls in
regional costumes in the yard – photo. 18, 19. Girls in regional costumes during
a procession – photo. 20. Group of children in front of the door of the house –
photo. 24. In the group: Costumes of adults and children. Reproductions of
photographs from the Kurpie region, black and white photography, negative,
celluloid film, photo Anna Kołakowska, 1935, Arch. PME N. 2278/1-33
{282} Man in a suit with two young children – photo. 13. In the group: The
Cholewa family, black and white photography, negative, glass plate, photo.
Mieczysław Cholewa, Nowy Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s.,
no other data, Arch. PME N. 4122/1-13
{283} Children at a roofed well, black and white photography, negative, celluloid film, photo. Mieczysław Cholewa, Szczawnik (gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s. no other data, Arch. PME N. 4199
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{283} Dzieci pod zadaszoną studzienką, fotografia czarno-biała, negatyw,
błona celuloidowa, fot. Mieczysław Cholewa, Szczawnik (gm. Muszyna, pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX w., brak innych danych, Arch.
PME N. 4199

{284} A two-year-old girl – the daughter of Mieczysław Cholawa, black and
white photography, negative, glass plate, photo Mieczysław Cholewa, Długołęka (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), 1930s. no other data, Arch. PME
N. 4213/1-3

{292} Grupa chłopów z dziećmi przed poleską chatą, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, fot. Henryk Poddębski, Polesie, przed 1939, brak innych
danych, Arch. PME I. 14427

{284} Dwuletnia dziewczynka – córka Mieczysława Cholewy, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Mieczysław Cholewa, Długołęka (pow.
nowosądecki, woj. małopolskie), lata 30. XX w., brak innych danych, Arch. PME
N. 4213/1-3

{285} Mieczysław Cholewa with his youngest son Dobrosław, both in highlander costumes, black and white photography, negative, glass plate, photo. Foto
Studio Łódź, 1950s. no other data, Arch. PME N. 4248

{293} Two boys in Hutsul costumes against the background of a market next to
the road – photo. I. 16129. A woman in a Hutsul costume with two children on a
city street corner – photo. I. 16139. A Hutsul boy in a costume next to a horse cart –
fot. I. 16140. A Hutsul girl with a basket by the road – photo. I. 16142. A woman
and a man in a meadow with two children, festively dressed – photo. I. 16147. In
the group: Photographs of Hutsuls, black and white photography, print on paper,
photo Janina Shiele, Ukraine, 1938, Arch. PME I. 16129-16147, [396]

{285} Mieczysław Cholewa z najmłodszym synem Dobrosławem, obydwaj
w strojach góralskich, fotografia czarno-biała, negatyw, klisza szklana, fot. Foto
Studio Łódź, lata 50. XX w., brak innych danych, Arch. PME N. 4248

{288} Grupa chłopów z dziećmi w strojach ludowych, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, Pyrzyce (pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie), brak
innych danych, Arch. PME I. 7915
{289} Dziewczynki w strojach ludowych, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, Pyrzyce (pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie), brak innych
danych, Arch. PME I. 7923
{290} Chłopiec z dziadkiem przed drewnianą chatą – fot. I. 10892. Grupa mężczyzn, wśród nich mali chłopcy, w plenerze na tle drewnianych zabudowań
wiejskich – fot. I. 10897. Kobieta z dziewczynką przez drewnianym domem – fot.
I. 10903. Grupa kobiet z dziećmi na rękach w strojach ludowych w plenerze –
fot. I. 10904. Kobiety wychodzące z cerkwi z bukietami ziół, na pierwszym
planie dziewczynka – fot. I. 10922. Grupa kobiet i dzieci w strojach ludowych –
fot. I .10924. Portret chłopca na polu i na tle zabudowań gospodarczych – fot.
I. 10928-I. 10929. W zespole: Kolekcja fotografii z Polesia Józefa Szymańczyka,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Józef Szymańczyk, Polesie,
1937, brak innych danych, Arch. PME I. 10879-10929, [409] [2]
{291} Kobieta i dziewczynka w strojach ludowych, fotografia czarno-biała,
odbitka na papierze, atelier, Dąbrówka Wielkopolska (woj. lubuskie, pow.
świebodziński), brak innych danych, Arch. PME I. 13379

{288} A group of peasants with children in folk costumes, black and white photography, print on paper, Pyrzyce (pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie),
no other data, Arch. PME I. 7915
{289} Girls in folk costumes, black and white photography, print on paper,
Pyrzyce (pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie), no other data, Arch. PME
I. 7923
{290} A boy with his grandfather in front of a wooden hut – photo. I. 10892.
A group of men, among them little boys, outdoors against the background of
wooden rural buildings – photo. I. 10897.A woman with a girl in front of a wooden house – photo. I. 10903.A group of women in folk costumes with children
in their arms outdoors – photo. I. 10904. Women leaving the Orthodox Church
with herb bouquets, a girl in the foreground – photo. I. 10922. Group of women
and children in folk costumes – photo. I.10924.Portrait of the boy in the field
and against the background of farm buildings – photo. I. 10928-I. 10929. In the
group: Collection of photographs from Polesie by Józef Szymańczyk, black and
white photography, print on paper, photo Józef Szymańczyk, Polesie, 1937, no
other data, Arch. PME I. 10879-10929, [409] [2]
{291} A woman and a girl in folk costumes, black and white photography, print
on paper, atelier, Dąbrówka Wielkopolska (woj. lubuskie, pow. świebodziński),
no other data, Arch. PME I. 13379.
{292} A group of peasants with children in front of a cottage in the Polesie
style, black and white photography, print on paper, photo Henryk Poddębski,
Polesie, before 1939, no other data, Arch. PME I. 14427

{295} Kobiety pozujące do fotografii w scenerii wiejskiej, dzieci przyglądają
się scenie, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Edward Świderski,
Kosmacz (obwód iwanofrankiwski, d. woj. stanisławowskie, Ukraina), ok. 1930,
Arch. PME I. 18017
{296} Dwie dziewczynki wiejskie z Podola w strojach ludowych, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Edward Świderski, Podole, ok. 1930,
Arch. PME I. 18019/1-2
{297} Dziewczynki wiejskie w strojach ludowych, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Edward Świderski, Podole, ok. 1930, Arch. PME I. 18020/1-2,
[395]
{298} Grupa mieszkańców wsi w strojach ludowych z dwiema dziewczynkami
na leśnej drodze, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot Edward
Świderski, Podole, ok. 1930, brak innych danych, Arch. PME I. 18025,
{299} Grupa Hucułów w plenerze w strojach ludowych z dziećmi – fot. 3. W zespole: Huculszczyzna w okolicach Żabiego, fotografia czarno-biała, odbitka
na papierze, fot. Halina Smosarska, okolice Żabiego (Wierchowina, obwód
iwanofrankowski, d. woj. stanisławowskie, Ukraina), lata 20-30. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 18978/1-5
{300} Dwie dziewczynki pozujące do zdjęcia na rynku miasteczka – fot. 4.
Dzieci wraz z dorosłymi w odświętnych strojach na rynku miasteczka – fot.
5. Trzy młode dziewczyny w strojach ludowych na drewnianym ganku – fot.
7. W zespole: Zdjęcia z Huculszczyzny, fotografia czarno-biała, odbitka na
papierze, fot. Leopold Łukacz, Kuty, Kosów, (obw. Iwanofrankiwski, d. woj.
stanisławowskie, Ukraina), lata 30. XX w., Arch. PME I. 19100/1-9, [411]
{301} Troje dzieci na łące, „Trzy wróblaszki” – fot. 48. Dzieci na górskiej drodze,
„Beztroskie dzieciństwo” – fot. 50. W zespole: Album huculski, 1938, fot. Leopold
Łukacz, Tudiów (obw. iwanofrankiwski, d. woj. stanisławowskie, Ukraina), 1938,
Arch. PME I. 19099/1-51, [394]

{295} Women posing for a photograph in a rural setting, children are watching the scene, black and white photography, print on paper, photo Edward
Świderski, Kosmacz (Ivano-Frankivsk Oblast, former Stanisławów Voivodeship,
Ukraine), around 1930, Arch. PME I. 18017
{296} Two village girls from Podole in folk costumes, black and white photography, print on paper, photo Edward Świderski, Podole, ca. 1930, Arch. PME
I. 18019/1-2
{297} Village girls in folk costumes, black and white photography, print on
paper, photo Edward Świderski, Podole, ca. 1930, Arch. PME I. 18020/1-2, [395]
{298} A group of villagers in folk costumes with two girls on a forest road, black
and white photography, print on paper, photo by Edward Świderski, Podole,
ca. 1930, no other data, Arch. PME I. 18025

zerunki

{287} Dziewczynka w stroju kurpiowskim na podwórzu, Kadzidło – fot. N. 317.
Dziewczynki w strojach kurpiowskich stojące pod murami kościoła w Myszyńcu – fot. N. 318. Dziewczynki w strojach kurpiowskich siedzące na trawie –
fot. N. 319. W zespole: Depozyt Michalskich, Kurpie, fotografia czarno-biała,
negatyw, błona celuloidowa, fot. Rudolf Macura, Kadzidło, Myszyniec (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1936, Arch. PME Dep. Mich. N. 232-385, [393]

{287} A girl in a Kurpie costume in the yard, Kadzidło – photo. 317. Girls in
Kurpie costumes standing by under the walls of the church in Myszyniec –
photo. 318. Girls in Kurpie costumes sitting on the grass – photo. 319. In the
group: Collection of the Michalski family deposited in the Museum, black and
white photography, negative, celluloid film, photo Rudolf Macura, Kadzidło,
Myszyniec (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1936. Arch. PME Dep. Mich.
N. 232-385, [393]

{294} Kobieta z dziećmi w strojach łowickich – fot. 6. W zespole: Przedwojenny strój łowicki, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, okolice Łowicza (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1938-1941, brak innych danych, Arch. PME
I. 16783/1-8,

{294} A woman with children in costumes from Łowicz – photo. 6. In the group:
Pre-war costume from Łowicz, black and white photography, print on paper,
Łowicz area (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1938-1941, no other data, Arch. PME
I. 16783/1-8
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{286} Rodzina z dwojgiem dzieci w strojach kurpiowskich na tle stodoły, Myszyniec – fot. Dep. Mich. N. 270. Grupa kobiet i małych dziewczynek, część
z nich w strojach ludowych, z Puszczy Zielonej– fot. Dep. Mich. N. 314. W zespole: Depozyt Michalskich, Kurpie, fotografia czarno-biała, negatyw, błona
celuloidowa, Myszyniec, Czarnia (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), lata 30.
XX w., brak innych danych. Arch. PME Dep. Mich. N. 232-385

{286} A family with two children in Kurpie costumes in front of a barn,
Myszyniec – photo. 270. A group of women and young girls, some of them in
folk costumes, from Puszcza Zielona – photo 314. In the group: Collection of
the Michalski family deposited in the Museum, Kurpie, black and white photography, negative, celluloid film, Myszyniec, Czarnia (pow. ostrołęcki, woj.
mazowieckie), 1930s no other data, Arch. PME N. 232-385

{293} Dwóch chłopców w strojach huculskich na tle targowiska przy drodze –
fot. I. 16129. Kobieta w huculskim stroju z dwójką dzieci na rogu ulic w mieście –
fot. I. 16139. Chłopiec huculski w stroju obok wozu z koniem – fot. I. 16140.
Dziewczynka huculska z koszykiem przy drodze – fot. I. 16142. Kobieta i mężczyzna na łące z dwójką dzieci, odświętnie ubrani – fot. I. 16147. W zespole:
Fotografie huculskie, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Janina
Shiele, Ukraina, 1938, Arch. PME I. 16129-16147, [396]

{299} A group of Hutsuls in folk costumes outdoors with children – photo. 3.
In the group: Hutsul country near Żabie, black and white photography, print
on paper, photo. Halina Smosarska, Żabie and vicinity (Verkhovyna, Ivano-Frankivsk Oblast, former Stanisławów Voivodeship, Ukraine), 1920-30s. no
other data, Arch. PME I. 18978/1-5
{300} Two girls posing for a photo in the town square – photo. 4. Children with
adults in festive costumes in the town square – photo. 5. Three young girls in
folk costumes on a wooden porch – photo. 7. In the group: Photos from the
Hutsul country, black and white photography, print on paper, photo. Leopold
Łukacz, Kuty, Kosów, (Ivano-Frankivsk Oblast, former Stanisławów voivodeship,
Ukraine) 1930s., Arch. PME I. 19100/1-9, [411]
{301} Three children in the meadow, “The three little sparrows” – photo. 48.
Children on a mountain road, “Carefree childhood” – photo. 50. In the group:
Hutsul album, 1938, photo. Leopold Łukacz, Tudiów (Ivano-Frankivsk Oblast,
former Stanisławów Voivodeship, Ukraine), 1938, Arch. PME I. 19099/1-51, [394]
{302} Portrait of two girls in folk costumes – photo. 1. Portrait of a girl in a festive
costume – photo. 2. In the group: Photos from the Hutsul country, black and
white photography, print on paper, Hutsul country (Ukraine), 1930s no other
data, Arch. PME I. 19101/1-2
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{302} Portret dwóch dziewczynek w strojach ludowych – fot. 1. Portret dziewczynki w odświętnym stroju – fot. 2. W zespole: Zdjęcia z Huculszczyzny,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Huculszczyzna (Ukraina), lata
30. XX w., brak innych danych, Arch. PME I. 19101/1-2

{303} Antonina Ciszewska with her son, black and white photography, postcard print, photo IG. Męcik, Zawiercie (woj. śląskie), ca. 1905, Arch. PME I. 19149

{313} Rodzina z dziećmi w strojach opoczyńskich w plenerze i w atelier – fot.
1-4. W zespole: Konkurs „Miłość i małżeństwo dawniej i dziś”, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Opoczno (pow. opoczyński, woj. łódzkie),
lata 30. XX w., z kolekcji Teresy Szwedkowicz, brak innych danych, Arch. PME
R. 1206/1-16

Postcards

{303} Antonina Ciszewska z synem, fotografia czarno-biała, odbitka na druku
pocztówkowym, fot. IG. Męcik, Zawiercie (woj. śląskie), ok. 1905, Arch. PME
I. 19149
{304} Mężczyzna i dwóch chłopców przed drewnianym domem – fot. 7. Dwuletnia dziewczynka z pieskiem na tle zieleni – fot. 9. Starszy mężczyzna z trójką małych dzieci siedzący na powalonym pniu drzewa – fot. 11. Trzy małe
dziewczynki na tle zieleni – fot. 13. Portret rodzinny z dziećmi w plenerze – fot.
16. W zespole: Kolekcja przedwojennych fotografii rodziny Młynarczuków,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Mężenin, lata 30-50. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 19241/1-25

{314} „Strój Krakowski”. Mal. W. Tetmajer, Wyd. J. Czernecki, Wieliczka 1909,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15832
{315} „Strój Krakowski”. Mal. J. Wesołowski, Wyd. „Galeria Polska”, Kraków, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15254

{305} A woman with a small girl holding a doll – photo. 1.Group photo of villagers with children – photo. 2-3.In the group: Mężenin – local inhabitants, black
and white photography, print on paper, Mężenin, 1930s-50s. no other data,
Arch. PME I. 19242/1-8

{316} „Wyjście Kosynierów ze wsi”. Mal. W. Tetmajer, przed 1939, Wyd. „Galeria
Polska”, Kraków, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15251

{306} Family with children – photo. 2. In the group: Photos of the Wojtkowicz
family from the village of Wojtkowice, 1918, no other data, Arch. PME I. 19249/1-8

{317} „Odpoczynek żniwiarzy”. Mal. W. Wodzinowski, Wyd. „Galeria Polska” Kraków, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15248

{307} A woman with her son in the village of Ruda Wolińska, photo in the atelier,
photo from an atelier - photo. 6. In the group: Petty nobility, 1920-30s. no other
data, Arch. PME I. 19251/1-9

{318} „Marysia” – Portret dziewczynki w stroju krakowski. (mal.) J. Bijelić, Wyd.
„Pocztówki” w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 9658

{308} Girl with a kitten, black and white coloured photograph, print on paper,
near Lubartów (woj. lubelskie), no other data available, Arch. PME I. 19259

{319} „Typy Polskie”. Dziewczynka w stroju sieradzkim. Brak innych danych,
papier, (światłodruk ręcznie kolorowany), druk barwny, pocztówka, Arch.
PME I. 15368

{315} “The Cracovian costume”. Painted by J. Wesołowski, pub. “Galeria Polska”, Kraków (woj. małopolskie), no other data, postcard, paper, colour print,
Arch. PME I. 15254
{316}“Scythe-bearing peasant recruits leaving the village”. Painted by W. Tetmajer, before 1939, pub. “Galeria Polska”, Kraków (woj. małopolskie), postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 15251.
{317} “Reapers resting”. Painted by W. Wodzinowski, pub. “Galeria Polska”,
Kraków (woj. małopolskie), no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME I. 15248
{318} “Marysia”. A portrait of a girl in the Cracovian costume”. Painted by
J. Bijelić, pub. “Postcards” in Kraków, no other data, postcard, paper, colour
print, Arch. PME I. 9658
{319} “Polish types”. A girl in the Sieradz costume. No other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 15368
{320} “Young Silesians from Katowice”. No other data, photo postcard, photo
paper, black and white photography, Arch. PME I. 17029

{307} Kobieta z synem we wsi Ruda Wolińska, zdjęcie w atelier – fot. 6. W zespole: Drobna szlachta, lata 20-30. XX w., brak innych danych, Arch. PME
I. 19251/1-9

{309} The Kaznowski family with two daughters, black and white photography,
print on paper, no other data, Arch. PME I. 19260

{320} „Młode Ślązaczki z Katowic”, brak innych danych, papier fotograficzny,
fotografia czarno-biała, pocztówka, Arch. PME I. 17029

{321} “The folklore of the Lands of Limanowa. A regional team in Szczyrzyc
folk costumes”. Phot. S. Jabłońska, Krajowa Agencja Wydawnicza „R.S.W.”,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17004/3

{308} Dziewczynka z kotkiem, fotografia czarno-biała podkolorowana, odbitka
na papierze, okolice Lubartowa (woj. lubelskie), brak innych danych, Arch.
PME I. 19259

{310} An elderly woman with a grandchild – photo. 1. In the group: Reproductions of pre-war photographs, black and white photography, print on paper,
before 1945, no other data, Arch. PME I. 19422/1-2

{321} „Folklor Ziemi Limanowskiej. Regionalny zespół w szczyrzyckich strojach
ludowych”, fot. S. Jabłońska, Krajowa Agencja Wydawnicza „R.S.W.” papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 17004/3

{322} “Small landholders from Białykościół”. Pub. F. Sekuła in Ojców, Union
Postale Universelle, Russie, no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME I. 16698, [433]

{309} Rodzina państwa Kaznowskich z dwiema córkami, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, brak innych danych, Arch. PME I. 19260

{311} Portrait of a Hutsul family sitting in front of a cottage with three children –
photo. I. 19464. A man and a woman in Hutsul costumes with a child in the
front garden – photo. I. 19466/1-2. A woman in a festive Hutsul costume with
a child on her lap, sitting in a meadow, mountains in the background – photo.
I. 19467. In the group: Photographs of Hutsuls, black and white photography,
print on paper, photo Halina Smosarska, Żabie (Verkhovyna, Ivano-Frankivsk
region, former Stanisławów Voivodeship, Ukraine), 1930s, Arch. PME I. 19464,
I. 19466-67.

