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kreaTyWność proJekTanTóW zabaWek  
zaTrudnionycH W spółdzieLniacH pracy  

W okresie prL a czynniki Ją ograniczaJące

Zabawka stanowi pierwsze dzieło sztuki,
z jakim styka się człowiek u progu drogi swojego życia

Maksim gorki

Streszczenie: W 1980 roku Janos kornai opublikował pracę pt. „gospodarka niedoboru”. 
zdefiniował w ten sposób centralnie sterowaną gospodarkę komunistyczną. Także w polskiej 
rzeczpospolitej Ludowej, kraju, w którym po ii wojnie światowej władzę przejęła polska 
zjednoczona partia robotnicza, brakowało wielu artykułów. choć osobom żyjącym w czasach 
prL w pamięci zapisał się głównie brak podstawowych artykułów spożywczych czy przemy-
słowych, także ilość (i jakość) zabawek pozostawiała wiele do życzenia. brakowało nie tylko 
tanin, surowców i innych materiałów potrzebnych do produkcji zabawek, ale także specjali-
stycznych maszyn i innych urządzeń. nie było także odpowiedniej ilości wykwalifikowanych 
pracowników, m.in. z tego powodu w okresie prL-u nie każde przedsiębiorstwo produkujące 
zabawki zatrudniało własnych projektantów. 

Mimo to w spółdzielniach pracy (bo to właśnie stamtąd pochodziła większość lalek czy 
samochodzików, które można było kupić w sklepach czy kioskach ruchu) powstawało wiele 
ciekawych wzorów. W artykule opisałam zarówno działalność zakładowych wzorcowni i pro-
totypowni, jak i przywołałam nazwiska projektantów pracujących w przemyśle zabawkarskim.

Słowa kluczowe: zabawki, prL, kreatywność, projektanci, historia, spółdzielnie 

WproWadzenie

„błyszczące kolorowymi złotkami yoyo, miniaturowe pianina, konik na biegu-
nach, bierki, kolejka, a także plastikowe elementy przypominające pinezki, które 
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wciskało się w planszę i tworzyło wzory. a poza tym, choć może to nie zabawka, 
projektor ania, na którym puszczało się bajki…”1 – tak w świadomości wielu osób, 
których dzieciństwo przypadło na lata 70. i 80. XX wieku zapisały się zabawki 
obecne w tym okresie w polsce. Lalki barbie czy samochody Matchbox nie były 
wówczas powszechnie dostępne, na ich zakup w pewexach mogli sobie pozwolić 
nieliczni – ci, którzy dysponowali dewizami. duża część zabawek oferowanych 
w sklepach czy kioskach „ruchu” wytwarzana była w polskich przedsiębiorstwach, 
przede wszystkim w spółdzielniach pracy, niewielkie ilości importowano (głównie 
były to kolejki pico dostępne np. w centralnych składnicach Harcerskich).

poza autami, klockami czy lalkami wytwarzanymi w spółdzielniach zabawki 
(głównie ludowe) kupowano na odpustach – dotyczyło to przede wszystkim mniej-
szych miast. W większych można było zrobić zakupy w komisach, choć sprzedawano 
tam dość drogie zabawki sprowadzane z zagranicy. ponieważ nie było oficjalnych 
ograniczeń co do wykonywania zawodu, żołnierzyki czy miniaturowe komplety 
naczyń dla lalek mógł produkować każdy, wytwarzało je też wielu rzemieślników. 
choć pracownikom przemysłu zabawkarskiego doskwierał brak podstawowych 
surowców, maszyn i narzędzi, a w przedsiębiorstwach powstawały zabawki różnej 
jakości, wiele modeli było bardzo udanych. kreatywność i pomysłowość artystów 
ograniczona była wszechobecnymi niedoborami – mimo to w spółdzielniach pro-
jektowano wiele ciekawych wzorów. ponieważ to właśnie w spółdzielniach pracy 
wytwarzano większość zabawek dostępnych w sklepach, przedstawię historię ich 
rozwoju, a także bolączki pracujących tam osób – wśród nich projektantów.

„cepeLia” a zabaWki

W lipcu 1945 roku spośród znajdujących się na ziemiach polskich 30 zakładów 
produkujących instrumenty muzyczne i zabawki czynnych było 22 (w tym 10 na tzw. 
ziemiach odzyskanych, wśród nich 8 czynnych). aż w 11 były zniszczone budynki 
przemysłowe, w 6 – gospodarka energetyczna a w 13 – urządzenia techniczne2. 
W 18 zatrudniano (według stanu z dnia 31 sierpnia 1946 roku) pięciu i więcej 
pracowników. odnalezienie się w nowej rzeczywistości nie było łatwe, choć dość 
szybko po zakończeniu działań na nowo uruchomiły produkcję przedsiębiorstwa 
mające swój początek w dwudziestoleciu międzywojennym, np. już w czerwcu 
1945 roku lalki wytwarzano w częstochowskiej Fabryce Wyrobów celuloidowych 
(przed wojną z dopiskiem „kosmos”, później posługującą się skrótem cFWc) 

1 na podstawie rozmów z osobami, których dzieciństwo przypadło na lata 70. i 80. XX wieku, 
przeprowadzonych we wrześniu 2013 roku.

2 dane pochodzą z rocznika statystycznego, gus, Warszawa 1947, s. 70–71.
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a „gazecie Ludowej” z 7 marca 1946 roku informowano, że znana w okresie 
międzywojennym Fabryka zabawek „bambino” (z siedzibą w Warszawie przy ul. 
elekcyjnej 37) wznowiła produkcję zabawek wypychanych. Funkcjonowały także 
inne niewielkie fabryki zabawek. Jedną z pierwszych była założona w 1946 roku 
przez Wacława Maliszewskiego w cieplicach śląskich „zorka”, z kolei z 1947 roku 
pochodzi informacja o fabryczce działającej w złoczewie koło sieradza i produ-
kującej zabawki z ceraty i filcu (sprzedawane w polsce i wysyłane do anglii).

ilość zabawek po ii wojnie światowej nie była wystarczająca, liczyła się więc 
każda inicjatywa, która miała na celu poprawienie sytuacji na rynku. organi-
zowano m.in. specjalne kursy instruktorskie (np. w 1948 roku taki kurs odbył 
się w szkole przemysłowej Żeńskiej w kielcach), których celem była likwidacja 
bezrobocia wśród kobiet i jednocześnie wykorzystanie odpadków włókienniczych, 
odzieżowych, galanteryjnych i skórzanych. W kursach uczestniczyły m.in. utalen-
towane plastyczki, np. anna Jasińska z łodzi, czesława rosyk z bielska i anna 
narzymska3 z kielc. 

