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raport stanowi podstawowy dokument pokazujący realizację celów strategicznych Muzeum Miej-

skiego w Żorach w systemie rocznego okresu czasu. Jego układ zawiera kluczowe dla funkcjono-

wania instytucji komponenty. pozwala rejestrować wszystkie zmiany zachodzące w muzeum pod 

kątem monitorowania skuteczności osiągania celów i jakości wytwarzanych produktów.

W celu usprawnienia funkcjonowania instytucji i nadzorowania procedur zastosowano w muzeum 

rozwiązania zarządcze charakterystyczne dla małych przedsiębiorstw. proces zarządzania monitoro-

wany jest więc w sposób mechaniczny, ale z perspektywy czasu pozwoli to na elastyczność działania, 

dostosowywanie się do wymagań odbiorcy i co najważniejsze na osiągnięcie założonych celów.

raport zawiera elementy analityki biznesowej i  ma zdecydowany wpływ na podejmowanie 

decyzji zarządczych.

Układ raportu zawiera między innymi dane o: 

•	 strategii	rozwoju	muzeum	i postępie	jej	realizacji, 

•	 funkcjonowaniu	procesu	zarządczego, 

•	 realizacji	polityki	zarządzania	zbiorami, 

•	 najważniejszych	wydarzeniach,	zrealizowanych	wystawach	i projektach.

raport w sposób syntetyczno-analityczny omawia podstawowe aspekty funkcjonowania insty-

tucji muzealnej. W odróżnieniu od sprawozdania rocznego zawiera informacje, które odnoszą 

się w sposób bezpośredni do strategii rozwoju muzeum, pokazując postęp i jakość jej realizacji.

Dokument traktowany jest jako narzędzie do zbierania danych i prezentowania ich pracowni-

kom, pozwalając tym sposobem zwiększyć liczbę osób zdolnych do podejmowania odpowiednich 

decyzji, co przekładać się będzie na wydajność pracy. W dokumencie wykorzystano opracowania 

wewnętrzne sporządzone przez pracowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania i ob-

szary funcjonowania instytucji.

W tekście wykorzystywane są skróty: 

DHr – Dział Historii i Kultury regionu, 

DKp – Dział Kultur pozaeuropejskich, 

SBW – Specjalistyczna Biblioteka Wewnętrzna.

raport opracowany został z myślą o organizatorze – Gminie Miejskiej Żory, radzie Muzeum oraz 

partnerach zarządczych i projektowych.

Język dokumentu został dostosowany do funkcji i celów, jakie ma spełniać dokument. Wyjątek 

stanowi rozdział pierwszy „Strategia działania MUZe.ON # cZAS NA MUZeUM #”, który oddaje 

charakter instytucji, jej społeczne zaangażowanie i sposób funkcjonowania w lokalnej społecz-

ności. podkreśla również dewizę, jaką kieruje się w podejściu do pracy – „Muzeum to my”.

O RAPORCIE
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DZIAŁALNOŚĆ 
INWESTYCYJNO-
FINANSOWA 
| ZArZĄDZANie



Strategia działania muzeum na lata 2020–2025 została opracowana z uwzględnieniem doświad-

czeń pozyskanych w trakcie poprzednich etapów rozwojowych muzeum. Z uwagi na wyznaczone 

cele i czas jej realizacji przyjęto zasadę opisującą, w jaki sposób muzeum będzie działać:

NIE MARNUJ CZASU      ZASKAKUJ      OSIĄGAJ CEL

Wdrożenie strategii wiązać się będzie z wprowadzeniem zmian organizacyjnych, który modyfikować 

będą podstawowe podsystemy muzeum tak, by współgrały z celem strategicznym i wspomagały jego 

realizację. Takie rozwiązanie wynika z szukania optymalizacji oraz perspektyw krótkookresowych.

Proces zarządczy charakteryzować będzie:

•	 bezpośredniość decyzji,

•	 rozdział zadań,

•	 kontrola postępu prac.

1.MUZe.ON # cZAS NA MUZeUM #
Strategia działania
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Rozwiązanie absorbować będzie w sposób znaczący zarząd, ale pozwoli na precyzyjną i konse-

kwentną realizację wizji i misji oraz celów strategicznych. Zagrożeniem jest inercja pracowników 

wynikająca z systemu nakazowo-rozdzielczego. Zastosowanie takiej formy zarządzania wiąże się 

z dużym ryzykiem utraty perspektywy zarządczej, ale zapewnia konsekwentną realizację zadań 

wyznaczonych szczegółowymi celami strategicznymi. Elementem łagodzącym skutki nadmierne-

go skupienia procesu zarządczego będzie system delegacji uprawnieniowo-zadaniowych.

Podczas reorganizacji procesu zarządzania przyjęto, że muzeum jest zbiorem aktywów (zasobów) 

i kompetencji, a przewagę konkurencyjną budować będzie przez skonfigurowanie zasobów i umiejęt-

ności w kluczowe kompetencje. Taka koncepcja zdecydowała, że strategia jest w pierwszej kolejności 

budowana dla całego muzeum, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych jego komórek.

Zakresy realizacji strategii

Polityka zarządzania zbiorami:
•	 uzupełnienie braków ewidencyjnych,

•	 kontynuacja prac nad poziomem informacji o zbiorach,

•	 przeprowadzenie spisu zbiorów,

•	 weryfikacja komplementarności dokumentacji naukowej,

•	 monitoring procedur.

Polityka kolekcjonerska:
•	 dynamiczna rozbudowa kolekcji,

•	 zachowanie równoważności kolekcji,

•	 tworzenie kolekcji zamkniętych,

•	 opis naukowy kolekcji w formie wydawnictwa.

Polityka naukowa:
•	 realizacja programów wystawienniczo-naukowych „Polskie poznawanie świata” i „Nasza tożsamość”,

•	 realizacja projektów naukowych wyznaczonych poprzez badacza i obszar, na którym pro-

wadził badania,

•	 wspieranie własnej pracy naukowej pracowników i motywowanie do podjęcia nowych projektów.
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Polityka wystawiennicza:
•	 realizacja projektów społecznych,

•	 wizualizacja projektów naukowych,

•	 innowacyjność doświadczeń w zakresie korelacji sztuki i antropologii.

Polityka edukacyjna:
•	 realizacja projektów w ramach programów wystawienniczo-naukowych,

•	 kontynuacja projektów cyklicznych,

•	 budowa „muzeum dla dzieci” w ramach koncepcji „Muzeoraju”,

•	 rezygnacja z  lekcji niepowiązanych z  koncepcją projektową – uznanie warunku ciągłości 

i rozbudowy wiedzy,

•	 nacisk na naukowy wymiar edukacji.

Polityka wydawnicza:
•	 publikacja katalogów kolekcji tematycznych związanych z  realizowanymi projektami (Jakucja, 

Buriacja, Madagaskar),

•	 publikacja monografii miasta (historycznych, etnologicznych),

•	 intensyfikacja działań wydawniczych w zakresie Muzealnych Zeszytów Edukacyjnych,

•	 kontynuacja opracowań źródłowych („Kalendarz Żorski”).

Polityka zarządzania infrastrukturą:
•	 zakończenie prac inwestycyjnych w magazynie AZE i procesu organizacji zbiorów,

•	 uruchomienie inwestycji „Garnizon”.

W roku 2021, pomimo niesprzyjających warunków funkcjonowania wynikających z pandemii i bez-

pośredniego wpływu obostrzeń epidemicznych na pracę, muzeum konsekwentnie realizowało za-

łożenia strategiczne.

W wyniku analiz ryzyka zdecydowano o:
•	 czasowym zawieszeniu działalności z odbiorcą bezpośrednim,

•	 intensyfikacji działań w przestrzeni wirtualnej,

•	 intensyfikacji prac związanych z przygotowaniami muzeum do uzyskania statusu instytucji, 

współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie 

wydawnictw zarządczych,
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•	 intensyfikacji prac związanych z opracowywaniem zbiorów,

•	 przyspieszeniem realizacji akcesji ofert darów oczekujących,

•	 wdrożeniu zmian organizacyjnych umożliwiających usprawnienie procesów zarządzania zbiorami.
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Najpoważniejszym problemem zarządczym była pandemia wirusa Sars-Cov-2 i związane z obo-

strzenia, które spowodowały zmniejszenie ilości zwiedzających, a co za tym idzie zmniejszenie 

wpływów własnych muzeum. Efektem czego było poważne ograniczenie działalności wystawien-

niczej i edukacyjnej.

W celu minimalizacji skutków restrykcji w roku 2020 powołano w muzeum wewnętrzne ciało doradcze 

– zespół ds. sytuacji kryzysowych, którego zadaniem było opracowanie potrzebnych procedur i instruk-

cji, ich wdrożenie oraz monitorowanie funkcjonowania. W skład zespołu doradczego weszli: kierownik 

Działu Administracji, główna księgowa, pełnomocnik ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów, pełno-

mocnik ds. bezpieczeństwa informacji oraz główny inwentaryzator (GI) na podstawie delegacji.

Specjalnym nadzorem objęto obszar zarządzanie ryzykiem. Wprowadzono zmiany w  zakresie 

funkcjonowania instytucji zapewniające ciągłość pracy i właściwą ochronę pomimo okresowego 

zamknięcia. Dostosowano do wprowadzonych przez organizatora zmian plany finansowy i pracy. 

Podjęte działania pozwoliły na zachowanie dyscypliny budżetowej oraz intensyfikację prac w ob-

szarach do tej pory umiejscowionych na dalszych pozycjach w hierarchii ważności.

2.Działania zarządcze związane 
z epidemią
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Kalendarium epidemiczne:

14.01–28.02.2021
Muzeum zamknięte
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-

demii (Dz.U. 2021 poz. 91).

20.03–9.04.2021
Muzeum zamknięte
Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 19 marca 2021 r. w  sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512).

03.03.2021
Spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich (platforma 

Teams). Omówiono kwestie związane z  pismem do Ministerstwa w  sprawie preferencyjnego 

szczepienia edukatorów (działanie podjęte wspólnie z Stowarzyszeniem Forum Edukatorów).

25.03.2021
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-

demii (Dz.U. 2021 poz. 546).

06.05.2021
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-

czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861).

16.12.2021
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-

demii (Dz.U. 2021 poz. 2330).
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W związku z sytuacją epidemiczną prowadzono stały monitoring sytuacji w mieście oraz zmian 

obostrzeń, jakie były wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia. Wszystkie zasady funkcjonowa-

nia instytucji w reżimie epidemicznym zostały podtrzymane i obowiązywały w pracy codziennej 

oraz kontaktach z odbiorcą.

Każdy z członków zespołu ds. sytuacji kryzysowych prowadził nadzór nad podlegającym mu 

obszarem działania instytucji i przedkładał raporty o zdiagnozowanych problemach i propo-

nowanych rozwiązaniach zarządczych. Specjalnym nadzorem objęto obszar zarządzania ryzy-

kiem. Podjęte działania pozwoliły na zachowanie ciągłości pracy i uzyskanie satysfakcjonują-

cych rezultatów pracy muzeum.
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3.Bilans realizacji strategii 2021

odbiorcy łącznie

zwiedzający ekspozycje

odbiorcy oferty edukacyjnej / kulturalnej

zwiedzający wystawy objazdowe

użytkownicy stron muzealnych

liczba użytkowników 

liczba odsłon

21 748 

3 274 

1 697 

16 777 

21 112 

54 012 

muzealia łącznie

 

w tym:

dary       

zakupy w kraju     

zakupy za granicą    

564 

240 

322 

2 
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•	 Największym wydarzeniem roku 2021 był kończący się w Noc Muzeów projekt „Praca, pasja, 

przyjaźń. Ocalić od zapomnienia”, poświęcony nieistniejącej już kopalni „Żory”. Głównym ele-

mentem projektu była wystawa partycypacyjna oraz towarzyszące jej wydawnictwo.

•	 Najważniejszym wydarzeniem wystawienniczym była wystawa artystów z Montceau les Mines.

•	 Największymi nagrodami, które muzeum otrzymało w roku 2021 były:

–  wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2020 w kate-

gorii „Publikacje książkowe” za „VODUN FON. Kolekcja Birgit i Gustava Wilhelma”;

–  nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą publikację o  tematyce 

afrykanistycznej w roku 2020 w kategorii publikacja popularnonaukowa za książkę „VODUN 

FON. Kolekcja Birgit i Gustava Wilhelma”;

–  nominacja do European Museum of the Year Award.

Najważniejsze działania strategiczne

Styczeń

•	 Audycja w Radio Żory z udziałem dyrektora Lucjana Buchalika na temat planów muzeum na 2021 r.

•	 Podpisanie umowy w Muzeum Śląskim w związku z wydaniem materiałów po I Konferencji 

Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

•	 Rozmowa z Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu dr Pauliną Florjanowicz w sprawie współprowadzenia muzeum 

przez ministerstwo. Efektem rozmowy była sugestia, aby z  uwagi na specyfikę działania 

zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z propozycją współprowadzenia.

•	 Sesja Rady Miasta. Podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na zakup przez Urząd Miasta budynku 

byłego Garnizonu w związku z planowaną rewitalizacją infrastruktury.

Luty
•	 Wizyta w muzeum europosła Łukasza Kochuta.

•	 Rozmowy z organizatorem, którego reprezentował kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu 

Adrian Lubszczyk, w  sprawie stanu sprawy uzgadniania statutu z  Narodowym Instytutem 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz planowanych działań w związku ze współprowadze-

niem muzeum przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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Marzec

•	 Spotkanie z Prezydentem Miasta w sprawie organizacji wystawy malarzy z Montceau les Mi-

nes, dofinansowania filmu na konkurs EMYA i organizacji 750-lecia miasta.

•	 Spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Omawiano 

kwestie związane z mianowaniem nowego dyrektora Muzeum Śląskiego. Powrócono do sprawy 

pisma do MKDNiS w sprawie preferencyjnego szczepienia edukatorów oraz podjęcia działań ma-

jących na celu otrzymanie przez instytucję „muzeum” statusu organizacji pożytku publicznego.

•	 Spotkanie z prof. Maciejem Ząbkiem z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jarosławem Ró-

żańskim z  Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  sprawie zbliżającego się 

Kongresu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. W  trakcie spotkania zaproponowano 

organizację kolejnego kongresu w Żorach.

•	 Spotkanie z ambasadorem Japonii w RP Akio Miyajima. Rozmowa dotyczyła między innymi 

jego wizyty w Żorach.

•	 Spotkanie z byłą ambasador RP w Japonii panią Jadwigą Rodowicz-Czechowską, koordynator-

ką projektu i redaktorką portalu „Bronisław Piłsudski w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-

jówku”, w sprawie przyszłej współpracy.

•	 Spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Kontynu-

owano rozmowy w sprawie działań podjętych przez MKDNiS w związku z sytuacją w Muzeum 

Śląskim. Omawiano członkostwo wspierające muzeów w SMP oraz dyskutowano powołanie 

nowego oddziału wielkopolskiego.

Kwiecień
•	 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Omawiano kwestie 

związane z  sytuacją w  Muzeum Śląskim oraz procedury wyłaniania dyrektorów muzeów. 

Ustalono termin spotkania dyrektorów muzeów wspierających SMP.

Maj
•	 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Podjęto temat muze-

ów jako placówek naukowych. Ustalono wstępny program spotkań panelowych on line.

•	 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Ustalono harmonogra-

my programów spotkań panelowych on line oraz spotkań dyrektorów muzeów wspierających.

•	 Rozmowa z  dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów prof. Pio-

trem Majewskim w sprawie statutu muzeum, współprowadzenia przez Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz finansowania projektów.
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•	 Stała Konferencja Dyrektorek i Dyrektorów Muzeów Członków Instytucjonalnych Stowarzy-

szenia Muzealników Polskich. Omawiano kwestię nowej ustawy o muzeach, problem defi-

nicji muzeum w kontekście dyskusji ICOM-u (International Council of Museums) w Kioto, 

muzeum jako instytucji naukowej (problem z parametryzacją) oraz zagadnienia związane 

z polityką historyczną.

•	 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Przedmiotem spotka-

nia był program spotkań panelowych.

•	 Rozmowa z Czesławem Sobierajskim doradcą Wojewody Śląskiego w sprawie rozwoju muze-

um w kontekście zadań ogólnopolskich, w tym programu „Polskie poznawanie świata”.

•	 Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie programu obchodów 750-lecia oraz sposobu ich 

finansowania.

•	 Spotkanie Zarządu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Omawiano 

sprawy przyznania medalu im. T. Dobrowolskiego, przyjęcia nowych członków do stowa-

rzyszenia, sytuacji rad muzeów w muzeach współprowadzonych przez Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego.

Czerwiec
•	 Rozmowa z Czesławem Sobierajskim doradcą Wojewody Śląskiego w sprawie współprowa-

dzenia muzeum przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

•	 Rozmowa z Prezydentem Miasta w sprawie wizyty delegacji z Montceau les Mines.

•	 Rozmowa z dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Piotrem 

Majewskim w sprawie statutu.

•	 Spotkanie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej z wiceprezesem Andrzejem Zabie-

glińskim oraz przedstawicielami dewelopera – Adamem Filipowskim i  Martą Mahmud-Ra-

pacz w sprawie ustalenia zasad współżycia sąsiedzkiego.

•	 Spotkanie z sekretarz miasta Anną Szelką w sprawie wizyty delegacji z Montceau les Mines.

•	 Rozmowa z kierownikiem Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Adrianem Lubszczy-

kiem w sprawie statutu muzeum.

•	 Rozmowa z wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Andrzejem Zabiegliń-

skim w sprawie dofinansowania pobytu artystów z Montceau les Mines oraz wydania Kalen-

darza Żorskiego 2022.

•	 Rozmowa z Krystianem Stępniem prezesem Funduszu Górnośląskiego w sprawie sponsoro-

wania projektu „Jakucja-Piekarski” oraz współpracy w Burkinie Faso.
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Lipiec

•	 Spotkanie ICOM (International Council of Museums). Omawiano kwestie przygotowań do 

wyborów.

Sierpień
•	 Przyjęcie muzeum w poczet członków instytucjonalnych Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

•	 Wizyta Adama Kowalskiego dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W trakcie spotkania 

omawiano doświadczenia przy tworzeniu muzeum oraz wystawy „Nasza Tożsamość” i spo-

sobów jej finansowania.

Wrzesień
•	 Spotkanie w Urzędzie Miasta z kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Kariną Kostką. Omó-

wiono szczegóły pobytu delegacji oficjalnej z  Montceau-les-Mines w  związku z  otwarciem 

wystawy „L’Art RE-nouveau. Nowa Sztuka. Montceau-les-Mines”.

•	 Spotkanie z Sekretarz Miasta Anną Szelką. Omówiono szczegóły pobytu delegacji oficjalnej 

z Montceau-les-Mines.

Październik
•	 Spotkanie Zespołu do spraw nadawania nazw ulic. Przedstawiono propozycję nadania nazwy 

ulicy Jakuckiej.

•	 Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Kielcach.

•	 Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Wspierających Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 

Temat przewodnim była muzeoterapia.

•	 Wizyta u Prezydenta Miasta w sprawie możliwości pozyskania kolekcji malarzy intuicyjnych 

z Rudy Śląskiej.

•	 Wizyta u  Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wawrzyczka w  sprawie 100-lecia obchodów 

przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

•	 Spotkanie przedwyborcze ICOM (International Council of Museums) Polska.
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Listopad

•	 Posiedzenie Rady Muzeum Miejskiego w Żorach. W trakcie spotkania zapoznano się z infor-

macją dyrektora o funkcjonowaniu muzeum w 2021 r. oraz wybrano członków dotychczasowej 

Rady Muzeum na przyszłą kadencję.

•	 spotkanie z sekretarz Miasta Anną Szelką w sprawie imprez kulturalnych w mieście oraz ich 

koordynacji.

•	 Spotkanie Zarządu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Omawiano 

możliwości zorganizowania walnego zgromadzenia członków w dobie pandemii.

Grudzień
•	 Spotkanie w sprawie Święta Ogniowego. W zebraniu uczestniczyli: Adrian Lubszczyk kierow-

nik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu wraz ze współpracownicą Anną Misiewicz oraz Agata 

Mucha koordynator do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z Pracowni Tereno-

wej w Katowicach.

•	 Spotkanie dyrektorów jednostek kultury u sekretarz Anny Szelki. Omawiano kwestie budżetu 

na rok 2022 r. oraz obchodów jubileuszu miasta.

•	 Posiedzenie połączonych komisji w sprawie budżetu na 2022 r.

•	 Spotkanie z ks. Tomaszem Nowakiem proboszczem parafii pw. ŚŚ. Filipa i  Jakuba w Żo-

rach w sprawie wpisu Święta Ogniowego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego.

•	 Spotkanie Komisji Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę 

dóbr kultury w roku 2021.

•	 Komisja Kultury Rady Miasta. W trakcie spotkania dyskutowano nad statutem muzeum.

•	 Sesja Rady Miasta. W efekcie obrad: zwiększono dotację dla muzeum o 125 000 zł, wybrano 

dwie osoby do Rady Muzeum, zdecydowano o wycofaniu projektu uchwały nowego statutu 

w celu ewentualnej weryfikacji nazwy.
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W roku 2021 kontynuowano działania mające na celu zmianę statusu Muzeum z „lokalnego – miejskie-

go” na „ponadlokalny”.

