
„Zeszyty Wiejskie”, Z. XXII, 2016 

 

849 

 

Aneks 1  
Zygmunt Kłodnicki  

Tradycyjne formy transportu na ziemiach polskich. Przenoszenie różnych brzemion 

siłami ludzi w pierwszej połowie XX wieku 

Mapa 1. Koszyki do zbierania i przenoszenia ziemniaków oraz grzybów 

(w oparciu o materiały archiwum PAE z lat 1960–69 i mapy zamieszczone w PAE, z. V, karta 

CXLII, mapy 277 i 279 oraz z. VII, karta CXCVIII, mapa 384 – opracował Z. Kłodnicki)a 

 

A. Koszykib 

1 – koszyki półkuliste, ryc. 1  

2 – koszyki o dnie płaskim owalnym, ryc. 2 

3 – koszyki o dnie kolistym płaskim, ryc. 3 

B. Inne oznaczenia 

4 – znaki z szeryfem (kreseczką) u góry – 

koszyki półkuliste używane przez przesie-

dleńców 

5 – brak informacji o koszykach (z reguły 

w użyciu były duże kosze gospodarskie i/lub 

opałki o odmiennej funkcji)  

__________ 
a  Uwzględniono materiały z literatury i muzeów oraz własne obserwacje, o ile uzupełniały 

one obraz na mapie. Występowanie poszczególnych odmian koszy, przedstawione na ma-

pach PAE, skontrolowano w świetle materiałów z badań terenowych przeprowadzonych 

z użyciem kwestionariuszy nr 5 i 6 (w kilku punktach badawczych mapę uzupełniono 

i poprawiono). 
b  Na mapie przedstawiono tylko mniejsze kosze gospodarskie. 
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 Ryc. 1. Koszyki półkuliste Ryc. 2. Koszyki o dnie płaskim owalnym 

 

 

 

Ryc. 3. Koszyki o dnie kolistym płaskim 

 

 

 

Kwestionariusz nr 5 (1960, J. Gajek) 

B. Transport pieszy i ręczny. VIII. Torby, kosze z uchwytami. 1. Czy we wsi są 

używane lub były używane takie narzędzia do transportu? Kiedy? 2. Jeśli tak, 

opisać, narysować, sfotografować ich kształt, podać materiał, z którego są spo-

rządzone. [...] 4. Co? kto? oraz w jakich sytuacjach używa toreb lub koszy ręcz-

nych? 5. Czy te narzędzia transportu są żywotne, zanikają lub zanikły? Kiedy? 

6. Problematyka Ziem Zachodnich. 7. Uwagi nie objęte ww. pytaniami. 

 

Kwestionariusz nr 6 (1964, J. Gajek) 
B. Obróbka surowców V. Plecionkarstwo 72. b) narysować (sfotografować) 

przedmioty wyplatane i określić funkcję [...] i zapisać nazwy. 

 

 