W drugiej połowie lat 40. XX w. przemysł (również zabawkarski) został zna-
cjonalizowany, a „masową produkcją zabawek w polsce powojennej zajęły się 
wówczas wyrastające jak grzyby po deszczu spółdzielnie” (górecka 2009, s. 161). 
inną z konsekwencji nowego ustroju było nieprzywiązywanie wagi do autorstwa 
danego projektu – przede wszystkim z tego powodu wielu wyprodukowanym 
w latach. 50.–80. XX w. zabawek nie można przypisać konkretnym osobom.

sytuacja zarówno spółdzielni, jak i całego przemysłu zabawkarskiego, uległa 
diametralnej zmianie (na lepsze) w 1949 roku. utworzono wówczas spółdzielczo-
-państwową centralę przemysłu Ludowego i artystycznego (od 1955 roku znaną 
pod nazwą „cepelia”), która skupiła 16 spółdzielni oraz zakładów prywatnych 
zatrudniających m.in. rzemieślników dobrze znających fach, ponieważ wytwór-
czością zabawek zajmowali się jeszcze przed wybuchem wojny. oprócz doświad-
czonych „zabawkarzy” zatrudniano m.in. artystów, psychologów i pedagogów, 
dlatego pod koniec lat 40. i na początku 50. zabawki sygnowane przez cepelię 
były bardzo dobrej jakości – o czym świadczyć może choćby ich eksport poza 
granice kraju. W łomiankach powstał zakład doświadczalny (wytwarzano tam 
zabawki z drewna, m.in. pociągi), swoją działalność rozpoczęło też biuro studiów 
i projektów przemysłu zabawkarskiego.

W 1953 roku w łodzi został utworzony zarząd przemysłu zabawkarskiego. 
przejął on „wytwórnie zabawek, istniejące w państwowym przemyśle terenowym 
oraz zakład doświadczalny w łomiankach, którego zadaniem było wykonywanie 

3 Monograficzną wystawę „Filc i spółka. zabawki anny narzymskiej-prauss” można było 
oglądać do 6 września 2018 roku w Muzeum zabawek i zabawy w kielcach.
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prototypów, wzorów i modeli zabawek drewnianych. powołana też została komisja 
kwalifikacyjno-selekcyjna, której zadaniem była selekcja wytwarzanych zabawek 
i ocena wzorów wprowadzanych do produkcji” (Rozwój produkcji zabawkarskiej, 
1987, s. 9). W tym samym czasie (w latach 1953–54) funkcjonowały też tzw. nadzory 
artystyczne. była to współpraca pomiędzy artystami-plastykami a kierownictwem 
technicznym wytwórni. „początkowo obie strony podchodziły do siebie bardzo 
nieufnie, jednak – gdy artysta-plastyk zrozumiał wymagania technologiczne, 
a technolog zgodził się z żądaniem plastyka – nastąpiła harmonijna współpraca 
przynosząca ogromne korzyści dla jakości i estetyki produkcji. z tego okresu datują 
się doskonałe osiągnięcia artystów-plastyków: narzymskiej [anny – przyp. M.W.] 
z kielc (produkcja lalek), rosnerowej z Warszawy (produkcja zwierząt z tkanin), 
kosickiej z Warszawy (projekty rzeźby główek, zwierząt i całych lalek). W tym 
czasie wybiły się talenty w produkcji zabawkarskiej – strzemieniowej w kielcach, 
getterowej we Wrocławiu, Wróbel Janiny w Warszawie” (piętowski, Witaczek 
1957, s. 13). Wzory zabawek powstawały wówczas w biurze konstrukcyjnym, które 
zostało powołane specjalnie w tym celu.

Te działania zostały jednak uznane przez władze centralne podczas ii zjazdu 
pzpr w 1954 roku za niewystarczające, a stan rozwoju produkcji zabawkarskiej 
za niedostateczny, dlatego w tym samym czasie podjęto decyzję o wyłączeniu pro-
dukcji zabawek z zakresu działania cepelii4. od stycznia 1955 roku spółdzielnie 
przeszły pod opiekę centralnego związku spółdzielczości pracy. W 1957 roku 
zlikwidowano też biuro studiów i projektów przemysłu zabawkarskiego, zarząd 
przemysłu zabawkarskiego w łodzi oraz zakład doświadczalny, co bezpośrednio 
wpłynęło na gwałtowne zahamowanie rozwoju tej gałęzi.

„W drugiej połowie lat pięćdziesiątych na rynku w coraz szerszym zakresie 
zaczęły pojawiać się zabawki z tworzyw sztucznych, które jako nowości skutecznie 
konkurowały z zabawkami tradycyjnymi” (strzelec 1989, s. 51), więc niektórzy 
producenci zaczęli obawiać się o sprzedaż swoich wyrobów. Wprowadzenie two-
rzyw sztucznych (z czasem upowszechnił się przede wszystkim polistyren i poli-
propylen) miało znaczenie przełomowe w wytwórczości zabawek „przyczyniając 
się do znacznego wzbogacenia ilościowego i asortymentowego tej produkcji” 
(Rozwój produkcji zabawkarskiej, 1987, s. 10–11). najlepszym przykładem jest 
wprowadzenie na rynek przez krakowską chemiczną spółdzielnię pracy „po-
moc” w 1955 roku pierwszej w polsce lalki z polichlorku winylu. Lalki wykonane 
z tego materiału bardzo szybko zyskały popularność, zarówno w kraju, jak i za 
granicą, a spółdzielnia od razu zaczęła poszerzać ich asortyment wprowadzając 