Proces został opisany i podzielony na etapy:

•	 wpisu do Państwowego Rejestru Muzeów (etap zakończony w roku 2019),

•	 muzeum współprowadzonego przez ministerstwo (w trakcie),

•	 jednostki naukowej.

muzeum rejestrowe    muzeum współprowadzone  jednostka naukowa

  stan realizacji

4.Funkcjonowanie procesu 
zarządczego

21
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W  wyniku rozmów prowadzonych z  dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – panią Pauliną Florjanowicz, która 

zwróciła uwagę na naukowy charakter działalności muzeum i zasugerowała współprowadze-

nie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zweryfikowano kolejność działań i zakres materia-

łów informacyjno-promocyjnych do przygotowania. Zgodnie z sugestią rozpoczęto działania 

zmierzające do przedstawienia Muzeum jako instytucji naukowej, promującej polskie badania 

nad kulturami pozaeuropejskimi. Zmiana docelowej instytucji współprowadzącej jest zasadna  

z uwagi na charakter prowadzonych działań w ramach programu naukowo-wystawienniczego 

„Polskie poznawanie świata”.

W ramach działań wydawniczych związanych z zarządzaniem muzeum opracowano Raport 2020 

wraz z suplementem Nabytki. Opracowane zostało również wydawnictwo poświęcone zarządza-

niu zbiorami – Polityka zarządzania zbiorami, które stanowi jednocześnie 5 tom Standardów kon-

troli zarządczej Muzeum Miejskiego w Żorach.

W roku 2021 zakończono prace weryfikujące i uzupełniające standardy kontroli zarządczej. Dwa 

pierwsze tomy – środowisko wewnętrzne i analiza ryzyka zostały poddane konsultacjom pracow-

niczym. Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniami wewnętrznymi. Pracownicy zostali prze-

szkoleni w zakresie funkcjonowania kontroli i najważniejszych zmian.

Przygotowania do uzyskania statusu muzeum współprowadzonego objęły również działania 

związane ze zmianą nazwy, a tym samym statutu uchwalonego w roku 2013.

Wpisanie Muzeum Miejskiego w Żorach do „Państwowego Rejestru Muzeów” w roku 2019 zwią-

zane było z dostosowaniem struktury organizacyjnej i polityki zarządzania zbiorami, w tym syste-

mu procedur i instrukcji, do kryteriów obowiązujących muzea rejestrowane. Innowacje wdrożone 

do systemu zarządzania, jak również polityka wystawienniczo-edukacyjna, w tym programy na-

ukowo-wystawiennicze, które muzeum realizowało od roku 2015, znacznie wykraczały poza ramy 

wyznaczone starą nazwą – Muzeum Miejskie w Żorach.

Konieczność uchwalenia nowego Statutu Muzeum Miejskiego w Żorach wynikała bezpośred-

nio z potrzeby dostosowania podstawowego dla działalności muzeum dokumentu do zmian, 

jakie zaszły w jego organizacji w okresie 20 lat działalności, jak również z konieczności uspój-

nienia wizerunkowego i dostosowania nazwy do charakteru i zakresu prowadzonej działalno-

ści muzealniczej. 
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Zmiany wprowadzone do dokumentu objęły przede wszystkim zmianę nazwy instytucji oraz 

sferę działalności merytorycznej. Projekt nowego Statutu został przedłożony w  roku 2020 

członkom Rady Muzeum Miejskiego w Żorach i uzyskał ich aprobatę. Rada podkreśliła koniecz-

ność dostosowania dokumentu do obecnej sytuacji muzeum i miejsca, jakie zajmuje na mapie 

polskiego muzealnictwa.

Nowa nazwa – „Muze.ON | Polskie Poznawanie Świata” – zwraca 

uwagę na sposób działania instytucji, jej aktywność zarówno na poziomie działań skierowanych 

do lokalnej społeczności, jak i  wielkich projektów muzealnych o  znaczeniu międzynarodowym. 

Drugi człon nazwy – Polskie Poznawanie Świata – odwołuje się bezpośrednio do strategii mu-

zeum i sposobów realizacji jego misji – poznania najbliższego świata własnej kultury, ale również 

świata kultur odległych i niedostępnych bezpośredniemu poznaniu.

Nowej nazwie towarzyszyć będzie hasło promocyjne – # Muze.ON # Czas na muzeum #

Zmiany pozwolą na unowocześnienie wizerunkowe i dostosowanie do obecnych trendów w świa-

towym muzealnictwie. Będą również jednym z  elementów polityki promocyjno-wizerunkowej 

w staraniach o wpisanie muzeum na listę muzeów współprowadzonych.

Procedura zmiany statutu nie została zakończona. W wyniku debaty podczas sesji Rady Miasta 

radni zwrócili uwagę na brak informacji w nazwie odwołania do lokalizacji i nie podjęli uchwały 

o nadaniu nowego statutu. Prace nad dokumentem będą kontynuowane.

Standardowe działania w zakresie kontroli zarządczej objęły: rozliczenie ryzyka, kontrolę i rozli-

czenie zadań priorytetowych oraz delegacji uprawnieniowo-zadaniowych, jak również analizę oce-

ny funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021.

W roku 2021 zastosowano uproszczoną procedurę szacowania i analizy ryzyka. Zastosowana me-

todyka prac wynikała bezpośrednio z sytuacji epidemicznej i trybu pracy muzeum. Ryzyka zosta-

ły wykazane i  oszacowane, a  następnie rozliczone przez pracowników zajmujących stanowiska 

merytoryczne, administracyjne i gospodarczo-techniczne we wszystkich obszarach działania mu-

zeum. Najpoważniejszymi problemami zdiagnozowanymi w wyniku przeprowadzonej analizy są:

•	 utrzymujące się na najwyższym poziomie ryzyko w zakresie przechowywania i stanu zbiorów;

•	 wykazane ryzyko w zakresie opóźnień w opracowywaniu zbiorów;

•	 podwyższenie istotności ryzyk związanych z bezpieczeństwem pracy. Pozytywnym aspektem 

takiego stanu rzeczy jest świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zaistniałą 
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sytuacją, z drugiej pojawiły się ryzyka, które wcześniej nie wystąpiły, a którym należałoby się 

przyjrzeć pod kątem prób wyeliminowania (ryzyko choroby spowodowanej przez złą jakość 

powietrza w budynku);

•	 wzrost istotności ryzyka w zakresie infrastruktury technicznej, co wynika zarówno z procesu 

starzenia się sprzętu multimedialnego na wystawach stałych, jak i wzrostu znaczenia proce-

sów archiwizacyjnych oraz stosowanych technik pracy;

•	 wysoki poziom ryzyk związanych z zatrudnieniem, co wynika z bezpośredniego uzależnienia 

od organizatora, podobnie jak w przypadku finansów.

Zgodnie z  Ustawą z  dnia 6 września 2001 r. o  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 

112 poz. 1198 ze zm.) udostępniono osobie prywatnej na podstawie oficjalnego wniosku wybrane 

dokumenty wchodzące w skład „Standardów kontroli zarządczej Muzeum Miejskiego w Żorach”, 

Sprawozdanie za rok 2019, Raport 2019 oraz wykaz etatów i stanowisk.

rApOrt O StANie KONtrOLi ZArZĄDcZeJ

Podstawa opracowania raportu

Raport został opracowany na podstawie dokumentacji zgromadzonej metodą tradycyjną oraz 

elektroniczną w teczkach spraw o numeracji DM.012, jak również informacji wewnętrznej i zda-

rzeń w zakresie:

•	 organizacji kontroli zarządczej,

•	 analizy ryzyka,

•	 delegacji uprawnieniowo-zadaniowych,

•	 kart samooceny kontroli zarządczej,

•	 funkcjonowania instrukcji i procedur.

Działania priorytetowe nie zostały w roku 2021 wskazane przez dyrektora.

Standardy kontroli zarządczej
Kontrola zarządcza funkcjonuje w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej Muzeum Miejskiego  

w Żorach”. Dokument podstawowy został opracowany w roku 2010 i wdrożony z dniem 01.01.2011 r. 



25

Jego zapisy poddawane były aktualizacjom, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami bądź zmia-

nami wewnętrznymi organizacji.

W roku 2021 zweryfikowano zapisy wszystkich tomów „Standardów…”. Konsultacjom pracowni-

czym poddane zostały dwa pierwsze tomy: Środowisko wewnętrzne oraz Analiza ryzyk.

Zweryfikowane dokumenty wdrożone zostały dwoma zarządzeniami wewnętrznymi: 16/2021 

i 17/2021 z dnia 16.07.2021 r.:

1. „Standardy kontroli zarządczej Muzeum Miejskiego w  Żorach” z  mocą obowiązującą od 

16.07.2021 r.,

2. „System instrukcji i  procedur administracyjno–merytoryczno–księgowych SPAMK” z  mocą 

obowiązującą od 01.08.2021 r.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 22/2021 z dnia 2.11.2021 r. wdrożony został Regulamin kontroli 

zarządczej.

Każdy z pracowników podpisał oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi kluczowymi regula-

cjami dotyczącymi kontroli zarządczej w muzeum i stosowaniu jej przepisów w pracy.

We wrześniu przeprowadzono szkolenie z  zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. System 

szkoleń miał objąć również kluczowe obszary działalności muzeum – archiwizację danych, bezpie-

czeństwo informacji oraz bezpieczeństwo muzeum i zbiorów. Szkolenia nie odbyły się.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej
Kontrola zarządcza w roku 2021 funkcjonowała w sposób ciągły. Realizowana była na podstawie 

dokumentu „Działania planowane w ramach kontroli zarządczej” oraz podlegała stałemu moni-

toringowi i  ocenie w  obszarach podstawowych: organizacja kontroli zarządczej, analiza ryzyka, 

delegowanie uprawnień, ocena funkcjonowania kontroli.

Organizacji kontroli zarządczej
1. Analiza stanu prawnego

2. Analiza zdolności operacyjnej i procesu zarządczego

3. Zmiany w instrukcjach i procedurach
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Komentarz:

W roku 2021 kontynuowane były działania związane z uchwaleniem nowego statutu. Zmiany  

w stosunku do dokumentu z 2013 r. dotyczyły przede wszystkim nazwy instytucji oraz sprofi-

lowania na realizację działań wynikających z programu wystawienniczo-naukowego „Polskie 

poznawanie świata”.

W  porozumieniu z  organizatorem przygotowano uzasadnienie do projektu uchwały oraz 

przedłożono argumentację potwierdzającą zasadność zmian i  ich zakres. Poinformowano 

Radę Miasta o  motywach decyzji i  jej umocowaniu w  strategii instytucji. W  grudniu radni 

zdecydowali o nieprzyjęciu uchwały nadającej nowy statut.

Zmiany w instrukcjach i procedurach dotyczyły:

•	 regulacji systemu procedur SPAMK w zakresie Regulaminu kontroli finansowej w związku 

z koniecznością dostosowania zapisów do rzeczywistego sposobu podejmowania decyzji 

odnośnie zakupu obiektów przez kuratora zbiorów, którym jest dyrektor; wprowadzono 

zapis, na podstawie którego nie jest wymagane w tym przypadku sporządzanie wniosku 

o celowości zakupu – zgodnie z zasadą, że dyrektor nie może sam do siebie składać wnio-

sku i wyrażać zgody na realizację zadania;

•	 polityki zarządzania zbiorami, zakresie instrukcji i  procedur SPM dotyczących ruchu muze-

aliów pomiędzy siedzibą i magazynami oraz oddania obiektów do konserwacji;

•	 Pierwszego tomu: Środowisko wewnętrzne oraz systemu instrukcji i procedur SPA-

MK  w  zakresie dokumentów związanych z  funkcjonowaniem archiwum Muzeum Miej-

skiego w Żorach po decyzji Archiwum Państwowego w Katowicach o zmianie statusu ze 

składnicy akt na archiwum.

Uregulowano również:

•	 sposób udzielania zamówień dotyczących wizerunków cyfrowych obiektów oraz odpłat-

ności za nie;

•	 odpowiedzialność za zbiory obu działów gromadzących je;

•	 sposób postępowania z księgami inwentarzowymi po zakończeniu skontrum w Dziale Kultur 

Pozaeuropejskich.

Analiza ryzyka
1. Opracowanie ryzyka stanowiskowego

2. Monitoring ryzyka

3. Rozliczenie i analiza ryzyka
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Komentarz:

W roku 2021 zastosowano uproszczoną procedurę szacowania i analizy ryzyka. Metodyka prac 

wynikała bezpośrednio z sytuacji epidemicznej i trybu pracy muzeum.

Ryzyka zostały wykazane i oszacowane, a następnie rozliczone przez pracowników zajmu-

jących stanowiska merytoryczne, administracyjne i  gospodarczo-techniczne we wszystkich 

działach muzeum.

Ryzyko zostało opracowane, zaktualizowane i rozliczone zgodnie z procedurą.

1. Pogłębionej analizy i  raportu wymaga utrzymujące się na najwyższym poziomie ryzyko  

w zakresie przechowywania i stanu zbiorów. Należy zastanowić się, czy taki stan jest efektem 

braku możliwości przeciwdziałania, czy też wynikiem jego braku.

2. Bardzo niepojącym jest wykazane ryzyko w  zakresie opóźnień w  opracowywaniu zbio-

rów. Pracownicy wskazali, że ryzyko zostało zminimalizowane. Tymczasem weryfikacja 

w systemie ewidencji wskazuje, że problem terminowego opracowania w dalszym ciągu 

stanowi istotny problem obarczony bardzo wysokim ryzykiem. W okresie od 01.01.2021 

do 29.12.2021 r. opracowano zaledwie 215 kart (tylko DKP), zaś w okresie od 01.09.2021 do 

29.12.2021 r. tylko 11. Należy poddać analizie przyczyny takiego stanu i  wdrożyć system 

rozwiązań mobilizujących pracowników.

3. Drugi rok epidemii spowodował znaczne podwyższenie istotności ryzyk związanych z bez-

pieczeństwem pracy. Pozytywnym aspektem takiego stanu rzeczy jest świadomość pra-

cowników i  umiejętność radzenia sobie z  zaistniałą sytuacją, z  drugiej pojawiły się ry-

zyka, które wcześniej nie wystąpiły, a  którym należałoby się przyjrzeć pod kątem prób 

wyeliminowania (ryzyko choroby spowodowanej przez złą jakość powietrza w budynku). 

Szczegółowe rozliczenie ryzyk związanych z epidemią znajduje się w dokumentacji Dziale 

Administracji i Kadr.

Niepokojącym wydaje się brak wskazania w rozliczeniu ryzyk na wzrost ryzyka związanego np. 

z organizacją imprez. Tym bardziej jest to zasadne, że 18 grudnia wdrożone zostało rozporzą-

dzenie rozszerzające obostrzenia covidowe. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (DZ.U. poz. 2330), zmniejszenie do 30% limitu miejsc udostępnianych publiczności 

od 18 grudnia do 31 stycznia 2022 r. obowiązuje również w teatrach, filharmoniach, operach 

i innych salach koncertowych.

Należy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania obostrzeń, zwłaszcza, że dokumentacja 

fotograficzna udostępniana jest w Internecie.
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4. Niepojącym jest wzrost istotności ryzyka w zakresie infrastruktury technicznej, co wynika 

zarówno z procesu starzenia się sprzętu multimedialnego na wystawach stałych, jak i wzro-

stu znaczenia procesów archiwizacyjnych oraz stosowanych technik pracy.

5. Na wysokim poziomie utrzymuje się ryzyko związane z zatrudnieniem, co wynika z bezpośrednie-

go uzależnienia od organizatora, podobnie jak w przypadku finansów. Rozwiązanie w postaci do-

finansowań zewnętrznych w dalszym ciągu jest przez pracowników traktowane jako marginalne.

6. Zastosowane przez pracowników rozwiązania i mechanizmy uruchomione przez pracodawcę 

skutkowały minimalizacją znaczeń poszczególnych ryzyk. Pozwoliło to na zachowanie dyscy-

pliny budżetowej oraz zachowanie ciągłości pracy.

7. W  ciągu roku nie zgłoszono aktualizacji ryzyk. Jest to stan niepokojący, wskazujący jedno-

znacznie jak małą rolę pracownicy przypisują znaczeniu analizy ryzyka. Należy zwrócić uwagę, 

czy zjawisko będzie się powtarzać.

Delegowanie uprawnień
1. Powierzenie delegacji uprawnieniowych i zadaniowych

2. Monitoring realizacji

3. Rozliczenie delegacji

Komentarz:

Powierzono cztery delegacje uprawnieniowo-zadaniowe w  zakresie: archiwizacji, bezpie-

czeństwa informacji, bezpieczeństwa muzeum i zbiorów oraz kontroli zarządczej oraz dwie 

delegacje zadaniowe w  zakresie: projektu wydawniczego „Świat Kurumbów” oraz projektu 

badawczego związanego z dostępem do infrastruktury badawczej.

Pracownicy nie zgłaszają powierzenia im delegacji zadaniowych przez dyrektora, co wynika 

z braku motywacji. Delegacje nie są według nich do niczego potrzebne, ponieważ ich praca nie 

podlega ocenie na podstawie wymiernych kryteriów.

Delegacje uprawnieniowo-zadaniowe zostały rozliczone, delegacje zadaniowe są w trak-

cie realizacji.

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
1. Samoocena funkcjonowania kontroli

2. Oświadczenie kierownika jednostki
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Komentarz:

Analizę samooceny kontroli za okres 2020 wykonano w roku 2021 po przedłożeniu przez pra-

cowników wypełnionych formularzy.

Karty samooceny złożyło 12 pracowników. Samoocena dotyczyła pracowników oraz kadry 

kierowniczej.

Analiza objęła pytania, na które pracownicy odpowiedzieli negatywnie bądź za pomocą określenia 

„trudno ocenić”, co wskazało obszary problematyczne. Wnioski z przeprowadzonej analizy zawar-

te zostały w odrębnym dokumencie.

Niepokoić mogą odpowiedzi dotyczące:

•	 przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych,

•	 efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Odpowiedzi negatywne odnośnie stosowania przez muzeum przepisów prawa oraz procedur we-

wnętrznych świadczą o braku znajomości przepisów oraz obowiązujących w instytucji instrukcji  

i  procedur. Powinny one również niepokoić z  uwagi na możliwość nieprzestrzegania instrukcji 

i procedur wynikającą z braku nadzoru.

Utrudnienia w komunikacji wewnętrznej są problemem zgłaszanym przez pracowników od roku 

2011. Jednocześnie nic się w tym względzie nie zmienia. Powodem mogą być czynniki natury indy-

widualnej bądź przyzwyczajenie do krytyki bezpodstawnej. Tym niemniej należy zastanowić się, 

co jest powodem i wyeliminować jego źródło.

Zdiagnozowane problemy
Przeprowadzona kontrola wewnętrzna wykazała poprawność funkcjonowania „Standardów…” 

z zastrzeżeniami dotyczącymi:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2. Ochrony zasobów.

Ad. 1.

Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi jest w sposób ciągły 

monitorowana.

Działy administracyjno-finansowe nie zgłosiły przypadku naruszenia przepisów i procedur. 
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W  przypadku działów merytorycznych naruszenie przepisów prawa dotyczy przede wszystkim 

dwóch aspektów pracy: opracowania ewidencyjnego zbiorów (Rozporządzenie Ministra Kultury 

z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w mu-

zeach) oraz braku instrukcji / procedury ewakuacji zbiorów (Rozporządzenie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum 

przed utratą, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą).

Zgodnie z procedurą akcesji wpisu do ksiąg inwentarzowych dokonuje główny inwentaryzator 

na podstawie informacji o  akcesji przekazanej przez kuratorów zbiorów. Wpis jest dokony-

wany w czasie sporządzania dokumentacji akcesyjnej (umowa, protokół przyjęcia). Brakujące 

dane ewidencyjne obiektów uzupełniane są przez pracowników merytorycznych działów gro-

madzących zbiory.

W roku 2021 muzeum nabyło 535 obiektów, w tym do zbiorów DHR 48, do zbiorów DKP 487. Zgod-

nie z  danymi z  systemu ewidencji muzealnej MONA 215 obiektów DKP zostało opracowanych, 

tzn. do dnia 3.01.2022 r. wszystkie wymagane dane zostały uzupełnione. Zweryfikowano również 

stan opracowania dla okresu do 30.10.2021 r. (przy uwzględnieniu terminu 60 dni na uzupełnienie 

wszystkich danych ewidencyjnych). W tym czasie do inwentarzy DKP wpisano 442 obiekty, opra-

cowanych zaś zostało 208 (w tym czasie do inwentarzy DHR nie wprowadzono nowych nabyt-

ków). Podsumowując, pracownicy nie wywiązują się z nałożonego na nich przepisami zewnętrz-

nymi i wewnętrznymi obowiązku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z roku 2014 muzeum po-

winno posiadać opracowaną na potrzeby ewakuacji zbiorów instrukcję / procedurę. W sprawozda-

niu z wykonania delegacji uprawnieniowo-zadaniowej pełnomocnik ds. zabezpieczenia muzeum 

i zbiorów poinformował o stanie opracowania dokumentu: „Przygotowanie instrukcji w sprawie 

ewakuacji zbiorów (w trakcie realizacji: gotowa jest cześć opisowa instrukcji, przygotowania od 

strony graficznej wymagają jeszcze tabele, schematy i plany pomieszczeń ewakuowanych, miej-

sca składowania itp.)”.

