
 

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Praca. Tytuł: Fabryka Cygar i Wyrobów 
Tytoniowych w Krakowie 

Autor: Agencja Fotograficzna „Światowida“ 

Czas i miejsce powstania: 1935 rok, Kraków 

Z kolekcji - Muzeum Krakowa 

Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 22 centymetry; wysokość – 15 i pół centymetra 

Nieduża hala fabryczna. W rzędzie, jedna za drugą, stoją cztery bardzo podobne 

maszyny. Pracują przy nich trzy kobiety. Na pierwszym planie – czterdziestolatka w 

chustce w groszki patrzy na nas uważnie. W głębi stoi trzech mężczyzn. 

Pomieszczenie doświetlają dwa duże okna. Pod ścianą piętrzą się drewniane 

skrzynki. 

Maszyny przypominają kształtem masywne biurka. Z boku przymocowano  kratowane 

osłony. Na blacie maszyny znajduje się sporo urządzeń – kolistych przekładni, 

uchwytów, pokręteł. Pod blatem – kosz oraz ogromna szpula z białą papierową taśmą. 

Biegnie ona w górę, na blat. Czterdziestolatka stoi z prawej strony maszyny. Przed nią 

na blacie znajduje się białe pudełko. Czterdziestolatka to pulchna robotnica. Spod 

białej chustki wysuwają się nad karkiem kosmyki ciemnych włosów. Nieco podkrążone 

oczy spoglądają na nas poważnie. Okrągłą twarz zdobi prosty nos i drobne usta. 

Czterdziestolatka ubrana jest w biały fartuch. Rękawy są zawinięte do łokcia. 

Robotnica stojąca bardziej w głębi, przy kolejnej maszynie jest częściowo przesłonięta 

przez stojak z wąską taśmą umieszczony na blacie. Wyłania się zza niego biała 

chustka na głowie i część ramion w fartuchu. Trzecia kobieta w białej chustce i fartuchu 

pracuje przy trzeciej z rzędu maszynie. Jej sylwetka jest nieostra. W tylnej części hali 

stoi trzech mężczyzn. Jeden na prawo od maszyn ubrany jest w białą koszulę i ciemną 

marynarkę. Ciemne włosy nosi zaczesane gładko do tyłu. Najdalej od nas, pod jednym 

z okien stoi i rozmawia dwóch pozostałych mężczyzn. Ich niewyraźne sylwetki 



wyłaniają się zza ostatniej maszyny. Jeden nosi biały fartuch. W przypadku drugiego 

widoczna jest tylko głowa. 

Pojawiające się w prasie lat 20. i 30. minionego wieku wizerunki pracownic były 

wyrazem zachwytu dla maszyn. Ich celem nie było ukazanie prawdziwego  życia 

kobiet, lecz wiary w postęp cywilizacyjny. Tymczasem los ukazanych na fotografiach 

bohaterek niejednokrotnie był bardzo ciężki.  

 

Tekst audiodeskrypcji - Regina Mynarska 
Konsultacje: Natalia Żak, Anna Śliwa, Dawid Górny 
Czyta: Martyna Masztalerz 
Zrealizowano na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 
 