4 Więcej o cepelii patrz p. korduba Ludowość na sprzedaż, Warszawa 2013 oraz r. gmurczyk 
Organizacja cepeliowska w latach 1949–2014. Fakty i ludzie, Warszawa 2014.
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nowo opracowane wzory. na specjalne zamówienie pzpn lalki – drużynę „orłów” 
(w ilości 500 sztuk) zaprojektował znany krakowski plastyk bronisław chromy. 
ponieważ w spółdzielni wciąż nie było komórki wzorcującej, projektowaniem 
zajmował się… prezes spółdzielni Władysław zawiślak. To on był twórcą jednych 
z najsłynniejszych lal tamtego okresu – „oli” i „ali” (za ich estetyczne wykonanie 
odpowiedzialny był kierownik techniczny Tadeusz Lech). „bliźniaczki” otrzymały 
srebrny medal w konkursie „dobre – ładne – poszukiwane” organizowanym 
w poznaniu podczas Targów krajowych „Wiosna̓  66”. „Lalki wyposażone są 
w zmienne peruki [trzy – rudą, blond i czarną – przyp. M.W.] oraz kilka [pięć, 
cztery sukienki gotowe i jedną dodaną do samodzielnego uszycia – przyp. M.W.] 
kompletów strojów, nie wyłączając ślubnej sukni. «pomoc» prezentowała 24 wzo-
ry lalek. oprócz oli i ali furorę zrobiły również lalki o wdzięcznych nazwach: 
paulinka i irenka” (as 1966, s. 1).

Lalki można było kupić zarówno ubrane jak i tzw. „naguski”, czyli bez strojów. 
były nie tylko ładne, ale i praktyczne – „ustępująca jak guma pod naciskiem palca 
masa o kolorze identycznym jak ciało dziecka, łączy w sobie wszystkie walory 
estetyki, trwałości, bezpiecznej zabawy i nauki” (piętowski, Witaczek 1957, s. 206). 

proces przeMian

na przełomie lat 50. i 60., pisząc o brzydkich zabawkach, konkludowano: „na 
estetyce zabawek odbija się i brak jakiegokolwiek nadzoru plastycznego przy ich 
wytwarzaniu. na 63 zabawkarskie zakłady spółdzielcze, które przecież dostarczają 
na rynek niemal połowę wszystkich zabawek – zaledwie trzy posiadają plastyka” 
(boergerowa 1960, s. 6). z czasem sytuacja ulegała poprawie, choć nie była to dia-
metralna zmiana: w 1962 roku na 117 zakładów 9 posiadało komórki wzorcujące. 
W tym czasie zakłady czerpały nowe wzory z takich źródeł jak: 

 – własne koncepcje,
 – wzory zagraniczne,
 – konkursy na nowe wzory zabawek (np. konkurs „plastuś” organizowany 

przez centralny związek spółdzielczości pracy),
 – Wzorcownia centrali Handlowej artykułów papierniczych i sportowych 

w łodzi (następca centralnego zarządu Handlu artykułami użytku 
kulturalnego),

 – pracownie plastyczne,
 – indywidualni plastycy.

na początku lat 60. wiele zabawek (także pod względem artystycznym) wy-
magało poprawy. aby polepszyć ich jakość, zaproponowano „zarządowi Wzsp 
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[w gdańsku – przyp. M.W.] zaangażowanie znanego plastyka a. [anny] smolanowej, 
której zadaniem byłaby współpraca z tymi spółdzielniami [spółdzielnią „powiśle” 
w kwidzynie i spółdzielnią im. Waryńskiego w kościerzynie] w opracowaniu no-
wych wzorów, szkoleniu załóg tych spółdzielni oraz stały nadzór nad właściwym 
wykonawstwem pod względem artystycznym” (zachariasiewicz 1962, s. 29). 

sukcesem okazały się zabawki produkowane wówczas w spółdzielni pracy 
Wyrobów zabawkarskich „Miś” w łomży. projektantem coraz to nowych wyro-
bów powstających w „Misiu” w latach 1961–19745 był plastyk, absolwent akademii 
sztuk pięknych w gdańsku, Henryk osicki. „Jego inwencja artystyczna, znajomość 
psychiki dziecka, wzbogaciły niepomiernie różnorodność wyrobów” (borowski 
1968, s. 6). W 1967 roku stworzył 21 nowych wzorów, które występowały w różnych 
wariantach; rok później – 33 (przede wszystkim zwierzęta, wśród nich żyrafy oraz 
słonie). Według szacunkowych obliczeń 40% rocznej produkcji stanowiły zabawki 
wykonane z nowych wzorów, dzięki czemu spółdzielnia wciąż utrzymywała za-
interesowanie zagranicznych klientów – aż 80% wszystkich wyprodukowanych 
zwierząt, wypchanych wełną drzewną (m.in. lisów i psów) wysyłano (w tym czasie) 
do anglii, Holandii, norwegii, nrF.

W pierwszej połowie lat 60. rozpoczęto w zakładach tworzenie specjalnych 
działów, tzw. komórek wzorcujących, w których pracę znajdowali projektanci. aby 
polepszyć jakość zabawek, czsp podjęło szereg działań, m.in. „w celu przygotowania 
odpowiedniego zaplecza technicznego i wzorniczego w 1964 roku zorganizowano 
komórki projektowo-konstrukcyjne przy 15 zakładach produkcyjnych. W wyniku 
pracy tych komórek w 1964 roku wprowadzono do produkcji 35 wzorów zabawek 
mechanicznych i ok. 90 wzorów zabawek politechnicznych. niezależnie od tego, 
w roku 1964 rozpoczęto organizację zakładu Wzornictwa zabawkarskiego. W tym 
czasie wprowadzono do produkcji szereg nowych technologii w zakresie obróbki 
i wykańczania powierzchni zabawek. do najciekawszych należy: wielobarwne 
litografowanie blach, malowanie w polu elektrostatycznym, flokowanie i barwienie 
w bębnach obrotowych” (k.T. 1965, s. 15).

początkowo w komórkach zatrudniano dwie lub trzy osoby. na przykład 
w spółdzielni pracy zabawkarsko-galanteryjnej w puszczykowie (funkcjonującej 
później pod nazwą zabawkarska spółdzielnia pracy w puszczykowie) wzornictwem 
zajmowały się na początku lat 60. panie Helena Horostowska-rynkowska oraz Janina 
Haberland. często współpracowano też z projektantką, artystką-plastykiem ewą 
pruską (absolwentką państwowej Wyższej szkoły sztuk plastycznych w poznaniu). 
z czasem komórka została rozbudowana i liczyła 7–8 osób pełnych nowych po-

5 informacja pochodzi z rozmowy z panem Henrykiem osickim przeprowadzonej w dniu 3 
maja 2017 roku.
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mysłów, dlatego w branży mówiono o spółdzielni z puszczykowa i szytych w niej 
lalczynych ubrankach, że jest „diorem strojów dla lalek”.