W trakcie monitoringu funkcjonowania kontroli zarządczej zdiagnozowano naruszenia procedur  

i instrukcji SPM w zakresie:

•	 ruchu wewnętrznego muzealiów,

•	 procedury oddania obiektu do konserwacji,

•	 ruchu zewnętrznego muzealiów.
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Dla ruchu wewnętrznego i  procedury zastosowano regulacje wprowadzające spójność po-

dejmowanych decyzji związanych z ruchem muzealiów i ich konserwacją, które mają ułatwić 

współpracę pomiędzy uczestnikami procedury. Wdrożone zmiany były zgodne z obowiązu-

jącą praktyką.

W przypadku ruchu zewnętrznego problem z uchybieniami wynikał z realizacji wypożyczeń przez 

osoby z działów, których odpowiednie instrukcje i procedury nie obowiązują, a pracownicy nie zna-

ją ich treści. Dodatkowym utrudnieniem była niechęć pracowników przed dodatkowymi obciąże-

niami administracyjnymi.

We wszystkich sprawach konieczny jest wzmożony nadzór i monitoring postępu prac.

Ad. 2.

Ochronie podlegają zasoby informacji gromadzonej drogą tradycyjną i elektroniczną (ochrona za-

sobów w  zakresie zbiorów została omówiona powyżej). W  celu pozyskania informacji o  stanie 

archiwizacji informacji przeprowadzono wśród wszystkich pracowników gromadzących dane an-

kietę. Wypełniony formularz został złożony przez 11 pracowników.

Analiza danych wykazała:

•	 informacja jest w większości wypadków gromadzona jedynie w sposób tradycyjny (4 przypadki),

•	 informacja gromadzona jest w  sposób tradycyjny zgodnie z  JRWA oraz elektronicznie bez 

uwzględnienia JRWA (3 przypadki),

•	 informacja gromadzona jest w sposób tradycyjny bez uwzględnienia JRWA oraz elektronicznie 

bez uwzględnienia JRWA (1 przypadek),

•	 informacja nie jest w ogóle archiwizowana (1 przypadek),

•	 informacja gromadzona jest w sposób tradycyjny i elektroniczny zgodnie z JRWA (2 przypadki).

•	 większość pracowników podała informację, że zasób nie jest gotowy do przekazania do archi-

wum (w rozumieniu teczki są kompletne i posiadają spisy spraw).

Proces archiwizacji zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej, wymaga stałego monitoringu  

i kontroli. W przyszłości należy uwzględnić sporządzanie okresowych raportów przez archiwistę 

oraz pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.
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rApOrt O StANie BeZpiecZeŃStWA  
MUZeUM i ZBiOrÓW

Nadzór bezpieczeństwa muzeum i zbiorów obejmował:

•	 nadzór nad funkcjonowaniem instrukcji bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pra-

cy, w szczególności w zakresie dozoru bieżącego oraz przeprowadzania działań kontrolnych,

•	 monitoring działania systemu alarmowego i  ppoż., który obejmował homologacje gaśnic, 

przeglądy urządzeń gaśniczych i alarmowych z uprawnionymi podmiotami zewnętrznymi),

•	 zdalny monitoring obecności pracowników oraz poprawności działania systemu alarmowego 

w obiektach muzeum w trakcie wiosennego zamknięcia muzeum w związku z epidemią,

•	 ocenę i opiniowanie systemów zabezpieczeń na wystawach czasowych poza siedzibą muzeum,

•	 opracowanie instrukcji w sprawie ewakuacji zbiorów (w przygotowaniu),

•	 analizę skuteczności monitoringu na zewnątrz budynku głównego przy ul. Muzealnej. 

Komentarz:

W chwili oddania obiektu do użytku w roku 2014 nie było możliwości podejścia do niego od 

strony zachodniej, posesja chroniona była wysokim trzymetrowym płotem (nienależącym do 

muzeum). Kamery od tej strony skierowane zostały zatem jedynie na najbliższe otoczenie 

budynku (parking, podejście do drzwi ewakuacyjnych, technicznych i magazynowych). 

W wyniku zmiany właściciela sąsiednich posesji i prowadzenia tam inwestycji mieszkanio-

wych, ogrodzenie zostało rozebrane, powstał też ciąg komunikacyjny umożliwiający podejście 

pod muzeum od tamtej strony, który nie był chroniony monitoringiem. Zdiagnozowana luka 

w bezpieczeństwie siedziby wymaga reakcji i  wyeliminowania.

Latem 2021 roku doszło do dwukrotnego aktu wandalizmu polegającego na uszkodzeniu szyb 

obiektu (na klatce schodowej na wysokości pierwszego pietra oraz przy toaletach na parterze) 

w wyniku trafienia w nie pociskiem wystrzelonym prawdopodobnie z broni pneumatycznej z od-

ległości kilkunastu metrów od budynku, z „martwej strefy” muzealnego monitoringu. Obie szy-

by mimo uszkodzenia spełniły wymagane założenia i zbiory muzealne nie zostały zagrożone, 

zaś wyrządzone szkody pokrył ubezpieczyciel. Zdarzenie to potwierdza konieczność uzupełnie-

nia monitoringu o dodatkowe kamery mające w swym zasięgu obszar posesji muzealnej aż do 

granicy działki. 
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rApOrt O StANie BeZpiecZeŃStWA iNFOrMAcJi

W roku 2021 dokonano sprawdzenia zapisów w Polityce ODO obowiązującej w muzeum pod kątem:

•	 adekwatności (czy zakresy przetwarzanych DO odpowiadają zakresowi wskazanemu 

w Rejestrze DO),

•	 legalności (czy zaszły jakieś zmiany w ustawodawstwie),

•	 minimalizacji (czy zakres przetwarzanych danych osobowych jest adekwatny do wykonywa-

nych zadań),

Planowano przeprowadzić zbiorowe szkolenia przypominające pracownikom zasady związane 

z ochroną danych osobowych w muzeum, jednakże ze względów pandemicznych (kwarantanny, 

izolacje, L4, praca zdalna) nie udało się w zaplanowanych terminach zgromadzić większości pra-

cowników. Szkolenia zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Na skutek cięć budżetowych nie wykupiono abonamentu do specjalistycznego portalu zajmujące-

go się zagadnieniem ochrony danych osobowych, co skutkowało brakiem dostępu do najnowszych 

przepisów prawnych i ich interpretacji, a co za tym idzie aktualizacją PODO. Problem ten rozwiąza-

no korzystając z tygodniowych, promocyjnych dostępów.

rApOrt O StANie ArcHiWiZAcJi

W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami związanymi z funkcjonowaniem mu-

zeum w roku 2021 nie udało się przeprowadzić wszystkich planowanych w ramach delegacji 

archiwizacyjnej zadań.

Nie zrealizowano działań związanych z:

•	 przejmowaniem i ewidencjonowaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych,

•	 nie dokonano również wydzielenia z zasobu archiwum dokumentacji, której okres przechowy-

wania już minął.

Rozpoczęto wdrażanie elektronicznej archiwizacji danych (cyfrowy odpowiednik Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt) poprzez wyodrębnienie przestrzeni na dane na serwerze Mona oraz 

udostępnienie jej wybranym pracownikom w celach testowych (Dział Inwentarzy, Dział Promo-

cji i Wydawnictw, Dział Historii i Kultury Regionu). W roku 2022 akces zostanie rozszerzony na 

wszystkich zainteresowanych pracowników. Działanie koordynowane jest przez Pełnomocnika ds. 

Bezpieczeństwa Informacji i Archiwistę Muzeum.
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Zakres analizy obejmuje lata 2015–2021. Pod uwagę wzięte zostały wielkości:

•	 dotacji podmiotowej,

•	 dotacji celowej,

•	 przychodów własnych,

•	 wydatków bieżących.

Składniki te pozwalają w pełni opisać skuteczność działania instytucji. Umożliwiają jednocześnie 

na uchwycenie ważnych z punktu widzenia funkcjonowania instytucji zjawisk.

Na decyzje inwestycyjne (rozumiane jako działania długoterminowe), których realizacja zapewnia 

dotacja celowa składają się:

•	 wydatki na wykup 1/10 obiektu nowego zgodnie z umową dzierżawy oraz przyrzeczenia 

sprzedaży,

•	 wydatki na remont magazynu zlokalizowanego przy alei Zjednoczonej Europy 45a (AZE),

•	 wydatki na zakup muzealiów (projekt „Organizacja wystaw stałych”).

5.Analityka ekonomiczna
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Decyzje operacyjne (wydatki na działalność operacyjną – realizację wystaw, projektów itp.) i decy-

zje finansowe (wydatki na działalność podstawową – zakup eksponatów, wyposażenie magazy-

nów, zabezpieczenie zbiorów itp.) realizowane są z dotacji podmiotowej.

Do roku 2014 zakupy muzealiów realizowane były z dotacji podmiotowej. Od roku 2014 realizo-

wane są również z dotacji celowej, co wynika z odpowiednich zapisów w „Wieloletniej prognozie 

finansowej miasta”. 

Głównym celem zarządzania finansami muzeum jest wzrost jego wartości, na który składa się 

przede wszystkim wartość zgromadzonych kolekcji, w mniejszym maksymalizacja dochodów, co 

wynika z ustawy o muzeach.

W 2021 roku organizator przekazał na działalność statutową 769 900,00 zł oraz dotację celową 

w wysokości 1 096 390,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej dotacji podmiotowej i celowej.

Przyznana na rok 2021 dotacja wyniosła 1  755  000,00 zł. W  trakcie roku została powiększona 

o kwotę 160 900,00 zł oraz dodatkowe 2 000,00 zł na realizację filmu. W związku ze sprzedażą 

Garnizonu została pomniejszona o kwotę 1 180 000,00 zł. 

Ostatecznie dotacja podmiotowa w  roku 2021 wyniosła 769  900,00 zł, a  przychody własne 
1 513 074,62 zł (w tym środki pozabudżetowe).

W 2021 roku muzeum poniosło wydatki inwestycyjne w wysokości 1 096 390,00 zł, które związane były z:

•	 wykupem siedziby muzeum w wysokości 972 245,68 zł

•	 oraz zakupami eksponatów na kwotę 124 144,32 zł.

Przychody własne w 2021 roku ukształtowały się na poziomie 1 513 074,62 zł, w tym:

•	 przychody z działalności wyniosły – 1 356 714,07 zł,

•	 pozostałe przychody operacyjne 324 516,25 zł (w tym amortyzacja),

•	 inne dotacje – 156 360,55 zł.

Finanse muzeum w okresie od roku 2017 do roku 2021 cechuje stabilność, a poszczególne kompo-

nenty opisujące ich stan wykazują brak dynamiki. Zmiany obserwowane na poziomie dotacji celowej 

wynikają z zakończenia projektów oraz zmniejszenia kwoty potrzebnej na zabezpieczenie inwestycji.

Stabilność finansów wynika z konsekwentnie prowadzonej polityki zarządzania, opartej o stabili-

zację organizacyjną działalności, oraz współpracy z organizatorem.
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Widoczna w 2021 roku zmiana charakterystyki finansów muzeum wynika przede wszystkim ze 

sprzedaży przez muzeum nieruchomości (Garnizon)*. 

W związku z operacją: 

•	 zmniejszona została kwota dotacji o 575 000 zł, 

•	 wzrosły przychody o kwotę 1 180 000,00 zł.

*  Nieruchomość została sprzedana zgodnie z przeprowadzonym przetargiem organizatorowi celem 

przeprowadzenia rewitalizacji.
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Wykresy kosztów działalności oraz charakterystyki wydatków bieżących zostaną zaktualizowane 

w roku 2023, co wynika z ostatecznego terminu opracowania bilansu. Ostateczne dane na dzień 

opracowania Raportu nie są jeszcze znane.

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
DOTACJA 2635135,59 2662888,35 2671655,62 2033465,45 1538436,64

PRZYCHODY 213200 282787,2 266689,28 153481,59 1513074,62

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Budżet: relacja między dotacją a środkami wypracowanymi 
2017-2021

2017 2018 2019 2020
wynagrodzenia z tytułu umów 169064,75 163919,25 184894,6 26612,2

usługi obce 831338,11 753096,44 691138,57 486686,3

zużycie materiałów 132609,35 128835,56 105035,95 52839,7

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Koszty działalności w latach 2017-2020

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
DOTACJA 2635135,59 2662888,35 2671655,62 2033465,45 1538436,64

PRZYCHODY 213200 282787,2 266689,28 153481,59 1513074,62

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Budżet: relacja między dotacją a środkami wypracowanymi 
2017-2021

2017 2018 2019 2020
wynagrodzenia z tytułu umów 169064,75 163919,25 184894,6 26612,2

usługi obce 831338,11 753096,44 691138,57 486686,3

zużycie materiałów 132609,35 128835,56 105035,95 52839,7

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Koszty działalności w latach 2017-2020



38

Komentarz: widoczna tendencja spadkowa kosztów bieżących wynika ze zmiany wielkości czyn-

szu w związku z wykupem 1/10 wartości budynku.

WSKAŹNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI

Uwaga:

Należy obserwować wskaźnik pod kątem jego dynamiki, która może sugerować odejście od roz-

wiązań i narzędzi wypracowanych w roku 2017. Wskaźnik powinien wykazywać tendencję rosnącą.
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Malejąca wielkość wskaźnika wskazuje na wzrost efektywności i  jakości pracy muzeum. Należy 

utrzymać tendencję.

W okresie ostatnich 7 lat (2015–2021) kolekcja muzealna rozbudowywana była konsekwentnie, 

a jej wartość wzrastała w ciągu roku średnio o 289 905,61 (wzrost w stosunku do pomiaru z roku 

2020 o 21%).
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Znaczny przyrost wartości zbiorów pomiędzy rokiem 2015 i 2016 spowodowany został dużymi, 

o znacznej wartości darami, przede wszystkim dla Działu Kultur Pozaeuropejskich (między innymi 

kolekcja Wilhelm-Schlothauer oraz posąg Wacława Sieroszewskiego o wartości 556 576,07 zł). 

W roku 2020 po raz pierwszy daje się zauważyć niepojące zjawisko obniżenia środków przeznaczo-

nych na zakup zbiorów – mniej o 103 396,64 zł w stosunku do roku 2019. Jego skutki zostały zni-

welowane częściowo poprzez ilość przyjętych darów. Należy jednak zwrócić uwagę, czy nie będzie 

to tendencja obserwowalna w dłuższym przedziale czasowym.

W roku 2021 udało odwrócić tendencję spadkową środków przeznaczonych na zakup zbiorów – 

więcej o 200 855,46 zł w stosunku do roku 2020. Wzrost nakładów wynikał przede wszystkim 

z pozyskania środków zewnętrznych na zakup kolekcji w wysokości 100 328,00 zł.

Na zakup muzealiów w roku 2021 została przeznaczona prawie cała kwota z dotacji celowej 

pozostała po wykupie 1/10 wartości budynku (prawie 100 000,00 zł). W poprzednich latach 

kwota ta była przesuwana na dotację podmiotową lub pokrywała koszty remontów prowa-

dzonych w magazynie AZE.

Średnio wartość kolekcji w okresie 2015–2020 wzrastała o 228 192,75 zł.
Średnio wartość kolekcji w okresie 2015–2021 wzrastała o 289 905,61 zł. 
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Zagrożenia wynikające z wpisu do Państwowego Rejestru Muzeów

Rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z  dnia 20 czerwca 2001 r. w  spra-

wie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania 

wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w  jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy 

muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 753) precyzuje warunki 

zapewniające wypełnianie przez instytucję zadań przewidzianych w ustawie i statucie.

Jednym z warunków jest utrzymanie przynajmniej na tym samym poziomie środków finansowych 

na utrzymanie i rozwój muzeum (§ 5 ust. 2 pkt 3). Ich zmniejszenie stanowi podstawę do skreśle-

nia muzeum z PRM.

Uwagi:

•	 spadek dotacji celowej pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wynika z zakończenia inwestycji „Orga-

nizacja wystaw stałych”;

•	 w roku 2019 przesunięto środki z dotacji celowej na podmiotową w celu zachowania ciągłości 

operacyjnej;

•	 w roku 2020 obniżono dotację podmiotową w związku z reorganizacją struktury (przekazanie 

zadań Centrum Edukacji Regionalnej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury);
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•	 w roku 2020 analiza została zakłócona poprzez zmniejszenie dotacji celowej, które wynikało 

ze sprzedaży Garnizonu (1 180 000,00 zł); gdyby operacja nie została przeprowadzona wów-

czas łączna kwota dotacji wyniosłaby 3 046 290,00 zł, tym samym niekorzystny trend spad-

kowy zostałby odwrócony.

Parametr należy w sposób ciągły monitorować. Biorąc pod uwagę inflację i rzeczywiste nakłady 

środków potrzebnych na funkcjonowanie instytucji tendencja ta może nie zostać utrzymana.

Komentarz:

•	 Zgodnie z Rozporządzeniem (powyżej), zmniejszenie dotacji na działalność muzeum stanowi 

przesłankę skreślenia z PRM.

•	 Należy monitorować finanse muzeum i  informować organizatora o niekorzystnych tenden-

cjach. Na uwadze należy jednak mieć ogólną sytuację gospodarczą kraju i utrudnienia w funk-

cjonowaniu wszystkich instytucji kultury.

Częściowym rozwiązaniem może być pozyskiwanie środków zewnętrznych w konkursach na do-

finansowanie działań muzealnych organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego (wcześniej Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Naro dowego i Sportu ) oraz Narodowy 

Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
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Na ogólną roczną statystykę odwiedzin składają się (w rozumieniu ilości zwiedzających i odbiorców):

1. wystawy w siedzibie muzeum,

2. wystawy objazdowe / zewnętrzne,

3.  działalność poza wystawiennicza (odczyty, prelekcje, spotkania, seanse filmowe, koncerty, 

konkursy, warsztaty, imprezy plenerowe, lekcje muzealne, sesje i seminaria naukowe),

4. imprezy cykliczne.

W roku 2021 z oferty muzeum skorzystało 21 748 odbiorców, w tym:

a) zwiedzających 20 051 osób:

 –  w siedzibie 3 074 osób,

 –  poza siedzibą 16 777 osób,

 –  w ramach projektu „Wielcy polskiego poznawania świata” 200 osób,

b) odbiorców oferty edukacyjnej 1 255 osób,

c) odbiorców oferty kulturalnej 442 osoby.

6.Analityka statystyczna
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Zgodnie z zestawieniami przygotowanymi dla GUS, w roku 2021 z oferty muzeum skorzystało 

łącznie 4 771 osób.

Na podstawie raportów z monitoringu szacuje się, że dziennie w czasach normalnego funkcjo-

nowania muzeum z tej formy zwiedzania korzystały średnio 4 osoby – części z nich towarzyszyli 

przewodnicy. Ostatecznie w skali roku dawało to liczbę 1 460 odbiorców. Przy szacowaniu ich 

liczby w 2021 r. przyjęto proporcję jako przelicznik dla odwiedzających park (7,4%), co dało liczbę 

200 osób.

Uwaga:  pojęcie wystawy obejmuje własne wystawy stałe i czasowe,  

nie uwzględnia wystaw objazdowych i zewnętrznych.
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Analiza

 *za korzystających z oferty uważa się odbiorców wszystkich form działalności Muzeum

 ** za korzystających z innych form działalności uważa się odbiorców oferty kulturalnej

W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost statystyki korzystających z oferty 
muzeum o 18 425 osób (87%). Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła jednak na przy-

wrócenie potencjału z roku 2019, w stosunku do którego w dalszym ciągu widoczna jest bardzo 

duża różnica około 50%.

Spadek statystyki korzystających z oferty muzeum w roku 2019 o 36 954 (92%) spowodowany 

został obostrzeniami związanymi z pandemią, w tym wielokrotnym zamknięciem muzeum dla 

zwiedzających, a także konsekwencjami społecznymi i psychologicznymi lockdownu.

Na uwagę zasługuje wzrost korzystających z  oferty wystawienniczej 
o ponad 87% (17 350 osób), co jest rezultatem luzowania obostrzeń pandemicznych oraz 

organizacji wystaw objazdowych. Statystykę zwiedzających buduje w tym przypadku wysta-
wa „Świat Ajnów”, której odbiorcy stanowią aż 83,7% wszystkich zwie-
dzających.
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Zauważalny jest wzrost statystyki będącej efektem oferty kulturalnej 
o ponad 31% (138 osób). Z uwagi na panującą epidemię, w dalszym ciągu nie jest możliwe 

odbudowanie statystyki odwiedzin z roku 2019 (1 244 osoby). Statystyka z roku 2021 stanowi za-

ledwie 35,5% wszystkich odbiorców oferty kulturalnej.

W roku 2021 z oferty edukacyjnej skorzystało o prawie 75% więcej 
odbiorców (937 osób) niż w roku 2020. Wziąć po uwagę należy, że nie jest możliwe odbu-

dowanie potencjału edukacyjnego z roku 2019 (22 992 odbiorców), z uwagi na przekazanie zadań 

Centrum Edukacji Regionalnej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Biorąc pod uwagę wielkość staty-

styki w roku 2019 edukacja w roku 2021 stanowi zaledwie 5,5% wielkości z roku 2019.

