
Z kufra świątecznych 
wspomnień… 

Dzięki hojności mieszkańców ziemi 
trzcianeckiej Muzeum zabierze Was              
w świąteczną podróż.                           
Wycieczkę rozpoczniemy od lat 60. XX 
wieku a skończymy w wieku XXI. 
 



› Oglądając zdjęcia zachęcamy do przyjrzenia się nie 
tylko osobom ale również przedmiotom, wystrojowi 
wnętrz, ubiorom-one również dużo nam mówią. 

 

› Nas najbardziej zdziwili Święci Mikołaje, nasuwa się 
popularne stwierdzenie „co jeden to lepszy”. 
Podziwiamy dzieci, że były tak odważne i nie płakały! 

 

› Mamy również nadzieję, że ta prezentacja wywoła     
u Państwa wiele pozytywnych wspomnień z Waszego 
dzieciństwa. 

 



1967 r.  
 
 
Mikołajki w kościele                 
w Siedlisku.  
Trzyletnia Mirosława 
Orłowska mocno trzyma 
paczkę od Św. Mikołaja. 
Dziś pani Mirosława jest 
nauczycielką w Szkole 
Podstawowej                          
w Siedlisku. 



23.01.1971 r.                                                               
Może gdzieś się rozpoznajecie? 



Gwiazdka dla dzieci pracowników Spółdzielni 
Inwalidów „Przyszłość” 1982 -1984.  
Anna Krzyżostaniak. 



Przedszkole PNTL, lata 90. XX wieku. 



Te dwie młode damy pracują w naszym 
Muzeum. 



Cztery kolejne zdjęcia oczarowały nas.                  
Czy wiedzą państwo gdzie mieścił się ten sklep?              
My wiemy!  



Zdjęcie wykonane 6 grudnia 1971 r.                              
W sklepie papierniczo – zabawkowym, znajdującym 
się przy ul. T. Kościuszki, sprzedawała Pani Irena 
Baczyńska. 



W sklepie pani Irena organizowała Mikołajki dla dzieci. 
Rodzice potajemnie mogli przynosić prezenty                        
dla swych pociech, które wręczał im Św. Mikołaj. 

Lata 70. XX 

wieku a półki 

uginają się   

od towaru ! 



My dzieci lat 60. i 70. XX wieku też mieliśmy 
swojego „Kraka” z zabawkami. 

Ta mała dziewczynka na 

rękach Św. Mikołaja  to pani 

Anna Jóźwik – autorka 

książek katechetycznych                   

i logopedycznych dla 

dzieci. Nauczycielka               

i logopeda, uwielbiana 

przez swoich uczniów.  

Na zdjęciu miała 1 rok i 8 

miesięcy, dzisiaj ma troszkę 

więcej lat ale na zdjęciach 

wychodzi równie uroczo. 



Zima 1975 r. 



Zabawa w przedszkolu. W sukience                      
z różami pani Anna Jóźwik. 



Mikołajki w restauracji „Polonia”, 
Barbara Szarkiewicz-1976 rok. 

A może ktoś           

z państwa ma 

zdjęcia z 

restauracji 

„Polonia”? 

Będziemy 

wdzięczni za 

kopię, która 

wzbogaci 

muzealne 

archiwum. 

Dziś w tym 

budynku 

mieści się  

biblioteka. 





 Barbara Szarkiewicz  z Mikołajem-1977 rok. 



1985 r. 
 

Aneta  
Bakinowska. 



Przedszkole PNTL, lata 90. XX wieku. 



Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
Zakładowa choinka dla dzieci. 



Zakładowa 
choinka dla dzieci 
w PPRN. 
 
Renata i Andrzej 
Wypusz. 



Rok 1977. 
Przepiękne zdjęcie, 
wykonane podczas 
imprezy świątecznej 
dla dzieci 
pracowników Poczty.                        
Dorośli z poczuciem 
humoru, ale Św. 
Mikołaj straszny! 
Pewnie wszystkie 
dzieci uciekły… 



Przedszkole przy ul. Chopina, 

Andrzej Wypusz. 



Koniec lat 70. początek 80. XX wieku. Choinka               
w PGR Trzcianka. Wszystkie dzieci pamiętają, jak  
Mikołaj śpiewał „Pszczółkę Maję” – niezapomniane 
chwile. 



Przedszkole PGR, lata 80. XX wieku. 



1988 r.                  1991-1992 r.  
      Magdalena Klecha 
  
             



                             

Magdalena Klecha 

 1990 r.      1991-1992 r.  
   
    



W końcu 
Magdalena Klecha 
sama została Św. 
Mikołajem. 



1990 r.                                                                              
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance. 



Patrycja Lewandowska. 



1996 r. Beata Ćwirko       Córka pani Beaty 
2017 r.  



1985 rok                              
Gwiazdka                             
w Przedszkolu PNTL. 
Marta Bzdręga                                           
i Ula Kanoniuk. 



1985 rok  
 
Przedszkole nr 5  
w Trzciance, 
Monika Borowska. 



1990 rok 
 
Milena Kaszuba. 



Czy rozpoznają 
państwo tego 
młodego 
człowieka                      
z paczką od Św. 
Mikołaja? 
Podpowiedź:          
Ten już dziś dojrzały 
mężczyzna 
związany jest               
z muzyką, co 
pokazuje następne 
zdjęcie. 



Wymarzony prezent                     
od Św. Mikołaja,                       
kto nie marzył                                 
o kaseciaku? Niektórym 
marzenia się spełniały                  
i dostawali magnetofon               
z podwójną kieszenią              
z możliwością 
przegrywania-to były 
czasy! 



Lata 90. XX wieku. 
Przedszkole PNTL. Na 
zdjęciu Przemysław 
Szymaszek. 
 



1989 r. zakładowa choinka dla dzieci 
pracowników  Poczty, Marta Bzdręga. 



W oczekiwaniu 
na Święta… 



A to XXI wiek, jest 
nawet Śnieżynka… 