W tym samym czasie kierownikiem wzorcowni spółdzielni pracy przemysłu 
zabawkarskiego „radość” w krakowie został stanisław dąbrowa-kostka. „ra-
dość” była wówczas największym producentem drewnianych mebelków dla lalek, 
np. sypialni o nazwie „sam”, mebelków „zosia”, „koliber” czy kuchenek „Malwa”. 
podczas Targów „Wiosna 6̓4” zainteresowanie wzbudzały też produkowane przez 
spółdzielnię pacynki – zwierzęta (6 różnych), a za kukiełki sceniczne (dostarczane 
m.in. przedszkolom oraz wysyłane za granicę dla mieszkającej tam polonii) spół-
dzielnia otrzymała srebrny medal. oprócz kukiełek uwagę zwracał ciekawy teatrzyk 
„Tyci-Tyci”. o wyrobach spółdzielni pisano: „Wysoki poziom artystyczny cechuje 
ciekawe i bardzo pedagogiczne artykuły krakowskiej spółdzielni pracy «radość». 
są to lalki sceniczne i pacynki zwierzęce – aktorzy teatrzyków kukiełkowych. Lalki 
sceniczne i dekoracyjne oraz inne rekwizyty projektują artyści-plastycy, a teksty 
literackie pisane są przez literatów. odbiorcami lalek scenicznych i pacynek są 
przedszkola, szkoły i świetlice w polsce i za granicą. docierają one nawet do 
Hongkongu i do alaski. spółdzielnia «radość» otrzymała na «Jesieni  6̓4» srebrny 
medal i 7 dyplomów” (Z zabawkami już lepiej 1964, s. 17–18).

pod koniec 1965 roku działało 11 międzyzakładowych, specjalistycznych komórek 
projektowo-konstrukcyjnych, w których pracowało 60 osób, docelowo planowano 
zatrudnić 150 pracowników (w 20 komórkach), np. w województwie łódzkim rolę tę 
spełniała „komórka wzorcująca w spółdzielni «strykowianka» w strykowie. placówka 
ta wykonuje także modele zabawek dla spółdzielni «pabianiczanka» w pabianicach. 
(…) W stadium organizacji jest międzyspółdzielniana komórka projektowo-wzorcująca 
przy spółdzielni «uranium» w łodzi. opracowywać ona będzie wzory zabawek 
z tworzyw sztucznych. komórka ta będzie również dostarczała wzory spółdzielniom 
«spójnia» i «Farmedia» w łodzi oraz «strykowianka» w strykowie” (bk 1966, s. 5)..

na ciekawy pomysł wpadli łódzcy projektanci, którzy w 1967 roku – nie chcąc 
tworzyć wzorów „w ciemno” – w pięciu sklepach z zabawkami (m.in. na piot-
rkowskiej 42) rozłożyli ankiety z prośbą o wypełnienie. pozostały jednak puste, 
więc wysłali list do kilkudziesięciu przedszkoli, w którym informowali, że chcą 
projektować dobre zabawki, i że aby móc to zrobić, potrzebują wskazówek od osób, 
które codziennie mają do czynienia z potrzebami najmłodszych. niestety i tym 
razem nie otrzymano odpowiedzi – tylko jedno przedszkole odesłało wyczerpującą 
informację. dopiero gdy kilka placówek zostało „odgórnie” wyznaczonych przez 
kuratorium, a projektanci wraz z zabawkami pojechali do małych testerów, udało 
się poznać opinie dzieci i ich opiekunek.

W 1972 roku utworzono krajowy związek spółdzielni zabawkarskich, który 
miał pełnić rolę zjednoczenia wiodącego w branży. pod koniec roku 1976 w kzsz 
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zrzeszone były 43 spółdzielnie (12 z nich zatrudniało powyżej 500 osób) i zakłady 
wytwórcze. oprócz tego cztery zakłady tzw. zaplecza technicznego, handlowego 
i obliczeniowego. Wśród nich ośrodek badawczo-rozwojowy przemysłu zabaw-
karskiego i artykułów politechnicznych w łodzi. ponieważ producentom zabawek 
potrzebna była zarówno pomoc technologiczna, jak i w dziedzinie wzornictwa, 
rola ta przypadła nowo powstałemu ośrodkowi. do jego zadań należało opraco-
wywanie mechanizmów napędowych, sterujących i dźwiękowych stosowanych 
do produkcji zabawek czy specjalistycznych maszyn oraz narzędzi potrzebnych 
przemysłowi zabawkarskiemu. W dziale studiów i analiz miały być prowadzone 
prace badawcze, dział konstrukcyjny odpowiedzialny był za urządzenia i narzędzia 
potrzebne w branży, dział technologiczny miał dostosowywać projekty zabawek do 
warunków zakładów (także przemysłu terenowego i kluczowego, nie tylko spół-
dzielni), w których miały być produkowane. kzsz nadał mu charakter zakładu 
doświadczalnego produkującego urządzenia potrzebne w przemyśle zabawkarskim, 
zatrudniającego projektantów oraz produkującego zabawki z tworzywa zawierające 
elementy dźwięku oraz różne typy napędów. 

W celu doskonalenia działalności zakładowych wzorcowni i prototypowni 
od 1979 roku podejmowano takie działania, jak organizowane przez ośrodek 
badawczo-rozwojowy co dwa lata ogólnokrajowe narady projektantów zabawek, na 
których poruszano kwestie funkcji zabawek, wzornictwa, metodyki projektowania 
czy potrzeb odbiorcy. podczas pierwszego spotkania odbywającego się w dniach 
17–18 grudnia 1979 roku wygłoszono m.in. referaty dotyczące wzornictwa zaba-
wek miękkich (a aktualnie występujących warunków), zabawek w rehabilitacji 
dzieci czy problemów projektantów przy projektowaniu zabawek mechanicznych 
z napędem elektrycznym.

naJciekaWsze WzornicTWo

Już od lat 50. polskie zabawki tzw. miękkie cieszyły się dużym powodzeniem. ze 
względu na sposób produkcji, były to wyroby „hand made”. W całym omawianym 
okresie branża tkaninowa wyróżniała się najciekawszym wzornictwem. W spół-
dzielniach produkujących zabawki z tkanin powstało najwięcej pracowni projek-
towych i najczęściej wprowadzano nowe wzory. W spółdzielni pracy „plecionka” 
we Wrocławiu oryginalne zabawki projektowała Teresa Forowicz. 