Dane należy w następnych latach skrupulatnie badać, aby zbudować wiarygodny obraz muzealnej 

statystyki edukacyjnej.

Spadek statystyki odwiedzin siedziby został zrównoważony wzrostami liczby odbiorców działań 

wirtualnych. 

W ciągu trzech lat (2019–2021) zauważalna jest tendencja wzrostu aż o 76% zna-
czenia działalności w przestrzeni wirtualnej. Zjawisko to jest efektem 

zapotrzebowania na tego typu usługi pod wpływem pandemii i obostrzeń z nią związanych.

Wszystkie wymienione powyżej parametry należy monitorować.
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Muzeum wirtualne

Muzeum było obecne w przestrzeni wirtualnej, wykorzystując 3 witryny internetowe:

1. stronę własną muzeum.zory.pl,

2. strony wystaw stałych polskiepoznawanieswiata.pl / naszatozsamosc.pl.

Dodatkowo Muzeum administrowało stroną Kongresu Afrykanistów Polskich:  

kongresafrykanistyczny.pl.

Użytkownicy administrowanych portali:
  2019 2020  2021

1. polskiepoznawanieswiata.pl 6 557 14 395  13 776 
2. naszatozsamosc.pl 2 457 3 189  4 725 
3. muzeummiejskie.zory.pl 1 013 1 039  303 
4. kongres afrykanistyczny 923 4 547   2 314 

Statystyki aktywności na wszystkich administrowanych portalach:
  2019 2020  2021

1. unikalni użytkownicy 13 038 41 823  21 112 
2. liczba odsłon 39 221 59 259  54 012 
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 Analytics
Muzeum Miejskie w Żorach

Wszystkie dane witryny Przejdź do raportu 

Język Użytkownicy % Użytkownicy

1. pl-pl 166 54,79%

2. pl 81 26,73%

3. en-us 42 13,86%

4. de-de 3 0,99%

5. ru-ru 3 0,99%

6. en-gb 2 0,66%

7. de 1 0,33%

8. el 1 0,33%

9. en 1 0,33%

10. he-il 1 0,33%

Odbiorcy ogółem

1 sty 2021 - 31 gru 2021

Ogółem

 Użytkownicy

marzec 2021 maj 2021 lipiec 2021 wrzesień 2021 listopad 2021

222

444

666

Użytkownicy

303
Nowi użytkownicy

303
Sesje

332

Sesje na użytkownika

1,10
Odsłony

655
Strony/sesja

1,97

Śr. czas trwania sesji

00:00:47
Współczynnik odrzuceń

75,30%

New Visitor Returning Visitor

5,9%

94,1%

© 2022 Google

Wszyscy użytkownicy
100,00% Użytkownicy
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 Analytics
Nasza tozsamosc

Wszystkie dane witryny Przejdź do raportu 

Język Użytkownicy % Użytkownicy

1. pl-pl 2 031 42,88%

2. pl 1 202 25,38%

3. en-us 628 13,26%

4. en-gb 301 6,36%

5. de-de 73 1,54%

6. de 70 1,48%

7. fr-fr 35 0,74%

8. it-it 31 0,65%

9. es-es 29 0,61%

10. tr-tr 20 0,42%

Odbiorcy ogółem

1 sty 2021 - 31 gru 2021

Ogółem

 Użytkownicy

marzec 2021 maj 2021 lipiec 2021 wrzesień 2021 listopad 2021
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Współczynnik odrzuceń

84,58%
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15,5%

84,5%
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 Analytics
Polskie Poznawanie Świata

Wszystkie dane witryny Przejdź do raportu 

Język Użytkownicy % Użytkownicy

1. pl-pl 8 178 59,58%

2. pl 4 056 29,55%

3. en-us 676 4,93%

4. en-gb 277 2,02%

5. de-de 66 0,48%

6. ru-ru 59 0,43%

7. en 45 0,33%

8. de 43 0,31%

9. es-es 33 0,24%

10. en-us.utf-8 30 0,22%

Odbiorcy ogółem

1 sty 2021 - 31 gru 2021

Ogółem
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6,8%

93,2%
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Aktywność na portalach społecznościowych

W roku 2021 muzeum było aktywne na portalach społecznościowych: FB i INSTAGRAM.

Na FB zamieszczono 257 postów związanych z działalnością muzeum, które zostały odczy-

tane przez 44 268 odbiorców.

Obecnie muzealny FB liczy 3 560 stałych odbiorców (użytkowników i obserwato-

rów). W ciągu roku zarejestrowano 110 nowych polubień.

Aktywność na INSTAGRAMIE dotarła do 531 odbiorców. Zamieszczono 54 posty, 

które uzyskały 25 komentarzy i 962 polubienia.
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Analityka

•	 Od roku 2016 zauważalny jest spadek użytkowników witryny muzealnej. Tendencja ta uza-

sadniona jest intensyfikacją działań na portalach społecznościowych, przede wszystkim FB.

•	 Tendencję wzrostową wykazują strony wystaw „Polskie poznawanie świata” i „Nasza tożsamość. 

Na uwagę zasługuje fakt, że proporcja zainteresowania pomiędzy nimi wynosiła zwykle 2:1. 

W roku 2021 po raz pierwszy zaobserwowno zmianę w dynamice ilości użytkowników witryn 

wystawowych. Ilość użytkowników strony www.polskiepoznawanieswiata.pl uległa zmniej-

szeniu, odwrotna tendencja wystąpiła w przypadku strony www.nasza.tozsamosc.

•	 Średnia roczna oglądalność witryn wystaw wzrasta w sposób zauważalny, choć z różną dynamiką.

Wnioski
•	 Należy zastanowić się nad możliwościami zwiększenia zasięgu oddziaływania witryn za po-

mocą udostępnienia informacji w  językach obcych. Jest to tym bardziej zasadne, że strony 

odnotowują wejścia użytkowników z innych stref językowych.

•	 Analiza zmian powinna być prowadzona w sposób ciągły. Wartości powinny być porównywane 

przynajmniej w systemie rocznym.

•	 Analiza powinna obejmować również działalność na portalach społecznościowych (FB, 

Instagram).
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Zarządzanie zbiorami prowadzone było w oparciu o zapisy Polityki zarządzania zbiorami, system 

ewidencji zbiorów MONA oraz SPM (System procedur i  instrukcji merytorycznych). Za realizację 

polityki zarządzania zbiorami odpowiadał główny inwentaryzator.

W związku z otrzymaniem statusu muzeum rejestrowego realizowano konsekwentnie wytyczne 

Polityki, w  sposób szczególny traktując monitoring stosowania procedur i  sposób prowadzenia 

akcesji. Wzmożono nadzór nad obiegiem dokumentacji, ruchem wewnętrznym obiektów oraz nad 

informacją wprowadzaną do systemu ewidencji muzealnej MONA i wypożyczeniami.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie znacznego postępu w  stosunku do stanu 

z lat poprzednich. Przesunięcie zadania rejestracji danych ewidencyjnych na głównego inwen-

taryzatora spowodowało, że na 17 rodzajów danych, które należy opracować zgodnie z  Roz-

porządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i  sposobu 

ewidencjonowania zabytków w muzeach, 12 pozycji zostało uzupełnionych w 100%, a 5 pozycji 

7.Zarządzanie zbiorami
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w zakresie 94,09% – 99,58%. Osiągnięto więc 99,31% skuteczności w zakresie wyko-

nania rozporządzenia, co stanowi jedynie nieznaczny spadek o 0,26% w stosunku do roku 2020. 

Parametr skuteczności należy monitorować w następnych latach w celu uzyskania potwierdze-

nia skuteczności wdrożonych rozwiązań.

Za realizację polityki zarządzania zbiorami odpowiadał główny inwentaryzator, który pełnił również 

bezpośredni nadzór nad wszystkimi procedurami merytorycznymi obowiązującymi w muzeum.

W roku 2021 główny inwentaryzator zarejestrował w systemie ewidencji muzealnej MONA 1 382 

pozycji (o 207 pozycji więcej w stosunku do roku 2020) dla trzech działów (Dział Historii i Kultury 

Regionu, Dział Kultur Pozaeuropejskich oraz Specjalistyczna Biblioteka Wewnętrzna).

Z uwagi na sytuację epidemiczną Kolegium ds. zarządzania zbiorami spotkało się cztery razy, in-

tensyfikując kontakty pomiędzy osobami osadzonymi w procesie za pomocą komunikatorów oraz 

poczty. Zakres omawianych spraw dotyczył przede wszystkim: realizacji skontrum zbiorów DKP, 

planowanych zakupów muzealiów, funkcjonowania procedur i instrukcji.

Zbiory
Na koniec 2021 roku w księgach muzealnych odnotowano 7 643 pozycje inwentarzowe, 

pod którymi zarejestrowano 8 389 muzealiów.

Dane poza własnymi zbiorami obejmują również 499 pozycji depozytowych  
(499 sztuk depozytowych), których właścicielami są inne instytucje muzealne. Liczba depozy-

tów zmalało o 62 pozycje z uwagi na konieczność zwrotu obiektów wypożyczonych długotermi-

nowo na wystawę „Polskie poznawanie świata”.

Na koniec 2021 roku muzeum posiadało 7 890 własnych muzealiów (rozumianych jako sztuki in-

wentarzowe) wpisanych pod 7 144 pozycjami inwentarzowymi w księgach muzealnych.

Zbiory zostały sklasyfikowane zgodnie z wytycznymi GUS. Oba działy zgromadziły odpowied-

nio: 4 802 obiekty etnograficzne, 843 numizmaty, 1 146 obiektów sztuki, 321 obiektów o wa-

lorze historycznym, 393 militaria, 182 archiwalia, 111 obiektów archeologicznych, 58 obiektów 

techniki, 8 fotografii, 14 obiektów przyrodniczych oraz 12 innych.
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Zauważalne w roku 2013 zróżnicowanie pomiędzy wielkością nabytków działowych wynika z rozpoczę-

cia budowy kolekcji Działu Kultur Pozaeuropejskich w związku z realizacją programu wystawienniczo

-naukowego „Polskie poznawanie świata”.

Rok Ogółem DKP DHR

2001–2010 3 752 1 910 1 842

2011 3 855 1 996 1 859

2012 4 016 2 129 1 887

2013 4 069 2 151 1 918

2014 4 620 2 607 2 013

2015 4 885 2 813 2 072

2016 5 547 3 425 2 122

2017 5 971 3 785 2 186

2018 6 088 3 901 2 187

2019 6 710 4 472 2 238

2020 7 328 5 051 2 277

2021 7 890* 5 565 2 325

* różnica 2 obiektów w ilości ogólnej zbiorów pomiędzy rokiem 2020 i 2021 (7 328 + 564 nabytki)  
wynika z reinwentaryzacji i resygnacji zbiorów
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Przyrosty zbiorów w latach 2001–2020 z uwzględnieniem klasyfikacji GUS
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Pozyskiwanie zbiorów

W roku 2021 zbiory pozyskiwane były poprzez zakupy w kraju oraz dary. Wszystkie akcesje reali-

zowane były na podstawie umów, zrezygnowano z nabywania obiektów na podstawie przekazu, 

co wynikało z dostosowania procedury i instrukcji akcesji do obowiązujących przepisów (brak pod-

staw prawnych do dysponowania pozyskanymi w ten sposób obiektami).

Zrealizowano łącznie 23 akcesje zbiorów: 14 akcesji w formie zakupów, w tym 11 na podstawie 

umów kupna-sprzedaży od osób prywatnych oraz 9 akcesji w formie darowizny od osób prywat-

nych. W trakcie realizacji jest akcesja kolekcji broni – 19 obiektów, dla której w roku 2021 dopeł-

nione zostały wszystkie formalności związane z przywozem (uprzednia zgoda przewozowa oraz 

wyrejestrowanie przez dotychczasowego właściciela). Akcesja zostanie zakończona na początku 

roku 2022.

Główny inwentaryzator zarejestrował w systemie ewidencji muzealnej 574 obiekty, w tym 564 
zabytki ( 240 darów, 324 zakupy ), które zostały wprowadzone na stan inwentarzy 

głównych oraz 10 przedmiotów, które zostały wprowadzone na stan inwentarzy pomocniczych.

W stosunku do roku poprzedniego (623), ilość zabytków uległa zmniejszeniu 
jedynie o 49 obiektów, co świadczy o utrzymaniu prawidłowości rozwoju kolekcji mu-

zealnych powyżej 500 obiektów.
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W związku z realizowanym projektem „Tellem2021” w zakresie dostępu do infrastruktury badaw-

czej nabyto 20 obiektów stanowiących dotychczasowy depozyt muzeum, pozwoliło to na zwięk-

szenie kolekcji tellemskiej do 59 muzealiów.

Muzeum otrzymało dofinansowanie na zakup kolekcji saharyjskiej (116 obiektów) do zbiorów Dzia-

łu Kultur Pozaeuropejskich w konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

Kwota dofinansowania wyniosła 100 328,00 zł.

Mimo planowanego na jesień 2021 r. otwarcia wystawy „Opowieść drzewa. W świecie wyobraź-

ni i nauki – Jakucja a Polska” nie udało się zakończyć tworzenia kolekcji jakuckiej umożliwiającej 

zrealizowanie wystawy. Kolekcje syberyjskie: jakucka i buriacka wzbogaciły się jedynie o nieliczne 

darowizny. W chwili obecnej kolekcja buriacka liczy 186 obiektów, a jakucka 119 obiektów. Ta pierw-

sza tworzona jest z myślą zaprezentowania wkładu polskich badaczy kultury Buriatów i  jeziora 

Bajkał w rozwój nauki.

Wszystkie akcesje zostały zaewidencjonowane w systemie ewidencji muzealnej MONA i rozliczo-

ne. Salda kont muzealiów (zabytków) Działu Inwentarzy z Działem Finansowo-Księgowym zosta-

ły pozytywnie zestawione na koniec roku.
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Wykaz obiektów nabytych w roku 2021

O wykazie

Wykaz nabytków informuje nie tylko o ilości i przedmiotowej jakości nabytków, ale przede wszyst-

kim o stanie ich opracowania ewidencyjnego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form 

i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach:

„ § 3.1. Wpis w karcie ewidencyjnej, księdze inwentarzowej i księdze depozytów zawiera możli-

we do ustalenia, następujące dane identyfikacyjne zabytku: określenie autorstwa lub wytwórcy, 

pochodzenie, wartość w  dniu nabycia, czas i  miejsca powstania, materiał, techniki wykonania, 

wymiary, ewentualnie jego wagę oraz określenie jego cech charakterystycznych. W  razie braku 

danych identyfikacyjnych wpisuje się w odpowiedniej rubryce księgi wyraz „nieznane”.

W opisie ewidencyjnym przyjęto zasadę, że oprócz miejsca pochodzenia zabytku, uzupełniane jest 

również miejsce jego nabycia, co pozwala rejestrować migrację przedmiotów.

W  roku 2021 w  pełni opracowano w  bazie ewidencji muzealnej MONA 222 obiekty, co stanowi 

39,36% pozyskanych zbiorów. Stan taki wynika z wewnętrznej procedury akcesyjnej, w ramach 

której kuratorzy przygotowują dla głównego inwentaryzatora wykazy obiektów zawierające 

wymagane dane, które ten wprowadza do systemu i wykorzystuje w dokumentacji akcesyjnej. 

W przypadku braku danych w informacji o akcesji, powinny zostać one uzupełnione jak najszybciej 

po przekazaniu do właściwego działu gromadzącego zbiory.

Zgodnie z Rozporządzeniem:

„§ 7.1. Dla każdego zabytku pozyskiwanego przez muzeum zakłada się kartę ewidencyjną zawiera-

jącą dane identyfikacyjne określone w § 3 ust 1, informację o miejscu przechowania i dokumenta-

cję wizualną oraz informację o wartości obiektu w dniu sporządzenia karty.

[…]

4. W karcie ewidencyjnej dokumentuje się także sposób oznakowania muzealium […]”.
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Z uwagi na ilość nabytków i dynamikę ich przyrostu w skali roku nie zawsze możliwe jest uzupeł-

nienie wszystkich danych w terminie 60 dni wskazanych w Rozporządzeniu. Wszystkie działania 

podejmowane przez muzeum w zakresie procedur mają na celu usprawnienie akcesji i jak najwięk-

sze zoptymalizowanie zadań poszczególnych uczestników procedury.

kuratorzy zbiorów

Etap pierwszy  
akcesji. 
Informacja o akcesji

główny inwentaryzator

Etap drugi akcesji.
Wprowadzenie danych  
do systemu

pracownicy działów  
gromadzących zbiory

Etap trzeci akcesji.
Zakończenie  
opracowania danych

Fotografowanie obiektu „w trudnych warunkach”
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Akcesja nr 4/21
1. MŻo/Au/115
  brak identyfikacji etnicznej; Australia Alice Springs, Terytorium Północne,  

Europa Voyageurs & Curieux (antykwariat) 

POJEMNIK DREWNIANY
datowanie: przełom XIX i XX wieku (ok. 1880–1930) 
wymiary: wys. 42 cm, szer. 18,5 cm 
technika: 
tworzywo: drewno prawdopodobnie Erythrina vespertilio

Akcesja nr 5/21
1. MŻo/Au/116
  Djorlem, Sadler, Gunwinggu (lud); Australia Region d’Oenpelli  

na Ziemi Arnhem (Terytorium Północne), Europa Aix en Provence (antykwariat)

MALOWIDŁO NA KORZE EUKALIPTUSA 
datowanie: poł. XX wieku 
wymiary: wys. 53 cm, szer. 15 cm 
technika:  
tworzywo: kora eukaliptusa 

Akcesja nr 6/21
1. MŻo/A/3941/a-b
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

TARCZA I PAŁKA
Zestaw broni ćwiczebnej złożony z pałki bojowej oraz podłużnej tarczy nasuwanej na przedramię.
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: a) dł. 107 cm, śr. maks. 2,8 cm; b) dł. 87 cm, szer. 16 cm, gł. 5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bambus, skóra
 
2. MŻo/A/3942/a-b
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

TARCZA I PAŁKA 
Zestaw broni ćwiczebnej złożony z pałki bojowej (rodzaju palcata używanego przez chłopców do walk 
treningowych) oraz podłużnej tarczy nasuwanej na przedramię. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: a) dł. 87 cm, śr. maks. 4,1 cm; b) dł. 87 cm, szer. 16,4 cm, gł. 10 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno (kij), skóra 
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3. MŻo/A/3943
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

PAŁKA
Ćwiczebna pałka bojowa ze skórzaną nasadką, dekorowana na rękojeści ornamentem liniowym oraz kawałkami 
gadziej skóry.  
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 94,6 cm, śr. maks. 3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, skóra
 
4. MŻo/A/3944
 Baggara (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

PEJCZ 
Pejcz używany w rytuałach inicjacyjnych, złożony z drewnianej rękojeści oraz części pracującej złożonej z dwóch 
skręconych ze sobą rzemieni. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 66,5 cm, śr. 3 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry 
tworzywo: bambus, skóra
 
5. MŻo/A/3945
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

NÓŻ RZUTNY 
Rekwizyt taneczny w postaci noża rzutnego o długiej rękojeści i sierpowato wygiętym ostrzu. Przedmiot wykonany 
w całości z metalu, zdobiony na powierzchni rytym ornamentem geometrycznym (wzór kreskowy). 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 48,6 cm, szer. maks. 2,2 cm, gł. 0,2 cm; promień łuku: 13 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal 

6. MŻo/A/3946
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

NÓŻ RZUTNY 
Rekwizyt taneczny w postaci noża rzutnego o długiej rękojeści i sierpowato wygiętym ostrzu. Przedmiot wykonany 
w całości z metalu, zdobiony na powierzchni ostrza rytym ornamentem geometrycznym (wzór kreskowy).
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 42,5 cm, szer. maks. 24 cm, gł. 0,2 cm, promień łuku: 14 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal
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7. MŻo/A/3947
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

SIEKIERKA 
Siekierka z metalowym ostrzem zdobionym rytymi wzorami geometrycznymi, osadzonym na długim, drewnianym 
trzonku.
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 59,2 cm, szer. 19 cm, śr. maks. trzonka 6,2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: drewno, metal

8. MŻo/A/3948
 Baggara (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

WOREK 
Worek wykonany z kawałka wyprawionej, niebarwionej skóry. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 50 cm, obwód 48 cm 
technika: techniki obróbki skóry 
tworzywo: skóra, rzemień
 
9. MŻo/A/3949
 Baggara (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

POJEMNIK 
Pleciony pojemnik z pokrywką oraz uchwytem z rzemienia. Dekorowany wstawką z włókien roślinnych barwionych 
na kolor zielony i przeplecionym rzemieniem tworzącym wzór geometryczny.  
Pokrywka przymocowana do pojemnika za pomocą sznurka. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: wys. 28 cm, śr. maks. 19 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: włókno roślinne, rzemień skórzany

10. MŻo/A/3950
 Baggara (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

SIATKA NA NACZYNIA 
Siatka na naczynia wykonana z niebarwionych włókien roślinnych, zawieszana w gospodarstwach domowych. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 74 cm, śr. 5 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: włókno roślinne