{322} „Włościanie z Białegokościoła”. Nakł. F. Sekuły w Ojcowie, Union Postale
Universelle, Russie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch.
PME I. 16698, [433]

{323} A girl and a boy pulling a sleigh with a Christmas tree from the forest.
Painted by A. Setkowicz, year of the correspondence: 1935, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15728

{323} Pocztówka bożonarodzeniowa. Dziewczynka i chłopiec ciągnący sanie
z choinką z lasu, (mal.) A. Setkowicz, rok koresponondencji: 1935, brak innych
danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15728

{324} “Merry Christmas”. Painted by Z. Stryjeńska, 1948 (, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME 15592

{310} Starsza kobieta z wnuczkiem – fot. 1. W zespole: Reprodukcje przedwojennych fotografii, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, przed 1945,
brak innych danych, Arch. PME I. 19422/1-2
{311} Portret rodziny huculskiej siedzącej przed chatą z trójką dzieci – fot.
I. 19464. Mężczyzna i kobieta w strojach huculskich z dzieckiem w ogrodzie
przed domem – fot. I. 19466/1-2. Kobieta w odświętnym stroju huculskim
z dzieckiem na kolanach, siedząca na łące, w tle góry – fot. I. 19467. W zespole:
Fotografie huculskie, fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, fot. Halina
Smosarska, Żabie (Wierchowina, obwód iwanofrankiwski, d. woj. stanosławowskie, Ukraina), lata 30. XX w., Arch. PME I. 19464, I. 19466-67.
{312} Dwie dziewczynki i chłopiec siedzący na krześle między nimi, fotografia
czarno-biała, odbitka na papierze, Kamieńczyk (gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie), koniec lat 40. XX w., brak innych danych, Arch. PME
I. 19931

{312} Two girls and a boy sitting in a chair between them, black and white
photography, print on paper, Kamieńczyk (pow. wyszkowski, woj. mazowieckie),
late 1940s, no other data, Arch. PME I. 19931
{313} Family with children in costumes from Opoczno outdoors and in the
atelier – photo. 1-4. In the group: Competition “Love and marriage in the past
and today”, black and white photography, print on paper, Opoczno (pow.
opoczyński, woj. łódzkie),1930s , from the collection of Teresa Szwedkowicz,
no other data, Arch. PME R. 1206/1-16

{324} „Wesołych Świąt”. Mal. Z. Stryjeńska, 1948, brak innych danych, papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME 15592

{325} “Merry Christmas. Happy New Year”. Des. M. Milczanowska, Oficyna
Wydawnicza „Pictor” Kraków (woj. małopolskie), no other data, postcard, paper,
colour print, Arch. PME I. 16169

{325} „Wesołych Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku”. Proj. M. Milczanowska,
Oficyna Wydawnicza „Pictor” Kraków, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 16169

{326} “Winter – with a turoń and a star. Collecting Christmas trees in the
Podhale region – the skier’. Painted by Z. Stryjeńska, year of the correspondence: 1948, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15591

{326} „Zima – z turoniem i gwiazdą. Zwózka choinek nad Podhalu – Narciarz”.
Kolędnicy i narciarz oraz chłopiec ciągnący sanie z choinką. (mal.) Z. Stryjeńska, rok korespondencji: 1948, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15591

{327} “Making music and festive fun”, a group of peasants including children
of different ages in the yard, painted by J. Krasnowolski, Publisher J. Czarneckiego in Kraków, c. 1927, paper, colour printing, postcard, Arch. PME I. 15573,
[404]

zerunki

{306} Rodzina z dziećmi – fot. 2. W zespole: Zdjęcia rodziny Wojtkowiczów ze
wsi Wojtkowice, 1918, brak innych danych, Arch. PME I. 19249/1-8

Pocztówki

{314} “The Cracovian costume”. Painted by W. Tetmajer, pub. J. Czernecki, Wieliczka (woj. małopolskie), 1909, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15832
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{305} Kobieta z małą dziewczynką trzymającą lalkę – fot. 1. Fotografia grupowa mieszkańców wsi z dziećmi – fot. 2-3. W zespole: Mężenin – mieszkańcy,
fotografia czarno-biała, odbitka na papierze, Mężenin, lata 30-50. XX w., brak
innych danych, Arch. PME I. 19242/1-8

{304} A man and two boys in front of a wooden house – photo. 7. A two-yearold girl with a small dog against the background of greenery – photo. 9. An
elderly man with three young children sitting on the trunk of a fallen tree – photo. 11. Three little girls against the background of greenery – photo. 13. Family
portrait with children outdoors – photo. 16. In the group: A collection of pre-war
photographs of the Młynarczuk family, black and white photography, print
on paper, Mężenin, 1930s and 1950s. no other data, Arch. PME I. 19241/1-25
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{327} „Muzykowanie i zabawa świąteczna”, grupa włościan w tym dzieci w różnym wieku na podwórku, mal. J. Krasnowolski, Wydawnictwo J. Czarneckiego
w Krakowie, ok. 1927, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15573, [404]

{328} A man and a boy in folk costumes, 1915?, Publisher Salon Malarzy Polskich in Krakow, no other data, paper, colour printing, postcard, Arch. PME
I. 15370, [427]

{342} „Wesołych Świąt. Wigilia w dworku”. Mal. B. Rychter-Janowska. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, brak innych danych, papier, druk
barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15733

{343} “Serya IX – Nativity Play”. Painted by Zofia Lubańska, published by
Naczelny Komitet Narodowy na cele Legionów, 1920s, postcard, paper, colour
print, Arch. PME I. 15505

{328} Mężczyzna i chłopiec w strojach ludowych, 1915?, Wyd. Salon Malarzy
Polskich w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 15370, [427]

{329} “With a Christmas tree”. Painted by J. Ryszkiewicz, published by Dom
Wydawniczy A. Chlebowski p. f. “Świt”, Warszawa (woj. mazowieckie), year of
correspondence: 1929, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15729

{343} „Serya IX – Jasełka”. Mal. Zofia Lubańska, Nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego na cele Legionów, lata 20. XX w., papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15505

{344} “With a dandelion”. Wydawnictwo Pol. Tow. Tur. Sport „Beskid Śląski” in
Czechoslovakia, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17428

{329} „Z choinką”. Mal. J. Ryszkiewicz, Nakład Domu wydawniczego A. Chlebowski p. f. „Świt”, Warszawa, rok korespondencji: 1929, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15729

{330} “Jordan”. Painted by T. Axentowicz, Wydawnictwo Czerwonego Krzyża,
no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16032

{344} „Z mojiczkiem”. Wydawnictwo Pol. Tow. Tur. „SportBeskid Śląski” w Czechosłowacji, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME
I. 17428

{330} „Jordan”.Mal. T. Axentowicz, Wydawnictwo Czerwonego Krzyża, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16032
{331} „Wesołych Świąt”. Mal. T. Okoń, Editions Stella Bochnia, 1928, papier, druk
barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15741

{333} „Z Powinszowaniem Imienin”. Fot. A. Zborski, K.A.W, pocz. XX w., brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15548

{335} „Wesołych Świąt”. Mal. O. Agewicz, Edition „Współczesna Sztuka” Przemyśl, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15738
{336} „Wesołych Świąt”. Mal. A. Setkowicz, Wydawnictwo Salonu Malarzy
Polskich w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 16270
{337} „Wesołych Świąt”. Mal. Pantophot Vienne, rok korespondencji: 1921, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I 15556
{338} „Z cyklu „Młoda wieś polska”. Mal. Z. Stryjeńska, Wyd. „Galeria Polska”
Kraków, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I.
15343, Arch. PME I. 15265, [431]
{339} „Wesołych Świąt”. Mal. Z. Józefczyk, Editions „Stella”, rok koresp. 1927,
Bochnia, papier, druk barwny, pocztówka., Arch. PME I. 15557
{340} „Wesołych Świąt”. Mal. J. Wasilewski, Wydawnictwo K. Wojtulskiego
w Warszawie, rok korespondencji: 1929, brak innych danych, papier, druk
barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15581
{341} „Wesołych Świąt. Z gwiazdą”. Mal. L. Stasiak, Wydawnictwo Sztuka
Kraków, rok korespondencji: 1936, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 9668

{333} “All the best on Your Name Day”. Phot. A. Zborski, K.A.W, early 20th century, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15548
{334} “In front of a church in the Kingdom of Poland.” Year of the correspondence: 1915, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17825
{335} “Merry Christmas”. Painted by O. Agewicz, Edition „Współczesna Sztuka”,
Przemyśl (woj. podkarpackie), no other data, postcard, paper, colour print,
Arch. PME I. 15738
{336} “Merry Christmas”. Painted by A. Setkowicz, pub. Salon Malarzy Polskich
in Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16270
{337} “Merry Christmas”. Painted by Pantophot Vienne, year of the correspondence: 1921, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I 15556
{338} “From the series” Young Polish countryside”. Painted by Z. Stryjeńska,
pub. “Galeria Polska”, Kraków (woj. małopolskie), no other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 15343, Arch. PME I. 15265, [431]
{339} “Merry Christmas”. Painted by Z. Józefczyk, Editions „Stella”, year of
correspondence: 1927, Bochnia (pow. bocheński, woj. małopolskie), postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 15557
{340} “Merry Christmas”. Painted by J. Wasilewski, K. Wojtulski Publishing
House in Warsaw, year of the correspondence: 1929, no other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 15581
{341} “Merry Christmas. With a star”. Painted by L. Stasiak, Wydawnictwo
Sztuka Kraków, year of the correspondence: 1936, no other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 9668
{342} “Merry Christmas. Christmas Eve at the Manor House”. Painted by
B. Rychter-Janowska, pub. Salon Malarzy Polskich in Kraków, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15733

{346} „Alleluja”. Printcard, rok korespondencji: 1997, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 17917
{347} „Wesołych Świąt”. Mal. L. Janecka, Biuro Wydawnicze „Ruch”, rok korespondencji: 1963, brai innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch.
PME I. 16299

{347} “Happy Easter”. Painted by L. Janecka, Biuro Wydawnicze „Ruch”, year
of the correspondence: 1963, no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME I. 16299
{348} “Happy Easter”. Painted by A. Setkowicz, Edition „Stella” Bochnia (pow.
bocheński, woj. małopolskie) , year of correspondence: 1929, postcard, paper,
colour print, Arch. PME I. 15756

{348} „Wesołego Alleluja”. Mal. A. Setkowicz, Edition „Stella” Bochnia, rok
korespondencji: 1929, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15756

{349} “Happy Easter!” Painted by B. Rychter-Janowska, pub. Salon Malarzy
Polskich in Kraków, year of correspondence: 1937, postcard, paper, colour
print, Arch. PME I. 15760

{349} „Wesołego Alleluja!”. Mal. B. Rychter – Janowska, Wydawnictwo Salon
Malarzy Polskich w Krakowie, rok korespondencji: 1937, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15760

{350} “Happy Easter”. Painted by A. Setkowicz, Edition „Stella” Bochnia (pow.
bocheński, woj. małopolskie), year of correspondence: 1931, postcard, paper,
colour print, Arch. PME I. 15759

{350} „Wesołego Alleluja”. Mal. A. Setkowicz, Edition „Stella” Bochnia, rok
korespondencji: 1931, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15759

{351} Postcards, first half of 20th century, no other data, photo paper, black and
white photography, “Happy Easter”. Arch. PME I. 19071, Stork with an infant,
Arch. PME I. 19717, [429] [19]

{351} Pocztówki, I poł. XX w., brak innych danych, papier fotograficzny, fotografia czarno-biała, „Wesołego Alleluja”, Arch. PME I. 19071, Bocian i niemowle,
Arch. PME I. 19717, [429] [19]

{352} “Happy Easter – Cracovian girl” Wyścig Pracy, year of correspondence:
1948, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15680

{352} „Wesołego Alleluja – Krakowianka”, Wyścig Pracy, rok korespondencji:
1948, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15680

{353} “Happy Easter”. Painted by A. Setkowicz, pub. Polonia Kraków, 1930s, no
other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15762

{353} „Wesołego Alleluja”. Mal. A. Setkowicz, Wyd. Polonia Kraków, lata 30. XX w.,
brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15762

{354} “Happy Easter”. Year of correspondence: 1949, no other data, paper,
colour print, print, postcard, Arch. PME I. 18991

{354} „Wesołego Alleluja”. Rok korespondencji: 1949, brak innych danych,
papier, druk barwny, druk, pocztówka, Arch. PME I. 18991

{355} “Harvest Festival”. Phot. Bodarewski, 1910, no other data, photo postcard,
photo paper, black and white photography, Arch. PME I. 15848

{355} „Dożynki”. Fot.) Bodarewski, 1910, brak innych danych, papier fotograficzny, fotografia czarno – biała, pocztówka, Arch. PME I. 15848

{356} “From the land of Sieradz. A boy with an Easter cockerel”. Painted by
F. Piekarski, pub. St. Graeve, no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME 15586

{356} „Z ziemi sieradzkiej. Chłopiec z kogutkiem wielkanocnym”. Mal. F. Piekarski, Wydawca St. Graeve, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME 15586

zerunki

{334} „Przed kościołem w Królestwie Polskim”. Rok korespondencji: 1915, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 17825

{332} “Polish Christmas Eve”. Painted by Z. Stryjeńska, pub. J. Mortkowicz ed.,
Towarzystwo Wydawnicze, 12 Mazowiecka, Warszawa (woj. mazowieckie),
postcard, paper, colour print, no other data, Arch. PME I. 15590

{345} „Hucułka”. Mal. A.G.O., Wydawnictwo T.S.L. Kraków Zakł. Graf. „Styl” Kraków, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15682

{346} “Hallelujah”. Printcard, year of correspondence: 1997, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17917
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{332} „Polska wigilia”. Mal. Z. Stryjeńska, Wyd. J. Mortkowicz ed., Towarzystwo
Wydawnicze, 12 Mazowiecka, Warszawa, brak innych danych, papier, druk
barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15590

{331} “Merry Christmas”. Painted by T. Okoń, Editions Stella Bochnia, 1928,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15741

{345} “Hutsul girl”. Wydawnictwo T.S.L. Kraków Zakł. Graf. „Styl”, Kraków (woj.
małopolskie), no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15682

{357} Field works. A woman with a wheelbarrow accompanied by two girls.
Painted by E. Harders, H.K.&Co. M. Series 547 (G. Dess), MKM, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 14260
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{357} Prace w polu. Kobieta z taczką w towarzystwie dwóch dziewczynek. Mal.
E. Harders, sygn.: H.K.&Co.M. Serie 547 (G. Dess), MKM, brak innych danych,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 14260

{358} “The storm”. Painted by J. Chełmoński, published by J. Czerniecki Bookshop, Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15279

{371} „Kobiety w strojach z okolic Pułtuska”. Fot. W. Turowski, ok. 1910, brak
innych danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 5980

{359} “Istebna – Haymaking”. Phot. T. Kubisz, M. Święch, Cieszyn 1931, postcard,
paper, black and white print, Arch. PME I. 17015

{372} „Typy i stroje Księżackie. Wesele”.Mal. Z. Pągowski, Wydawnictwo Drużyny Starszo – Harcerskiej w Łowiczu. rok korespondencji: 1948, papier, druk
czarno – biały, pocztówka, Arch. PME I. 16792/1

{374} “Types and outfits of Księżacy group. Making cut-outs”. Painted by
Z. Pągowski, Wydawnictwo Drużyny Starszo Harcerskiej in Łowicz, no other
data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15575

{358} „Burza”. Mal. J. Chełmoński, Nakład Księgarni J. Czernieckiego, Kraków,
brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15279
{359} „Istebna – Sianokosy”, fot. T. Kubisz, M. Święch, Cieszyn 1931, papier, druk
czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 17015
{360} „Wesoła gromadka”. Mal. S. Saski, Wydawnictwo Salon Malarzy Polskich
w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME
I. 13658
{361} „Modlitwa wieczorna”. Mal. S. Saski, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch.
PME I. 17071/7.

{364} „Pieśń dudziarza”. Mal. S. Saski, Salon Malarzy Polskich w Krakowie, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 13657
{365} „Stroje ludowe z Sieradza”. Mal. A. Ursyn, Wyd. Salonu Malarzy Polskich
w Krakowie „Akropol Kraków”, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15221
{366} Karmiąca dziecko kobieta. Mal. A. Augustynowicz, Wydawnictwo Artystycznych Reprodukcji „Podhale” w Zakopanem, brak innych danych, papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 3089, [361]
{367} „Z ziemi sieradzkiej. Kobieta z dzieckiem”, Mal. F. Łubieński, Wydawnictwo Chlebowski i Michałowski p.f. „Świt” Warszawa, rok korespondencji: 1922,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 9666
{368} „Strój biłgorajski”. Proj. I. Czarnecka, Biuro Wydawnicze „Ruch”, brak
innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 17142/4
{369} „Marysia”, Portret w popiersiu dziewczynki w stroju ludowym. (mal.)
L. Górski, Wydawnictwo „Galeria Polska”, Kraków, brak innych danych, papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 18606
{370} „Łowicz. Stroje łowickie”, fot. Z. Chomętowska, Książka i Wiedza, brak
innych danych, papier fotograficzny, fotografia czarno-biała, pocztówka, Arch.
PME I. 16792/4

{362} “Field flowers”. Painted by S. Saski, pub. Salon Malarzy Polskich in
Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17071/9.
{363} “By the niddy-noddy”. Painted by S. Saski, pub. Salon Malarzy Polskich
in Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17071/10.
{364} “A piper’s Song.” Painted by S. Saski, pub. Salon Malarzy Polskich in
Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 13657
{365} “Folk costumes from Sieradz”. Painted by A. Ursyn, pub. Salon Malarzy
Polskich in Kraków, „ Akropol Kraków”, no other data, postcard, paper, colour
print, Arch. PME I. 15221
{366} A woman feeding a child. Painted by A. Augustynowicz, Wydawnictwo
Artystycznych Reprodukcji „Podhale” in Zakopane, no other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 3089, [361]
{367} “From the land of Sieradz. Woman with baby.” Painted by F. Lubiński,
Wydawnictwo Chlebowski and Michałowski acting pf “Dawn”, Warsaw, year
of correspondence: 1922, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 9666
{368} “Biłgoraj costume”. Des. I. Czarnecka, Biuro Wydawnicze „Ruch”, no other
data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17142/4
{369} “Marysia”. Little girl in a folk costume. Painted by L. Górski, pub. “Galeria
Polska”, Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 18606
{370} “Łowicz. Costumes from Łowicz”. Phot. Z. Chomętowska, Książka i Wiedza, no other data, photo postcard, photo paper, black and white photography,
Arch. PME I. 16792/4
{371} “Women in costumes from the vicinity of Pułtusk”. Phot. W. Turowski,
c. 1910, no other data, postcard, paper, black and white print, Arch. PME I. 5980
{372} “Types and outfits of Księżacy group. The wedding.” Painted by Z. Pągowski, Wydawnictwo Drużyny Starszo-Harcerskiej in Łowicz, year of correspondence: 1948, postcard, paper, black and white print, Arch. PME I. 16792/1
{373} “Types and outfits of Księżacy group. On the market”. Painted by Z. Pągowski, Wydawnictwo Drużyny Starszo-Harcerskiej in Łowicz, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15576