W 1968 roku wzór jednej z lalek (autorstwa Teresy Forowicz, Wiesława bart-
nickiego i aleksandra czerwińskiego) zgłoszono do urzędu patentowego prL. 
na początku lat 70. w „plecionce” produkowano lalki „pyza”, „Jaga”, „klaudia”, 
„pamela” oraz klauny i Mikołaje. Lalki eksportowano wówczas do 25 państw, za 
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granicę wysyłano ponad 80% produkcji. ogromnym powodzeniem cieszyła się 
lalka „pepi” – w 1971 roku zagraniczni klienci złożyli rekordowe zamówienie na 
60 tysięcy sztuk tych lal. najwięcej eksportowano do krajów skandynawskich, be-
neluksu, anglii, Włoch, nrF. zagranicznym odbiorcom podobało się pomysłowe 
wzornictwo (w 1970 roku opracowano 52 wzory lalek – m.in. „agę”, „bila”, „pe-
tera”, „donalda”, „gogo” i „Mario” oraz 48 modeli teczek i tornistrów szkolnych). 
na stanowisku Teresę Forowicz zastąpiła ewa Lorek a potem Halina Haligowska.

W 1989 roku pisano „najlepsze osiągnięcia w ostatnich latach miały: Halina 
kalinowska [najprawdopodobniej chodziło właśnie o Halinę Haligowską], barbara 
sulikowska, elżbieta Wysogląd [spółdzielnia pracy przemysłu zabawkarskiego 
„świętokrzyska”], Halina Wasiak [pracowała w spółdzielni pracy „powiśle” w kwi-
dzynie – przyp. M.W.]. projektantki te w ciągu kilku lat swojej pracy potrafiły 
stworzyć własny styl projektowanych zabawek oraz własny styl pracy, odbiegający 
od konwencjonalnych metod stosowanych przy projektowaniu przemysłowym. 
na ich pracach można najlepiej obserwować ewolucję wzorów, rozwój artystycz-
ny ich indywidualnej twórczości i jakościowy rozwój wyrobów poszczególnych 
spółdzielni. (…) efektem ich pracy były liczne nagrody w konkursach «dobre – 
ładne – poszukiwane», organizowanych przez MHWiu [Ministerstwo Handlu 
Wewnętrznego i usług], na najciekawszą zabawkę targów poznańskich i giełdy 
łódzkiej, indywidualne nagrody na wystawie projektów zabawek związku arty-
stów «polska sztuka użytkowa» i innych” (Materiały sprawozdawcze na IX Zjazd 
Delegatów, 1989, s. 28).

zabawki miękkie wykonywali także uczniowie państwowego Liceum Technik 
plastycznych w nałęczowie (dziś to Liceum plastyczne im. Józefa chełmońskiego). 
projektowane w szkole zabawki zdobywały nagrody, m.in. na Targach w poznaniu. 
„Źródło swych sukcesów twórcy z nałęczowa widzieli w znajomości psychologii 
dziecka, w zachowaniu w zabawkach cech twórczości rodzimej, «ludowej» oraz 
w stosowaniu niekonwencjonalnych materiałów, jak len, konopie, obiciówka 
itp.” (bujak 1988, s. 158). Mimo tego iż w liceum powstawały piękne zabawki, 
szkoła nie współpracowała z producentami – a i oni nie nawiązywali bliższych 
kontaktów z placówką. do 1972 roku tylko kilka modeli zostało wdrożonych 
do produkcji, dziesiątki zalegało w szkolnych magazynach. choć w 1971 roku 
została przygotowana umowa między szkołą a czsp i „coopeximem” (przed-
siębiorstwem pośredniczącym w eksporcie m.in. zabawek), jednak co najmniej 
przez rok czekała na podpisanie. absolwentki tej szkoły znajdowały jednak pracę 
w niektórych zakładach – przede wszystkim w zabawkarskiej spółdzielni pracy 
„bajka” w Lublinie oraz w spółdzielni pracy „Miś” w siedlcach.

siedlecki „Miś” był jedną z największych spółdzielni zabawkarskich w polsce. 
We własnej wzorcowni (w której pracowało łącznie 10 osób, w tym dwóch arty-
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stów plastyków) tylko w 1973 roku powstało ok. 90 wzorów zabawek, wszystkie 
wdrażano do produkcji. dobrze zaprojektowane i wykonane cieszyły się powo-
dzeniem – wpływ na to miało też częste wprowadzanie nowych modeli – jeden 
wzór zabawki miękkiej wytwarzano maksymalnie dwa lata a zabawki z tworzyw 
sztucznych – najdłużej przez pięć lat. W 1974 roku na rynek wprowadzono 32 nowe 
wzory zabawek, m.in. piszczki harmonijkowe oraz nowe wzory lalek z polietylenu. 
Jednak jedną z najsławniejszych zabawek, które powstały w „Misiu”, była maskotka 
odbywających się w lutym 1982 roku w sarajewie zimowych igrzysk olimpijskich. 
Jedną z współautorek wzoru Wilczka była projektantka Maria sobota. poza tym 
wśród projektantek były: Henryka bąbel, Maria rykała, barbara czapska, renata 
Wiśniewska czy Jolanta puszkowska.

probLeMy przeMysłu

branża zabawkarska w czasach prL-u nie miała swojego „opiekuna” wśród władz 
państwowych. stwarzało to szereg problemów – przede wszystkim surowcowych. 
począwszy od lat 50. zaopatrzenie (niezależnie od materiału; czy był to celuloid, 
skóra czy blacha) było nie tylko nieregularne, ale dostawy surowców nie pokry-
wały potrzeb. Między innymi z tego powodu ładne i estetyczne zabawki – by 
przysporzyć krajowi dewizy – wysyłano za granicę, do polskich sklepów trafiały 
te gorszej jakości lub z mniej przyjemnych materiałów. 