11. MŻo/A/3951
  Baggara lub Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy,  

Sudan Kordofan Południowy 

NASZYJNIK (GRI-GRI) 
Amulet gri-gri w postaci naszyjnika złożonego z pięciu skórzanych zawieszek (saszetek) nanizianych na sznurek 
spleciony z rzemieni. 
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datowanie: pocz. lat 80. XX w.
wymiary: śr. 30 cm; wymiary poszczególnych saszetek: 4 x 5 cm, 3 x 5 cm, 3 x 6 cm, 4 x 5 cm, 3 x 5 cm
technika: wyrób ręczny
tworzywo: rzemień skórzany, skóra

12. MŻo/A/3952/a-b
 Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

DZWONEK Z PIERŚCIENIEM 
Instrument muzyczny (tzw. firikyiwa) złożony z zestawu dwóch, metalowych przedmiotów: dzwonka oraz 
pierścienia. Dźwięk wydobywa się poprzez uderzanie pierścieniem o dzwonek. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: a) dł. 10 cm, śr. 5 cm; b) śr. 3,4 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal

13. MŻo/A/3953
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

DZWONEK 
Część instrumentu muzycznego (tzw. firikyiwa) w postaci metalowego dzwonka o wrzecionowatym kształcie.  
Brak pierścienia współtworzącego instrument. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: wys. 8,1 cm, śr. 3 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal 

14. MŻo/A/3954
  Dinka (grupa etniczna) (domniemany); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym)

FAJKA 
Fajka złożona z mosiężnego ustnika, drewnianego przegubu oraz cybucha i główki wykonanych z białego metalu. 
Główka fajki dekorowana przy ujściu komina wypukłym pierścieniem. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 16 cm, śr. cybucha 2,3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal biały, mosiądz, drewno

15. MŻo/A/3955
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

FAJKA
cybuch ceramiczny w większości obciągnięty skórą zwierzęcia, prawdopodobnie domowego, przewiązany 
rzemykiem ze skóry węża 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 13,5 cm, śr. cybucha 2,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal biały, ceramika, skóra 
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16. MŻo/A/3956
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE 
Niewielka figurka przedstawiająca postać ludzką, wykonana z jednego kawałka drewna. Wizerunek człowieka 
uproszczony, część twarzy uległa zatarciu. Prawdopodobnie część dawnego ołtarza (rzadkość).
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 18,1 cm, szer. 3,2 cm, gł. 3 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

17. MŻo/A/3957
  Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Góry Nuba, Kordofan Południowy,  

Sudan Digeba (wieś w Kordofanie Południowym) 

HARFA
Instrument muzyczny strunowy przypominający harfę bądź lutnię, złożony z bambusowej ramy z naciągniętymi 
strunami, osadzonej na półokrągłym pudle rezonansowym wykonanym z kalebasy, obciągniętej jednostronnie 
skórą. Przedmiot wykonany ręcznie. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: wys. 77 cm, szer. 40 cm, gł. 13 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bambus, skóra, tykwa, drut 

18. MŻo/A/3958/1-3
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

ZESTAW BRONI 
Zestaw broni składający się z łuku prostego oraz kołczanu z czterema strzałami. Jedna ze strzał złamana. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  a.) wys. 116 cm, śr. 3,1 cm; b.) dł. 48,5 cm, śr. u wylotu 3 cm, u podstawy 4 cm;  

c.) dł. 63–56 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, metal, skóra, bambus, rzemień 

19. MŻo/A/3959
  Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora,  

Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

ŁUK 
Broń w formie łuku prostego z bambusową cięciwą. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 113 cm, śr. 3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, bambus 

20. MŻo/A/3960
 Baggara (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy

MIECZ 
Broń w postaci miecza o długim, szpiczasto zakończonym ostrzu osadzonym na drewnianej rękojeści. Ostrze miecza 
dekorowane rytymi znakami graficznymi oraz inskrypcją. 
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datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 96 cm, szer. jelca 14,5 cm, szer. głowni 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: stal, drewno, skóra 

21. MŻo/A/3961/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Sahara, brak danych 

MIECZ Z POCHWĄ 
Miecz o długim, zwężającym się i zaokrąglonym na końcu ostrzu osadzonym na żelaznej rękojeści z dużą głowicą. 
Do miecza dołączona skórzana pochwa z uchwytem, zdobiona odciskanymi wzorami geometrycznymi 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  a) dł. 94 cm, szer. jelca: 10,5 cm, szer. głowni: 4,2 cm, śr. głowicy: 7 cm; b) dł. 84 cm, szer. 5,2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: stal, żelazo, miedź, drewno, skóra 

22. MŻo/A/3962/a-b
  Baggara lub Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy, Sudan Kordofan Południowy 

NÓŻ Z POCHWĄ 
Krótki nóż naramienny o prostym, szpiczasto zakończonym ostrzu osadzonym w drewnianej rękojeści.  
Do noża dołączona skórzana pochwa z uchwytem, dekorowana wzorami geometrycznymi. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: a) dł. 26 cm, szer. jelca: 7 cm, szer. głowni: 3,2 cm; b) dł. 19 cm, szer. 6 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: stal, drewno, skóra, sznurek 

23. MŻo/A/3963
  Baggara lub Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan Kordofan Południowy,  

Sudan Kordofan Południowy 

WŁÓCZNIA 
Broń w postaci włóczni o podłużnym metalowym grocie w liściastym kształcie, nasadzonym na długim, 
drewnianym drzewcu. Zamiast toku na wolnym końcu widoczna mutra od śruby. 
datowanie: pocz. lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 174,5 cm, śr. toku: 2,5 cm. dł. grotu z tuleją: 26 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: drewno, metal 

24. MŻo/A/3958/1
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

ZESTAW BRONI (ŁUK) 
Jeden z elementów zestawu broni – łuk prosty z łęczyskiem w większości obszytym skórą oraz rzemienną cięciwą. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 116 cm, śr. 3,1 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, metal, skóra, bambus, rzemień 
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25. MŻo/A/3958/2
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

ZESTAW BRONI (KOŁCZAN) 
Element zestawu broni – kołczan. Bambusowy, miejscowo obciągnięty skórą, z rzemiennym uchwytem.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 48,5 cm, śr. u wylotu 3 cm, śr. u podstawy: 4 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, metal, skóra, bambus, rzemień 

26. MŻo/A/3958/3
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Takpanta (wieś w Masywie Atakora) 

ZESTAW BRONI (STRZAŁY) 
Element zespołu broni – zestaw strzał o metalowych grotach i bambusowych promieniach bez lotek. Jedna strzała 
złamana. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: c.) dł. 63 cm (1), 57,8 cm (2), 56 cm (3), 57 cm (4) 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, metal, skóra, bambus, rzemień 

Akcesja nr 7/21
1. MŻo/Az/636
  Neustroev, Gawril Gawrilowicz, Neustroev, Gawril Gawrilowicz;  

Rosja Bajaga (wieś w Republice Sacha), Rosja Bajaga (wieś w Republice Sacha) 

NÓŻ / PRĘT 
Półprodukt w formie cienkiego, żelaznego prętu, który miał posłużyć do wyrobu noża. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 18,7 cm, śr. 1,2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 

2. MŻo/Az/637
 Neustroev, Gawril Gawrilowicz, Neustroev, Gawril Gawrilowicz;  

Rosja Bajaga (wieś w Republice Sacha), Rosja Bajaga (wieś w Republice Sacha) 

NÓŻ (OSTRZE) 
Półprodukt w formie szpiczasto zakończonego ostrza noża pozbawionego trzonka. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 19,7 cm, szer. 1,7 cm, gł. 0,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 

3. MŻo/Az/638
 brak identyfikacji etnicznej; Jakucja, Jakucja 

POJEMNIK
Niewielki okrągły pojemnik z uchwytem wykonany z kory brzozowej. Bogato zdobiony na całej powierzchni wzorami 
geometrycznymi. Wyrób o charakterze pamiątkarskim. 
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datowanie: 2018 
wymiary: wys. 15,7 cm, śr. 15 cm 
technika: wyrób ręczny, produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: kora brzozy 

4. MŻo/Az/639
 Sabarajkin, Wasilij Wasijijewicz, Sabarajkin, Wasilij Wasijijewicz; Jakucja ułus Tattiński,  

Jakucja Ytyk-Kiujol (wieś w Republice Sacha) 

TABORET (MINIATURA) 
Miniaturowy model przedstawiający drewiany taboret wykonany z drewna wierzbowego. 
datowanie: 2018 
wymiary: wys. 4,7 cm, szer. 4,5 cm, gł. 4,8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno (gałęzie) wierzby 

5. MŻo/Az/640
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

SKRZYNECZKA
Niewielka drewniana skrzyneczka dekorowana na powierzchni pokrywki wypalanym wzorem  
abstrakcyjno-geometrycznym. 
datowanie: 2018 
wymiary: wys. 4,8 cm, szer. 5,8 cm, gł. 46,7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: sklejka 

6. MŻo/Az/641
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

PUCHAR (MINIATURA)
Miniaturowy model w formie trójnogiego pucharu wykonanego z białego porcelitu. Przedmiot zdobiony miejscowo 
motywami geometrycznymi koloru żółto-złotego. 
datowanie: 2018 
wymiary: wys. 9,7 cm, śr. 8 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: porcelit 

7. MŻo/Az/642
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

ZAWIESZKA
Ozdoba wykonana z kawałka wierzbowego drewna zawieszonego na rzemieniu. Przedmiot dekorowany trzema 
karbami i zamszowym frędzlem. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 14 cm, szer. 2,3 cm, gł. 0,9 cm, dł. sznurka: 58 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno wierzby, rzemień 
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8. MŻo/Az/643
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

BRELOK
Brelok wykonany z kości mamuta, przedstawiający pazur bądź kieł, w kształt którego wpisany został wizerunek 
pyska tygrysa szablozębnego. Zawiesie metalowe, zakończone karabińczykiem.
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 5,6 cm, szer. 2,3 cm, gł. 0,9 cm, zawiesie metalowe dł. 5 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: metal, kość mamuta 

9. MŻo/Az/644
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

ZAWIESZKA
Okrągła, filcowa zawieszka dekorowana białymi, niebieskimi i granatowymi koralikami, metalowymi dzwoneczkami 
oraz końskim włosiem. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 32 cm, śr. 7 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: końskie włosie, tworzywo sztuczne (koraliki), filc, rzemień, metal (dzwoneczki) 

10. MŻo/Az/645
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

ZAWIESZKA 
Ozdoba w formie kwadratowej zawieszki wykonanej z kawałka kory brzozowej, dekorowanej obustronnie 
wycinanym wzorem geometrycznym. Do zawieszki przytwierdzone sznurki z koralikami oraz pęto końskiego włosia. 

datowanie: 2018 
wymiary: dł. całkowita: 27 cm, bok kwadratu: dł. 5,8 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: końskie włosie, kora brzozy, tworzywo sztuczne (koraliki), nici bawełniane 

11. MŻo/Az/646
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

ZAWIESZKA 
Ozdoba w formie zawieszki wykonanej z kawałka kory brzozowej, dekorowanej pętami jasnego, końskiego włosia, 
dzwoneczkami oraz różnobarwnymi koralikami. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 30 cm, szer. 11,8 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: końskie włosie, kora brzozy, metal (dzwoneczki), tworzywo sztuczne (koraliki) 

12. MŻo/Az/647
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Czerkioch (wieś w Republice Sacha) (domniemane) 

ZAWIESZKA 
Zawieszka w formie kwadratowej plakietki wykonanej z papieru laminowanego przeźroczystą folią oraz elementu 
dekoracyjnego w postaci chwosta z jasnobeżowych rzemieni. Na rewersie wizerunek P. A.Ojunskiego, na awersie 
ozdobny wzór geometryczny. 



73

datowanie: 2018 
wymiary: dł. 57 cm, bok kwadratu dł. 6,7 cm 
technika: druk barwny, produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: wstążka, papier, folia 

13. MŻo/Az/648
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

NASZYJNIK 
Naszyjnik kobiecy wykonany z białego metalu przypominającego srebro. Przedmiot złożony z zawieszki 
dekorowanej motywem złączonej pary ptaków oraz oraz długiego łańcuszka. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 12 cm, szer. 6 cm, dł. łańcuszka 70 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: biały metal 

14. MŻo/Az/649
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

MYJKA NA MYDŁO
Myjka wykonana w całości z ciemnobrązowego włosia końskiego, złożona z podłużnej plecionki zakończonej 
obustronnie długimi uchwytami umożliwiającymi zawieszenie myjki. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 81 cm, szer. 9 cm, wys. 0,7 cm 
technika: produkcja rzemieślnicza 
tworzywo: końskie włosie 

15. MŻo/Az/650
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

SZNUREK 
Zwój sznurka z ciemnobrązowego włosia końskiego. 
datowanie: 2018 
wymiary: śr. zwoju: 15 cm 
technika: oplot spiralny, wyrób ręczny 
tworzywo: końskie włosie 

16. MŻo/Az/651/a-b
 Jakuci (grupa etniczna); Jakucja, Jakucja Jakuck (stolica Republiki Sacha) 

KARTY DO GRY 
Opakowanie kart do gry zawierające talię złożoną z trzydziestu sześciu kart. Produkt fabryczny. 
datowanie: 2018 
wymiary: wys. 9 cm, szer. 5,8 cm, gł. 0,9 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: papier lakierowany 
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17. MŻo/Az/652
  Buriaci (grupa etniczna); Buriacja / Mongolia (domniemane), Buriacja Iwołgińsk (miasto w Republice Buriacji)

SZARFA MODLITEWNA 
Szarfa modlitewna z zawiązanym pośrodku supłem, wykonana z połyskliwej tkaniny koloru niebieskiego.  
Oba końce szarfy zakończone frędzlami. 
datowanie: 2019 
wymiary: dł. 115 cm, szer. 34,6 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: tkanina

Akcesja nr 8/21
 
1. MŻo/Az/653/a-b
 brak identyfikacji etnicznej; Azja Południowo-Zachodnia (Afganistan?), Europa 

SZTYLET 
Sztylet o szpiczastym i nieco zakrzywionym ku górze ostrzu, osadzonym w rękojeści z metalu.  
Do sztyletu dołączona metalowa pochwa z długim uchwytem w postaci sznurka.  
Zarówno rękojeść jak i pochwa sztyletu bogato zdobione ornamentami geometrycznymi. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: a) dł. 36,0 cm, śr. maks. 4,0 cm; b) dł. 25,5 cm, szer. 3,8 cm, gł. 2,9 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal, drewno, sznurek 

2. MŻo/Az/654/a-b
 brak identyfikacji etnicznej; Azja Południowo-Zachodnia, Europa 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet o długim, szpiczasto zakończonym ostrzu osadzonym na drewnianej rękojeści. Do sztyletu dołączona 
drewniana pochwa obleczona skórą, z dekorowanymi elementami metalowymi. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: a) dł. 36,5 cm, szer. 2,9 cm, gł. 1,5 cm; b) dł. 27,2 cm, szer. 3,2 cm, gł. 1,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, drewno, skóra, drut 

3. MŻo/Az/655/a-b
 brak identyfikacji etnicznej; Indonezja, Europa 

SZTYLET „KRIS” 
Sztylet indonezyjski o długim, pofalowanym ostrzu (tzw. kris) osadzonym na ozdobnej, drewnianej rękojeści.  
Do sztyletu dołączona pochwa z metalowym okuciem. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: a) dł. 43,5 cm, dł. ostrza 33,0 cm, gł. 2,5 cm; b) dł. 41,5 cm, szer. 14,4 cm, gł. 2,2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal (mosiądz, żelazo), drewno 
  
4. MŻo/Az/656/a-b
 brak identyfikacji etnicznej; Indonezja, Europa 

SZTYLET „KRIS” 
Sztylet indonezyjski o długim, pofalowanym ostrzu (tzw. kris) osadzonym na ozdobnej, drewnianej rękojeści.  
Do sztyletu dołączona bogato zdobiona, metalowa pochwa. 
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datowanie: XIX/XX w. 
wymiary:  a) dł. 43,5 cm, szer. ostrza maks. 8,5 cm, gł. rękojeści 2 cm; b) 35,0 cm, szer. 4,0 cm, gł. 1,9 cm 
technika: wyrób ręczny, kucie 
tworzywo: metal, drewno 

5. MŻo/Az/657
 brak identyfikacji etnicznej; Azja, Europa 

MIECZ 
Miecz o długim, szerokim ostrzu, z głownią nieco rozszerzającą się ku sztychowi. Ostrze osadzone na krótkiej, prostej 
rękojeści zakończonej okrągłym elementem umożliwiającym przywieszenie broni. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: dł. 83,0 cm, śr. 4,6 cm 
technika: kucie 
tworzywo: metal, drewno, sznur 

6. MŻo/Ae/27/a-b
 Lapończycy (grupa etniczna); Szwecja / Finlandia, Europa 

NÓŻ Z POCHWĄ 
Niewielki nóż o krótkim, prostym ostrzu osadzonym na rękojeści z kości renifera. Do noża dołączona ozdobna 
kościana pochwa z uchwytem, częściowo obleczona skórą. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: a) dł. 17,8 cm, szer. ostrza 1,7 cm, śr. rękojeści 2,3 cm; b) dł. 17,0 cm, szer. 3,0 cm, gł. 2,0 cm
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, kość renifera, skóra 

7. MŻo/Az/659
 brak identyfikacji etnicznej; Azja Południowo-Zachodnia lub Afryka Północna, Europa 

BAT (PEJCZ) 
Bat (pejcz) złożony z drewnianej rękojeści oraz długiego sznura splecionego ze skórzanych rzemieni, zakończonego 
skórzaną trzaskawką. 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: dł. maks. (bez rozłożenia) 97,0 cm, rękojeść: dł. 39 cm, śr. 3,5 cm 
technika: wyrób ręczny, toczenie 
tworzywo: drewno, skóra

Akcesja nr 9/21
 
1. MŻo/Au/117
 brak identyfikacji etnicznej; Melanezja (domniemane), Europa 

DRZEWCE WŁÓCZNI 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: dł. 207,0 cm, śr. 1,7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 
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2. MŻo/MPR/19
 brak danych; Polska, Europa 

TASAK
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: dł. 35,0 cm, szer. 8,1 cm, gł. 1,0 cm, śr. drzewca 3,6 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal, drewno 

3. MŻo/A/3964/a-c
 Arabowie; Afryka Północna, Europa 

LAMPA 
ażurowa, sufitowa; 2 oprawy świecznika (?); na elementach szklanych fragmenty arabskich 
datowanie: XIX/XX w. 
wymiary: a) śr. 22,5 cm, wys. 33,0 cm; b) wys. 18,0 cm, śr. 6,9 cm; c) wys. 18,0 cm, śr. 6,9 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, szkło 

4. MŻo/MPR/22
 brak danych; brak danych, Europa 

WAZON 
ornament roślinny 
datowanie: lata 30. XX w. 
wymiary: wys. 29,0 cm, śr. 14,5 cm 
technika: rzeźbienie 
tworzywo: drewno

5. MŻo/A/3965
 nie dotyczy; Afryka (domniemane), Europa 

FRAGMENT RYBY PIŁY 
(miecz ryby piły); osadzony na listewce, prawdopodobnie fragment maski 
datowanie: lata 30. XX w. 
wymiary: dł. 58,0 cm, szer. 9 cm; gł. 1,7 cm 
technika: pochodzenie naturalne 
tworzywo: element naturalny 

6. MŻo/A/3966/a-b
 brak danych; Afryka Północna 

FAJKA WODNA 
element fajki wodnej związany drutem w pętlę 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: a) wys. 30,0 cm, śr. 10,4 cm; b) śr. 2 cm; dł. 130 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, włókno 

7. MŻo/MPR/20
 brak danych; brak danych, Europa 
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HALABARDA 
datowanie: brak danych 
wymiary: dł. całkowita 227,0 cm, szer. ostrza 17,0 cm, dł. ostrza 48 cm, drzewce 3,5 x 3,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, żelazo 

8. MŻo/MPR/21
 brak danych; brak danych, Europa 

HALABARDA 
datowanie: brak danych 
wymiary: dł. całkowita 231,5 cm, szer. ostrza 21,5 cm, dł. ostrza 51,0 cm, drzewce 3,0 x 2,9 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, żelazo 

Akcesja nr 10/21

1. MŻo/A/3967
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (eBay) 

DZBANEK 
Niewielki dzbanek z wypalanej gliny. Przedmiot dekorowany geometrycznym wzorem nawiązującym  
do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: koniec XX w. 
wymiary: wys. 20,3 cm, śr. wylewu 10,5 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 
 
2. MŻo/A/3968
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Rennes (eBay) 

DZBANEK 
Niewielki dzbanek z wypalanej gliny. Przedmiot dekorowany geometrycznym wzorem nawiązującym  
do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: koniec XX w. 
wymiary: wys. 15,5 cm, śr. wylewu 9,3 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

3. MŻo/A/3969
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia reg. Chenova (Algieria), Francja (eBay) 

AMFORA 
Niewielka amfora wykonana z gliny wypalanej, zdobiona geometrycznym ornamentem nawiązującym  
do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 19,5 cm, śr. max 14,5 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 
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4. MŻo/A/3970
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (pogranicze Algierii i Tunezji), Francja (eBay) 

