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W zbiorach Muzeum Warszawy oprócz obiek-

tów artystycznych, znajdują się liczne doku-

menty historyczne stanowiące dzisiaj źródło 

wiedzy o życiu i funkcjonowaniu mieszkań-

ców stolicy i Polski. Jednym z takich cieka-

wych eksponatów są kartki i kupony żywno-

ściowe, także te wydawane w okresie wojny 

polsko-bolszewickiej. 

Dzisiaj jest nam trudno zrozumieć dlacze-

go takie kartki i kupony były wydawane, 

w sklepach nie brakuje towarów i może-

my kupić wszystko na co nas stać. Jednak 

w trudnych momentach, takich jak wojny, 

klęski żywiołowe czy zmiany władzy po-

litycznej mogło brakować żywności dla 

zwykłych obywateli, stąd władze kraju 

decydowały się na wprowadzenie ograniczeń 

w ilości kupowanej żywności czy też paliwa. 

Oznaczało to, że to właśnie rozdawane sprawie-

dliwie kartki lub kupony określały ile dana osoba 

może kupić cukru, mięsa czy ziemniaków. Inna 

ilość przysługiwała mężczyźnie, a inna kobiecie czy 

dziecku.  W Polsce kartki żywnościowe były wpro-

wadzane kilkakrotnie. 

Zazwyczaj kartki lub kupony wyglądały bardzo 

podobnie: były to małe, niepozorne kartoniki w róż-

nych kolorach, na których znajdowały się rozmaite 

symbole i grafiki patriotyczne, musiała znajdować 

się na nich także data, oraz nazwa i ilość towaru ja-

kiego dotyczyła. Kartki i kupony umożliwiały albo 

bezpłatne nabywanie towarów albo  upno ich po 

okazyjnych cenach, oczywiście w określonej ilości.
 

Zadanie projektowe

Czy zastanawialiście się kiedyś ile zużywa się 

produktów spożywczych w Waszym domu? Dzisiaj 

dużo mówi się o tym, żeby nie marnować żywności, 

ale czy na co dzień się tym przejmujemy?

Pobaw się w dziennikarza i zapytaj ile w Twoim 

domu zjadacie cukru, ile mięsa czy warzyw? Może 

się okazać, że jedne produkty są bardziej popularne 

od innych, ciekawe które są najczęściej kupowane?

Następnie wykonaj projekt własnych kartek czy też 

kuponów żywnościowych. Pamiętaj, jakie elementy 

muszą się na nich znaleźć. Określ czego dotyczą 

i kto może z nich skorzystać.
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