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GW/IR Nazwa przedmiotu

1 zegar skrzynkowy 

2 kufel ceramiczny

3 kufel ceramiczny

4 maszynka do krojenia chleba

5 waga dziesiętna

6 waga szalkowa mała

7 pralka drewniana klepkowa

8 tara

9 szatkowanica do kapusty

10 szafa dwudrzwiowa

11 maszyna do szycia Singer

12 żelazko na duszę 

13 żelazko na duszę

14 brak

15 krzyż drewniany

16 obraz serce Chrystusa

17 obraz serce Maryi

18 obraz sw. Rodzina

19 komplet stroju damskiego 

20 komplet stroju damskiego 

21 chusta heklówka

22 chusta barankowa i aksamitna

23 strój ślubny męski

24 komplet pojemników na produkty sypkie

24 łopata do pieca chlebowego

26 łopata do pieca chlebowego

27 kosz słomiany

28 kosz słomiany

29 kosz słomiany

30 piec

31 mleczniki i butelka na ocet

32 komplet cukiernica i mlecznik

33 talerz ceramiczny ozdobny

34 pojemnik na grysik

35 komplet pojemników pieprz, muszkat

36 pojemnik na pieprz, kminek

37 płużyca brak

38 obrus haftowany

39 zasłona na umywalkę

40 powłoczka na jasiek

41 powłoczka na jasiek

42 trzymak do garnków

43 wyciskacz do soku z winogron

44 maszynka do mielenia mięsa

45 znacznik stolarski

46 strug

47 strug

48 walizka
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49 piła do drewna

50 maszyna do szycia VESTA

51 maselnica beczkowa

52 wyrywacz do buraków

53 radło ręczne

54 brak komplet sypialnia

55 serwis do kawy WAWEL

56 dzbanek do kawy

57 komplet karafka i 6 kieliszków

58 komplet drewnoiana tacka i kieliszki

59 komplet karafka ceramiczna Ryby i kieliszki

60 serweta okragła szydełkowa 

61 chomąto na krowę

62 kobylica

63 kosz słomiany

64 kosz słomiany

65 krzesło drewniane

66 chomąto

67 waga szalkowa

68 kamień do żaren

69 krzesło 

70 magiel

71 wialnia

72 chustka heklówka

73 chustka heklówka

74 chustka aksamitna

75 chustka barankowa 

76 szal

77 szal zimowy

78 szal barankowy

79 chusta barankowa 

80 dzbanek ceramiczny

81 pojemnik na produkty sypkie

82 filiżanka

83 filiżanka

84 filiżanka

85 kredens kuchenny