{374} „Typy i stroje Księżackie. Robienie wycinanek”. Mal. Z. Pągowski, Wydawnictwo Drużyny Starszo Harcerskiej w Łowiczu, brak innych danych, papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15575
{375} „Stroje ludowe z Łowicza”. Proj. A. Ursyn, Wydawnictwo Salonu Malarzy
Polskich w Krakowie, „Akropol”, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15219
{376} „Folklor Ziemi Leszczyńskiej”. Fot. Z. Żyburtowicz, Krajowa Agencja Wydawnicza „Ruch”, Krobiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krobi, brak innych
danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 19267/3
{377} „Posadowo, woj. leszczyńskie. Dziewczynka w stroju biskupiańskim”.
Fot. H. Grzęda, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa, brak innych danych,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 19265/1
{378} Siedząca kobieta z dzieckiem przy piersi. Mal. A. Augustynowicz, Wydawnictwo Artystycznych Reprodukcyi „Podhale” w Zakopanem, Edition „Podhale”,
Zakopane Galicie – Autriche, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 3089
{379} „Malarstwo ludowe na szkle. Kołyseczka” Mal. Z. Gąsienica-Roj, (fot.)
M. Kopydłowski, ze zbiorów PME, Krajowa Agencja Wydawnicza Prasa- Książka-Ruch, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16803/6
{380} „Malarstwo ludowe na szkle. Przy warculi”. Mal. J. Pęksowa, (fot.) M. Kopydłowski, ze zbiorów PME, Krajowa Agencja Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16803/2
{381} „Kolekcja malarstwa na szkle. W izbie”. Mal. Z. Walczak, (fot.) J. Sielski,
Wydawca Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, druk DW Elipsa,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 18951/7
{382} „Legenda o Piaście Kołodzieju”. Pproj. B. Truchanowska – Majchrzak,
Biuro Wydawnicze „Ruch”, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 19707/7
{383} „Dzieci huculskie – Pologne. Karpathes Orientales. – Poland. The Eastarn
Carpathians”. Fot. H. Gąsiorowski, brak innych danych, papier, druk w sepii,
pocztówka, Arch. PME I. 16796/4

{376} “The folklore of the Land of Leszno” Phot. Z. Żyburtowicz, Krajowa
Agencja Wydawnicza „Ruch”, Krobiańskie Towarzystwo Kulturalne in Krobia,
no other data, postcard, paper, color printing, Arch. PME I. 19267/3
{377} “Posadowo, woj. leszczyńskie. Little girl in a costume from Biskupizna”
Phot. H. Grzęda, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa, no other data,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 19265/1
{378} Woman nursing a baby. Painted by A. Augustynowicz, Wydawnictwo
Artystycznych Reprodukcyi „Podhale” in Zakopane, Edition „Podhale”, Zakopane Galicie – Autriche, no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME I. 3089
{379} “Folk painting on glass. Small cradle’. Painted by Z. Gąsienica-Roj, photo.
M. Kopydłowski, Krajowa Agencja Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 16803/6
{380} “Folk painting on glass. At the spinning wheel”. Painted by J. Pęksowa,
photo. M. Kopydłowski, Krajowa Agencja Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch,
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16803/2

zerunki

{363} „Przy motowidle”. Mal. S. Saski, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich
w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME
I. 17071/10.

{361} “Evening prayer”. Painted by S. Saski, pub. Salon Malarzy Polskich in
Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 17071/7.

{373} „Typy i stroje Księżackie. Na rynku”. Mal. Z. Pągowski, Wydawnictwo
Drużyny Starszo-Harcerskiej w Łowiczu, brak innych danych, papier, druk
barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15576

wi

images

{362} „Polne kwiaty”. Mal. S. Saski, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich
w Krakowie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME
I. 17071/9.

{360} “A merry company.” Painted by S. Saski, pub. Salon Malarzy Polskich in
Kraków, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 13658

{375} “Folk costumes from Łowicz”. Des. A. Ursyn, pub. Salon Malarzy Polskich
in Kraków, “Akropol”, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME
I. 15219

{381} “Collection of paintings on glass. In the room”. Painted by Z. Walczak,
photo. J. Sielski, pub. National Ethnographic Museum in Warsaw, print DW
Elipsa, paper, coloured print, postcard, Arch. PME I. 18951/7
{382} “The Legend of Piast the Wheelwright”. Des. B. Truchanowska-Majchrzak,
Biuro Wydawnicze „Ruch”, no other data, postcard, paper, colour print, Arch.
PME I. 19707/7
{383} “Hutsul children – Pologne. Carpathes Orientales. – Poland. The Estarn
Carpathians’. Photo. H. Gąsiorowski, no other data, postcard, paper, sepia print,
Arch. PME I. 16796/4
{384} “A family by a hut in Gorgony”. 1926, no other data, photo postcard, photo
paper, black and white photography, Arch. PME I. 15970
{385} “Hutsul music”. Photo. L. and M. Haller, pub. Aba Heller, Księg. w Nadwórnej, 1930, postcard, paper, sepia print, Arch. PME I. 15992
{386} “Jasina. Hutsul children”. Majitel a vydavatel S. Galac, photography, no
other data, postcard, paper, black and white print, Arch. PME 15973
{387} “Hutsul children”. Photo. L. and M. Heller in Nadwórna, 1932, no other
data, postcard, paper, sepia print, Arch. PME I. 15972, [390]
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{384} „Rodzina przy szałasie w Gorgonach”, 1926, brak innych danych, papier
fotograficzny, fotografia czarno-biała, pocztówka, Arch. PME I. 15970

{388} “Hutsul country. Hutsul children”. Photo. M. Seńkowski, pub. M. Seńkowski, Żabie, 1925, postcard, paper, sepia print, Arch. PME I. 15971/1, Arch. PME
I. 15864, [391]

{400} „Typ Poleszuka”.Fot. A. Wysocki, Nakł. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej
w Łunińcu, brak innych danych, papier, druk w sepii, pocztówka, Arch. PME
I. 15700

{404} “First lesson”. Painted by A. Markowicz, pub. Salon Malarzy Polskich
w Krakowie, 1919, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15708

{389} “Hutsul children”. Pub. art. photo. M. Seńkowski, Kosów 1929, no other
data, paper, black and white print, postcard, Arch. PME I. 15971/2

{401} „Szczęśliwego Roku. Na Cu Kol Nidre”. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej
w Warszawie, Wyd. Galeria Zachęta Warszawa, 1990, brak innych danych,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 19695/1

{385} „Huculska muzyka”, fot. L i M. Haller, Nakł. Aba Heller, Księg. W Nadwórnej, 1930, papier, druk w sepii, pocztówka, Arch. PME I. 15992
{386} „Jasina. Huculskie dzieci”. Majitel a vydavatel S. Galac, fotografia, brak
innych danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME 15973
{387} „Huculskie dzieci”. Fot. L. i M. Heller w Nadwórnej, 1932, brak innych
danych, papier, druk w sepii, pocztówka, Arch. PME I. 15972, [390]
{388} „Huculszczyzna. Dzieci huculskie”, fot. M. Seńkowski, Wyd. M. Seńkowski,
Żabie, 1925, papier, druk w sepii, pocztówka, Arch. PME I. 15971/1, Arch. PME
I. 15864, [391]
{389} „Dzieci Huculskie”. Wyd. art. fot. M. Seńkowski, Kosów 1929, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 15971/2

{392} „Karpaty Wschodnie. Na połoninie. Hucuł grający na trombicie”. Fot.
J. Walas, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Akropol Kraków,
brak innych danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 15985
{393} „Huculi przy roli”. Fot. E. Schreier, Wydawnictwo Artystów we Wiedniu,
1915, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME
I. 15995
{394} „Czytelnia ruska”. Nakład J. Orensteina w Kolomea, brak innych danych,
papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 16005
{395} „Hucułki”. Portret dwóch dziewczynek. (mal.) T. Axentowicz, Nakład.
J. Czerneckiego Wieliczka, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16064
{396} „Typy wołyńskie”.Mal. Emil Weiss, Wyd. Karl Harbauer, Wiedeń i Lipsk,
1917, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME 16073

{392} “Eastern Carpathians. On a mountain meadow. Hutsul playing the trembita”. Photo. J. Walas, pub. Salon Malarzy Polskich in Kraków, Akropol Kraków,
no other data, postcard, paper, black and white print, Arch. PME I. 15985
{393} “Hutsuls in the fields”. Photo. E. Schreier, Wydawnictwo Artystów we
Wiedniu, 1915, no other data, postcard, paper, black and white print, Arch.
PME I. 15995
{394} “Ruthenian Reading Room”. Published by J. Orenstein in Kolomea, no
other data, postcard, paper, black and white print, Arch. PME I. 16005
{395} “Hutsul women”. Painted by T. Axentowicz, published by J. Czernecki,
Wieliczka, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16064
{396} “Volyn types”. Painted by E. Weiss, pub. Karl Harbauer, Vienna and
Leipzig, 1917, postcard, paper, colour print, Arch. PME 16073
{397} “Volyn types”. Painted by E. Weiss, pub. Karl Harbauer, Vienna and
Leipzig, 1917, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16072
{398} “Volyn types”. Painted by E. Weiss, pub. Karl Harbauer, Vienna and
Leipzig, 1917, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16070
{399} A family from Polesie with four children. Pub. Salon Malarzy Polskich
in Kraków, no other data, postcard, paper, black and white print, Arch. PME
I. 15493
{400} “The Poleszuk type”. Photo. A. Wysocki, pub. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej in Łuniniec, no other data, postcard, paper, sepia print, Arch. PME I. 15700

{397} „Typy wołyńskie”. Mal. E. Weiss, Wyd. Karl Harbauer, Wiedeń i Lipsk, 1917,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16072

{401} “Happy New Year. Na Cu Kol Nidre”. From the collection of the National
Library in Warsaw, publ. Galeria Zachęta, Warszawa, 1990, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 19695/1

{398} „Typy wołyńskie”. Mal. E. Weiss, wyd. Karl Harbauer, Wiedeń i Lipsk, 1917,
papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 16070

{402} “Prayer”. Painted by M. Gottlieb, Edition Pocztówka Cracovie, no other
data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15716

{399} Portret rodziny poleskiej z czwórką dzieci. Wydawnictwo Salonu Malarzy
Polskich w Krakowie, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, pocztówka,
Arch. PME I. 15493

{403} “Rest – repos”. Salon International. Varsovie. No other data, paper, black
and white print, postcard, Arch. PME I. 15719

{403} „Odpoczynek – repos”. Salon International. Varsovie. Brak innych danych,
papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 15719
{404} „Pierwsza lekcja”. Mal. A. Markowicz, Wyd. Salonu Malarzy Polskich
w Krakowie. 1919, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15708
{405} „Morgengebet”. Mal.) L. Krestin, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 15717, [369]
{406} „Wywłaszczenie” Mal. K. Żelechowski, Nakł. J. Czerneckiego Wieliczka,
1908, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15876
{407} „Włościanie Nadbużańscy”. Wyd. K. Wojutyńskiego w Warszawie, papier,
druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2611
{408} „Dziewczęta z Rawskiego”. Brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 2606
{409} „Rozdanie elementarzy dzieciom wiejskim”. Fot. J. Kraszewski, brak innych danych, papier fotograficzny, fotografia czarno-biała, pocztówka, Arch.
PME I. 2619, [408]
{410} „Typy z Myszyńca”. Rodzina z dzieckiem w strojach kurpiowskich. Nakładem S. Winiarskiego w Warszawie, 1903, papier, (fotolitografia), druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 2586
{411} „Kurpianki”. Fotografia z Teki „Wsi ilustrowanej”, Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 2565
{412} „Kapela włościańska z pod Miechowa (Gub. Kiel.)”. Nakład. Ślusarskiego
w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME
I. 2528
{413} „Dzieci z pod Ojcowa”. Fot. z Teki „Wsi Ilustrowanej”, Wydawnictwo
K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny,
pocztówka, Arch. PME I. 2505, Arch. PME I. 2503, [432]
{414} „Z Księstwa łowickiego. Typy”. Mal. G. Pillati, Nakł. Tow. Wyd. „Świt”
w Warszawie, 1912, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2367

{407} “Small landholders of the region along the Bug River”. Pub. K. Wojutyński
in Warsaw, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2611
{408} “Girls from the Rawa region”. No other data, postcard, paper, colour print,
Arch. PME I. 2606
{409} “Distribution of primers to village children”. Phot. J. Kraszewski, no other
data, photo postcard, photo paper, black and white print, Arch. PME I. 2619,
[408]
{410} “Types from Myszyniec”. Family with child in Kurpie costumes. Published
by S. Winiarski in Warsaw, 1903, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2586
{411} “Women from the Kurpie region”. Photograph from the portfolio of “Wieś
ilustrowana”, K. Wojutyński Publishing House in Warsaw, no other data, photo
postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2565
{412} “A peasant musical band from the vicinity of Miechów (Gub. Kiel.)”.
Published by Ślusarski in Warsaw, no other data, postcard, paper, colour print,
Arch. PME I. 2528

zerunki

{391} Portret starego mężczyzny i dziewczynki. (mal.) J. Pstrak, Edition „Pocztówka” Cracovie, brak innych danych, papier, druk barwny , pocztówka, Arch.
PME I. 16048

{391} A portrait of an old man and a girl. Painted by J. Pstrak, Edition „Pocztówka” Cracovie, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 16048

{402} „Modlitwa”. Mal. M. Gottlieb, Edition Pocztówka Cracovie, brak innych
danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 15716

{406} “Expropriation”. Painted by K. Żelechowski, pub. J. Czernecki, Wieliczka,
1908, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 15876
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{390} „Huculi jadą na odpust”. Fot. L. i M. Heller, Nakł. Aba Heller, Księg.
W Nadwórnej, 1928, papier, druk w sepii, pocztówka, Arch. PME I. 16001

{390} “Hutsuls going to an indulgence fair”. Photo. L. and M. Heller, pub. Aba
Heller, Księg. w Nadwórnej, 1928, postcard, paper, sepia print, Arch. PME I. 16001

{405} “Morgengebet”. Painted by L. Krestin, no other data, postcard, paper,
colour print, Arch. PME I. 15717, [369]

{413} “Children from the vicinity of Ojców.” Photograph from the portfolio
“Wieś ilustrowana”, K. Wojutyński Publishing House in Warsaw, no other data,
photo postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2505, Arch. PME I. 2503, [432]
{414} “From the Duchy of Łowicz. Types”. Painted by G. Pillati, pub. Tow Wyd.
„Świt” in Warsaw, 1912, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2367
{415} “From the Duchy of Łowicz. Prayers”. Painted by G. Pillati, pub. Tow. Wyd.
„Świt” in Warsaw, 1912, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2364
{416} „Women from the Księżacy group from the vicinity of Łowicz (gub.
Warsz.)”. K. Wojutyński Publishing House in Warsaw, no other data, postcard,
paper, colour print, Arch. PME I. 2372
{417} „Księżacy from the vicinity of Łowicz (gub. Warsz.)”. Pub. K. Wojutyński in
Warsaw, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2374
{418} “Villagers from the Lublin region”. K. Wojutyński Publishing House in
Warsaw, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2423
{419} “Villagers from the Lublin region”. K. Wojutyński Publishing House in
Warsaw, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2420
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{415} „Z Księstwa łowickiego. Modlitwa”. Mal. G. Pillati, Nakład Tow. Wyd. „Świt”
w Warszawie, 1912, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2364

{420} “A wedding in the Księżacy group (gub. Warsz.)”. K. Wojutyński Publishing
House in Warsaw, no other data, postcard, paper, colour print, Arch. PME I. 2377

{431}„Z okolic Tykocina”, Brak innych danych, papier, litografia barwna, Arch.
PME I. 6126

{435} “Gardeur de porcs aux environs de Varsovie”. Fig. J. Chełmoński, Imp.
Draeger et Lesieur, black and white lithography, Arch. PME I. 2601, [392]

{416} „Księżaczki z pod Łowicza (gub. Warsz.)”. Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 2372

{421} “Small landholders from the Opoczno region”. Phot. H. Kaszubski, K. Wojutyński Publishing House in Warsaw, no other data, postcard, paper, colour
print, Arch. PME I. 2494, [426]

{432}„Z okolic Kujaw”, (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 6137

{436} “From the vicinity of Pleszew”. Board: Costumes polonais, ill. W. Gerson,
lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro, Warsaw 1855, colour lithography, paper, Arch.
PME I. 6139

{417} „Księżacy z pod Łowicza (gub. Warsz.)”. Wyd. K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2374

{422} “A peasant orchestra in Miechów”. Published by Bookshop M. Perelman
formerly M. Goldhaar, Kielce, Union Postale Universelle Russie, postcard, paper,
black and white print, Arch. PME I. 2523

{418} „Wieśniacy z Ziemi Lubelskiej”. Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2423
{419} „Wieśniacy z Ziemi Lubelskiej”. Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch. PME I. 2420
{420} „Wesele Księżaków (gub. Warsz.)”. Wydawnictwo K. Wojutyńskiego
w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka, Arch.
PME I. 2377

{423} Dziecko z zabawką. lata 30. XX w., brak innych danych, papier, druk
w sepii, pocztówka, Arch. PME I. 19463
{424} Typy polskie. „Na targu”. 1916, brak innych danych, papier fotograficzny,
fotografia kolorowana, pocztówka, Arch. PME I. 17437, [412]
Litografie
{425} „Wieśniacy z okolic Grodna”, (rys.) J.N. Lewicki, (lit.) F. E. Simon, Z: Leon
Zienkiewicz „Les costumes du peuple polonais”, Paryż 1841, papier, litografia
barwna, Arch. PME I. 11180
{426} „Wielkopolanie”, (rys.) E.W. Radzikowski, XIX w., brak innych danych,
papier, litografia barwna, Arch. PME I. 733/1
{427} „Podlasianie” , (rys.) E.W. Radzikowski, XIX w., brak innych danych, papier,
litografia barwna, Arch. PME I. 733/2
{428}„Szkalmierzaki i Proszowianie”, (rys.) J.N. Lewicki, XIX w., brak innych
danych, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 736/1
{429} „od Warszawy [Ołtarzew]”, (rys.) W. Gerson, 2 poł. XIX w., brak innych
danych, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 14474
{430} „od Warszawy [Raszyn]”,(rys.) W. Gerson, 2 poł. XIX w., brak innych
danych, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 14476, [370]