podczas poznańskich Targów „Wiosna 6̓5” odnotowywano „szczególny ruch 
na stoisku siedleckich zakładów przemysłu zabawkarskiego [późniejsze podlaskie 
zakłady Wytwórcze – przyp. M.W.] w pawilonie nr 20. największym zaintere-
sowaniem, tak zwiedzających, jak i handlowców, cieszą się zabawki wykonane 
z naturalnych futer. do produkcji tych zabawek wykorzystuje się przede wszystkim 
skóry baranów australijskich, kozic włoskich i królików. rzecz jasna, że import 
tych surowców jest sprawą niełatwą i dlatego produkcja pięknych piesków, misi, 
małpek na rynek krajowy jest stosunkowo niewielka. najlepiej świadczą o tym 
cyfry. roczna wartość produkcji zakładów wynosi około 35 mln złotych z czego 
30 mln złotych towarów wysyła się na rynki zagraniczne” (Informacja prasowa 
Targi Krajowe „Wiosna – 65”, 1965, s. 5).

brak odpowiednich surowców rzutował też na rytmiczność produkcji. W lu-
tym 1978 roku w produkcji zabawek miękkich brak było pluszu, gąbki lateksowej, 
wiskozy, trykotu i wielu innych dodatków, bez których nie można było zakończyć 
zleceń, opracowywano więc wzory zabawek, które można było wykonać z dostęp-
nych surowców. najgorszym momentem był jednak kryzys lat 1981–1982. W tym 
czasie w spółdzielni „1 Maj” z Włocławka (gdzie w latach 80. projektantką była 
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aldona ołdyńska) w związku z brakiem surowców niezbędnych do produkcji 
lalek, w zakładzie rozszerzono asortyment (o wyroby, które wymagały mniejszych 
starań): szyto materace (z odpadów z gąbki poliuretanowej) oraz wielobarwne 
poduszki (w żywych kolorach, np. w biało-czerwone czy w biało-zielone kratki 
wypychane ścinkami, np. resztkami włókien pochodzących z toruńskiej „elany”). 
gdy zdobyto tkaninę frotte, szyto ręczniki, gdy płótno – worki na obuwie szkolne.

kolejną bolączką był czas, jaki upływał od zaprojektowania zabawki do jej 
produkcji seryjnej. droga od powstania projektu na papierze sporządzonego 
przez plastyka poprzez przygotowanie dokumentacji zabawki, wykonanie modelu 
i dokumentacji oprzyrządowania i form potrzebnych do uruchomienia produk-
cji seryjnej była długa, w przypadku zabawek mechanicznych były to dwa lata. 
zdarzało się, że zabawka zdążyła się przez ten czas „zdezaktualizować”. poza 
tym, oprócz panującej także w branży zabawkarskiej mody, ważne było również 
dostosowanie projektu do aktualnie obowiązujących czasów. Wyrazem tego mia-
ło być wprowadzenie do sprzedaży (równocześnie z momentem ukazania się na 
drogach polskiego fiata) miniaturowego modelu auta, sterowanego zdalnie za 
pomocą gwizdka. od początku lat 60. spółdzielnia „palart” z Wrocławia wyszła 
naprzeciw zainteresowaniom ludzi sferą nieba, rozwojem techniki rakietowej 
i zaczęła produkować zabawki związane z tymi tematami.

przemysłowi doskwierał także brak wykwalifikowanych pracowników. Żadna 
uczelnia nie kształciła projektantów zabawek, nie było też w polsce zawodu „za-
bawkarz” (choć w niektórych państwach taki kierunek można było studiować na 
politechnikach). zagadnienie to omawiane było szeroko w latach 1971–1972 zarów-
no na szczeblu czsp jak i w branżowej prasie. na jej łamach6 pisano o projekcie 
stworzenia szkół, w których byłby profil zabawkarski. Technikum o specjalizacji 
zabawkarskiej miałyby być utworzone w ramach szkolnictwa czsp przy zespole 
szkół zawodowych centralnego związku w łodzi, a zasadnicza szkoła zawodowa 
również o tej samej specjalizacji – przy zespole szkół zawodowych w bydgoszczy. 
z kolei w 1973 roku wspominano o nawiązaniu współpracy z Technikum pla-
stycznym w nałęczowie oraz z podobnego typu zsz w cieplicach. spółdzielnie 
radziły sobie na różne sposoby – np. siedlecki „Miś” prowadził przyzakładową klasę 
o specjalności zabawkarskiej. zwiększono też szkolenie systemem przywarsztato-
wym – ponieważ wielu wyspecjalizowanych pracowników zaczęło odchodzić na 
emeryturę, potrzebni stali się młodsi, którzy mogliby ich zastąpić. W ten sposób 
do 1976 roku wyszkolono 2400 osób, jednak jak na potrzeby stale rozwijającego 
się przemysłu nie była to ilość wystarczająca.

6 patrz: r. Musiał, Świat współczesny w miniaturze, spółdzielczość pracy 1973 nr 3, s. 2; (as), 
Zaplecze przemysłu zabawkarskiego, spółdzielczość pracy 1973 nr 17, s. 3; r. Musiał, Szkolenie 
kadry dla przemysłu przyszłości, spółdzielczość pracy 1973 nr 38, s. 2.
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zadania proJekTanTa

aby zabawka była udana, potrzebna jest też podstawowa wiedza na temat dzieci – ich 
rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. dobra zabawka powinna rozwijać 
sprawność ruchową oraz umysłową, „bogacić jego [dziecka] życie emocjonalne, 
przygotowując do czynnego udziału w życiu społecznym, rozwijać wyobraźnię 
(…), wyrabiać w dziecku samodzielność i wytrwałość przy realizowaniu podjętych 
zadań, wzmacniać jego motywację, uczyć współdziałania w zespole i zachęcać do 
przezwyciężania trudności (…)” (dunin-Wąsowicz 1975, s. 24). dlatego poznanie 
zainteresowań i potrzeb dziecka w określonym wieku powinno być podstawo-
wym zadaniem projektanta. aby powstała dobra zabawka, projektant powinien 
współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin – psychologiem, pediatrą lub 
placówką naukową badającą potrzeby dziecka oraz z technologiem produkcji.

