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„Z rodziną najlepiej wychodzi się na 

zdjęciach...” to publikacja albumowa 

towarzysząca wystawie o takim samym 

tytule, zrealizowanej w ramach prowa-

dzonego od 2019 r. przez Naczelną Dy-

rekcję Archiwów Państwowych i archiwa 

państwowe projektu „Archiwa Rodzinne 

Niepodległej”. Jego celem jest uświado-

mienie społeczeństwu, jaką wartość mają 

archiwa domowe oraz jak powinny być 

przechowywane i opisywane, aby mogły 

przetrwać dziesięciolecia i służyć bada-

czom w ustalaniu faktów historycznych. 

Czy chcemy bowiem, czy nie, nasze życie 

“Only on photographs would your kin look 

nice...” is a publication accompanying the 

exhibition of the same title, carried out as 

part of the project “Family Archives of In-

dependence”, which has been carried out 

since 2019 by the Head Offi ce of State 

Archives and State Archives. Its purpose 

is to make the public aware of the value of 

home archives and inform how they should 

be stored and described, so that they can 

survive for decades and serve researchers 

in establishing historical facts.

Whether we like or not, our life is related 

to the archive. Probably we are not even 
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związane jest ściśle z archiwum. Prawdo-

podobnie nie do końca zdajemy sobie na-

wet z tego sprawę, ale gdy pojawiamy się 

na tym świecie, informacje na nasz temat 

zapisywane są w księgach urzędu stanu 

cywilnego. Podobnie dzieje się, gdy odcho-

dzimy z tego świata. Z kolei przez dzie-

sięciolecia naszego życia uczymy się, pra-

cujemy, korzystamy z opieki medycznej, 

podróżujemy, zajmujemy się sportem lub 

innym hobby. Otrzymujemy świadectwa, 

dyplomy, listy, rachunki, faktury, książki. 

Robimy zdjęcia i kręcimy fi lmy, zbieramy 

różnego rodzaju pamiątki, a czasem na-

wet sami spisujemy wspomnienia. Jednym 

słowem tworzymy własne archiwum. 

Dodajmy do tego stare szpargały zgroma-

dzone przez naszych rodziców i dziadków 

w szufl adach czy pudełkach, a okaże się, 

fully aware of it, but when we appear in 

this world, information about us is record-

ed in the registry offi ce. The same hap-

pens when we leave this world. In turn, 

for decades of our lives we learn, work, 

use medical care, travel, do sports or other 

hobbies. We receive certifi cates, diplomas, 

letters, bills, invoices and books. We take 

photos and make fi lms, collect all kinds of 

souvenirs, and sometimes we even write 

memories. This is how we create our own 

archives. If we add to this the old junk 

collected by our parents and grandparents 
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że dysponujemy całkiem pokaźnym ar-

chiwum rodzinnym, które pozwala nam 

odtworzyć nie tylko korzenie naszej ro-

dziny, ale też fakty z przeszłości naszego 

narodu i państwa. Doskonałym przykła-

dem takich archiwów są archiwa rodowe 

np. Zamoyskich czy Radziwiłłów, ale też 

wspomniana już wystawa i niniejsza pu-

blikacja.

I wystawa, i ta publikacja prezentują 

bowiem materiały ze zbiorów rodzin-

nych, które przechowywane są w zasobie 

Archiwum Państwowego w Warszawie 

i jego oddziałów zamiejscowych. Przybli-

żają one realia życia codziennego rodziny 

sprzed kilkudziesięciu lat. Na planszach 

wystawy i kartach wydawnictwa towa-

rzyszymy naszym bohaterom w trakcie 

uroczystości rodzinnych, w szkole, na 

in drawers or boxes, it turns out that we 

have quite a large family archives that al-

lows us to recreate not only the roots of 

our family, but also the facts of the past 

of our nation or state. An excellent ex-

ample of such archives are the family ar-

chives, for example the Zamoyski or the 

Radziwiłł, but also the above-mentioned 

exhibition and this publication.

Both the exhibition and the publication 

present materials from family collections, 

which are kept in the resources of the 

State Archives in Warsaw and its branch-

es. They present the realities of everyday 

family life from several dozen years ago. 

On the exhibition boards and the pages of 

this book, we accompany our heroes dur-

ing family celebrations, at school, on va-

cation, in the city and in the countryside. 
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wakacjach, w mieście i na wsi. Pozna-

jemy ich pasje, warunki i styl życia, ich 

świat. Jest to możliwe dzięki materiałom 

archiwalnym, które przetrwały do na-

szych czasów w następujących zespołach 

archiwalnych: Zbiór fotografi i kapitana 

Tadeusza Kłobukowskiego, Zbiór Kata-

rzyny Miączyńskiej, Zbiór Korotyńskich, 

Zbiór Dmochowskich, Zbiór Władysława 

Tarczyńskiego w Łowiczu, Zbiór fotogra-

fi i Zdzisława Marcinkowskiego.