Litographs
{425} “Villagers from the vicinity of Grodno” Drawing J.N. Lewicki, lit. F.E. Simon,
board from: Leon Zienkiewicz, Les costumes du peuple polonais, Paris 1841,
colour lithography, paper, Arch. PME I. 11180
{426} “People from Wielkopolska”. Fig. E.W. Radzikowski, 19th century, colour
lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 733/1
{427} “People from Podlasie”. Fig. E.W. Radzikowski, 19th century, colour lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 733/2
{428} “Szkalmierzaki and Proszowianie”. Fig. J.N. Lewicki, 19th century, colour
lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 736/1
{429} “From Warsaw [Ołtarzew]”. Ill. W. Gerson, 2nd half of the 19th century,
colour lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 14474
{430} “From Warsaw [Raszyn]”. Ill. W. Gerson, 2nd half of the 19th century,
colour lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 14476, [370]
{431} “From the vicinity of Tykocin”. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson,
lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography,
paper, Arch. PME I. 6126
{432} “From the vicinity of Kujawy”. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson,
lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography,
paper, Arch. PME I. 6137
{433} “From the vicinity of Grodno”. Board: Costumes polonais, ill. W. Gerson, lit.
E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography, paper,
Arch. PME I. 6140, [428]
{434} A man and a boy in Wilanów costumes in front of the church. Board:
Polnischer Bauer mit seinem Sohne, In Sommertracht,drawing L. Burger, c. 1850,
colour lithography, paper, no other data, Arch. PME I. 2598

{435}„Gardeur de porcs aux environs de Varsovie”, (rys.) J. Chełmoński, Imp.
Draeger et Lesieur, litografia czarno – biała, Arch. PME I. 2601, [392]
{436}„Costumes Polonais. Z okolic Pleszew”. (rys.) W. Gumiński, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro, Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME
I. 6139
{437}„Costumes Polonais. Galicyjskie Mazury”, (rys.) W. Gumiński, (lit.)
E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 6130
{438}„Costumes Polonais. Z okolic Krakowa”. (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa, 1855, litografia barwna, Arch. PME
I. 3231
{439}„Costumes Polonais. Z okolic Sandomierza”, (rys.) W. Gerson, (lit.)
E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 6131

{438} “From the vicinity of Kraków”. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson,
lit. E. Desmaisons, pub. Daskao (album), Warsaw, 1855, colour lithography,
paper, Arch. PME I. 3231
{439} “From the vicinity of Sandomierz”. Board: Costumes polonais, ill. W. Gerson, lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography,
paper, Arch. PME I. 6131
{440} “People from Lublin”. Board: Costumes polonais, ill. W. Gerson, lit.
E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography, paper,
Arch. PME I. 6136
{441} “From the vicinity of Płock”. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson, lit.
E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography, paper,
Arch. PME I. 6124, [360]
{442} “From the vicinity of Augustów”. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson, lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography,
paper, Arch. PME I. 6128

{440}„Costumes Polonais. Lublinianie”, (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaisons,
Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME
I. 6136

{443} “From the vicinity of Suwałki”. A group consisting of two men and one
woman in folk costumes and a boy with a whip against the background of
a cart. Board: Costumes polonais, fig. W. Gerson, lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro
(album), Warsaw 1855, colour lithography, paper, Arch. PME I. 6127

{441}„Costiumes Polonais. Z okolic Płocka”, (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch.
PME I. 6124, [360]

{444} “Old costumes in the Kępiński poviat”. Board: J.S.S., Przyczynki do etnografii Wielkopolski, „Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne”
vol. VIII, dz. II, no other data, colour lithography, paper, Arch. PME I. 2826

{442}„Costiumes Polonais. Z okolic Augustowa”, (rys.) W. Gerson, (lit.)
E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 6128
{443}„Costiumes Polonais. Z okolic Suwałk”, (rys.) W. Gerson, E. Desmaisons,
Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME
I. 6127
{444}„Dawne stroje w powiecie kępińskim”, w: J.S.S. Przyczynki do etnografii
Wielkopolski, Mater. antr.- archelog i etnogr. T. VIII, dz.II., brak innych danych,
papier, litografia barwna, Arch. PME I. 2826

zerunki

{422} „Orkiestra Włościańska w Miechowie”. Nakład. Księg. M. Perelman dawniej M. Goldhaar, Kielce, Union Postale Universelle Russie, papier, druk czarno-biały, pocztówka, Arch. PME I. 2523

{424} Polish types. “At the market”. 1916, no other data, photo postcard, photo
paper, coloured photography, Arch. PME I. 17437, [412]

{434} Mężczyzna i chłopiec w strojach wilanowskich na tle kościoła. (rys.)
L. Burger, ok. 1850, W: „Polnischer Bauer mit seinem Sohne, In Sommertracht”,
brak innych danych, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 2598, [428]

{437} “Galician Masuria”. Board: Costumes polonais, ill. W. Gerson, lit. E. Desmaisons, pub. Daziaro (album), Warsaw 1855, colour lithography, paper, Arch.
PME I. 6130

wi

images

{421} „Włościanie z Opoczyńskiego”. Fot. H. Kaszubski, Wydawnictwo K. Wojtutyńskiego w Warszawie, brak innych danych, papier, druk barwny, pocztówka,
Arch. PME I. 2494, [426]

{423} A child with a toy. The 1930s, No other data, postcard, paper, sepia print,
Arch. PME I. 19463

{433}„Z okolic Grodna”, (rys.) W. Gumiński, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro
(album), Warszawa 1855, papier, litografia barwna, Arch. PME I. 6140

{445} “Old costumes in the Kępiński poviat”. Board: J.S.S., Przyczynki do etnografii Wielkopolski, „Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne”, vol. VIII, dz. II, no other data, colour lithography, paper, Arch. PME I. 2825
{446} “Customs, gifts and charity donations. Carolling for the poor and distribution on the Christmas Day at the XX. Missionaries in Warsaw”. Painted by
J.F. Piwarski, lit. M. Fajans, board from: „Kram malowniczy warszawski czyli
obrazy miejscowe z ubiegłych czasów. Obejmujące typy ludowe warszawskie
i postronne...”, Warszawa 1856, lithography, paper, Arch. PME I. 7348
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{445} „Dawne stroje w powiecie kępińskim”, w J.S.S. Przyczynki do etnografii
Wielkopolski, Mater. antr.- archelog i etnogr. T. VIII, dz.II. , brak innych danych,
papier, litografia barwna, Arch. PME I. 2825

{447} “Rural Pictures No. 1. Easter Eve i.e. the blessing of food under the statue”.
Painted by J.F. Piwarski, lit. M. Fajans, board from: „Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe z ubiegłych czasów. Obejmujące typy ludowe
warszawskie i postronne...”, pub. Cynkografia Banku Polskiego, Warsaw 1859,
lithography, paper, Arch. PME I. 7346

{454} „W chacie szląskiej”. Mężczyzna wyrywający deski z kolebki, wokół
przerażeni domownicy w tym dzieci. (rys.) Andriolli, (ryt.) E. Nicz, Kłosy Nr
761, tom. XXX, Warszawa 1880, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa
barwna, Arch. PME I. 16859

Drawings and paintings

{446} Zwyczaje, dary i zasiłki dobroczynne. „Kolenda dla ubogich, rozdawana
w pierwszy dzień Bożego Narodzenia u XX. Misjonarzy w Warszawie”. Mal. J. F.
Piwarski, (lit.) M. Fajans, plansza nr 1 z „Kram malowniczy warszawski czyli
obrazy miejscowe z ubiegłych czasów. Obejmujące typy ludowe warszawskie
i postronne..”. Warszawa 1856, papier, litografia, Arch. PME I. 7348
{447} „Obrazy wiejskie Nr 1. Dzień Wielkosobotni czyli święcenie jadła pod
figurą”.Mal. J.F. Piwarski, (lit.) M. Fajans, plansza nr 1 z „Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe z ubiegłych czasów. Obejmujące typy ludowe
warszawskie i postronne..”, Wyd. Cynkografia Banku Polskiego, Warszawa
1859, papier, litografia, Arch. PME I. 7346

{449} “Varsovian folk TYPES. Younger generation No. 1, sand carriers.’ Painted
by J.F. Piwarski, ill. M. Czarnecka, lit. M. Fajans, board No. 1 from: „Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe z ubiegłych wieków. Obejmujące
typy ludowe warszawskie i postronne...”, pub. Cynkografia Banku Polskiego,
Warsaw 1859, lithography, paper, Arch. PME I. 7347
{450} “A rural farm in Krakowskie”. A group of women, men and children gathered around a cow in a country yard. (paint.) A. Kotsis, (engr.) M. Kluczewski,
Kłosy, Weekly Illustrated Magazine, No. 525, Vol. XXI, Warsaw 1875, newsprint,
woodcut, press engraving, Arch. PME I. 17270
{451} “From hunger days in Górny Śląsk. Folk cuisine “. A group of men and
women and children eating a meal. (draw.) A. Malinowski, Kłosy, No. 769 Vol.
XXX, Warsaw, 1880, no other data, newsprint, woodcut, color press engraving,
Arch. PME I. 16863/2

{450} „Zagroda wiejska w Krakowskiem”. Grupa kobiet, mężczyzn i dzieci zgromadzona wokół krowy na wiejskim podwórku. Mal. A. Kotsis, (ryt.) M. Kluczewski, Kłosy, Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe, Nr 525, Tom XXI, Warszawa
1875, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17270

{452} “Matchmaking in Krakowskie”. Inside the house, a group of men and
women and a child sitting on the floor. Ref. (Draw.) W. Szerner, (engr.) K. Olszewski, Kłosy No. 350 – Vol. XIV, no other data, newsprint, woodcut, color press
engraving, Arch. PME I. 16862

{451} „Z dni głodowych na Górnym Śląsku. Kuchnia ludowa”. Grupa kobiet
i mężczyzn oraz dzieci spożywająca posiłek. (rys.) A. Malinowski, Kłosy, Nr 769
Tom XXX, Warszawa 1880, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa barwna, Arch. PME I. 16863/2

{453} “Bagpiper in the village”. A group of peasants with children by the chapel,
listening to the bagpiper playing. (paint.) A. Kozakiewicz, (engr.) E. Nicz, Kłosy
No. 733 – Vol. XXIX, Warsaw 1879, newsprint, woodcut, color press engraving,
Arch. PME I. 16861

{452} „Swaty w Krakowskiem”. We wnętrzu domu grupa kobiet i mężczyzn
oraz dziecko siedzące na podłodze. Sygn. (rys.) W. Szerner, (ryt.) K. Olszewski, Kłosy Nr 350 – Tom XIV, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa barwna, Arch. PME I. 16862

{454} “In Silesian cottage”. A man tearing planks from a cradle, sorrounded
by frightened household members, including children. (draw.) Andriolli, (engr.)
E. Nicz, Kłosy No. 761, Vol. XXX, Warsaw 1880, newsprint, woodcut, color press
engraving, Arch. PME I. 16859

{453} „Kobziarz we wsi”. Grupa włościan z dziećmi przy kapliczce, słuchająca
grającego kobziarza. (mal.) A. Kozakiewicz, (ryt.) E. Nicz, Kłosy Nr 733 – Tom
XXIX, Warszawa 1879, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa barwna,
Arch. PME I. 16861

{455} “Inhabitants of Biskupizna in front of the church in Domachów”. Book
illustration – reproduction, press paper, colour print, no other data, Arch. PME
I. 16975

Prace plastyczne
{456} „Chłopiec wiejski z okolic Radziechowa”, mal. S. Putiatycki, 1840–50,
papier, akwarela, ołówek, rysunek, Arch. PME I. 3041
{457} „Dziecko włościańskie z Kujaw”, (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Deismansons,
Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, akwarela, odrys z litografii,
rysunek, 1914–1939, Arch. PME I. 2556, [435]
{458} „Niańka”,(ryt.) F. A. Dietricha, ok. 1840, akwatinta, brak innych danych,
papier, akwarela, tusz, odrys z akwatinty, rysunek, 1914, Arch. PME I. 3074
{459} „Włościanka 1751 r. Przedst. odpust w Lazarecie pod Krakowem”. Papier,
tusz lawowany, odrys z ryciny, rysunek, 1918, brak innych danych, Arch. PME
I. 2715
{460} „Dziecko włościańskie. Mazury galicyjskie”, (rys.) W. Gumiński, lit.
E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, akwarela, tusz,
rysunek, odrys z litografii, 1915, Arch. PME I. 4201
{461} „Chłopiec wiejski z okolic Suwałk”, ok. 1830, (rys.) W. Gerson, (lit.)
E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, odrys z litografii,
akwarela, tusz, rysunek, 1915, Arch. PME I. 2408
{462} „Chłopiec wiejski z okolic Augustowa”, (rys.) W. Gersona, (lit.) E. Desmaisons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, akwarela, rysunek odrys
z litografii, sygn..: J.S.1915, Arch. PME I. 2405
{463} „Chłopiec wiejski z okolic Płocka”, (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaisons,
Wyd. Daziaro, Warszawa 1855, papier, akwarela, odrys z litografii, sygn..: J.S.
1915, Arch. PME 2559
{464} „Włościanin z Opoczyńskiego”, (rys.) A. Kędzierski, 1876, papier, akwarela, 1915, odrys, rysunek, Arch. PME I. 2490
{465} „Chłopiec wiejski z okolic Lublina”, Chłopiec w stroju ludowym wsparty
na kiju. (rys.) W. Gerson, ( lit.) E. Desmons, Wyd. Daziaro (album), Warszawa
1855, papier, akwarela, rysunek, odrys z litografii, 1915, Arch. PME I. 2448
{466} „Chłopiec wiejski z okolic Sandomierza”. Chłopiec w stroju ludowym
wsparty o pień ściętego drzewa. (rys.) W. Gerson, (lit.) E. Desmaissonses, Wyd.
Daziaro (album), Warszawa 1855, papier, akwarela, rysunek, odrys z litografii,
1915, Arch. PME I. 2540

{457} “Peasant child from Kujawy”. Drawing copied from lithography, paper,
watercolour, from the album Costumes polonais, ill. W. Gerson, lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME I. 2556, [435]
{458} “The nanny”. Copy from aquatint, paper, watercolour, ink, 1914, engraving.
F.A. Dietrich, c. 1840, aquatint, no other data, Arch. PME I. 3074
{459} “A small landholder 1751. Showing the indulgence fair in a Lazaret near
Krakow” Copy from engraving, paper, washed ink, 1918, no other data, Arch.
PME I. 2715
{460} „A peasant child. Galician Masuria “. Drawing copied from lithography,
paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill. W. Gumiński,
lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME I. 4201
{461} “A peasant boy from the vicinity of Suwałki”. Drawing copied from lithography, paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill.
W. Gerson, lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME
I. 2408
{462} “A peasant boy from the vicinity of Augustów”. Drawing copied from
lithography, paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill.
W. Gerson, lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME
I. 2405

zerunki

{449} „TYPY ludowe Warszawskie . Młodszego pokolenia Nr 1., Roznosiciele
piasku”. Mal. J. F. Piwarski, (rys.) M. Czarnecka, (lit.) M. Fajans, plansza nr 1
z „Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe z ubiegłych wieków.
Obejmujące typy ludowe warszawskie i postronne..”., Wyd. Cynkografia Banku
Polskiego, Warszawa 1859, papier, litografia, Arch. PME I. 7347

{455} „Biskupianie przed kościołem w Domachowie”, brak innych danych, papier, druk barwny, reprodukcja obrazu, ilustracja z książki, Arch. PME I. 16975

wi

images

{448} „Obrazy ludowe. Wiejskie Nr 2. Wieśniacy z okolic Warszawy czyli powrót
z miasta po jarmarku”. Mal. J.F. Piwarski, (lit.) Pecg. A., plansza nr 2 z „Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe z ubiegłych czasów. Obejmujące
typy ludowe warszawskie i postronne..”, Wyd. Cynkografia Banku Polskiego,
Warszawa 1859, papier, litografia, Arch. PME I. 7345

{448} “Rural Folk Pictures No. 2. Villagers from the vicinity of Warsaw returning
from the city after the fair.” Painted by J.F. Piwarski, lit. A. Pecg, board no. 2 from:
“A picturesque Warsaw stall, or local paintings from past times. Covering the
Varsovian folk types and others... “ pub. Cynkografia Banku Polskiego, Warsaw
1859, lithography, paper, Arch. PME I. 7345

{456} “A peasant boy from the vicinity of Radziechów”. Painted by S. Putiatycki,
1840–1850, drawing, paper, watercolour, Arch. PME I. 3041

{463} “A peasant boy from the vicinity of Płock”. Drawing copied from lithography, paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill. W. Gerson,
lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro, Warszawa 1855, Arch. PME 2559
{464} “Small landholder from the Opoczno region”. Copy from a watercolour
by A. Kędzierski, paper, watercolour, 1915, no other data, Arch. PME I. 2490
{465} “A peasant boy from the vicinity of Lublin”. Drawing copied from lithography, paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill.
W. Gerson, lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME
I. 2448
{466} “A peasant boy from the vicinity of Sandomierz”. Drawing copied from
lithography, paper, watercolour, 1915, from the album Costumes polonais, ill.
W. Gerson, lit. E. Desmaisons, ed. Daziaro (album), Warszawa 1855, Arch. PME
I. 2540
{467} Woman with baby on her lap. Painted by S. Putiatycki, 1852, drawing,
paper, watercolour, Arch. PME I. 3048, [362]
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{467} Wizerunek siedzącej kobiety, trzymającej na kolanach małe dziecko, mal.
S. Putiatycki, 1852, papier, akwarela, rysunek, Arch. PME I. 3048, [362]

{468} “Folk costumes from Chorzelów to Baranów (Mielec district)”, A group
of men in folk costumes, including a boy”, paint. by S. Putiatycki, 1840–1850,
paper, watercolor, drawing, Arch. PME I. 2648

{483} „Typy włościan kujawskich”, (rys.) Biesiekierski, Tygodnik Ilustrowany
1860 r., brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME I. 2552

{483} “Types of Kuyavian peasants”. Ill. Biesierski, “Tygodnik Ilustrowany” 1860,
press engraving, newsprint, woodcut, no other data, Arch. PME I. 2552

{469} “Wojtek on horseback”. Painted by T. Rybkowski, 1884, Borysław, drawing,
paper, watercolour, Arch. PME I. 6703/1

{484} „Księżący”. Brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek
prasowy, Arch. PME I. 2381

{469} „Wojtek na koniu”. Mal. T. Rybkowski, 1884, Borysław, papier, akwarela,
rysunek, Arch. PME I. 6703/1

{470} “People of Szczawnica”, Group: a woman, a man and a child. (draw.) J. Pieniążek, 1931, paper, photographic printing – color printing, Arch. PME I. 14083

{485} „Enfants Polonais”. Brak innych danych, papier, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 2761

{470} „Szczawniczanie”, Grupa: kobieta, mężczyzna i dziecko, ( rys.) J. Pieniążek, 1931, papier, światłodruk – druk barwny, Arch. PME I. 14083

{471} “Little Łowicz girl”. Painted by Z. Stryjeńska, cover from the portfolio “Polish
Peasants Costumes”, 1939, pub. C. Szwedzicki, lithography, paper, pochoir,
gouache, Arch. PME I. 5941, [430]

{486} „Peasants of the Neighbourhood of Cracow”, (rys. z lit.) W. Gerson, brak
innych danych, papier, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 2742