kolejnym krokiem powinno być zaznajomienie się z aktualnie produkowa-
nymi i dostępnymi zabawkami – aby nie powielać wzorów. i tak np. w połowie 
lat 70. prawie nie było lalek przedstawiających chłopców oraz niemowlęta (może 
dlatego takim hitem okazał się produkowany dekadę później przez spółdzielnię 
w puszczykowie bobas). na łamach prasy pytano „skąd zresztą brać nowe, ciekawe 
wzory? zaplecze projektowe spółdzielni zrzeszonych w krajowym związku jest 
bardzo skromne, a z usług plastyków-projektantów korzysta się bardzo rzadko. 
przyczyn jest kilka. producenci uważają zwykle, że nie ma potrzeby zamawiać 
projektów u ludzi z zewnątrz, bo za te same pieniądze można projektować we 
własnym zakresie. plastycy wolą zaś bardziej intratne zajęcia, a jeśli już ktoś zde-
cyduje się poświęcić zabawkom, to szybko go do tego zniechęcają trudności ze 
znalezieniem producentów i odpowiednich materiałów. Jednym słowem błędne 
koło” (zatorska 1983, s. 7). 

z tego też powodu w spółdzielni pracy „galanteria drzewna” w Mrągowie na 
przykład przez co najmniej dwa lata (1973–1975) był nie obsadzony etat projektanta 
zabawek. pomocą służył ośrodek badawczo-rozwojowy przemysłu zabawkarskiego 
w łodzi, choć ambitne zamierzenia nie zawsze udawało się zrealizować – w 1977 roku 
kzsz planował wprowadzić 505 nowych wzorów, z przyczyn niezależnych (braku od-
powiednich surowców) wykonanych zostało zaledwie 329 sztuk. zamówienia z zagra-
nicy realizowane były najczęściej wg wzoru przysłanego przez zamawiającego. W filii 
spółdzielni z łomży wzory przysłane przez kontrahenta opracowywały brygadzistki 
wraz z pracownicami. Wymyślone na miejscu projekty wysyłane były do „coopeximu”, 
gdzie rzeczoznawcy wyrażali zgodę (bądź nie) na rozpoczęcie produkcji serii. ponieważ 
komórka techniczna była niewielka, opracowanie wzoru pochłaniało sporo czasu.

pracujący w spółdzielniach plastycy byli często absolwentami akademii sztuk 
pięknych (zazwyczaj wydziału projektowania odzieży) lub modelarstwa. co praw-
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da już w połowie lat 60. czsp planował „dostosowanie programu nauczania co 
najmniej 2 techników spółdzielczych [w gdańsku i puławach – przyp. M.W.] do 
kształcenia techników-technologów produkcji zabawkarskiej oraz opracowanie 
i zaktualizowanie programu szkolenia przywarsztatowego i w oderwaniu od 
pracy” (k.T. s. 16) oraz „rozszerzenie kształcenia projektantów zabawek w trzech 
wytypowanych liceach technik plastycznych przy równoczesnym przekształceniu 
liceum w nałęczowie w specjalistyczne liceum zabawkarskie, ustalenie stypendiów 
dla uczniów techników i liceów plastycznych, dostosowanie programów nauczania 
w ok. 5 wytypowanych szkołach zawodowych – do szkolenia wykwalifikowanych 
robotników przemysłu zabawkarskiego” (ibidem), ponieważ do realizacji tych 
planów konieczna była zgoda Ministerstwa oświaty na wpisanie do nomenklatury 
zawodów zawodu „zabawkarza”, nie zrealizowano zamierzeń.

Mimo wielu prób, rozmów i tworzeniu nowych ośrodków, sytuacja w branży 
zabawkarskiej nie ulegała poprawie – coraz bardziej polskie zabawki, przez lata 
nieunowocześniane, pozostawały w tyle za produktami z zachodu. Wieloletni dy-
rektor kieleckiego Muzeum zabawek i zabawy, a przy tym autor wielu publikacji 
na omawiany temat, ryszard zięzio, o sytuacji panującej wśród producentów pod 
koniec lat 80. pisze w następujący sposób: „W bardzo nikłym stopniu korzysta 
się z usług zawodowych projektantów i własnych pracowni projektowych, z wy-
jątkiem niektórych spółdzielni branży tkaninowej, gdzie stosunkowo najłatwiej 
wprowadzić zmiany, a często są one konieczne w związku z brakami surowców do 
wytwarzania dłuższych serii, sprawdzonych już zabawek. W tej branży powstały też 
najliczniej zakładowe pracownie projektowe. podyktowane to jest przede wszystkim 
koniecznością wprowadzania zmian do projektów bezpośrednio w czasie procesu 
produkcyjnego. rolę wiodącą we wprowadzaniu nowych wzorów przyznać należy 
spółdzielniom: «plecionka» we Wrocławiu, «światowid» w Warszawie, «Miś» 
w siedlcach a ostatnio «świętokrzyska» w kielcach i Młodzieżowa spółdzielnia 
zabawkarska w skierniewicach” (zięzio 1988, s. 18–19). 

Wynikało to z tego, iż wymienione spółdzielnie podjęły współpracę z absol-
wentami Liceum sztuk plastycznych z nałęczowa, co zaowocowało (pomijając 
ciekawe wzorniczo zabawki) lepszymi wynikami finansowymi, dużym udziałem 
w eksporcie oraz przyznanymi nagrodami (w konkursie „na najciekawszą za-
bawkę” organizowanym przez Muzeum zabawkarstwa w kielcach oraz „dobre 
– ładne – poszukiwane”).
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podsuMoWanie