ŚWIECZNIK 
Świecznik o abstrakcyjnym kształcie, wykonany z gliny wypalanej. Zdobiony geometrycznym ornamentem, 
nawiązującym do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 25,5 cm, szer. 14 cm, gł. 11,5 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 
 
5. MŻo/A/3971
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Marsylia (eBay) 

DZBAN 
Gliniany dban na wodę z dwoma uchami i pałąkiem wykonanym z włókna roślinnego. Kształt obły o spłaszczonym 
dnie. Zdobiony geometrycznym ornamentem nawiązującym formą do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 20,5 cm, śr. max 16,5 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

6. MŻo/A/3972
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Essigny le Petit (eBay) 

NACZYNIE 
Gliniane naczynie składające się z połączonych trzech flakonów i uchwytu znajdującego się w środkowej części 
przedmiotu. Zdobione geometrycznym ornamentem nawiązującym do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 19 cm, szer. 19 cm, gł. 19 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

7. MŻo/A/3973
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (eBay) 

DZBAN 
dzban na wodę, wykonany z wypalanej gliny, z jednym uchem i wąskim wylewem. Kształt obły o spłaszczonym 
dnie. Zdobiony geometrycznym ornamentem nawiązującym formą do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 31 cm, śr. max 21 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

8. MŻo/A/3974
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (Cataviki) 

NACZYNIE (WAZON) 
Gliniane naczynie składające się z połączonych dwóch flakonów z uchami. Zdobione geometrycznym ornamentem 
nawiązującym do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: ok. 1950 
wymiary: wys. 37 cm, szer. 24,5 cm, gł. 8,5 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 
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9. MŻo/A/3975
 Berberowie (grupa etniczna); Maroko Rif (region), Francja (eBay) 

WAZONIK 
Niewielki wazon wykonany z wypalanej gliny, zdobiony geometrycznym ornamentem, nawiązującym do 
tradycyjnych kabylskich wzorów. Ornament datowany na wiek XIX. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 16,7 cm, śr. max 9 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

10. MŻo/A/3976
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Ambres (eBay) 

TALERZ 
Talerz wykonany z wypalanej gliny, zdobiony geometrycznym ornamentem, nawiązującym do tradycyjnych 
kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 4,4 cm, śr. 21,3 cm 
technika: techniki garncarskie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

11. MŻo/A/3977
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Marsylia (eBay) 

LAMPKA OLIWNA 
Podłużna lampka oliwna z uchwytem wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentem geometrycznym. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 3,3 cm, dł. 22,7 cm, gł. 5,1 cm 
technika: lepienie, formowanie ręczne, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana 
 
12. MŻo/A/3978
 Kabylowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: KACZKA 
Figurka zoomorficzna przedstawiająca kaczkę. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentami nawiązującymi 
do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 23,7 cm, szer. 17,5 cm, gł. 31,3 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

13. MŻo/A/3979
 Kabylowie (grupa etniczna); Tunezja reg. Sejmane, Francja Vannes (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: ŻÓŁW 
Figurka zoomorficzna przedstawiająca zółwia lądowego. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentami 
linearnymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 8,5 cm, szer. 12 cm, gł. 20,2 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 
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14. MŻo/A/3980
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria) / Djerba (Tunezja) , Francja Rennes (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: ŻABA 
Figurka zoomorficzna przedstawiająca żabę. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentami nawiązującymi 
do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 4,2 cm, szer. 9 cm, gł. 7 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

15. MŻo/A/3981
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria) / Djerba (Tunezja), Francja Rennes (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: ŻÓŁW 
Figurka zoomorficzna przedstawiająca żółwia. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentami linearnymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 2,7 cm, szer. 5,2 cm, gł. 11,7 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

16. MŻo/A/3982
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria) / Djerba (Tunezja), Francja Rennes (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: RYBA 
Figurka zoopomorficzna przedstawiająca podłużną rybę. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona ornamentami 
linearnymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 3,5 cm, szer. 3,3 cm, gł. 11,7 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

17. MŻo/A/3983
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja Paryż (eBay) 

PRZEDSTAWIENIE: KOBIETA Z DZIECKIEM 
Figurka antropomorficzna przedstawiająca kobietę z dzieckiem. Wykonana z wypalonej gliny i zdobiona 
ornamentami nawiązującymi do tradycyjnych kabylskich wzorów. 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: wys. 17,4 cm, szer. 7,7 cm, gł. 7 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie lepienie, formowanie, szkliwienie 
tworzywo: glina wypalana, pigmenty 

18. MŻo/A/3984
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (Cataviki) 

SZTYLET 
Sztylet bez pochwy, wykonany z metalu i drewna. Na rękojeści oraz ostrzu zdobienia w postaci geometrycznych 
wzorów. Ostrze łukowato wygięte. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 35,8 cm, śr. rękojeści 2,3 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, rzeźbienie 
tworzywo: metal, drewno 
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19. MŻo/A/3985/a-b
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (eBay) 

SZTYLET W POCHWIE 
Sztylet z pochwą, wykonany z metalu i drewna. Na rękojeści oraz pochwie zdobienia w postaci geometrycznych 
wzorów. Ostrze łukowato wygięte. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary:  nóż: dł. 40,5 cm, dł. rękojeści 4,3 cm, szer. rękojeści 1,8 cm; pochwa: dł. 30,3 cm, wys. 3 cm, szer. 2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, rzeźbienie 
tworzywo: metal, drewno 

20. MŻo/A/3986/a-b
 Berberowie (grupa etniczna); Kabylia (Algieria), Francja (Catawiki) 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet z pochwą, wykonany z metalu i drewna. Na rękojeści oraz pochwie zdobienia w postaci geometrycznych 
wzorów. Ostrze łukowato wygięte. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary:  nóż: dł. 35,7 cm, dł. rękojeści 4,5 cm, szer. rękojeści 1,8 cm;  

pochwa: dł. 26 cm, wys. 3,4 cm, szer. 1,6 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, rzeźbienie 
tworzywo: metal, drewno 

21. MŻo/A/3987
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Polska (Allegro) 

STRZELBA (SKAŁKÓWKA) 
Broń palna – strzelba skałkówka. Kolba zdobiona ozdobnymi guzami i inkrustacjami z kości słoniowej.  
Zamek z broni europejskiej. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 147,7 cm, śr. lufy 1,7 cm, szer. kolby 16 cm, gł. 7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, drewno 

22. MŻo/A/3988
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Polska (Allegro) 

STRZELBA (SKAŁKÓWKA) 
Broń palna – strzelba skałkówka. Kolba bogato zdobiona inkrustacjami z kości słoniowej. Zamek z broni europejskiej.
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 150,8 cm, śr. lufy 2 cm, szer. kolby 8,5 cm, gł. 7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, drewno, kość 

23. MŻo/A/3989
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifini (miejscowość) 

TORBA 
Torba w formie sakwy bez zapięcia i chwytów. Wykonana w całości z jednego kawałka brązowej skóry. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 38,8 cm, szer. 19 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: skóra 
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24. MŻo/A/3990
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifni (miejscowość)

SAKWA (JUK) 
Juk w formie skórzanej sakwy z jednym uchwytem, bogato zdobionej wielobarwnymi wzorami geometrycznymi.
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. (bez ozdób) 143 cm, szer. 60 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 

25. MŻo/A/3991
 Maurowie (grupa etniczna); Mauretania, Francja Loches (miejscowość) 

SAKWA (JUK) 
Juk w formie skórzanej sakwy z dwoma uchwytami. Przedmiot bogato zdobiony geometrycznymi wzorami na 
awersie. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 120 cm, szer. 56 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 

26. MŻo/A/3992
 Maurowie Ułat Delim (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Dahla (miejscowość)

TORBA 
Torba z uchwytem wykonana w całości ze skóry i bogato zdobiona geometrycznymi wzorami i frędzlami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 36 cm, szer. 22,5 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 

27. MŻo/A/3993
 Maurowie Ułat Delim (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Dahla (miejscowość)

PODKŁADKA POD SIODŁO NA WIELBŁĄDA 
Podkładka pod siodło na wielbłąda, wykonana w całości ze skóry. Dekorowana wielobarwnymi wzorami 
geometrycznymi, zwłaszcza na obrzeżu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 66,5 cm, szer. 34,5 cm, gł. 4,5 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki krawieckie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, tkanina fabryczna, pigmenty 

28. MŻo/A/3994
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Mali), Francja Tours (miejscowość) 

CZAPRAK NA KONIA 
Podkładka pod siodło na konia wykonana w całości ze skóry. Bogato zdobiona na awersie geometrycznymi 
ornamentami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 76,5 cm, szer. 62 cm, gł. 1,8 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki krawieckie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, tkanina fabryczna, włókno roślinne, pigmenty 
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29. MŻo/A/3995
 Maurowie Ułat Delim (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Dahla (miejscowość)

SIODŁO 
Siodło na wielbłąda wykonane z drewna, obciągnięte skórą i dekorowane wzorami geometrycznymi.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 52 cm, szer. 57 cm, gł. 40,5 cm 
technika: techniki obróbki drewna, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, drewno, pigmenty 

30. MŻo/A/3996
 Maurowie (grupa etniczna); Mauretania, Francja Paryż 

STOLIK 
Stolik w kształcie miniaturowego siodła, wykonany z drewna owiniętego bogato zdobioną malunkami skórą.  
Nogi stolika bogato zdobione geometrycznymi wzorami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 37 cm, szer. 60,5 cm, gł. 36 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, drewno, pigmenty 
 
31. MŻo/A/3997
 Maurowie (grupa etniczna); Mauretania, Francja Valence (miejscowość) 

SIODŁO PANNY MŁODEJ 
Siodło panny młodej, wykonane z drewnianych żerdzi owiniętych grubymi skórzanymi pasami.  
Drewniane elementy konstrukcji bogato zdobione geometrycznymi rytami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 83,5 cm, szer. 65,5 cm, gł. 79 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: drewno, skóra, pigmenty 

32. MŻo/A/3998
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifni (miejscowość) 

PODUSZKA 
Owalna poduszka wykonana z całości ze skóry, bogato zdobiona kolorowymi, geometrycznymi malunkami oraz frędzlami.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. (bez frędzli) 87 cm, dł. frędzli 26,5 cm, szer. 35,5 cm, gł. 4 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 

33. MŻo/A/3999
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifni (miejscowość)

PODUSZKA 
Owalna poduszka wykonana z całości ze skóry, bogato zdobiona kolorowymi, geometrycznymi malunkami oraz 
frędzlami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. (bez frędzli) 62,5 cm, dł. frędzli 17,5 cm, szer. 27,5 cm, gł. 6,3 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty
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34. MŻo/A/4000
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifni (miejscowość) 

PODUSZKA 
Owalna poduszka wykonana z całości ze skóry, bogato zdobiona kolorowymi, geometrycznymi malunkami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 50 cm, szer. 22,5 cm, gł. 3,5 cm 
technika: techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 

35. MŻo/A/4001
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko okolice Guiliminne (miejscowość) 

MISA 
Drewniana misa wykonana w całości z jednego kawałka drewna. Bogato zdobiona geometrycznymi rytami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 9,8 cm, śr. 21,4 cm 
technika: techniki ciesielskie, techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno 

36. MŻo/A/4002
 Maurowie (grupa etniczna); Sahara Zachodnia (Maroko), Maroko Sidi Ifni (miejscowość) 

BĘBENEK
Instrument muzyczny – bębenek wykonany z drewna, skóry oraz tkaniny fabrycznej. Membrana zdobiony wzorami 
geometrycznymi. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: wys. 11,2 cm, śr. 21,4 cm 
technika: techniki ciesielskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: drewno, skóra, tkanina fabryczna, pigmenty 

37. MŻo/A/4003
 Maurowie (grupa etniczna); Mauretania, Francja Montresor (miejscowość) 

KORALE 
Ozdoba kobieca w formie korali. Wykonana z bawełnianego sznurka na który nanizane zostały nieoszlifowane 
bursztyny. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: obwód 105 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bursztyn, pochodzenie naturalne 

38. MŻo/A/4004/a-b
 Maurowie / Tuaregowie (grupa etniczna); Mauretania, Francja Strasbourg 

SKRZYNIA Z KLUCZEM 
Skrzynia zamykana na mechanizm zamkowy z kluczem.  
Przedmiot wykonany z ciemnego drewna, zdobiony metalowymi okuciami i guzami. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 30 cm, szer. 50 cm, gł. 29,5 cm 
technika: techniki ciesielskie, techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: drewno, metal 
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39. MŻo/A/4005/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Długi sztylet na ramię w pochwie. Wykonany z metalu, drewna oraz skóry.  
Pochwa i rękojeść bogato zdobione. Na ostrzu znaki półiksiężyca. 
datowanie: XIX w. 
wymiary: sztylet: dł. 76,5 cm, szer. 12 cm, gł. 3,2 cm; pochwa: dł. 61 cm, szer. 4,6 cm, gł. 1,2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

40. MŻo/A/4006/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet w pochwie z obręczą na ramię. Wykonany z metalu, drewna oraz skóry.  
Pochwa i rękojeść bogato zdobione.Na ostrzu grawerowany napis w jęz. arabskim. 
datowanie: XIX w. 
wymiary: sztylet: dł. 32,2 cm, szer. 7,8 cm; pochwa: dł. 19,5 cm, szer. 2,6 cm, gł. 1,1 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

41. MŻo/A/4007/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet na ramię w pochwie, wykonany z metalu, drewna oraz skóry.  
Pochwa i rękojeść bogato zdobiona. Dołączona etykietka z datą 8.10.2014 r. 
datowanie: XIX w. 
wymiary:  sztylet: dł. 68,2 cm, szer. 13,2 cm, gł. 3,2 cm; pochwa: dł. 49,2 cm, szer. 3,3 cm, gł. 1,3 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

42. MŻo/A/4008/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Długi sztylet w pochwie z obręczą na ramię. Wykonany z metalu, drewna oraz skóry.  
Pochwa i rękojeść bogato zdobione. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 69,9 cm, szer. 9,2 cm, gł. 3,2 cm; pochwa: dł. 52,6 cm, szer. 3,8 cm, gł. 1,5 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry 
tworzywo: metal, drewno, skóra 

43. MŻo/A/4009/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Długi sztylet w pochwie, wykonany w całości z metalu. Pochwa i rękojeść bogato zdobione. Przyy pochwie rodzaj 
obręczy do mocowania na ramieniu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 51,5 cm, szer. 7 cm, gł. 0,8 cm; pochwa: dł. 37,6 cm, szer. 4,6 cm, gł. 1,2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal 
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44. MŻo/A/4010/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Długi sztylet na ramię w pochwie. Wykonany z metalu, drewna oraz skóry. Pochwa i rękojeść bogato zdobione.  
Brak obręczy do mocowania na ramieniu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 62 cm, szer. 11,2 cm, gł. 3,4 cm; pochwa: dł. 43,7 cm, szer. 3,9 cm, gł. 1,3 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry 
tworzywo: metal, drewno, skóra 

45. MŻo/A/4011/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet na ramię ze skórzaną pochwą z obręczą do mocowania na ramieniu. Przedmiot wykonany z metalu, drewna 
oraz skóry. Pochwa i rękojeść bogato zdobione. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 39,3 cm, szer. 11,5 cm, gł. 1,3 cm; pochwa: dł. 22,6 cm, szer. 2,3 cm, gł. 1,8 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry 
tworzywo: metal, drewno, skóra 

46. MŻo/A/4012/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet na ramię w pochwie, wykonany z metalu, drewna oraz skóry. Pochwa i rękojeść bogato zdobiona. Na 
rękojeści ornament wykonany z drutu. Brak obręczy do mocowania na ramieniu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  sztylet: dł. 45,8 cm, szer. 8,8 cm, gł. 3,5 cm; pochwa: dł. 32,3 cm, szer. 3,5 cm, gł. 1,3 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra, drut miedziany 

47. MŻo/A/4013/a-b
 Tubu (grupa etniczna); Czad Tibesti (region), Francja 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet w pochwie na ramię. Wykonany z metalu oraz skóry. Pochwa i rękojeść bogato zdobiona. Brak obręczy do 
mocowania na ramieniu. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 34 cm, szer. 3,6 cm, gł. 1,5 cm; pochwa: dł. 22 cm, szer. 3,5 cm, gł. 1 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra 

48. MŻo/A/4014/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Algieria Tamanrasset (prowincja), Algieria Tamanrasset (miejscowość) 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet w skórzanej pochwie, wykonany z metalu oraz skóry. Pochwa i rękojeść bogato zdobiona.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 60,2 cm, szer. 5,9 cm, gł. 0,8 cm; pochwa: dł. 41,6 cm, szer. 3,5 cm, gł. 1,2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, skóra 
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49. MŻo/A/4015/a-b
 Bagirmi (grupa etniczna); Niger Bilma (miejscowość), Niger Bilma (miejscowość) 

SZTYLET Z POCHWĄ 
Sztylet w skórzanej pochwie, wykonany z metalu oraz skóry. Pochwa i rękojeść zdobione frędzlami.  
Ostrze dekorowane wzorami geometrycznymi. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: sztylet: dł. 42 cm, szer. 4,4 cm, gł. 2 cm; pochwa: dł. 31 cm, szer. 5 cm, gł. 1,5 cm 
technika:  wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, skóra 

50. MŻo/A/4016/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

NÓŻ Z POCHWĄ I PASKIEM 
Nóż w pochwie ze skórzanym paskiem, wykonany z metalu, drewna oraz skóry. Pochwa i rękojeść zdobione 
z metalowymi okuciami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: nóż: dł. 31,1 cm, szer. 2,5 cm, gł. 2,4 cm; pochwa: dł. 20,2 cm, szer. 3 cm, gł. 1,2 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki skóry i drewna, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

51. MŻo/A/4017/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

NÓŻ Z POCHWĄ 
Nóż w pochwie, wykonany z metalu, drewna i skóry. Rękojeść i pochwa bogato zdobione. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: nóż: dł. 27,6 cm, szer. 3,8 cm, gł. 3 cm; pochwa: dł. 18,5 cm, szer. max 5,2 cm, gł. 1 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

52. MŻo/A/4018/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Algieria Tamanrasset (prowincja), Algieria Tamanrasset (miejscowość)

NÓŻ Z POCHWĄ 
Nóż w pochwie, wykonany z metalu, drewna i skóry. Rękojeść i pochwa bogato zdobione. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: nóż: dł. 29 cm, szer. 3,8 cm, gł. 3 cm; pochwa: dł. 18,5 cm, szer max 4,8 cm, gł. 0,9 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie, techniki obróbki drewna i skóry, techniki zdobnicze
tworzywo: metal, drewno, skóra 

53. MŻo/A/4019/1-5
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIE (MINIATUROWE) 
Komplet pięciu miniaturowych włóczni. Wykonane z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni 
i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: 1-5.) dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra 
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54. MŻo/A/4020
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Chaleix (miejscowość) 

WŁÓCZNIA 
Trzyczęściowa włócznia złożona z metalowego toku i grotu osadzonych na drewnianym drzewcu.  
Przedmiot dekorowany wzorami geometrycznymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 82 cm, szer. 3,7 cm, gł. 1,2 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno, metal 

55. MŻo/A/4021
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Chaleix (miejscowość) 

WŁÓCZNIA 
Trzyczęściowa włócznia złożona z metalowego toku i grotu osadzonych na drewnianym drzewcu.  
Przedmiot dekorowany wzorami geometrycznymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 81,6 cm, szer. 3,8 cm, gł. 1,2 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno, metal

56. MŻo/A/4022/1-3
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Niger 

WŁÓCZNIE 
Komplet trzech włóczni w całości pokrytych jasnoniebieskim lakierem. Każda z włóczni zakończona jest 
metalowym grotem i tokiem osadzonym na drewnianym drzewcu. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary:  1) dł. 106 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm; 2) dł. 110 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm;  

3) dł. 108,8 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna, malowanie 
tworzywo: drewno, metal, lakier 
 
57. MŻo/A/4023
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

 WŁÓCZNIA 
Metalowa włócznia zakończona tokiem i grotem, z ozdobnym guzem pośrodku. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. całkowita 141,3 cm, śr. 1 cm; tok: szer. 6,1 cm; grot: dł. 42,7 cm, szer. 3,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: metal 
 
58. MŻo/A/4024
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

 WŁÓCZNIA 
Metalowa włócznia dekorowana na toku oraz grocie ornament rytym ornamentem geometrycznym. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. całkowita 100,8 cm, śr. 1 cm; tok: szer. 5 cm; grot: dł. 15 cm, szer. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal 
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59. MŻo/A/4025/a-b
 Tuareg (domniemana grupa etniczna); brak danych, Francja

WŁÓCZNIA 
Bogato zdobiona składana, dwuczęściowa włócznia wykonana z metalu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. całkowita 186,5 cm, śr. 1,6 cm; tok: szer. 11,3 cm; grot: dł. 64 cm, szer. 6 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal 
 
60. MŻo/A/4026/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger  / Mali, Niger  / Mali 

MIECZ Z POCHWĄ 
Miecz z pochwą wykonany z metalu i skóry. Pochwa zdobiona metalowymi okuciami.  
Na ostrzu znak w formie litery „C”. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  miecz: dł. 90 cm, szer. 10 cm, śr. rękojeści 2 cm; pochwa: dł. 76,2 cm, szer. 3,4 cm, gł. 1,2 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki rymarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, skóra
 