{468} „Ubiory ludowe od Chorzelowa ku Baranowu (pow. mielecki)”, Grupa
mężczyzn w strojach ludowych, w tym chłopiec”, mal. S. Putiatycki, 1840–1850,
papier, akwarela, rysunek, Arch. PME I. 2648

{471} „Mała łowiczanka” . Mal. Z. Stryjeńska, Obwoluta: Z teki Polish Peasants
Costumes”. Wyd. C. Szwedzicki, papier, poichor, gwasz, litografia, Arch. PME
I. 5941, [430]
{472} „Okrężne w Sandomierskiem”, wg XIX. litografii Jana Nepomucena
Lewickiego, brak innych danych, płótno, olej, XX w., obraz, Arch. PME I. 14696

{475} „Gołębnik w Jadowie”, (mal.) Hanna Oknińska-Wiśniewska, 1983 r.,
płótno, akryl, obraz, Arch. PME I. 19813
{476} „Dziecko w sztuce ludowej” (proj.) K. Burnatowicz, 1976, Warszawa,
papier plakatowy, druk offsetowy, plakat, Arch. PME I. 12425
Ryciny prasowe
{477} „Kurpie z pod Ostrołęki”. Brak innych danych, papier gazetowy, druk,
wycinek prasowy, Arch. PME I. 2580
{478} „Biskupianie przed kościołem w Domachowie”. Brak innych danych,
papier prasowy, druk kolorowy, reprodukcja obrazu, ilustracja z czasopisma,
Arch. PME I. 16975
{479} „Rodzina księżaków. Brak innych danych, papier gazetowy, druk czarno-biały, papier gazetowy, wycinek prasowy, Arch. PME I. 2380
{480} „Włościanie wsi Wojkuny, Gubernia Kowieńska, Powiat Wiłkomierski”.
Brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME
I. 2981, [9]
{481} „Typy ludowe z pod Ojcowa”. Brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME I. 2504
{482} „Sitarz Biłgorajski”, (rys.) Przyszychowski, (mal.) F. Kostrzewski, Sygn.
(ryt.) Regulski, „Tygodnik Ilustrowany” 1861 , brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 2471

{486} “Peasants of the Neighbourhood of Cracow”. Ill. and lit. W. Gerson, press
engraving, paper, woodcut, no other data, Arch. PME I. 2742
{487} “Ukrainian Beggars”. Photo. J. Kordysz, ill. B. Podbielski, c. 1860, “Tygodnik Ilustrowany”, press engraving, newsprint, woodcut, no other data, Arch.
PME I. 2893
{488} “Gypsies in Lithuania”. Photo. J. Bułhak, press clipping, paper, black and
white print, no other data, Arch. PME I. 2962
{489} “Back from baptism”. Painted by F. Kostrzewski, engr. A. Malinowski,
„Kłosy” issue 768, vol. XXX, colour press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME I. 16853, [363]

{474} “The goose girl from Drohiczyn”. Painted by Hanna Oknińska-Wiśniewska,
first decade of the 21st century, painting, canvas, acrylic, Arch. PME I. 19794

{489} „Powrót od chrztu”. Mal. F. Kostrzewski, (ryt.) A. Malinowski, Kłosy Nr 768,
Tom. XXX, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa
barwna, Arch. PME I. 16853, [363]

{475} “A pigeon house in Jadów”. Painted by Hanna Oknińska-Wiśniewska,
1983, painting, canvas, acrylic. Arch. PME I. 19813

{490} „Lirnik”, (fot.) M. Nowomiejski, przed 1927., Ukraina, woj. bracławskie,
papier gazetowy, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME I. 1893

{490} “Lirnyk”. Photo. M. Nowomiejski, before 1927, Ukraine, woj. bracławskie,
press clipping, newsprint, black and white print, no other data, Arch. PME
I. 1893

{476} “Child in folk art”. Des. K. Burnatowicz, 1976, Warsaw, poster, poster
paper, offset print, Arch. PME I. 12425

{491} „Połów ryb na wigilię”, (rys.) F. Kostrzewski, Kłosy Nr 860, Tom XXXIII,
s. 392, Warszawa 1881, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME I. 17363

{491} “Fishing for Christmas Eve”. Ill. F. Kostrzewski, “Kłosy” issue 860, vol.
XXXIII, p. 392, Warsaw 1881, press engraving, newsprint, woodcut, press engraving, no other data, Arch. PME I. 17363

{492} „Na własnym zagonie”, Mal. M. E. Andriolli, (ryt.) A. Zajkowski, Kłosy –
Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe, Nr 577, Tom. XXIII, Warszawa 1876 ,
papier, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17375

{492} “On your own soil”. Painted by M.E. Andriolli, ill. A. Zajkowski, “Kłosy”
issue 577, vol. XXIII, Warsaw 1876, press engraving, paper, woodcut, Arch.
PME I. 17375

{493} „…A w chacie ozywało się tylko łkanie matki zawodzące”, (rys.) J. Ryszkiewicz, (rys.) MR, (ryt.) E.B., Biesiada Literacka Nr 33, Warszawa 1889, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17370

{493} “... And in the cottage, only the wailing cry of the mother could be heard.”
Ill. J. Ryszkiewicz, illl. MR, engr. E.B., “Biesiada Literacka” issue 33, Warsaw 1889,
press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17370

{494} „Południe”, Mal. W. Piechowski, (ryt.) M. Kluczewski Tygodnik Powszechny, Warszawa 1881, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa., Arch. PME
I. 17372

{494} “The South”. Painted by W. Piechowski, engr. M. Kluczewski, „Tygodnik
Powszechny”, Warsaw 1881, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
I. 17372

{495} „Kośba”.Mal. Sygn.: (mal.) M. E. Andriolli, (ryt.) M. Kluczewski, Tygodnik
Powszechny, Warszawa 1881, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME I. 17374

{495} “Mowing”. Painting signed M.E. Andriolli, ill. M. Kluczewski, “Tygodnik
Powszechny”, Warsaw 1881, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17374

{496} „Na popasie”. Dziecko karmiące konia zaprzężonego do wozu z budą
przed karczmą. Sygn. (rys.) W. Szerner, (ryt.) S. Antoszewicz, Kłosy, Nr 670,
tom XXVII, Warszawa 1878, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME I. 17379

{496} “Resting”. Ill. W. Szerner, engraving S. Antoszewicz, “Kłosy” issue 670, vol.
XXVII, Warsaw 1878, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17379

Press illustrations
{477} “Kurpie people from near Ostrołęka” No other data, press clipping, newsprint, print., Arch. PME I. 2580
{478} “Inhabitants of Biskupizna in front of the church in Domachów”. Book
illustration – reproduction, press paper, colour print, no other data, Arch. PME
I. 16975
{479} “A family of the Księżacy people”. Press clipping, newsprint, black and
white print, no other data, Arch. PME I. 2380
{480} “Landholders of the village of Wojkuny, Kaunas Governorate, Wiłkomierski Poviat”. Press clipping, paper, black and white print, no other data, Arch.
PME I. 2981, [9]
{481} “Folk types from around Ojców.” Press clipping, paper, black and white
print, no other data, Arch. PME I. 2504
{482} “A siever from Biłgoraj”. Ill. Przyszychowski, paint. F. Kwarewski, sign. Regulski, “Tygodnik Ilustrowany” 1861, no other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 2471

zerunki

{474} „Gęsiareczka z Drohiczyna”, (mal.) Hanna Oknińska-Wiśniewska, lata 10.
XXI w., płótno, akryl, obraz, Arch. PME I. 19794

{473} “Portrait of Janusz Korczak with children”. Painted by H. Baranowicz, 2nd
half of the 20th century, painting, canvas, oil, Arch. PME I. 19597

{488} „Cyganie na Litwie”, (fot.) J. Bułhak, brak innych danych, papier , druk
czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME I. 2962

{485} “Enfants Polonais”. Press illustration, newsprint, black and white print,
no other data, Arch. PME I. 2761

wi

images

{473} „Portret Janusza Korczaka z dziećmi”, (mal.) H. Baranowicz, 2 poł. XX w.,
płótno, olej, obraz, Arch. PME I. 19597

{472} “Okrężne – a harvest celebration – in the Sandomierz region”. Painting,
canvas, oil – according to a 19th-century lithography by Jan Nepomucen Lewicki, no other data, Arch. PME I. 14696

{487} „Żebracy Ukraińscy”, (fot.) J. Kordysz, (rys.) B. Podbielski, ok. 1860, Tygodnik Ilustrowany, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME I. 2893

{484} “The Księżacy people”. Press clipping, paper, black and white print, no
other data, Arch. PME I. 2381

{497} “Shoeing horses”. Painted by A. Kowalski, engr. A.K., “Kłosy” issue 528,
vol. XXI, Warsaw 1875, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17386
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{497} „Kucie koni”. Mal. A. Kowalski, (ryt.) A.K., Kłosy, Nr 528, tom XXI, Warszawa 1875, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17386

{498} “In the suburbs”. Ill. M. Pociecha, “Kłosy” issue 836, vol. XXXIII, Warsaw
1881, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17389

{511} „Flisacy w podróży do domu”, (ryt.) TB, X.A.v.O. Roth, „Strada”, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17273

{512} “Tying”. Ref. ill. J. Maszyński, engr. E. Gorazdowski, „Kłosy” issue 1221, vol.
XXVII, Warsaw 1888, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PMEI. 17358

{498} „Na przedmieściu”, (rys.) M. Pociecha, Kłosy XXXIII, nr 836, Warszawa
1881, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17389

{499} “Country boy shooting from a key.” Painted by A. Kotsis, engr. AK, MK,
„Kłosy” issue 338, vol. XIII, Warsaw 1871, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME I. 17390

{512} „Wiązanie”. Sygn.: (rys.) J. Maszyński, ryt. E. Gorazdowski, Kłosy Nr 1221Tom XLVII, Warszawa 1888, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PMEI. 17358

{513} “Rural carol singers”. Ill. J. Maszyński, engr. S. Antoszewicz, “Kłosy” issue
860, vol XXXIII, Warsaw 1881, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
I. 17365

{500} “A street in a small town in Mazovia”. Painted by L. Kurell, „Kłosy” issue
428, vol. XVII, 428, Warsaw 1873, no other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 17388

{513} „Kolędnicy wiejscy”, (rys.) J. Maszyński, (ryt.) S. Antoszewicz, Kłosy Nr
860, Tom. XXXIII, Warszawa 1881, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME I. 17365

{514} “Rural funeral”. Ill. M. Pociecha, engr. S. Antoszewicz, “Kłosy” issue 804,
vol. XXXL, Warsaw 1880, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
I. 17369

{501} “Christmas trees”. Ill. M.E. Andriolli, engr. J. Holewiński, “Kłosy” issue 443,
vol. XVII, Warsaw 1873, press engraving, paper, woodcut, Arch. PME I. 17361

{514} „Pogrzeb wiejski”, (rys.) M. Pociecha, (ryt.) S. Antoszewicz, Kłosy Nr 804,
Tom XXXL, Warszawa 1880 r., papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME I. 17369

{499} „Chłopak wiejski strzelający z klucza”. Mal. A. Kotsis, (ryt.) AK, MK, Kłosy
Nr 338, t. XIII, Warszawa 1871, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME I. 17390
{500} „Ulica w małym miasteczku na Mazowszu”. Mal. L. Kurell, Kłosy Nr 428,
Tom XVII, Warszawa 1873, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME I. 17388
{501} „Choinki”, (rys.) M.E. Andriolli, (ryt.) J. Holewiński, Kłosy – Czasopismo
Ilustrowane Tygodniowe, Nr. 443, Tom. XVII, Warszawa 1873 , papier, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME I. 17361

{504} „Wicie wianków na Boże Ciało”. Sygn.: (rys.) M. E. Andriolli, (ryt.) T. Konarzewski, Kłosy Nr 677 – Tom XXVI, Warszawa 1876, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME I. 17354
{505} „Święcone”. Sygn. (rys.) M. E. Andriolli, (ryt.) J. Holewiński, Kłosy Nr 407,
Tom. XVI., Warszawa 1873, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME I. 17351
{506} „Nauczycielka”, (rys.) J. Maszyński, Kłosy Nr 982, Tom. XXXVIII. Warszawa 1884, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa barwna, Arch. PME
I. 16864
{507} „Powrót z pola”. Grupa wracająca z pola w tym dziecko jadące na koniu,
(rys.) B. Kamiński, (ryt.) M.K., brak innych danych, papier, drzeworyt, rycina
barwna, Arch. PME I. 16858
{508} „Wnętrze kościoła wiejskiego”. Mal. J. Chełmoński, (ryt.) J. Schubeler,
Tygodnik Ilustrowany Nr 198, Warszawa 1871, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa barwna, Arch. PME I. 16854
{509} „Powrót Flisów”. Mal. E. Friedrichsen, (ryt.) J. Holewiński, X.E., Kłosy,
Nr 332, Tom XIII, Warszawa 1871, papier, litografia, rycina prasowa barwna,
Arch. PME I. 16852
{510} „Orkiestra Włościańska, pod dyrekcją p. Karola Namysłowskiego”. Tygodnik Powszechny, Nr 41, Warszawa 1884, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa barwna, Arch. PME I. 16860

{504} “Making wreaths for Corpus Christi”. Ill. sign. M.E. Andriolli, engr. T. Konarzewski, “Kłosy” issue 677, vol. XXVI, Warsaw 1876, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 17354
{505} “Blessed food”. Ill. sign. M.E. Andriolli, engr. J. Holewiński, “Kłosy” issue
407, vol. XVI, Warsaw 1873, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
I. 17351
{506} “The teacher”. Ill. J. Maszyński, “Kłosy” issue 982, vol. XXXVIII, Warsaw
1884, press colour engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 16864
{507} “Return from the field”. Ill. B. Kamiński, engr. M.K., no other data, colour
lithography, paper, woodcut, Arch. PME I. 16858
{508} “Interior of a village church”. Painted by J. Chełmoński, engr. J. Schubeler,
“Tygodnik Powszechny”, issue 198, Warsaw 1871, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 16854

{516} „Żniwo”, (rys.) J. Makarewicz, (ryt.) E. Nicz, Kłosy, Nr 945, Tom XXXVII,
brak innych danych, Papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa barwna,
Arch. PME I. 17816
{517} „Przygotowania wielkanocne”. Kłosy Nr 1031- tom XL, Warszawa 1885,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
I. 17350
{518} „Cyganie z niedźwiedziem w góralskiem miasteczku”, (rys.) H. Lipiński,
(ryt.) J. Styfi, Kłosy Nr 551, Tom XXII, Warszawa 1876, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME I. 17275
{519} „Powrót od chrztu”. Mal.) F. Kostrzewski, (ryt.) A. Malinowski, Kłosy
Nr 768, Tom. XXX, Warszawa 1880 , papier, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME I. 17271
Ilustracje prasowe z Depozytu J.J. Michalskich

{516} “Harvest”. Ill. J. Makarewicz, engr. E. Nicz, “Kłosy” issue 945, vol. XXXVII,
colour press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17816
{517} “Easter preparations”. “Kłosy” issue 1031, vol. XL, Warsaw 1885, press
engraving, newsprint, woodcut, no other data, Arch. PME I. 17350
{518} “Gypsies with a bear in a highlander town”. Ill. H. Lipiński, engr. J. Styfi,
“Kłosy” issue 551, vol. XXII, Warsaw 1876, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME I. 17275
{519} “Back from baptism”. Painted by F. Kostrzewski, engr. A. Malinowski,
„Kłosy” issue 768, vol. XXX, Warsaw 1880, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME I. 17271
Press illustrations from the deposited collection of J.J. Michalscy

zerunki

{503} „Ostatnia garść”. Sygn. (rys.) M. E. Andriolli, (ryt.) M. Kluczewski, Tygodnik
Ilustrowany Nr 38, Warszawa 1881, papier, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME I. 17357

{503} “The last handful”. Ill. sign. M.E. Andriolli, engr. M. Kluczewski, “Tygodnik
Powszechny”, issue 38, Warsaw 1881, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME I. 17357

{515} „Przed karczmą, w dzień jarmarczny”, (rys.) W. Szerner, (ryt.) S. Antoszewicz, Kłosy Nr 673, Tom XXVI., Warszawa 1878, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME I. 17380
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{502} „W dzień zaduszny”, (rys.) J. Konopacki, (ryt.) P. Buczkowski, Tygodnik
Ilustrowany, Nr 96, Tom. IV, Warszawa 1884, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME I. 17360

{502} “All Souls Day”. Ill. J. Konopacki, engr. P. Buczkowski, “Tygodnik Ilustrowany” issue 96, vol. IV, Warsaw 1884, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME I. 17360

{515} “In front of the inn, on a market day”. Ill. W. Szerner, engraving S. Antoszewicz, “Kłosy” issue 673, vol. XXVI, Warsaw 1878, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 17380

{520} “The horse from Zwierzyniec”. Ill. H. Pillati, Kraków, no other data, press
engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 109
{521} “Hail Mary... (Folk types from near Krakow)”. Photo. K. Łuniewska, no
other data, press illustration, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep.
Mich. 104, [7]

{520} „Konik Zwierzyniecki”, (rys.) H. Pillati, Kraków, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, pocz. XX w., Arch. PME Dep. Mich. 109

{522} “Folk types from the vicinity of Kraków”. Ill. Z. Słupski, engr. P. Dziedziś,
“Tygodnik Ilustrowany”, issue 345, 1882, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 86

{509} “Return of the timber raftsmen”. Painted by E. Friedrichsen, engr. J. Holewiński, X.E., “Kłosy” issue 332, vol. XIII, Warsaw 1871, press engraving, paper,
lithography, Arch. PME I. 16852

{521} „Zdrowaś Marja….” (Typy ludowe z pod Krakowa. Fot. Amat. p. K. Łuniewskiej), brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, poczt.
XX w., Arch. PME Dep. Mich. 104, [7]

{523} “Announcement of a gala day in a Galician town”. Ill. W. Grabowski,
“Kłosy”, 1877, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 60

{510} “A landholder’s orchestra, conducted by Mr. Karol Namysłowski”, “Tygodnik Powszechny”, issue 41, Warsaw 1884, colour press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME I. 16860

{522} „Typy z okolic Krakowa”, (rys.) Z. Słupski, (ryt.) P. Dziedziś, „Tygodnik Ilustrowany” nr 345, 1882, początek XX w., brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 86

{524} “Consecration of fields in eastern Galicia”. Ill. W. Grabowski, engr.
J. Łoskoczyński, “Tygodnik Ilustrowany” 1879, no other data, press engraving,
newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 59

{511} “Timber raftsmen travelling home”. Engr. TB, X.A.v.O. Roth, “Strada”, no
other data, colour press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME I. 17273

{523} „Zapowiedź dnia galowego w miasteczku galicyjskim”. Rysował z natury
Wojciech Grabowski, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa pocz. XX w., Arch. PME Dep. Mich. 60

{525} “The way in which public announcements are made in a small town in
Galicia”. Ill. W. Grabowski, engr. A. Zajkowski, “Kłosy”, 1876, no other data, press
engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 61
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{524} „Poświęcenie pól w Galicyi wschodniej”, Wśród uczestników procesji
dzieci idące pieszo oraz niesione przez matki na rękach Rys. W. Grabowski,
ryt. J. Łoskoczyński, pocz. XX w., „Tygodnik Ilustrowany”, 1879, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 59