I jeszcze jedna uwaga, niniejsza publika-

cja ma przypominać z założenia album 

z rodzinnymi fotografi ami, dlatego świa-

domie zrezygnowano ze szczegółowych 

opisów poszczególnych zdjęć. Oglądajmy 

ją tak, jak stare albumy naszych rodzi-

ców, dziadków czy pradziadków.

We get to know their passions, condi-

tions and lifestyle, their world. It is pos-

sible thanks to the archival materials that 

have survived to our times in the follow-

ing archival groups: Collection of photo-

graphs by Captain Tadeusz Kłobukowski, 

Collection of Katarzyna Miączyńska, 

Collection of Korotyński, Collection of 

Dmochowski, Collection of Władysław 

Tarczyński in Łowicz, Collection of pho-

tographs by Zdzisław Marcinkowski.

One more note, this publication is in-

tended to resemble an album with fam-

ily photos, so the detailed descriptions of 

individual photos have been consciously 

abandoned. Let’s watch it like the old 

albums of our parents, grandparents or 

great-grandparents.
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Zawiadomienia o ślubie 
i zaproszenia na ślub 
stanowią do dzisiaj jeden 
z podstawowych elementów 
bon ton, tj. konwenansów 
towarzyskich, dobrego 
wychowania. 
Announcements about the 
wedding and invitations 
to the wedding have been 
one of the basic elements 
of the bon ton, i.e. social 
conventions and good 
manners, to this day.
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Spis wyprawy ślubnej panny młodej, czyli 
wykaz bielizny dziennej i nocnej, zastawy 
stołowej, pierzyn, poduch, sreber, czyli 
majątku, jaki młoda małżonka wnosiła do 
nowego domu; w dawnych epokach wartość 
tego majątku określała wartość panny młodej 
na rynku małżeńskim.
List of the bride’s wedding expedition, 
i.e. a list of day and night linen, tableware, 
quilts, pillows, silverware, i.e. the property 
that the young spouse brought into her new 
home; in ancient times the value of this 
property determined the value of the bride 
on the marriage market.
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Zakochani i zaślubieni…/  In love and married….
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family



20

Prawdopodobnie nie do końca 
zdajemy sobie nawet z tego spra-
wę, ale gdy pojawiamy się na tym 
świecie, informacje na nasz temat 
zapisywane są w księgach urzędu 
stanu cywilnego…
Probably we are not even fully 
aware of it, but when we appear 
in this world, information about 
us is recorded in the registry 
offi ce….
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22 Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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32 Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina…. / Our family
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Prawdopodobnie nie 
do końca zdajemy sobie 
nawet z tego sprawę, 
ale gdy pojawiamy 
się na tym świecie, 
informacje na nasz 
temat zapisywane są 
w księgach urzędu 
stanu cywilnego…
Probably we are not 
even fully aware of it, 
but when we appear in 
this world, information 
about us is recorded in 
the registry offi ce….
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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Nasza rodzina / Our family
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54 Wakacje / Vacation
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Wakacje / Vacation
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Wakacje / Vacation
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Wakacje / Vacation
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Wakacje / Vacation
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Wakacje / Vacation
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Powrót do miasta / Back to town
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72 Powrót do miasta / Back to town



73



74



75

Czas nauki / School time
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Czas nauki / School time
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Czas nauki / School time
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Czas nauki / School time
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Czas nauki / School time
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Nasze pasje / Our hobby
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97Nasze pasje / Our hobby
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Nasze pasje / 

Our hobby
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101Nasze pasje / Our hobby
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Rodzinne spotkania / 
Family meetings 
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Rodzinne spotkania / 
Family meetings 
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Rodzinne spotkania / Family meetings 
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Rodzinne spotkania / Family meetings 
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112 Nasze miasto / Our town
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Nasze miasto / Our town
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Nasze miasto /

 Our town
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119Nasze miasto / Our town
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Jedziemy na wieś / 

We are going to the countryside
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Jedziemy na wieś / We are going to the countryside
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124 Na wsi / In the countryside
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127Na wsi / In the countryside



128



129

Na wsi / In the countryside
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Na wsi / 

In the countryside
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Na wsi / In the countryside
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Na wsi / In the countryside



144144



145Na wsi / In the countryside



146

Na wsi / 
In the countryside
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Na wsi / In the countryside
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