61. MŻo/A/4027/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger  / Mali, Francja Paryż 

MIECZ Z POCHWĄ 
Miecz z pochwą wykonany z metalu i skóry. Pochwa zdobiona metalowymi okuciami.  
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  miecz: dł. 90,5 cm, szer. 11,8 cm, śr. rękojeści 1,8 cm; pochwa: dł. 75,5 cm, szer. 5,7 cm, gł. 1,6 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: metal, skóra  
 
62. MŻo/A/4028/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger  / Mali, Francja Paryż 

MIECZ Z POCHWĄ 
Miecz z pochwą wykonany z metalu i skóry. Pochwa miecza dekorowana metalowymi okuciami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  miecz: dł. 89,5 cm, szer. 13,8 cm, śr. rękojeści 1,9 cm; pochwa: dł. 80 cm, szer. 5,7 cm, gł. 1,9 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry, techniki rymarskie 
tworzywo: metal, skóra  

63. MŻo/A/4029/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (domniemany region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

MIECZ Z POCHWĄ I PASEM 
Miecz z pochwą i pasem do mocowania, wykonany z metalu i skóry. Pochwa miecza zdobiona metalowymi okuciami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  miecz: dł. 90 cm, szer. 12,5 cm, śr. rękojeści 1,8 cm; pochwa: dł. 76,6 cm, szer. 4,9 cm, gł. 1,5 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, szycie 
tworzywo: metal, skóra, tkanina 
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64. MŻo/A/4030
 Tuareg (grupa etniczna); Niger  / Mali, Francja (eBay) 

PROCHOWNICA 
Prochownica wykonana z krowiego rogu, drewna oraz skóry. Posiada jeden długi uchwyt służący do mocowania przy 
pasie. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 33,5 cm, szer. 7,5 cm, gł. 6,5 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki obróbki drewna i skóry 
tworzywo: drewno, skóra, róg krowi 
 
65. MŻo/A/4031
 Tuareg (grupa etniczna); Niger  / Mali, Francja (eBay) 

TARCZA 
Płaska tarcza, wykonana ze skóry antylopy, naciągniętej na drewnianym stelażu. Zdobiona jasnym haftem. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 133 cm, szer. 86 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki obróbki skóry, techniki rymarskie 
tworzywo: skóra antylopy 
 
66. MŻo/A/4032
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

PEJCZ 
Długi pejcz wykonany z różnobarwnych rzemieni. Przedmiot bogato zdobiony, kolorowy. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 101,5 cm, śr. 2,4 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, pigmenty 
 
67. MŻo/A/4033
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

PEJCZ 
Długi pejcz wykonany ze skręconych ze sobą beżowych rzemieni, z rękojeścią obleczoną barwioną, czarną 
i turkusową skórą. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. (wraz z uchwytem) 105 cm, śr. 3 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, barwnik
 
68. MŻo/A/4034
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto) 

PEJCZ 
Długi pejcz wykonany ze skręconych ze sobą beżowych rzemieni, z rękojeścią obleczoną barwioną, czerwoną 
i turkusową skórą. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. (wraz z uchwytem) 101 cm, śr. 3,3 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, barwnik 
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69. MŻo/A/4035
 Tuareg (grupa etniczna); Mali Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

SAKIEWKA 
Sakiewka wykonana z koziej lub baraniej skóry. Bogato zdobiona wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami. 
datowanie: 2007 
wymiary: wys. 18 cm, śr. 8 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra kozia / barania, barwnik 
 
70. MŻo/A/4036
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

TOREBKA 
Skórzana torebka na tytoń z uchwytem, bogato zdobiona wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami 
i rzemieniami u dołu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 30 cm, szer. (podstawa) 23,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
71. MŻo/A/4037
 Tuareg / Berber (grupa etniczna); Mauretania / Algieria, Francja Paryż 

PAS Z ŁADOWNICĄ 
Skórzany pas z ładownicą z metalowymi sprzączkami, zdobiony wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 103,3 cm, szer. 8,2 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, włóczka, metal 
 
72. MŻo/A/4038
 Tuareg Kel-Owey (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger okolice Timia (miejscowość)

NOSIDŁO DLA DZIECKA 
Nosidło dla dziecka wykonane z owczej skóry. Awers barwiony na kolor czerwono-różowy, rewers bez zdobień. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 95 cm, szer. 66 cm 
technika: techniki obróbki skóry, barwienie 
tworzywo: skóra owcza, barwnik 
 
73. MŻo/A/4039
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Paryż 

POJEMNIK 
Pojemnik wykonany ze skóry, bogato zdobiony rzemieniami, niektóre z nich dekorowane są wzorami geometrycznymi. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. całkowita 54 cm, śr. pojemnika 15,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
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74. MŻo/A/4040
 Tuareg Iullemmeden, Kel-Dinning (grupa etniczna); Niger okolice Ayorou (miejscowość),  

departament Tillabéri, Niger Niamey (miasto) 

PODUSZKA 
Skórzana poduszka bez wypełnienia, przeznaczona na osła lub do namiotu. Zdobiona geometrycznymi, 
wielobarwnymi ornamentami oraz brzegami wykończonymi frędzlami z rzemieni.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 122 cm, szer. 67 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
75. MŻo/A/4041
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Timbuktu (miejscowość), Mali okolice Timbuktu (miejscowość) 

PODUSZKA 
Skórzana poduszka bez wypełnienia, zdobiona geometrycznymi, wielobarwnymi ornamentami oraz brzegami 
wykończonymi frędzlami z rzemieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 152 cm, szer. 46 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik 
 
76. MŻo/A/4042
 Tuareg Kel-Ahaggar (grupa etniczna); Algieria okolice Tamanrasset (miejscowość),  

Algieria Tamanrasset (miejscowość) 

TORBA 
Skórzana torba z jednym uchwytem. Bogato zdobiona wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami oraz 
rzemieniami u dołu. 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 33 cm, szer. 19 cm, gł. 4 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
77. MŻo/A/4043
 Tuareg Kel-Ahaggar (grupa etniczna); Algieria okolice Tamanrasset (miejscowość),  

Algieria Tamanrasset (miejscowość) 

TORBA 
Skórzana torba z jednym uchwytem. Bogato zdobiona wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami oraz 
rzemieniami u dołu. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 44,5 cm, szer. 59 cm, gł. 4,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik 
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78. MŻo/A/4044
 Tuareg (grupa etniczna); Mauretania, Francja Côte d’Azure 

TORBA 
Skórzana torba bez uchwytu, bogato zdobiona wielobarwnymi, geometrycznymi malunkami oraz rzemieniami 
u dołu. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 70,5 cm, szer. 53 cm, gł. 11 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik 
 
79. MŻo/A/4045
 Tuareg Kel-Ahaggar (grupa etniczna); Algieria Tamanrasset (miejscowość), Algieria Tamanrasset (miejscowość)

WOREK Z KŁÓDKĄ 
Kobiecy worek wykonany ze skóry z zapięciem w formie metalowej kłódki. Przedmiot zdobiony wielobarwnymi 
rzemieniami oraz malunkami geometrycznymi. 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 77 cm, szer. 77,5 cm, gł. 12 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki obróbki skóry, techniki kowalskie, techniki kaletnicze 
tworzywo: skóra, metal 
 
80. MŻo/A/4046
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

WOREK 
Worek wykonany ze skóry, zdobiony wielobarwnymi rzemieniami oraz malunkami geometrycznymi. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 133 cm, szer. 29,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, techniki zdobnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
81. MŻo/A/4047
 Tuareg Kel-Air (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Agadez (miasto)

WOREK 
Worek wykonany ze skóry z metalowymi ozdobami. Zdobiony wielobarwnymi rzemieniami oraz malunkami 
geometrycznymi. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 115 cm (z frędzlami), szer. 69,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, metal, barwnik 
 
82. MŻo/A/4048
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

SIODŁO NA WIELBŁĄDA 
Ozdobne siodło na wielbłąda wykonane drewna obciągniętego skórą. Dekorowane ozdobnymi metalowymi 
okuciami na krawędziach i wierzchołkach. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: wys. 80,7 cm, szer. 40 cm, gł. 74 cm 
technika:  techniki obróbki skóry i drewna, techniki kowalskie, techniki rymarskie, techniki zdobnicze 
tworzywo: skóra, drewno, metal, pigmenty
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83. MŻo/A/4049
 Tuareg Kel-Ahaggar (grupa etniczna); Algieria / Niger, Francja (eBay) 

SIODŁO NA WIELBŁĄDA 
Ozdobne siodło na wielbłąda wykonane drewna akacjowego obciągniętego skórą. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 52 cm, szer. 39 cm, gł. 58 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, techniki rymarskie 
tworzywo: skóra kozy, drewno akacji
 
84. MŻo/A/4050
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Piolence (miejscowość) 

ELEMENT SIODŁA 
Drewniany element konstrukcyjny siodła, bogato zdobiony geometrycznymi rytami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 69,5 cm, szer. 9 cm, gł. 7 cm 
technika: techniki obróbki drewna, rzeźbienie 
tworzywo: drewno
 
85. MŻo/A/4051
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja 

ELEMENT KONSTRUKCYJNY NAMIOTU (PALIK) 
Drewniany element konstrukcyjny namiotu. Przedmiot bogato zdobiony geometrycznymi rytami.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 66,5 cm, szer. 18 cm, gł. 2,5 cm 
technika: techniki obróbki drewna, rzeźbienie 
tworzywo: drewno
  
86. MŻo/A/4052
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

ELEMENT KONSTRUKCYJNY NAMIOTU (PALIK) 
Drewniany element konstrukcyjny namiotu. Przedmiot bogato zdobiony geometrycznymi rytami.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 116 cm, szer. 12 cm, śr. trzonka 3,2 cm 
technika: techniki obróbki drewna, rzeźbienie 
tworzywo: drewno tekowe
 
87. MŻo/A/4053
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Mali Gao (miejscowość) 

ELEMENT KONSTRUKCYJNY NAMIOTU (PALIK) 
Drewniany element konstrukcyjny namiotu. Przedmiot bogato zdobiony geometrycznymi rytami.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 136 cm, śr. 10 cm 
technika: techniki obróbki drewna, rzeźbienie 
tworzywo: drewno tekowe
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88. MŻo/A/4054
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Włochy Padwa (Cataviki) 

MATA 
Mata wykonana z trawy i skóry. Bogato zdobiona geometrycznymi, wielobarwnymi ornamentami.
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 185 cm, szer. 89,5 cm 
technika: techniki plecionkarskie, techniki obróbki skóry, barwienie 
tworzywo: trawa, skóra, barwnik
 
89. MŻo/A/4055
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Timbuktu (miejscowość), Mali okolice Timbuktu (miejscowość)

PODUSZKA 
Skórzana poduszka bez wypełnienia, zdobiona ornamentami geometrycznymi. Krawędzie poduszki zdobione 
frędzlami ze skórzanych rzemieni. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 141 cm, szer. 37,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
90. MŻo/A/4056
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Timbuktu (miejscowość), Mali okolice Timbuktu (miejscowość) 

PODUSZKA 
Skórzana poduszka bez wypełnienia, zdobiona wielobarwnymi szerokimi pasami i frędzlami ze skórzanych 
rzemieni. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 126,5 cm, szer. 37,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
91. MŻo/A/4057
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Paryż 

PODUSZKA PODWÓJNA 
Podwójna poduszka bez wypełnienia, wykonana ze skóry. Zdobiona geometrycznymi, wielobarwnymi 
ornamentami. Krawędzie poduszki zdobione frędzlami ze skórzanych rzemieni. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. (bez frędzli) 49,5 cm, dł. frędzli 12 cm, szer. 22,7 cm, gł. 2,3 cm 
technika: techniki obróbki skóry, techniki kaletnicze, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
92. MŻo/A/4058
 Tuareg (grupa etniczna); Niger okolice Tahoua (miejscowość), Francja (południowa) 

NACZYNIE 
Naczynie gliniane bez uchwytów, formowane ręcznie i dekorowane na brzuścu wzorami geometrycznymi. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 8,5 cm, śr. wylewu 8,4 cm 
technika: techniki garncarskie, odciskanie 
tworzywo: glina wypalana
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93. MŻo/A/4059
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Gao (miejscowość), Francja Hautefond (miejscowość) 

MISA 
Naczynie gliniane bez uchwytów, dekorowane na brzuścu wzorami geometrycznymi. Naczynie w naturalnym, 
jasnobrązowym kolorze wypalonej gliny, u dołu przechodzącym stopniowo w kolor ciemnobrązowy. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 15 cm, śr. 23,3 cm 
technika: techniki obróbki drewna, żłobienie, rycie 
tworzywo: drewno
 
94. MŻo/A/4060
 Tuareg (grupa etniczna); Mali okolice Timbuktu (miejscowość), Mali okolice Timbuktu (miejscowość)

ŁYŻKA (CHOCHLA) 
Chochla wykonana z ciemnego drewna. Przy uchwycie otwór ze skórzanym rzemieniem ułatwiającym zawieszenie. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 31,5 cm, wys. nabieraka 9,8 cm, śr. nabieraka 16,3 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie 
tworzywo: drewno, skóra 
 
95. MŻo/A/4061
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Timia (miejscowość) 

ŁYŻKA 
Drewniana łyżka z trzonkiem zwieńczonym trójkątnym elementem ozdobnym. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 22,2 cm, szer. nabieraka 4,5 cm, gł. nabieraka 1,7 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie 
tworzywo: drewno
 
96. MŻo/A/4062
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Timia (miejscowość) 

ŁYŻKA 
Drewniana łyżka z trzonkiem zwieńczonym trójkątnym elementem ozdobnym. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 21,6 cm, szer. nabieraka 5,5 cm, gł. nabieraka 1,8 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie 
tworzywo: drewno
 
97. MŻo/A/4063
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Timia (miejscowość) 

ŁYŻKA 
Drewniana łyżka z trzonkiem zwieńczonym trójkątnym elementem ozdobnym. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 23 cm, szer. nabieraka 4,5 cm, gł. nabieraka 2 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie 
tworzywo: drewno
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98. MŻo/A/4064
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Timia (miejscowość) 

ŁYŻKA 
Drewniana łyżka zdobiona wzorami geometrycznymi techniką wypalania. Trzonek zwieńczony trójkątną ozdobą. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 23,6 cm, szer. nabieraka 5,1 cm, gł. nabieraka 1,8 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie, przypalanie 
tworzywo: drewno 
 
99. MŻo/A/4065
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Timia (miejscowość) 

ŁYŻKA 
Drewniana łyżka zdobiona wzorami geometrycznymi techniką wypalania. Trzonek zwieńczony trójkątną ozdobą. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 23,1 cm, szer. nabieraka 5,5 cm, gł. nabieraka 2 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, żłobienie, ciosanie, szlifowanie, przypalanie 
tworzywo: drewno
 
100. MŻo/A/4066
 Tuareg Kel-Ahaggar (grupa etniczna); Mali Gao (miasto), Mali obóz Tuaregów w okolicy Gao 

WARZECHA 
Drewniana warzecha, zdobiona geometrycznymi ornamentami wykonanymi techniką pirografii. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 38,5 cm, śr. nabieraka 9,2 cm, gł. nabieraka 2 cm 
technika: techniki obróbki drewna, żłobienie, ciosanie, szlifowanie 
tworzywo: drewno
 
101. MŻo/A/4067/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Mali Douentza (miejscowość), Mali okolice Douentza (miejscowość) 

NACZYNIE NA MLEKO / OLIWĘ 
Naczynie w formie butelki z korkiem. Wykorzystywane do przechowywania mleka lub oliwy. Wnętrze butelki 
wykonane z ceramiki, z zwenątrz całość owinięta skórą. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 46 cm, śr. 20 cm 
technika: techniki garncarskie, techniki obróbki skóry, techniki zdobnicze 
tworzywo: ceramika, skóra
 
102. MŻo/A/4068/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Francja Paryż 

NACZYNIE NA MLEKO / OLIWĘ 
Naczynie w formie butelki z korkiem. Wykorzystywane do przechowywania mleka lub oliwy. Wnętrze butelki 
wykonane z drewna, z zwenątrz całość owinięta skórą. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 28 cm, śr. 15,5 cm 
technika: techniki obróbki skóry i drewna 
tworzywo: skóra kozia, drewno
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103. MŻo/A/4069
 Tuareg (grupa etniczna); Algieria (domniemane), Francja Auberives sur Vareze (miejscowość)

OZDOBA STROJU 
Ozdoba stroju wykonana w całości z metalu, używana jako ciężarek. Przedmiot dekorowany wzorami 
geometrycznymi oraz ozdobnymi guzami. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 20 cm, szer. 6,4 cm, gł. 0,5 cm 
technika: techniki kowalskie, żłobienie, granulacja 
tworzywo: metal
 
104. MŻo/A/4070
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Wyżyna Air (region geograficzny), Niger Iferouan (miejscowość)

MŁOTEK DO CUKRU 
Młotek do cukru wykonany w całości z metalu, dekorowany rytymi wzorami geometrycznymi. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 21.1 cm, szer. 10,6 cm, gł. 3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki odlewnicze, łączenie, rycie 
tworzywo: metal
 
105. MŻo/A/4071/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Prowansja 

KŁÓDKA DO WORKA Z KLUCZEM 
Metalowa kłódka z kluczem w komplecie, zdobiona rytymi wzorami geometrycznymi.  
Stosowana do zamykania skórzanych worków. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 14,2 cm, szer. 5,5 cm, gł. 1,6 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki odlewnicze, łączenie, przebijanie 
tworzywo: metal
 
106. MŻo/A/4072
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja 

ZABAWKA: ANTYLOPA 
Zabawka w formie figurki antylopy. Wykonana z drewna obciągniętego surowym, skórzanym rzemieniem. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: wys. 36 cm, szer. 6 cm, gł. 17 cm 
technika: techniki obróbki drewna i skóry, rzeźbienie, formowanie 
tworzywo: skóra, drewno
 
107. MŻo/A/4073
 Tuareg (grupa etniczna); Niger Agadez (miejscowość), Niger Agadez (miejscowość) 

TABLICZKA DO PISANIA 
Drewniana tabliczka służąca do pisania. Obie płaszczyzny tablicy pokryte odręcznym pismem arabskim. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 31,5 cm, szer. 13 cm, gł. 1 cm 
technika: technika obróbki drewna, pismo odręczne 
tworzywo: drewno, atrament
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108. MŻo/A/4074
 Tuareg (grupa etniczna); Algieria okolice Tamanrasset (miejscowość),  

Algieria Tamanrasset (miejscowość) 

TACA 
Okrągła, dwustronna taca wykonana z różnobarwnych włókien roślinnych. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: śr. 29,3 cm, gł. 1 cm 
technika: techniki plecionkarskie, barwienie 
tworzywo: włókno roślinne, barwnik
 
109. MŻo/A/4075/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja 

SANDAŁY 
Para skórzanych sandałów dekorowanych różnobarwnymi kawałkami skóry. 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 31,5 cm, szer. 14 cm, wys. 4,5 cm 
technika: techniki szewskie, wycinanie, klejenie, szycie, techniki obróbki skóry, barwienie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
110. MŻo/A/4076
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Paryż 

KAPELUSZ 
Kapelusz o stożkowatym kształcie, wykonany z włókna roślinnego naturalnej barwy.  
Wykończony skórą na krawędziach i czubku. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: śr. 54 cm, wys. 26 cm 
technika: techniki plecionkarskie, techniki obróbki skóry, barwienie, łączenie 
tworzywo: włókno roślinne, skóra, barwnik
 
111. MŻo/A/4077
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Paryż 

KAPELUSZ
Kapelusz o stożkowatym kształcie, wykonany z włókna roślinnego naturalnej barwy.  
Wykończony skórą na krawędziach i czubku. U dołu pasek do zapinania pod brodą. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: śr. 27,2 cm, wys. 23 cm 
technika: techniki plecionkarskie, techniki obróbki skóry, łączenie, barwienie 
tworzywo: włókno roślinne, skóra, barwnik
 
112. MŻo/A/4078
 Tuareg (grupa etniczna); brak danych, Francja Paryż 

PRZEDSTAWIENIE ABSTRAKCYJNE 
Malowidło w formie geometrycznych ornamentów wykonane na krowiej skórze. 
datowanie: ok. 1920 
wymiary: dł. 230 cm, szer. 190 cm 
technika: malowanie na skórze (rysunek monochromatyczny), techniki obróbki skóry 
tworzywo: skóra krowy, barwnik 



100

 
113. MŻo/A/4079
 Fulbe Bororo (grupa etniczna); Niger, Niger Agadez (miejscowość) 

SPÓDNICA 
Spódnica wykonana z jednego kawałka ciemnej, niebarwionej skóry. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 128 cm, szer. 111 cm 
technika: techniki obróbki skóry 
tworzywo: skóra
 