{526} “Shepherds by the road”. “Tygodnik Ilustrowany” 1864, no other data,
press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 24

{538} „Typy z Rawskiego, (fot. amat.) P. W. Łoskowski, brak innych danych,
papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 238

{527} “Cracovians”. Painted by T. Buchholtz, „Kraj”, Autotypia Zakład.
Jabłońskiego, Druk Trenke i Fusnot, no other data, press illustration, newsprint,
black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 93

{539} „Rodzina włościańska z ziemi Chełmskiej”. Fot. „Mario”, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 195

{541} “A group of Księżacy in front of a cottage”. Ill. Hellos, “Wieś i dwór”, book
XV, no other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME
Dep. Mich. 279

{525} „Sposób publicznych ogłoszeń w małym miasteczku w Galicyi”, (rys.)
W. Grabowski, pocz. XX w., brak innych danych), papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 61
{526} „Pastuszkowie przy drodze”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1864, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, pocz. XX w., Arch. PME
Dep. Mich. 24
{527} „Krakowiacy” (mal.) Buchholtz, autotypja zakł. Jabłońskiego, Druk Trenke
i Fusnot, Album „Kraju”, pocz. XX w., brak innych danych, papier, druk, reprodukcja obrazu, ilustracja prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 93
{528} „ Z życia dworu wiejskiego: Niedziela po obiedzie”, (rys.) J.M., brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 41

images

{530} “From the life of the Galician people: A Secret Advisor”, a boy glencing
from under the table. (paint.) W. Grab., (engr.) J. Pralewski, no other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 65
{531} “Peasants from Kraków in the inn”. Painted by W. Eliasz, engr. E. Gorazdowski, “Kłosy”, 1875, no other data, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME Dep. Mich. 80
{532} A boy in a konfederatka military cap. “Zorza”, Kraków, no other data,
press illustration, paper, colour print, Arch. PME Dep. Mich. 114
{533} “Guides”. “Wieniec” issue 22, 1872, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 137

{531} „Chłopi krakowscy w karczmie”. Mal. W. Eliasz, (ryt.) E. Gorazdowski,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Dep. Mich.
Dep. Mich. 80

{534} “Highlander girls” No other data, press illustration, newsprint, black and
white print, Arch. PME Dep. Mich. 157, [389]

{532} Chłopiec w czerwonej konfederatce, pocz. XX w., brak innych danych,
papier, druk barwny, ilustracja prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 114

{535} “The youngest musicians (supervised by the deputy director)”. Photographer of Biesiada Literacka, no other data, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME Dep. Mich. 189

{533} „Przewodnicy”. Wieniec 1872, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 137
{534} „Dziewczęta Góralskie”, dwie dziewczynki w strojach codziennych
z psem., brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 157, [389]
{535} „Najmłodsi grajkowie (pod opieką wicedyrektora, fot. Biesiady Literackiej,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 189
{536} „Pastuszek z okolic Warszawy”, (rys.) Gumiński, brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 225
{537} „Przed chatą w Michowie”, Brak innych danych, papier, druk czarno-biały,
wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 242

{536} “Shepherd from the vicinity of Warsaw”. Ill. W. Gumiński, 1882, no other
data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 225
{537} “In front of a cottage in Michów, “. No other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 242
{538}“Types from the Rawskie region”. Photo. W. Łoskowski, no other data,
press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 238
{539} “A peasant family from the Chełm region”. Photo. “Maria”, no other data,
press print, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 195
{540} “Types of Kuyavian peasants”. Ill. Biesiekierski, “Tygodnik Ilustrowany”
1863, no other data, press engraving, newsprint, black and white print, Arch.
PME Dep. Mich. 247

{541} „Grupa księżaków na tle chaty”, Sygn.: Hellos, Wieś i dwór, zeszyt XV,
brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME
Dep. Mich. 279
{542} Grupa kobiet i mężczyzn oraz dzieci w strojach łowickich. Sygn.: (Photo
Poddębski - Varsovie), brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek
prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 282
{543} „Wycieczka księżaków na wystawie”, Sygn.: fot. J. Niekrasz, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 284
{544} „Kołyska”, Sygn.: Henryk Wincza, fotogrfia, brak innych danych, papier,
druk czarno-biały, , wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 295
{545} „Chłopi”, Sygn.: fot Sterpińskiej, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 298
{546} „Taniec weselny. Modlnica Wielka”, brak innych danych, Papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 311
{547} „Orszak weselny z muzyką „Fot. am.”, brak innych danych, papier, druk
czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 317
{548} „Okrężne w Domaszewnicy, gub. Siedlecka. Sygn.: Fot. amat. P. Stanisław
Gąsowski, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy,
Arch. PME Dep. Mich. 331
{549} „Okrężne w Sandomierskiem”. Kobieta – przodownica z wieńcem ze
słomy na głowie. Z prawej strony przedstawienia dwoje dzieci. Brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 326
{550} „Przyjście z wieńcem”. Brak innych danych, papier, druk czarno-biały,
wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 332, [406]
{551} „Dożynki w Romanowie u p. Krzysztofa Kraszewskiego”, fot. amat. P. K.
Męczyński, brak innych danych, papier gazetowy, druk czarno-biały, wycinek
prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 329
{552} „Z szopką”. Sygn.: (rys.) W. Pociecha, (ryt.) E. Nicz, brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 342
{553} „Pastuszkowie – kolędnicy w Wiśle”. Sygn.: Fot. Al. Janowski, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 345

{543} “Księżacy on a trip to an exhibition”. Photo. J. Niekrasz, no other data,
press clipping, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 284
{544} “Cradle”. Photo. H. Wincza, no other data, press clipping, paper, black
and white print, Arch. PME Dep. Mich. 295
{545} “Peasants”. Photo. Sterpińska, no other data, press clipping, newsprint,
black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 298
{546} “Wedding dance. Modlnica Wielka”. “Kłosy”, 1871, no other data, press
engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 311
{547} “Wedding procession with music”. No other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 317
{548} “Okrężne - a harvest celebration - in Domaszewnica, Siedlce governorate’. Photo. S. Gąsowski, no other data, press clipping, paper, black and white
print, Arch. PME Dep. Mich. 331
{549} “Okrężne - a harvest celebration - in the Sandomierz region”. No other
data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 326

zerunki

{530} „Z życia ludu galicyjskiego: Pokątny doradca”, Mal. W. Grab., (ryt.) J. Pralewski, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME Dep. Mich. 65

{529} “Guardian of public safety in a small town in Galicia”. Ill. W. Grabowski,
engr. K. Pomianowski, “Kłosy”, 1877, no other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 62

{540} „Typy włościan Kujawskich”, Sygn.: Rysował z natury Biesiekierski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 247

wi

{529} „Stróż bezpieczeństwa publicznego w małym miasteczku w Galicyi”,
(rys.) W. Grabowski, (ryt.) K. Pomianowski, pocz. XX w., brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 62

{528} “From the life of a country manor house: Sunday after lunch”. Ill. Juliusz
Maszyński, “Kłosy”, 1875, no other data, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME Dep. Mich. 41

{542} A group in costumes from Łowicz. Photo. H. Poddębski, no other data,
press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 282

{550} “Coming with a wreath”. No other data, press clipping, paper, black and
white print, Arch. PME Dep. Mich. 332, [406]
{551} “Harvest Festival in Romanów at Mr. Krzysztof Kraszewski’s”. Photo.
R. Męczyński, no other data, press clipping, newsprint, black and white print,
Arch. PME Dep. Mich. 329
{552} “With a nativity scene”. Ill. W. Pociecha, engr. E. Nicz, “Kłosy” issue 218,
1883, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep.
Mich. 342
{553} “Shepherds – carollers in Wisła”. Photo. A. Janowski, no other data, press
clipping, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 345
{554} “Mid-Lent”. Ill. A.B., engr. A. Brzostek, “Bluszcz” issue 1, 1890, no other
data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 348
{555} “Easter in the town. And here will be blessed by the priest”. A priest with
a child holding a sprinkler in his hands, next to a woman and a man. Sign.: Pc,
no other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 354
{556} “With blessed food”. Ill. K. Apoloniusz, engr. A. Zajkowski, “Tygodnik
Ilustrowany” 1885, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 355
585
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{554} „Półpoście”, Sygn.: A.B., A. Brzostek, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 348

{557} “Salve Jesu parvule ...”. Ill. R. Szwoynicki, “Kłosy”, 1883, no other data,
press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 356

{572} “Expropriation in Galicia”. Painted by K. Żelechowski, “Kłosy”, 1888 (?),
no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 434

{555} „Wielkanoc w miasteczku. I u nas ksiądz poświęci”. Sygn.: Pc, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 354

{558} “On Easter Saturday”. Phot. Z. Dąbska, no other data, press clipping,
paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 364

{568} „Wnętrze kościółka wiejskiego. Kopia obrazu Chełmońskiego z wystawy
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie”. Mal. J. Chełmoński, „Tygodnik Ilustrowany”, 1871, brak innych danych, papier, drzeworyt barwny, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 428

{556} „Przy święconem” Przyjęcie wielkanocne w salonie dworu. Sygn.: (mal.)
A. Kędzierski, (ryt.) A. Zajkowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1885, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 355

{559} “Blessing food.” No other data, press clipping, paper, black and white
print, Arch. PME Dep. Mich. 362

{557} „Salve Jesu parvule…”. Sygn.: (rys.) R. Szwojnickiego, (ryt.) RS, brak
innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep.
Mich. 356
{558} W Wielką Sobotę”. Fot. amat. P. Zofii Dąbskiej z Kaliny Wielkiej, brak
innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek z prasy, Arch. PME Dep.
Mich. 364

{560} „Święcone w Miechowskim”. Fot. amat. P. W. Górskiego z Księżniczek,
brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME
Dep. Mich. 363

{562} „Szmigus”. Sygn.: H. Lipiński, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 368

{562} „Szmigus”. Ill. H. Lipiński, “Kłosy”, 1881, no other data, press engraving,
newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 368
{563} “Easter cockerel”. Ill. S. Masłowski, engr. M. Kucjewski, “Tygodnik Ilustrowany”, 1862, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 374
{564}“Fun with Easter eggs”. Ill. J. Fałat, engr. A. Regulski. “Tygodnik Ilustrowany” 1884, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 375
{565} “From Lithuania”. No other data, press clipping, newsprint, black and
white print, Arch. PME Dep. Mich. 977
{566} „Landholders of the village of Wojktuny, Kaunas Governorate, Wiłkomierski Poviat”. No other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 979

{563} „Kurek wielkanocny”. Rys. S. Masłowski, ryt. M. Kucjewski, „Tygodnik
Ilustrowany”, 1862, brak innych danych, rycina prasowa, papier gazetowy,
drzeworyt, Arch. PME Dep. Mich. 374

{567} “Confession in a small village church”, „Tygodnik Ilustrowany”, 1859, no
other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 426

{564} „Zabawa w pisanki”, (rys.) J. Fałat, (ryt.) A. Regulski. „Tygodnik Ilustrowany”, 1862, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 375

{568} “Interior of a small village church. Copy of a picture painted by Chełmoński from an exhibition of The Towarzystwo Sztuk Pięknych w Warszawie”,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1871, no other data, press engraving, paper, colour
woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 428

{565} „Z Litwy”, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 977

{569} “In the tavern”. Ill. Tysson, “Kłosy”, 1868, no other data, press engraving,
newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 430

{566} „Włościanie wsi Wojktuny, Gubernia Kowieńska, Powiat Wiłkomirski”.
Brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 979

{570} “The interior of a ruthenian cottage from the Hrubieszów region, governorate of Lublin”. Ill. B. Kamiński, “Wieniec”, 1872, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 432

{567} „Spowiedź w kościółku wiejskim”, „Tygodnik Ilustrowany”, 1859, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. 426

{571} “The interior of a cottage on the Pilica river”. Ill. J. Polkowski, “Tygodnik
Ilustrowany”, 1875, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 433

{571} „Wnętrze chaty nad Pilicą”. (rys.) J. Polkowski, „Tygodnik Ilustrowany”,
1875, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME Dep. 433
{572} „Wywłaszczenie w Galicyi”. Mal. K. Żelechowski, brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. 434
{573} „Kobziarz we wsi. Kopia obrazu p. Ant. Kozakiewicza”. Mal. A. Kozakiewicz, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 435
{574} „Co się stało?. Rysunek J. Konopackiego, sygn.. (rys.) JK, (ryt.) K. Pomian,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 436
{575} „Sceny z życia ulicznego w Krakowie: Kataryniarz.” Mal. A. Kozakiewicz,
(ryt.) K. Pomianowski, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 437
{576} „Wielkanoc”, (rys.) J. Konopacki, (ryt.) J.K. Brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 357
{577} „Nad brzegiem Motławy, pod Gdańskiem”.Mal. A. Stryjowski, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. 524
{578} „Mazurzy Polscy na Białorusi”. Grupa włościan stojąca na polu, wśród
nich, na pierwszym planie chłopiec. Sygn.: BWS, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 587
{579} „Mazurzy Polscy na Białorusi”. Sygn..: BWS, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 586
{580} „1. Kobiety ze szlachty zagonowej gub. Mińskiej. 2. Seniorowie zaścianka
szlacheckiego w gub. Mińskiej. (do art. P. Erazma S. fot. am, brak innych danych, papier gazetowy, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep.
Mich. 209

{574} “What happened? Drawing by J. Konopacki”. Ill. J. Konopacki, engr.
K. Pomian, “Kłosy”, 1879, no other data, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME Dep. Mich. 436
{575} “Scenes from street life in Kraków: the organ grinder”. Painted by
A. Kozakiewicz, engr. K. Pomianowski, “Kłosy”, 1879, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 437
{576} “Easter”. Religious and genre scenes related to the preparation for Easter.
In the upper left corner, a priest blessing food in front of the church, an altar
boy is kneeling next to the priest, holding a vessel with holy water in his hands.
(Draw.) J. Konopacki, (engr.) J.K. no other data, newsprint, woodcut, press
engraving, Arch. PME Dep. Mich. 357
{577} “On the banks of the Motława River, near Gdańsk”. Painted by A. Stryjowski, “Bluszcz” issue 28, 1890, no other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 524
{578} “Polish Masurians in Belarus”. sign. BWS, no other data, press illustration,
newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 587
{579} “Polish Masurians in Belarus”. sign. BWS, no other data, press illustration,
newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 586

zerunki

{561} „Kobiety wiejskie, czekające ze święconem przed dworem na przyjęcie
księdza”, Sygn.: Ag. Fot. „Światowid”, brak innych danych, Papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 365

{561} “Rural women waiting with blessed food in front of the manor house to
be received by a priest.” Photo. Agencja Fotograficzna „Światowid”, no other
data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 365

{570} „Wnętrze chaty Rusińskiej z okolic Hrubieszowa, Gubernia lubelska”,
(rys.) B. Kamiński, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. 432

wi

images

{559} „Święcenie świeconego”, brak innych danych, papier, druk czarno-biały,
wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 362

{560} “Blessed food in the Miechów region”. Photo. W. Górski, no other data,
press clipping, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 363

{569} „W karczmie”, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 430

{573} “Piper in the village. Copy of the painting by Ant. Kozakiewicz “. Painted
by A. Kozakiewicz, no other data, press illustration, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 435

{580} “Women from the petty nobility group in the Minsk governorate. Senior
members of the petty nobility group in the Minsk governorate”. Photo. am, no
other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME Dep.
Mich. 209
{581} “Belarusian folk types. From the area of Minsk and Nowogródek’. sign.
BWS, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep.
Mich. 574
{582} “Lithuanian cottage. (gub. Grodzienska) ”. A group of women with children of various ages: sitting, standing and held in hands, in front of the house.
no other data, paper, black and white print, press clipping, Arch. PME Dep.
Mich. 547
{583} “Belarusian beggars. Photo. M. Nappelbaum in Minsk”. Photo. M. Nappelbaum, A group of standing and sitting beggars against the background
of a brick wall, among them a child is sitting on the right side. (photo.) M.
Nappelbaum, no other data, paper, black and white print, press clipping, Arch.
PME Dep. Mich. 582
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{581} „Typy Białorusinów. Z okolic Mińska i Nowogródka”, sygn..: (ryt.) BWS,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 574

{584} “1.The homestead nobility in gub. Mińska. 2. A group of children of the
petty nobility. (to the article by P. Erazm S., photo. am.) ”. A group of homestead
nobility, including children. no other data, paper, black and white print, press
clipping, Arch. PME Dep. Mich. 585

{596} „Wesele Ukraińskie”. Mal. S. Masłowski, (ryt.) A. Puc, brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 656

{597} “Orthodox church on Sunday”, The faithful, dressed in folk costumes,
including children, Ajew going to the church located on a hill in the town. (engr.
by J. Styfi), no other data available, newsprint, woodcut, press engraving, Arch.
PME Dep. Mich. 663

{582} „Chata litewska. (gub. Grodzieńska)”.Brak innych danych, papier, druk
czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 547
{583} „Żebracy Białoruscy. Fot. M. Nappelbauma w Mińsku”. Fot. M. Nappelbauma, (fot.) M. Nappelbaum, brak innych danych, papier, druk czarno-biały,
wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 582
{584} „1. Szlachta zagonowa w gub. Mińskiej. 2. Grupa dzieci drobnej szlachty.
(do art. P. Erazma S. fot. am.)”. Brak innych danych, papier, druk czarno-biały,
wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 585
{585} „Typy ludowe z Suszek (gub. Wileńska) 1. Mężczyzna, 2. Mężczyzna
z dzieckiem, 3. Dziewczyna”, (fot. am. W. Grabowskiego), brak innych danych,
papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 544

{588} „Dziewczęta Białoruskie”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1897, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 580
{589} „Wieśniacy z okolic Pińska”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1871, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 550
{590} „Dzieci wiejskie w polu. Dołhe w Grodzieńskiem”, (fot. amat. P. Józefy
Kraszewskiej), brak innych danych, papier gazetowy, druk, wycinek prasowy,
Arch. PME Dep. Mich. 546, [4]
{591} „Golenie głów na dawnym Polesiu przed Wielkanocą”. Sygn..: (ryt.) H.P.,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 553
{592} „Typy ludowe z guberni mińskiej”. Sygn..: W.G., F. Ryk. „Tygodnik Ilustrowany”, 1867, brak innych danych, Papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 558
{593} „Kołomyjka”, (ryt.) A. Regulski, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 621
{594} „Typy Hucułów z Bukowiny”, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 630

{598} „Żebracy z okolic Mołodeczny”, (rys) A. Bartelska, brak innych danych,
papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 665

{586} “Shepherd from Pińskie Błota”. Ill. Z. Żelisławski, 1913, no other data,
press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 561

{599} „Typy i postacie ludowe. Żydówki z gub. Wołyńskiej”. Rysował z natury
Przyszychowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME dep. Mich. 679

{587} “Belarus. Shepherds. Photo am. P. Leon Ostaszewski’. Photo. L. Ostaszewski. no other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch. PME
Dep. Mich. 579
{588} “Belarusian Girls”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1897, no other data, press
clipping, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 580