niektóre rzeczy pozostawały bez zmian – nadal nie zawsze udawało się skonstru-
owanie przedmiotu zgodnego z wizją projektanta. piszą o tym autorzy w wydanej 
w 1988 roku publikacji Dla kogo zabawka?. szczególnie dosadnie podsumowuje 
występujące zjawisko barbara perzyna-przymusińska w artykule pod wiele mó-
wiącym tytułem Dlaczego projektant, producent i dystrybutor nie mogą zrealizo-
wać swoich ambicji?. z tekstu można dowiedzieć się, że w polsce nie produkuje 
się „typowych, przeznaczonych wyłącznie dla zabawkarstwa, wydajnych maszyn 
specjalistycznych do obróbki drewna i produkcji z tworzyw sztucznych. Większość 
zabawek jest wykonywana na maszynach uniwersalnych, adaptowanych z innych 
gałęzi przemysłu i nie nadających się do stosowania różnorodnych metod obróbki. 
nie produkuje się specjalnie dla zabawkarstwa takich podzespołów, jak: mechani-
zmy ruchu, mechanizmy dźwiękowe do zabawek muzycznych, pozytywki, różnego 
typu zawory. nadal nie rozwinięto wielu niezbędnych technologii. (...) zabaw-
karstwo nie znajduje oparcia w przemyśle lekkim, chemicznym, elektronicznym 
i innych. nie dysponuje wysokiej jakości tkaninami o trwałych kolorach, lakierami 
nietoksycznymi, odpowiednimi tworzywami sztucznymi w zadawalającej ilości, 
sitodrukami, kalkomaniami, małymi guziczkami, haftkami, taśmami. Listę można 
by jeszcze wydłużyć o wiele innych materiałów” (perzyna-przymusińska 1989, 
s. 21–22). a Jerzy górski w tej samej publikacji stwierdza: „zabawka to zwierciadło 
możliwości produkcyjnych naszego kraju” (górski 1989, s. 23).

Jak w zwierciadle sytuacja ekonomiczno-polityczna państwa odbiła się na przed-
siębiorstwach produkujących zabawki – po 1989 roku większość z nich przestała 
istnieć. paradoksalnie więc, mimo zniesienia dotychczasowych ograniczeń (np. 
w dziedzinie zaopatrzenia w surowce) i nowym możliwościom, projektanci zabawek 
musieli zmierzyć się z kolejnymi – choć innego rodzaju – trudnymi sytuacjami.

LiTeraTura

as, 1966, Medaliści mają głos…. „spółdzielczość pracy”, nr 13, s. 1.
bk, 1966, Coraz więcej komórek wzorcujących. „spółdzielczość pracy”, nr 12, s. 5.
boergerowa k., 1960, O zabawkach uwagi nie zabawne. „nowiny rzeszowskie”, nr 30, 

s. 6. 
borowski p., 1968, W łomżyńskim „Misiu”. „spółdzielczość pracy”, nr 50, s. 6.
bujak J., 1988, Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań. kraków, 

Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.



111kreaTyWność proJekTanTóW zabaWek zaTrudnionycH W spółdzieLniacH pracy… 

dunin-Wąsowicz M., 1975, O zabawce w ręku dziecka. Warszawa, Wydawnictwo 
„Watra”.

górecka M., 2009, Wzornictwo zabawek polskich w ostatnich latach PRL. Wizje, 
produkcja, codzienność. „zabawy i zabawki”, nr 1–4, 161–172.

górski J., 1989, Nowoczesna zabawka dla małego dziecka – jej wartość rozwojowo–dy-
daktyczna., w: J. bukowski (red.), Dla kogo zabawka? Warszawa, instytut Wzor-
nictwa przemysłowego, s. 23.

k.T., 1965, Zamierzenia rozwojowe przemysłu zabawkarskiego, „przegląd drobnej 
Wytwórczości”, nr 20, s. 15.

komitet drobnej Wytwórczości, informacja prasowa Targi krajowe „Wiosna – 65”, 
poznań 1965, s. 5.

Materiały sprawozdawcze na IX Zjazd Delegatów, 1989, krajowy związek spółdzielni 
zabawkarskich w kielcach, kielce, s. 28.

perzyna-przymusińska b., 1989, Dlaczego projektant, producent i dystrybutor nie mogą 
zrealizować swoich ambicji? W: J. bukowski (red.), Dla kogo zabawka? Warszawa, 
instytut Wzornictwa przemysłowego, s. 21–22.

piętowski T., Witaczek W., 1957, Zabawki z tkanin. Warszawa, Wydawnictwo przemysłu 
Lekkiego i spożywczego.

Rozwój produkcji zabawkarskiej, 1987. „studia i Materiały”. zeszyt 1, kielce, s. 9.
strzelec J., 1989, Spółdzielnia Zabawkarska Gromada. Trudne początki i wytrwałe 

tworzenie. „studia i materiały”, kielce, s. 51.
zachariasiewicz W., 1962, Produkcja eksportowa spółdzielni pracy województwa 

gdańskiego. „informacje coopeximu 6”, s. 29.
zatorska u., 1983, Nie podkładać dzieciom świni. „Życie gospodarcze”, nr 22, s. 7.
zięzio r., 1988, Charakterystyka zmian asortymentowych w produkcji zabawek a za-

potrzebowanie rynku. Sprawozdanie z wstępnych badań sondażowych Muzeum 
Zabawkarstwa w Kielcach w latach 1985–1987. „studia i Materiały”, zeszyt 1, 
kielce, s. 18–19.

Z zabawkami już lepiej, 1964. „przegląd drobnej Wytwórczości”, nr 20, s. 17–18.

creaTiViTy oF Toy designers eMpLoyed in Labour co-operaTiVes  
in THe peopLes repubLic oF poLand and LiMiTing FacTors THereoF

Abstract: in 1980 Janos kornai published a work entitled „The shortage economy”. Therefore he 
defined the centrally controlled communist economy. also in the polish people’s republic, 
a country where, after World War ii, the polish united Workers’ party took power, many 
articles were missing. although people living in the times of the people’s republic of poland 
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remembered mainly the lack of basic food or industrial products, also the quantity (and quality) 
of toys left much to be desired. not only fabrics, raw materials and other materials needed for 
the production of toys were missing, but also specialized machinery and other equipment. 
There were also not enough qualified employees. For this reason, not every toy company 
employed its own designers during the polish people’s republic period. despite this, many 
interesting designs were created in labor cooperatives (because that’s where a large proportion 
of dolls or toy cars were made). in the article i described both: the activities of the factory 
mills and the prototyping workshops, and i name the designers working in the toy industry.

Key words: toys, the peoples republic of poland, creativity, designers, history, cooperatives