{600} „Typy ludowe galicyjskie. Arendarz”. Mal. H. Rodakowski, „Tygodnik
Ilustrowany”, 1875, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 681
{601} „Karczma żydowska”. Syg.: K.P., brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 686

{598} “Beggars from the vicinity of Mołodeczny”. Ill. A. Bartels, “Tygodnik
Ilustrowany”, 1868, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 665
{599} “Folk types and characters. Jewish women from the gov. of Wołyń”.
Drawn by Przyszychowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, no other data, press
engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 679
{600} “Galician folk types. Leaseholder”. Painted by H. Rodakowski, “Tygodnik
Ilustrowany” 1875, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 681
{601} “Jewish inn”, a Jew with a child in front of a wooden house with arcades,
Sign.: K.P., no other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME
Dep. Mich. 686

{589} “Villagers from the vicinity of Pińsk”. Ill. L. Sosiński, “Tygodnik Ilustrowany”, 1871, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 550

{602} „Ostatni strój”, (rys.) K. Młodnicki, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 694

{590} “Rural children in the field. Dolhe in the Grodno region”. Photo. J. Kraszewska, no other data, press clipping, newsprint, black and white print, Arch.
PME Dep. Mich. 546, [4]

{603} „Bakałarz”. Sygn.: (fot.) Beyer, (mal.) L. Horowitz, (rys.) J. W. Filipowicz,
(ryt.) F. Szymanowski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1870, brak innych danych, brak
innych danych, Papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep.
Mich. 711

{602} “The last outfit”, Inside of the apartment, three Jews presenting a fabric
to a young woman with a sad face. On the right side of the seated woman,
there is a girl holding the woman’s hand, on the left, a cradle is visible, with the
baby’s handle sticking out of it. (draw.) K. Młodnicki, no other data, newsprint,
woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 694

{604} „Szkółka żydowska na przechadzce w małem miasteczku galicyjskim”.
Sygn.: (rys.) T. Rykowski , (ryt.) K. Pomian, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 713

{603} “A bachelor”. Photo. K. Beyer, paint. L. Horowitz, ill. J.W. Filipowicz, engr.
F. Szymanowski, “Tygodnik Ilustrowany”, 1870, no other data, press engraving,
newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 711

{605} „Rabbi”, Brak innych danych, papier gazetowy, druk czarno-biała, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 714

{604} “A Jewish school on a walk in a small Galician town”. Ill. T. Rykowski, engr.
K. Pomian, “Kłosy” issue 793, 1880, no other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 713

{591} “Shaving heads in old Polesie before Easter”. Boy carrying water in the
vessel. Sign.: (engr.) H.P., no other data, newsprint, woodcut, press engraving,
Arch. PME Dep. Mich. 553
{592} “Folk types from the Minsk governorate.” Ill. W. Grabowski, engr. F. Ryk,
“Tygodnik Ilustrowany”, 1867, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 558
{593} “Kołomyjka”, Dancing peasants’ couples and a folk band. On the left side
of performance a child sitting on a woman’s lap. (engr.) A. Regulski, no other
data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 621
{594} “Hutsul types from Bukovina”. No other data, press engraving, newsprint,
woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 630

{606} „Simchasthora – Dzień radosny, obchodzony przez żydów w małym
miasteczku”. Syg.: (rys.) F. Kostrzewski, (ryt.) E. Machowski, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 721
{607} „Święto w Ghetto”. Sygn.: (mal.) S. Hirszenberg, Kraków 1906, brak innych
danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 719

{595} „Houtzoulian musicians”. Photo. A. Zieliński, no other data, press clipping,
paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 631

{608} „Na cmentarzu”. Sygn.: J. Schubeler, „Tygodnik Ilustrowany”, 1870. kopia
obrazu Leona Picarda Krakowianina, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. 728

{596} “Ukrainian wedding”, a group of Hutsuls with an orchestra on a village
square against the background of huts and churches in the distance. In the
foreground, a boy in winter clothes. (paint.) S. Masłowski, (engr.) A. Puc, no
other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 656

{609} „Cyganka”. Mal. J. Brandt, (ryt.) W. Szerner, „Kłosy nr 758 , 1880 r., brak
innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep.
Mich. 768

zerunki

{587}„Białoruś. Pastuszkowie. Fot. am. P. Leona Ostaszewskiego”, (fot. am.) P.L.
Ostaszewski, brak innych danych, papier, druk czarno-biały, wycinek prasowy,
Arch. PME Dep. Mich. 579

{585} “Folk types from Suszki (gub. Wileńska) 1. Man, 2. Man with a child,
3. Girl”, (photo. W. Grabowski), no other data, paper, black and white print,
press clipping, Arch. PME Dep. Mich. 544

wi

images

{586} „Pastuszek z Błot Pińskich”. Sygn..: (rys.) Z. Żelisławski , 1913, brak innych
danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 561

{597} „Cerkiew w dzień niedzielny”, (ryt. J. Styfi), brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 663

{605} “Rabbi”, a Rabbi and a man sitting at a table reading a book. On the left
side of the table is a boy with a soulful expression on his face, and on the right
side are the faces of two other boys. No other data, newsprint, black and white
print, press clipping, Arch. PME Dep. Mich. 714
{606} “Simchat Torah – a happy day celebrated by Jews in a small town.”
Ill. F. Kostrzewski, engr. E. Machowski, “Kłosy”, 1869, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 721
{607} “Feast in the Ghetto”, Jews in the city street going to the synagogue.
In the first, three women of various ages and a girl. Sign.: (paint.) S. Hirszenberg,
Kraków 1906, no other data, paper, black and white print, press clipping, Arch.
PME Dep. Mich. 719

{595} „Houtzoulian musicians”, fot. A. Zieliński, brak innych danych, papier,
druk czarno-biały, wycinek prasowy, Arch. PME Dep. Mich. 631
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{610} „Obozowisko Cygańskie”, (Rysował z natury Gerson). Romowie przed
namiotem naprawiający metalowe naczynia towarzyszą im stojące kobiety
i siedzące dzieci, Syg.: rys. W. Gerson, (ryt.) A. Karmański, „Tygodnik Ilustrowany”, 1868, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 772, [407]

{608} “At the cemetery”. Painted by L. Picard, Ill. J. Schubeler, „“Tygodnik
Ilustrowany” 1870, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 728

{623}„Na końskim targu w miasteczku”. Sygn.: (rys.) B. Kamiński, (ryt.) KK,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1874, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 399

{620} “Blind man with a guide”. Painted by K. Przyszychowski, “Tygodnik
Ilustrowany”, 1868, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 410, [405] [15]

{609} “A Gypsy woman”. Painted by J. Brandt, engr. W. Szerner, “Kłosy” issue
758, 1880, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep.
Mich. 768

{624}„Targ w miasteczku”, Scena z targu w miasteczku. Sygn.. (rys.) J. Konopacki, J.K. 82 r., (ryt.) J. Krajewski, 1982, „Tygodnik Ilustrowany” nr 176, 1886,
brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME
Dep. Mich. 395

{621} “Beggar types from Częstochowa”. ill. A. Głębocki, engr. W. Bojarski, “Tygodnik Powszechny”, 1882, no other data, press engraving, newsprint, woodcut,
Arch. PME Dep. Mich. 407

{611} „Koczowisko Cyganów” Mal. J. Lewickiego, (rys.) H. Pillati, „Tygodnik
Ilustrowany”, 1861, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 774
{612} „Obóz cygański”, Sygn. DAZ’ B. PUC- ADAM, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 776
{613} „W szałasie”. Sygn.: B. Puc – B. Brochocki mal., brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 777
{614} „Obóz Cyganów”. Sygn.: (rys.) H. Pillati, (ryt.) Dziedzic, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 779

{612} “Gypsy camp”, Roma people with children, listening to musicians playing.
Sign. DAZ ‘B. PUC-ADAM, no other data, newsprint, woodcut, press engraving,
Arch. PME Dep. Mich. 776
{613} “In the shack”. In front of the shack, on the river bank, a woman is lifting
a child up in her hands. Sign.: B. Puc - B. Brochocki paint., no other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 777
{614} “Gypsy Camp”. sign. ill. J. Maszyński, engr. Dziedzic, “Kłosy”, 1873, no
other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 779

{617} „Młoda Cyganka”, mal. Bouguerea, “Tygodnik Powszechny”, 1881, brak
innych danych, rycina prasowa, papier gazetowy, drzeworyt, Arch. PME Dep.
Mich. 796, [368]

{615} “Gypsies”. Ill. M. Pociecha, engr. J. Krajewski, “Tygodnik Ilustrowany”,
issue 213, 1880, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 786

{618} „Tabor cygański”. Sygn.: (mal.) A. Kędzierski, M. Różański, A. Karmański,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1868, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 783

{616} “Gypsy camp”, Roma people with children preparing a meal (Roma
woman, begging with a baby in a scarf on his back, a child standing next to
his mother by the pool), Sign.: (paint.) M. Pociecha (engr.), K. Olszewski, no
others data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 784

{619} „Rocznica zburzenia Jerozolimy”. Sygn. (mal.) L. Horowitz, (ryt.) K. Krzyżanowski, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 737
{620} „Ślepiec z przewodnikiem”. Mal. K. Przyszychowski, (ryt.) WK. Papier,
„Tygodnik Powszechny”, 1882 brak innych danych, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 410, [405] [15]
{621} „Typy żebraków z Częstochowy”. Sygn.: (rys.) A. Głębocki, ( ryt.) Drzew. W.
Bojarski, „Tygodnik Powszechny”, 1882, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 407
{622} „Żebrak”. Sygn.: F. Szymborski, (mal.) P. Górski, „Tygodnik Ilustrowany”,
1869, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch.
PME Dep. Mich. 406

{617} “Young Gypsy girl”. Painted by Bouguerea, “Tygodnik Powszechny”, 1881,
no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich.
796, [368]

{626}„Powrót z jarmarku” Sygn.: (mal.) B. Kamiński, (ryt.) W. Bojarski, brak
innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep.
Mich. 388
{627}„Traczyk krakowski”, Grupa chłopców z „traczykiem” i „kogucikiem”.
Rys. A. Kostrzewski „Tygodnik Ilustrowany”, 1862, brak innych danych, papier
gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 373
{628}„Przed karczmą. Szkice humorystyczne Leona Kunickiego”. Sygn.: (rys.)
I. Chełmicki, (ryt.) L. Kunicki, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt,
rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 390

{622} “A beggar”. Painted by P. Górski, engr. F. Szymborski, “Tygodnik Ilustrowany”, 1869, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 406
{623} “At the horse market in town”. Rys. B. Kamiński, “Tygodnik Ilustrowany”,
1874, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep.
Mich. 399
{624} “Market in town”. Ill. J. Konopacki, engr. J. Krajewski, 1982, “Tygodnik
Ilustrowany”, issue 176, 1886, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 395
{625} “In a small town”. Ill. F. Streitt, engr. W. Ciechomski, “Tygodnik Powszechny” issue 303, 1888, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 389

{629}„Obchód św. Mikołaja w Krakowskiem”. Brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 339

{626} “Return from the fair”. Painted by B. Kamiński, engr. W. Bojarski, “Wieniec”, 1872, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 388

{630}„Gwiazdka”, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich 338

{627} „Traczyk krakowski”. A. Kostrzewski, “Tygodnik Ilustrowany” 1862, no
other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 373

{631}„Huculskie wesele”. Mal. T. Rybkowski, (ryt.) J. Zong, „Tygodnik Ilustrowany”, 1897, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa,
Arch. PME Dep. Mich. 608

{628} “In front of the inn. Humorous sketches by Leon Kunicki”. Genre scenes
in front of the inn. The woman talking to the man is holding the boy’s hand.
Sign.: (Draw.) I. Chełmicki, (engr.) L. Kunicki, no other data, newsprint, woodcut,
press engraving, Arch. PME Dep. Mich. 390

{632}„Typy chłopów wiejskich z Podlasia”. Brak innych danych, ilustracja prasowa, papier gazetowy, druk czarno-biały, Arch. PME Dep. Mich. 205
{633}„Kolędnicy w Kościerzynie”, fot. A. Majkowski, brak innych danych, wycinek prasowy, papier, druk czarno-biały, Arch. PME Dep. Mich. 343

{618} “Gypsy group”. Painted by A. Kędzierski, engr. M. Różański, “Tygodnik
Ilustrowany”, 1882, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch.
PME Dep. Mich. 783

Filmy

{619} “Anniversary of the destruction of Jerusalem.” Jews praying in the synagogue, among them are children. Sign. (paint.) L. Horowitz, (engr.) K. Krzyżanowski, no other data, newsprint, woodcut, press engraving, Arch. PME
Dep. Mich. 737

{635} Kadzidło, real. Jacek Olędzki, film czarno-biały, Kadzidło (pow. ostrołęcki,
woj. mazowieckie), 1959, Arch. PME F. 6

{634} Kozy, real. Halina Olędzka, Jacek Olędzki, film czarno-biały, Prostyń (pow.
ostrowski, woj. mazowieckie), 1959 r., Arch. PME F. 4

{636} Czekam na Twe zmiłowanie, real. Jacek Olędzki, Jan Stęszewski, film
czarno-biały, Krzynowłoga Wielka (pow. przasnyski, woj. mazowieckie), 1959
Arch. PME F. 8

zerunki

{616} „Tabor cygański”. Sygn.: (mal.) M. Pociecha (ryt.), K. Olszewski, brak
innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep.
Mich. 784

{611} “Gypsy campsite”. Painted by J. Lewicki, ill. H. Pillati, “Tygodnik Ilustrowany”, 1861, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME
Dep. Mich. 774

{625}„W małym miasteczku” .Sygn.: (rys.) F. Streitt, (ryt.) W. Ciechomski, „Tygodnik Powszechny” nr 303, 1888, brak innych danych, papier gazetowy,
drzeworyt, rycina prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 389
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{615} „Cyganie”. Sygn.: (rys.) M. Pociecha, (ryt.) J. Krajewski, „Tygodnik Ilustrowany” nr 213, 1880, brak innych danych, papier gazetowy, drzeworyt, rycina
prasowa, Arch. PME Dep. Mich. 786

{610} “Gypsy camp”. Ill. W. Gerson, engr. A. Karmański, “Tygodnik Ilustrowany”
1868, no other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep.
Mich. 772, [407]

{629} “Celebration of St. Nicholas Day in Kraków “. No other data, press engraving, newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich. 339
{630} “Christmas”. “Wieniec” issue 10, 1872, no other data, press engraving,
newsprint, woodcut, Arch. PME Dep. Mich 338
{631} “A Hutsul wedding”. Painted by T. Rybkowski, engr. J. Zong, “Tygodnik
Ilustrowany” 1897, no other data, press engraving, newsprint, woodcut. Arch.
PME Dep. Mich. 608
{632} “Types of rural peasants from Podlasie”. No other data, press illustration,
newsprint, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 205
{633} “Carol singers in Kościerzyna”. Photo. A. Majkowski, no other data, press
clipping, paper, black and white print, Arch. PME Dep. Mich. 343
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{637} Połów ryb ością, real. Krzysztof Chojnacki, Piotr Szacki, Lech Mróz, film
czarno-biały, Studziany Las (pow. sejneński, woj. podlaskie), 1968, Arch. PME F. 15

Videos

{652} Pucheroki, real. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, film kolorowy,
Bibice, (pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME F. 66

{648} Palenie Judasza (Burning Judas), dir. Krzysztof Chojnacki, black and
white film, Pruchnik (pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME F. 56

{653} Pisanki wielkanocne, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Turna Duża
(pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch. PME F. 70

{649} Boże Ciało Złaków Kościelny (Corpus Christi in Złaków Kościelny), dir.
Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, colour film, Złaków Kościelny (pow.
łowicki, woj. łódzkie), 1979, Arch. PME F. 57

{638} Wiktor Deptuła – bursztyniarz, real. Krzysztof Chojnacki, Piotr Szacki,
Juliusz Dominowski, film czarno-biały, Surowe (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1969, Arch. PME F. 18
{639} Odpust, real. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1975, Arch. PME F. 25
{640} Tłoczenie oleju, real. Urszula Gmachowska, Krzysztof Chojnacki, Piotr
Szacki, film czarno-biały, Nowogród (pow. łomżyński, woj. podlaskie), 1975
Arch. PME F. 26
{641} Niedziela Palmowa, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Łyse (pow.
ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1976, Arch. PME F. 37
{642} Tradycyjna obróbka lnu, real. Krzysztof Chojnacki, Genowefa Tkaczyk,
film czarno-biały, Wężyczyn (pow. miński, woj. mazowieckie), 1976, Arch. PME
F. 39

{645} Turki Wielkanocne, real. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, film kolorowy, Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1978,
Arch. PME F. 51
{646} Niedziela Palmowa, rel. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, film
kolorowy, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1979, Arch. PME F. 52
{647} Dożynki w Krasnobrodzie, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1977, Arch. PME F. 53

{636} Czekam na Twe zmiłowanie (I am waiting for your mercy), dir. Jacek
Olędzki, Jan Stęszewski, black and white film, Krzynowłoga Wielka (pow.
przasnyski, woj. mazowieckie), 1959, Arch. PME F. 8
{637} Połów ryb ością (Fishing with a fishgig), dir. Krzysztof Chojnacki, Piotr
Szacki, Lech Mróz, black and white film, Studziany Las (pow. sejneński, woj.
podlaskie), 1968, Arch. PME F. 15
{638} Wiktor Deptuła – bursztyniarz (Wiktor Deptuła – amber miner), dir.
Krzysztof Chojnacki, Piotr Szacki, Juliusz Dominowski, black and white film,
Surowe (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1969, Arch. PME F. 18

{654} Zabawki ludowe, real. Krzysztof Chojnacki, Teresa Lewińska, film kolorowy, (woj. świętokrzyskie), 1980, brak innych danych, Arch. PME F. 71
{655} Zapusty wielkanocne, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 198, Arch. PME F. 72
{656} Budowa łodzi, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Murzynowo (pow.
płocki, woj. mazowieckie), 1982, Arch. PME F. 76

{651} Boże Ciało w Myszyńcu (Corpus Christi in Myszyniec), dir. Krzysztof
Chojnacki, colour film, Myszyniec 9pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1980,
Arch. PME F. 64

{657} Procesja Bożego Ciała w Wysokienicach, real. Jacek Sielski, Krzysztof
Urbański, film kolorowy, Wysokienice (pow. skierniewicki, woj. łódzkie),1986,
Arch. PME F. 90

{652} Pucheroki, dir. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, colour film, Bibice,
(pow. krakowski, woj. małopolskie), 1980, Arch. PME F. 66

{639} Odpust (An indulgence fair), dir. Krzysztof Chojnacki, Studzianna (pow.
opoczyński, woj. łódzkie), 1975, Arch. PME F. 25

{658} Wieniec. Dożynki biskupiańskie w Domachowie, real. Róża Wojta, film
kolorowy, Domachowo (pow. gostyniński, woj. wielkopolskie), 1985, Arch.
PME F. 91

{640} Tłoczenie oleju (Oil extraction), dir. Urszula Gmachowska, Krzysztof
Chojnacki, Piotr Szacki, black and white film, Nowogród (pow. łomżyński, woj.
podlaskie), 1975, Arch. PME F. 26

{659} Boże Ciało w Łowiczu, real. Krzysztof Urbański, film kolorowy, Łowicz
(pow. łowicki, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME F. 99

{641} Niedziela Palmowa (Palm Sunday), dir. Krzysztof Chojnacki, colour film,
Łyse (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1976, Arch. PME F. 37
{642} Tradycyjna obróbka lnu (Traditional flax processing), dir. Krzysztof Chojnacki, Genowefa Tkaczyk, black and white film, Wężyczyn (pow. miński, woj.
mazowieckie), 1976, Arch. PME F. 39
{643} Boże Ciało w Złakowie Kościelnym (Corpus Christi in Złaków Kościelny), dir. Tadeusz Jankowski, colour film, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj.
łódzkie), 1939, Arch. PME F. 46

{648} Palenie Judasza, real. Krzysztof Chojnacki, film czarno-biały, Pruchnik
(pow. jarosławski, woj. podkarpackie), 1979, Arch. PME F. 56

{644} Ścinanie śmierci - Kusaki jedlińskie (The beheading of Death - Kusaki
Jedlińskie), dir. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak, black and white film,
Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1978, Arch. PME F. 50

{649} Boże Ciało Złaków Kościelny, real. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof Kubiak,
film kolorowy, Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1979, Arch. PME
F. 57

{645} Turki Wielkanocne (Easter Turks), dir. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof
Kubiak, colour film, Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1978, Arch. PME F. 51

{650} Kucie koni, real. Krzysztof Chojnacki, Anna Włodarz, Grażyna Anna
Filipowicz, film czarno-biały, Rakszawa (pow. łańcucki, woj. podkarpackie),
1979, Arch. PME F. 59

{646} Niedziela Palmowa (Palm Sunday), dir. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof
Kubiak, colour film, Tokarnia (pow. myślenicki, woj. małopolskie), 1979, Arch.
PME F. 52

{651} Boże Ciało w Myszyńcu, real. Krzysztof Chojnacki, film kolorowy, Myszyniec 9pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1980, Arch. PME F. 64

{647} Dożynki w Krasnobrodzie (Harvest Festival in Krasnobród), dir. Krzysztof
Chojnacki, colour film, Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), 1977, Arch.
PME F. 53

{650} Kucie koni (Shoeing horses), dir. Krzysztof Chojnacki, Anna Włodarz,
Grażyna Anna Fillipoz, black and white film, Rakszawa (chain air, podkarpackie),
1979, Arch. PME F. 59

{660} Folowanie sukna, real. Piotr Szacki, Krzysztof Urbański, film czarno-biały,
Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1987, Arch. PME F. 100
{661} Odpust w Studzianna-Poświętne, real. Jacek Sielski, film kolorowy, Studzianna (pow. opoczyński, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME F. 154
{662} Parada Turków, film kolorowy, Gniewczyna Łańcucka, (pow. przeworski,
woj. podkarpackie), 1999, brak innych danych, Arch. PME F. 178

{653} Pisanki wielkanocne (Easter eggs), dir. Krzysztof Chojnacki, colour film,
Turna Duża (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), 1980, Arch. PME F. 70
{654} Zabawki ludowe (Folk toys), dir. Krzysztof Chojnacki, Teresa Lewińska,
colour film, (woj. świętokrzyskie), 1980, no other data, Arch. PME F. 71
{655} Zapusty wielkanocne (Easter Shrovetide), dir. Krzysztof Chojnacki, colour
film, Koziebrody (pow. płoński, woj. mazowieckie), 1981, Arch. PME F. 72
{656} Budowa łodzi (Boat building), dir. Krzysztof Chojnacki, colour film,
Murzynowo (pow. płocki, woj. mazowieckie), 1982, Arch. PME F. 76
{657} Procesja Bożego Ciała w Wysokienicach (Corpus Christi procession in
Wysokienice), dir. Jacek Sielski, Krzysztof Urbański, colour film, Wysokienice
(pow. skierniewicki, woj. łódzkie),1986, Arch. PME F. 90

{663} Herody z Zielonek, real. Mariusz Raniszewski, Radosław Surowiec, film
kolorowy, Zielonki, (pow. krakowski, woj. małopolskie), 2011, Arch. PME F. 206

{658} Wieniec (The wreath). Dożynki biskupiańskie w Domachowie (The Biskupian Harvest Festival in Domachów), dir. Róża Wojta, colour film, Domachowo
(pow. gostyniński, woj. wielkopolskie), 1985, Arch. PME F. 91

{664} Cioty Połajewskie, real. Mariusz Raniszewski, Amudena Rutkowska, film
kolorowy, Połajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), 2014,
Arch. PME F. 249

{659} Boże Ciało w Łowiczu (Corpus Christi in Łowicz), dir. Krzysztof Urbański,
colour film, Łowicz (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1987, Arch. PME F. 99

{665} Turki. Radomyśl nad Sanem, real. Justyna Laskowska-Otwinowska, Mariusz Raniszewski, film kolorowy, Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski,
woj. podkarpacki), 2019, Arch. PME F. 257
{666} Sobótka na Mazowszu, real. Mariusz Raniszewski, Klara Sielicka-Baryłka,
film kolorowy, Suliszew, (pow. skierniewicki, woj. łódzkie), 2013, Arch. PME F. 261
{667} Dożynki w Raszynie, real. Mariusz Raniszewski, film kolorowy, Raszyn
(pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), 2014, Arch. PME F. 264

zerunki

{644} Ścinanie śmierci - Kusaki jedlińskie, real. Krzysztof Chojnacki, Krzysztof
Kubiak, film czarno-biały, Jedlińsk (pow. radomski, woj. mazowieckie), 1978,
Arch. PME F. 50

{635} Kadzidło, dir. Jacek Olędzki, black and white film, Kadzidło (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), 1959, Arch. PME F. 6

wi

images

{643} Boże Ciało w Złakowie Kościelnym, real. Tadeusz Jankowski, film barwny,
Złaków Kościelny (pow. łowicki, woj. łódzkie), 1939, Arch. PME F. 46

{634} Kozy (Goats), dir. Halina Olędzka, Jacek Olędzki, black and white film,
Prostyń (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), 1959, Arch. PME F. 4

{660} Folowanie sukna (Fulling cloth), dir. Piotr Szacki, Krzysztof Urbański,
black and white film, Dzianisz (pow. tatrzański, woj. małopolskie), 1987, Arch.
PME F. 100
{661} Odpust w Studzianna-Poświętne (Indulgence fair in Studzianna-Poświętne), dir. Jacek Sielski, colour film, Studzianna (pow. opoczyński, woj.
łódzkie), 1987, Arch. PME F. 154
{662} Parada Turków (Parade of the Turks), colour film, Gniewczyna Łańcucka,
(pow. przeworski, woj. podkarpackie), 1999, no other data, Arch. PME F. 178
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{668} Siwki, real. Mariusz Raniszewski, film kolorowy, Chobienice (pow.
wolsztyński, woj. wielkopolskie), 2015, Arch. PME F. 269

{663} Herody z Zielonek (Herods from Zielonki), dir. Mariusz Raniszewski,
Radosław Surowiec, colour film, Zielonki, (pow. krakowski, woj. małopolskie),
2011, Arch. PME F. 206

Zwyczaj topienia Marzanny

woj. podlaskie), Babiki (, pow. sokólski, woj. podlaskie), Janowszczyzna (pow.
sokólski, woj. podlaskie), Kantorówka (pow. sokólski, woj. podlaskie), Popławce
(pow. sokólski, woj. podlaskie), Sokolany (pow. sokólski, woj. podlaskie) Saczkowce (pow. sokólski, woj. podlaskie), Zalesie (gm. Sidra, pow. sokólski, woj.
podlaskie), Chwaszczewo (pow. sokólski, woj. podlaskie), Nowowola (pow.
sokólski, woj. podlaskie), Kuplisk-Kamienica (pow. sokólski, woj. podlaskie),
Suchowola (pow. sokólski, woj. podlaskie), Nowy Dwór (pow. sokólski, woj.
podlaskie), Rygałówka (pow. augustowski, woj. podlaskie), Rakowicze (pow.
augustowski, woj. podlaskie), 1966, Arch. PME R. 131-150

{669} Marzanna w Milanówku, real. Mariusz Raniszewski, film kolorowy, Milanówek (pow. grodziski, woj. mazowieckie), 2014, Arch. PME F. 274
{670} Dzień Świętego Marcina, real. Mariusz Raniszewski, Klara Sielicka-Baryłka, film kolorowy, Warszawa (woj. mazowieckie), 2015, Arch. PME F. 277
{671} Matka Etnografa, real. Mariusz Raniszewski, film kolorowy, Warszawa
(woj. mazowieckie), 2015, Arch. PME F. 280

{665} Turki. (Turks.) Radomyśl nad Sanem, dir. Justyna Laskowska-Otwinowska,
Mariusz Raniszewski, colour film, Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski,
woj. podkarpacki), 2019, Arch. PME F. 257

{672} Dudy i dudziarze, real. Mariusz Raniszewski, Justyna Laskowska-Otwinowska, Klara Sielicka-Baryłka, film kolorowy, 2016, brak innych danych, Arch.
PME F. 288

{666} Sobótka na Mazowszu (Sobótka in Mazowsze), dir. Mariusz Raniszewski,
Klara Sielicka-Baryłka, colour film, Suliszew, (pow. skierniewicki, woj. łódzkie),
2013, Arch. PME F. 261

Wywiady terenowe

{667} Dożynki w Raszynie (Harvest Festival in Raszyn), dir. Mariusz Raniszewski, colour film, Raszyn (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), 2014, Arch.
PME F. 264

Obrzędy doroczne i rodzinne

Współczesna rodzina wsi mazowieckich
i zachodzące w niej zmiany
{674} Zwyczaje dotyczące planowania rodziny, wychowania i opieki nad dziećmi w rodzinie, wzajemnych obowiązków dzieci i rodziców, wybierania zawodu
przez dzieci, adopcji dziecka. Wywiad terenowy, maszynopis, Krystyna Zienkiewicz, Sufczyn (pow. otwocki, woj. mazowieckie), Tabor (pow. otwocki, woj.
mazowieckie), Człekówka pow. otwocki, woj. mazowieckie), Władzin (pow.
otwocki, woj. mazowieckie), 1969, Arch. PME R. 227-234

{677} Wyrób zabawek, Wywiad terenowy, maszynopis, Teresa Lewińska, Podłazie (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Łączna (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Jaworzne (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Ostojów (pow. kielecki,
woj. świętokrzyskie), 1972, Arch. PME R. 453-457
{678} Narodziny dziecka, wywiad terenowy, maszynopis, Krystyna Bucewicz,
Zaborów (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1973, Arch. PME R. 469-470
{679} Narodziny dziecka, wywiad terenowy, maszynopis, Krystyna Bucewicz,
Zaborów (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie), 1973, Arch. PME R. 481

The contemporary family rural Mazovia
and the changes it is undergoing
{674} Customs concerning family planning, bringing up and caring for children
in the family, mutual obligations of children and parents, choosing a profession
by children, adopting a child. Field interview, typescript, Krystyna Zienkiewicz,
Sufczyn (pow. otwocki, woj. mazowieckie), Tabor (pow. otwocki, woj. mazowieckie), Człekówka pow. otwocki, woj. mazowieckie), Władzin (pow. otwocki,
woj. mazowieckie), 1969, Arch. PME R. 227-234

{668} Siwki, dir. Mariusz Raniszewski, colour film, Chobienice (pow. wolsztyński,
woj. wielkopolskie), 2015, Arch. PME F. 269

{680} Wyrób zabawek, wywiad terenowy, maszynopis, Teresa Lewińska, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch. PME R. 483

The custom of drowning Marzanna

{669} Marzanna w Milanówku (Marzanna in Milanówek), dir. Mariusz Raniszewski, colour film, Milanówek (pow. grodziski, woj. mazowieckie), 2014, Arch.
PME F. 274

{681} Wyrób zabawek, wywiad terenowy, maszynopis, Teresa Lewińska, 1974,
brak innych danych, Arch. PME R. 487

{675} It is customary for schoolchildren to participate in the ritual of drowning
of Marzannna,Field interview, typescript, Teresa Ambrożewicz, Szymocice
(pow. raciborski, woj. śląskie), 1970, Arch. PME R. 253

{682} Obrzędy narodzinowe i weselne, wywiad terenowy, maszynopis, badania zespołowe, woj. kujawsko-pomorskie, 1980, brak innych danych, Arch.
PME R. 829

{676} Manufacturing toys, field interview, typescript, M. Koh, Lachowice (pow.
suski, woj. małopolskie), 1971, Arch. PME R. 346

{670} Dzień Świętego Marcina (Saint Martin’s Day), dir. Mariusz Raniszewski,
Klara Sielicka-Baryłka, colour film, Warsaw (woj. mazowieckie), 2015, Arch.
PME F. 277
{671} Matka Etnografa (The mother of the Ethnographer), dir. Mariusz Raniszewski, colour film, Warszawa (woj. mazowieckie), 2015, Arch. PME F. 280
{672} Dudy i dudziarze (Bagpipes and pipers), dir. Mariusz Raniszewski, Justyna Laskowska-Otwinowska, Klara Sielicka-Baryłka, colour film, 2016, no other
data, Arch. PME F. 288

Field interviews
Annual and family rites
{673} Customs: gift of a woollen belt to the newborn from the godmother, giving children balls of dough in the shape of geese or ducks during a wedding,
children making wreaths for cows for Pentecost, touring with a star and a nativity scene during Christmas, decorating a Christmas tree together with the
children with handmade toys crafted during school activities, boys dressing up
for the Epiphany, girls decorating Easter palms, godmothers giving Easter eggs
to children, children “decorating the willow” during Easter, boys playing with
eggs during Easter, Field interview, typescript, Halina Olędzka, Piotr Szacki,
Kruszyniany (pow. sokólski, woj. podlaskie), Plebanowo (pow. sokólski, woj.
podlaskie), Wierzchlesie (pow. sokólski, woj. podlaskie), Słoja (pow. sokólski,

{683} Zwyczaje urodzinowe, Lipa, 1978, Wywiad terenowy, maszynopis, D. Orzeł,
Lipa (woj. podkarpackie), Dąbrowa Rzeczycka (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1978, brak innych danych, Arch. PME R. 972-974

{677} Manufacturing toys, field interview, typescript, Teresa Lewińska, Podłazie
(pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Łączna (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie),
Jaworzne (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Ostojów (pow. kielecki, woj.
świętokrzyskie),1972, Arch. PME R. 453-457

{684} Zabawki ludowe, wywiad terenowy, maszynopis, Teresa Lewińska, Józef
(pow. płocki, woj. mazowieckie), Mochowo (pow. płocki, woj. mazowieckie),
1986, Arch. PME 939-940

{678} The birth of a child, field interview, typescript, Krystyna Bucewicz, Zaborów (pow. brzeski, woj. małopolskie), 1973, Arch. PME R. 469-470

{685} Zwyczaje urodzinowe: zawiadomienie o ciąży, poród, chrzest, Wywiad
terenowy, maszynopis, G. Suplicka, Wrzawy (pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie), 1978, brak innych danych, Arch. PME R. 1009
{686} Wróżby dotyczące płci dziecka, zakazy podczas ciąży, wywiad terenowy,
maszynopis, M. Miśkiewicz, Wola Rzeczycka (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1978, brak innych danych, Arch. PME R. 1018
{687} Poród, pierwsza kąpiel, płaczki, chrzest, wywód, wywiad terenowy, maszynopis, M. Miśkiewicz, Lipa (woj. podkarpackie), 1978, brak innych danych,
Arch. PME R. 1019

zerunki

{673} Zwyczaje: obdarowywanie noworodka przez chrzestną wełnianą krajką,
rozdawanie dzieciom kulek ciasta w kształcie gąsek lub kaczek w czasie
wesela, plecenie wianków dla krów przez dzieci na Zielone Święta, chodzenie
z gwiazdą i szopką na Boże Narodzenie, ubieranie choinki wraz z dziećmi
własnoręcznie wykonanymi na zajęciach w szkole zabawkami, przebieranie
się przez chłopców na święto Trzech Króli, ozdabianie palm wielkanocnych
przez dziewczęta, obdarowywanie pisankami dzieci przez matki chrzestne,
„strojenia wierzby” przez dzieci w okresie wielkanocnym, granie w jajka przez
chłopców w okresie wielkanocnym. Wywiad terenowy, maszynopis, Halina
Olędzka, Piotr Szacki, Kruszyniany (pow. sokólski, woj. podlaskie), Plebanowo
(pow. sokólski, woj. podlaskie), Wierzchlesie (pow. sokólski, woj. podlaskie),
Słoja (pow. sokólski, woj. podlaskie), Babiki (pow. sokólski, woj. podlaskie),
Janowszczyzna (pow. sokólski, woj. podlaskie), Kantorówka (pow. sokólski, woj.
podlaskie), Popławce (pow. sokólski, woj. podlaskie), Sokolany (pow. sokólski,
woj. podlaskie) Saczkowce (pow. sokólski, woj. podlaskie), Zalesie (gm. Sidra,
pow. sokólski, woj. podlaskie), Chwaszczewo (pow. sokólski, woj. podlaskie),
Nowowola (pow. sokólski, woj. podlaskie), Kuplisk-Kamienica (pow. sokólski,
woj. podlaskie), Suchowola (pow. sokólski, woj. podlaskie), Nowy Dwór (pow.
sokólski, woj. podlaskie), Rygałówka (pow. augustowski, woj. podlaskie), Rakowicze (pow. augustowski, woj. podlaskie), 1966, Arch. PME R. 131-150

{676} Wyrób zabawek, wywiad terenowy, maszynopis, M. Koh, Lachowice (pow.
suski, woj. małopolskie), 1971, Arch. PME R. 346

wi
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{664} Cioty Połajewskie (Witches from Połajewo), dir. Mariusz Raniszewski,
Amudena Rutkowska, colour film, Połajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki,
woj. wielkopolskie), 2014, Arch. PME F. 249

{675} Zwyczaj uczestnictwa przez młodzież szkolną w obrzędzie topienia
marzanny,wywiad terenowy, maszynopis, Teresa Ambrożewicz, Szymocice
(pow. raciborski, woj. śląskie), 1970, Arch. PME R. 253

{679} The birth of a child, field interview, typescript, Krystyna Bucewicz,
Zaborów (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie), 1973, Arch. PME R. 481
{680} Manufacturing toys, field interview, typescript, Teresa Lewińska, Koszarawa (pow. żywiecki, woj. śląskie), 1974, Arch. PME R. 483
{681} Manufacturing toys, field interview, typescript, Teresa Lewińska, 1974, no
other data, Arch. PME R. 487
{682} Birth and wedding ceremonies, field interview, typescript, team research,
woj. kujawsko-pomorskie, 1980, no other data, Arch. PME R. 829
{683} Birth-related customs, Lipa, 1978, Field interview, typescript, D. Orzeł,
Lipa (woj. podkarpackie), Dąbrowa Rzeczycka (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), 1978, no other data, Arch. PME R. 972-974
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