114. MŻo/A/4080
 Fulbe / Tuareg (grupa etniczna); Niger okolice Tahoua (miejscowość), Niger Tahoua (miejscowość) 

TOREBKA 
Niewielka, jednokomorowa torebka zapinana na klapę. Dekorowana wzorami geometrycznymi i frędzlami. 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 14,5 cm, szer. 16 cm, gł. 3,2 cm 
technika: techniki obróbki skóry, barwienie, formowanie 
tworzywo: skóra, barwnik
 
115. MŻo/A/4081
 Fulbe (grupa etniczna); Niger, Niger Agadez (miejscowość) 

MISA 
Drewniana misa zdobiona rytymi wzorami geometrycznymi i elementami z metalu. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: wys. 13 cm, śr. 26,7 cm 
technika: techniki obróbki drewna, łączenie, żłobienie 
tworzywo: drewno, metal
 
116. MŻo/A/4082
 Fulbe (grupa etniczna); Niger, Niger Agadez (miejscowość) 

LASKA 
Laska wykonana z jednego kawałka drewna, lakierowana. 
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. 89,5 cm, śr. 2 cm 
technika: techniki obróbki, ciosanie, szlifowanie, patynowanie 
tworzywo: drewno
 
117. MŻo/A/4019/1
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIA (MINIATUROWA) 
Miniaturowa włócznia wykonana z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra 
 



101

118. MŻo/A/4019/2
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIA (MINIATUROWA) 
Miniaturowa włócznia wykonana z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra
 
119. MŻo/A/4019/3
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIA (MINIATUROWA) 
Miniaturowa włócznia wykonana z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra
 
120. MŻo/A/4019/4
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIA (MINIATUROWA) 
Miniaturowa włócznia wykonana z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra 
 
121. MŻo/A/4019/5
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Francja Aix en Provance (miasto) 

WŁÓCZNIA (MINIATUROWA) 
Miniaturowa włócznia wykonana z metalu owiniętego skórzanymi pasami w kolorze zieleni i czerwieni. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 50,7 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki skóry 
tworzywo: metal, skóra 
 
122. MŻo/A/4022/1
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Niger 

WŁÓCZNIA 
Element zespołu – włócznia, w całości pokryta jasnoniebieskim lakierem. Zakończona metalowym grotem i tokiem 
osadzonym na drewnianym drzewcu. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 106 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna, malowanie 
tworzywo: drewno, metal, lakier 
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123. MŻo/A/4022/2
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Niger 

WŁÓCZNIA 
Element zespołu – włócznia, w całości pokryta asnoniebieskim lakierem. Zakończona metalowym grotem i tokiem 
osadzonym na drewnianym drzewcu. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 110 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna, malowanie 
tworzywo: drewno, metal, lakier 
 
124. MŻo/A/4022/3
 Tuareg (grupa etniczna); Niger, Niger 

WŁÓCZNIA 
Element zespołu – włócznia, w całości pokryta jasnoniebieskim lakierem. Zakończona metalowym grotem i tokiem 
osadzonym na drewnianym drzewcu. 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 108,8 cm, szer. grotu 4,2 cm, śr. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki obróbki drewna, malowanie 
tworzywo: drewno, metal, lakier

Akcesja nr 11/21

1. MŻo/MPA/93
 Kurumba (grupa etniczna);  

Burkina Faso reg. Sahel, Burkina Faso Pobe-Mengao (miejscowość, prow. Soum, reg. Sahel) 

SZNURY
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 0,5 cm, dł.: a) 303 cm, b) 271 cm, d) 315 cm, e) 296 cm, f) 298 cm, g) 288 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: włókno roślinne

2. MŻo/MPA/94
 Derme, Ablasi (Mossi); Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

FORMA kapelusz z miniatury posągu Stefanii Zweig 

datowanie: luty 2017 
wymiary: wys. 3 cm, śr. max. 10,4 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: gips

3. MŻo/MPA/95/a-b
 Derme, Ablasi (Mossi); Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

FORMA nogi z miniatury posągu Stefanii Zweig 

datowanie: luty 2017 
wymiary: a) wys. 1,3 cm, szer. 6,1 cm, gł. 10,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: gips
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4. MŻo/A/4083
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso (środkowa),  

Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades) 

TACADA
towanie: 2016 
wymiary: śr. 28 cm, gł. 0,5 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa

5. MŻo/A/4084
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso ok. Dori (stolica prow. Séno i reg. Sahel), Burkina Faso 

Banfora (miasto, prow. Camoe, reg. Cascades) 

KOSZYK 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 27 cm, gł. 8 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa 
 
6. MŻo/A/4085
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso ok. Dori (stolica prow. Séno i reg. Sahel)

KOSZYK
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 28 cm, gł. 8 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa

7. MŻo/A/4086
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso ok. Dori (stolica prow. Séno i reg. Sahel), Burkina Faso 

Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades) 

KOSZYK 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 28,5 cm, gł. 8,5 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa

8. MŻo/A/4087
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso ok. Dori (stolica prow. Séno i reg. Sahel), Burkina Faso 

Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

KOSZYK 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 28,5 cm, gł. 8,5 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa
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9. MŻo/A/4088
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Sori, Adjaratou;  

Burkina Faso reg. Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

KOSZYK 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 34 cm, wys. 25 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: suszone liście palmy rônier

10. MŻo/A/4089
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Sori, Adjaratou;  

Burkina Faso reg. Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

MISA na „a tieke”; może służyć jako sito; od spodu cztery nóżki 

datowanie: 2016 
wymiary: śr. 31 cm, wys. 12,5 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: włókno roślinne
 
11. MŻo/A/4090
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Sori, Adjaratou;  

Burkina Faso reg. Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

MISA na „a tieke”; może służyć jako sito; od spodu cztery nóżki 

datowanie: 2016 
wymiary: śr. 32,5 cm, wys. 13,5 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: włókno roślinne

12. MŻo/A/4091
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Sori, Adjaratou;  

Burkina Faso reg. Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

MISA na „a tieke”; może służyć jako sito; od spodu cztery nóżki 

datowanie: 2016 
wymiary: śr. 34 cm, wys. 13 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: włókno roślinne

13. MŻo/A/4092
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso reg. Cascades, Burkina 

Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

KOSZYK 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 31,5 cm, wys. 25 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: suszone liście palmy rônier
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14. MŻo/A/4093/a-b
 Fulbe (grupa etniczna), Soumana, Gountou; Niger południowy, Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

PUDEŁKO do przechowywania biżuterii 

datowanie: 2016 
wymiary: a) śr. 14 cm, wys. 10 cm; b) śr. 13,5 cm, wys. 10 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: włókno roślinne

15. MŻo/A/4094
 Mossi (grupa etniczna), Zoungrama, Gabriel; Burkina Faso (reg. Sahel),  

Burkina Faso Namsiguya (miejscowość, prow. Soum, reg. Sahel)

KOSZ 
datowanie: I dekada XXI w. 
wymiary: śr. 58 cm, wys. 30 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: łyko roślinne 
 
16. MŻo/A/4095
 Mossi (grupa etniczna); Burkina Faso (reg. Sahel), Burkina Faso Ouahigouya (miasto, prow. Yatenga, reg. Nord)

KOSZ
datowanie: I dekada XXI w. 
wymiary: śr. 37 cm, wys. 17 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: łyko roślinne

17. MŻo/A/4096
 Mossi (grupa etniczna), Sori, Adjaratou; Burkina Faso (środkowa część),  

Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

MISA 
datowanie: 2016 
wymiary: śr. 29 cm, wys. 7 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa

18. MŻo/A/4097
 Mossi (grupa etniczna); Burkina Faso (środkowa część), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

MISA zdobiony kolorowym przeplotem w fioletowo-zielone trójkąty 

datowanie: 2016 
wymiary: śr. 36 cm, wys. 9 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa
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19. MŻo/A/4098
 Mossi (grupa etniczna); Burkina Faso (środkowa część), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

MATA
datowanie: 2016 
wymiary: dł. 195 cm, szer. 94 cm, gł. 1 cm 
technika: wyplatanie 
tworzywo: trawa

20. MŻo/A/4099
 Kurumba / Mossi , Sawadogo, Adama; Burkina Faso Pobe-Mengao (gm. w prow. Soum,  

reg. Sahel), Burkina Faso Pobe-Mengao (miejscowość, prow. Soum, reg. Sahel) 

KOSZ 
datowanie: 2016 
wymiary: dł. 104 cm, wys. 40 cm, szer. 51 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, sznur plastikowy
 
21. MŻo/A/4100
 Fon (grupa etniczna), Agonkpo, Pierette (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou, Benin), Benin Abomey 

(miasto, dep. Zou, Benin)

KOSZ służy do transportu płodów rolnych 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 37 cm, wys. 31 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: łyko roślinne

22. MŻo/A/4101
 Fon (grupa etniczna), Agonkpo, Pierette (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou), Benin Abomey (miasto, dep. Zou)

KAPELUSZ
datowanie: 2017 
wymiary: śr. 30,5 cm, wys. 18 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: łyko roślinne

23. MŻo/A/4102
 Fon (grupa etniczna), Agonkpo, Pierette (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou),  

Benin Abomey (miasto, dep. Zou) 

KAPELUSIK
datowanie: 2017 
wymiary: śr. 24 cm, wys. 6,5 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: łyko roślinne
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24. MŻo/A/4103
 Fon (grupa etniczna), Agonkpo, Pierette (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou),  

Benin Abomey (miasto, dep. Zou) 

KOSZ Z UCHWYTEM
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 34,5 cm, śr. 38 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: łyko roślinne

25. MŻo/A/4104
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine; Benin ok. Abomey’u (miasto, dep. Zou),  

Benin Cotonou (największe miasto Republiki Beninu)

KOSZ służy do transportu płodów rolnych 

datowanie: 2017 
wymiary: wys. 38,8 cm, śr. 16 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: łyko roślinne 
 
26. MŻo/A/4105
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Diabate (Diula), Mammoudou; Burkina Faso reg. 

Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

ŁYŻKA 
datowanie: 2016 
wymiary: dł. 24,5 cm, szer. 3,8 cm, gł. 2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno

27. MŻo/A/4106
 Gouin (Turka, Tyéfo, Toussian, Karaboro) (grupa etniczna), Diabate (Diula), Mammoudou;  

Burkina Faso reg. Cascades, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades)

MĄTEWKA 
datowanie: 2016 
wymiary: dł. 30 cm, szer. 3,2 cm, gł. 0,8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno

28. MŻo/A/4107
 Fon (grupa etniczna), Agonkpo, Pierette (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou),  

Benin Abomey (miasto, dep. Zou) 

MIOTŁA
datowanie: 2017 
wymiary: dł. 84 cm, szer. 32 cm, gł. 4 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: suszone liście palmy
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29. MŻo/A/4108
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine; Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto) 

TORBA NA CEBULĘ
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 40 cm, śr. 47 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: włókno roślinne

30. MŻo/A/4109
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine; Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto) 

TORBA NA CEBULĘ
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 63 cm, śr. 50 cm 
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: włókno roślinne
 
31. MŻo/A/4110
 Dogon (grupa etniczna), Doumbo, Dolo (wytwórca); Mali Ogol (wieś, gm. Sanga, okr. Bandiagara, reg. Mopti), 

Mali Ogol (wieś, gm. Sanga, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

OŁTARZ RODZINNY 
datowanie: 2010–2015 
wymiary: szer. 7 cm, wys. 21 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, glina

32. MŻo/A/4111/a-b
 Betamaribe (grupa etniczna); Benin Masyw Atakory, Benin Natitingou (stolica dep. Atakora-Donga) 

NÓŻ amulet przeciwdziałający czarownikom 

datowanie: ok. 2015 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, skóra

33. MŻo/A/4112
 Fon (grupa etniczna), Tona, Philomene (Fon); Benin Abomey (miasto, dep. Zou), Benin Abomey (miasto, dep. Zou)

DZWONEK PODWÓJNY
datowanie: 2017 
wymiary: dł. 25,5 cm, szer. 7,8 cm, gł. 10 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo

34. MŻo/A/4113
 Fon (grupa etniczna), Tona, Philomene (Fon); Benin Abomey (miasto, dep. Zou), Benin Abomey (miasto, dep. Zou)

DZWONEK
datowanie: 2017 
wymiary: dł. 28,9 cm, szer. 7,3 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo
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35. MŻo/A/4114
 Fon (grupa etniczna), Tona, Philomene (Fon); Benin Abomey (miasto, dep. Zou), Benin Abomey (miasto, dep. Zou)

NÓŻ
datowanie: 2017 
wymiary: dł. 18,5 cm, szer. 2,7 cm, gł. 1,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo
 
36. MŻo/A/4115
 Mossi (grupa etniczna); Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

PROCA
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 39 cm, szer. 8 cm, gł. 2 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: aluminium, guma

37. MŻo/A/4116/a-b
 Mossi / Kurumba (grupa etniczna), Sawadogo, Samuel; Burkina Faso Ouahigouya (miasto, prow. Yatenga, reg. Nord) 

(domniemane), Burkina Faso Pobe-Mengao (miejscowość, prow. Soum, reg. Sahel)

PROCA z dwoma strzałami 

datowanie: 2016 (proca), 2010 (strzały) 
wymiary: a) wys. 35 cm, szer. 8,5 cm, gł. 2,1 cm; b) dł 54 cm, szer. 0,7 cm, śr. 0,5 cm 
technika: techniki odlewnicze, techniki kowalskie 
tworzywo: aluminium, guma, trzcina, metal

38. MŻo/A/4117
 Tellem (kultura archeologiczna), Guirou, Dagalou (Dogon); Mali Falezy Bandiagary,  

Mali Tireli (miejscowość, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

PUCHAR 
datowanie: XVI–XVII w. 
wymiary: śr. 13 cm, wys. 17,5 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

39. MŻo/A/4118/a-b
 Betamaribe (grupa etniczna), M’Po, Jeanne (wytwórca); Benin Masyw Atakory,  

Benin Natitingou (stolica dep. Atakora-Donga) 

NACZYNIE z pokrywką; służy do gotowania 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 22 cm, wys. 18 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana
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40. MŻo/A/4119
 Betamaribe (grupa etniczna), M’Po, Jeanne (wytwórca); Benin Masyw Atakora,  

Benin Natitingou (stolica dep. Atakora-Donga) 

MISECZKA służy do podawania potraw 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 19 cm, wys. 18 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana
 
41. MŻo/A/4120
 Betamaribe (grupa etniczna), M’Po, Jeanne (wytwórca); Benin Masyw Atakora,  

Benin Natitingou (stolica dep. Atakora-Donga) 

MISECZKA służy do podawania potraw 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 19 cm, wys. 11 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

42. MŻo/A/4121
 Betamaribe (grupa etniczna), M’Po, Jeanne (wytwórca); Benin Masyw Atakora, Benin Natitingou (stolica dep. 

Atakora-Donga) 

SKARBONKA
datowanie: 2017 
wymiary: śr. 10 cm, wys. 12 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

43. MŻo/A/4122
 Fon (grupa etniczna), Dagwa, Elise (wytwórca); Benin Abomey (miasto, dep. Zou), Benin Abomey (miasto, dep. Zou)

NACZYNIE na wodę 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 24 cm, wys. 22 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

44. MŻo/A/4123
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine (Fon); Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto)

NACZYNIE na wodę 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 23 cm, wys. 21 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana
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45. MŻo/A/4124
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine (Fon); Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto)

MISECZKA brak ornamentu 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 11,4 cm, wys. 4 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana
 
46. MŻo/A/4125
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine (Fon); Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto)

MISECZKA brak ornamentu 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 11,5 cm, wys. 3 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

47. MŻo/A/4126
 Fon (grupa etniczna), Photon, Celestine (Fon); Benin ok. Bohicon (miasto, dep. Zou), Benin Cotonou (miasto)

PIECYK brak ornamentu 

datowanie: 2017 
wymiary: śr. 26 cm, wys. 23 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

48. MŻo/A/4127
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Mali Timbuktu (miasto) 

GARNEK
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: śr. max. 17 cm, śr. wylewu 12 cm, wys. 8,5 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana

49. MŻo/A/4128/a-b
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Burkina Faso Pobe-Mengao (miejscowość, prow. Soum, reg. Sahel) 

STRÓJ KOBIECY dwuczęściowy z nosidełkiem na dziecko; nadruk z okazji 8 marca 2014 r. 

datowanie: brak danych 
wymiary: a) dł. 153 cm, szer. 110 cm; b) dł. 154 cm, szer. 64,5 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: bawełna

50. MŻo/A/4129
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Burkina Faso Banfora (miasto, prow. Comoe, reg. Cascades) 

WORECZEK (portfelik) 

datowanie: brak danych 
wymiary: dł. 16 cm, szer. 10 cm, gł. 0,5 cm 
technika: techniki tkackie, techniki krawieckie 
tworzywo: bawełna 
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51. MŻo/A/4130
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

TUNIKA  ciemny brąz z ornamentem 

datowanie: 2015 
wymiary: dł. 75 cm, szer. 50 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna

52. MŻo/A/4131
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

TUNIKA  kolor ciemnożółty ze zdobieniami 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: dł. 67 cm, szer. 117 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna

53. MŻo/A/4132
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

TUNIKA  paski z boku 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: dł. 73 cm, szer. 60 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna

54. MŻo/A/4133
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

SUKIENKA zielona, bez rękawów, z dwoma koralikami 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: dł. 123 cm, szer. 62 cm 
technika: techniki krawieckie 
tworzywo: tkanina fabryczna

55. MŻo/A/4134
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

SUKIENKA ciemnozielono-fioletowa, bez rękawów z czterema koralikami 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: dł. 121 cm, szer. 50,5 cm 
technika: techniki krawieckie 
tworzywo: tkanina fabryczna
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56. MŻo/A/4135
 Iworyjczycy (mieszkańcy kraju Wybrzeże Kości Słoniowej);  

Wybrzeże Kości Słoniowej ok. Abidjanu (miasto), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

LALKA lalka siedzi, w rękach trzyma koszyk 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: śr. 21 cm, wys. 16 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna

57. MŻo/A/4136
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Senegal ok. Dakaru (stolica Senegalu),  

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

LALKA miś, szmacianka 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: szer. 45 cm, dł 56 cm, gł. 10 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna

58. MŻo/A/4137
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Senegal ok. Dakaru (stolica Senegalu),  

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

LALKA matka z dzieckiem na plecach, szmacianka 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 44 cm, szer. 29 cm, gł. 10 cm 
technika:  
tworzywo: tkanina fabryczna

59. MŻo/A/4138
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Senegal ok. Dakaru (stolica Senegalu),  

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

LALKA słoń, szmacianka 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 12,5 cm, dł. 19 cm, szer. 7,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna

60. MŻo/A/4139
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Senegal ok. Dakaru (stolica Senegalu),  

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

LALKA (grzechotka), dziewczynka, szmacianka, w fartuchu elementy brzęczące 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 29 cm, szer. 10 cm, gł. 5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna
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61. MŻo/A/4140
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Senegal ok. Dakaru (stolica Senegalu),  

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso) 

LALKA
datowanie: ok. 2015 
wymiary: dł. 17 cm, wys. 7,5 cm, szer. 13,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna

62. MŻo/A/4141
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

LALKA kobieta, szmacianka, drut umożliwia utrzymanie pozycji pionowej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 25 cm, szer. 9 cm, gł. 4,8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna

63. MŻo/A/4142
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

ZABAWKA: HELIKOPTER 
datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 12 cm, szer. 13,5 cm, dł. 18,3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: blacha z puszek

64. MŻo/A/4143
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

ZABAWKA: HELIKOPTER 
datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 12,8 cm, szer. 6,7 cm, dł. 18,8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: blacha z puszek

65. MŻo/A/4144
 Burkinabe (mieszkaniec kraju Burkina Faso);  

Burkina Faso ok. Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

ZABAWKA: MOTOCYKL etykietka Air France 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 14,5 cm, szer. 5,8 cm, dł. 16 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: blacha z puszek
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66. MŻo/A/4145
 Dogon (grupa etniczna), Doumbo, Agem (z Yougo-Dogorou);  

Mali kraj Dogonów, Mali Youga-Na (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

BRANSOLETA 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: śr. 8,5 cm, wys. 3,5 cm, gł. 1,8 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: mosiądz

67. MŻo/A/4146
 Betamaribe (grupa etniczna); Benin Masyw Atakory, Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga)

BRANSOLETA
datowanie: ok. 2015 
wymiary: śr. 7,5 cm, wys. 6,3 cm, gł. 0,7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: biały metal

68. MŻo/A/4147
 Betamaribe (grupa etniczna); Benin Masyw Atakory, Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga) 

BRANSOLETA
datowanie: ok. 2015 
wymiary: śr. 7,5 cm, szer. 2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drut miedziany

69. MŻo/A/4148
 Benińczycy (mieszkańcy kraju Benin); Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga),  

Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga)

KOLIA 
datowanie: 2017 
wymiary: śr. 20 cm, gł. 2,7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: sznurek, paciorki plastikowe

70. MŻo/A/4149
 Benińczycy (mieszkańcy kraju Benin); Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga),  

Benin Natitingou (miasto, dep. Atakora-Donga)

BRANSOLETA 
datowanie: 2017 
wymiary: śr. 13,7 cm, gł. 7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina fabryczna
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71. MŻo/A/4150
 Tuareg (grupa etniczna); Mali Mopti (miasto), Mali Mopti (miasto) 

KOLIA pamiątka turystyczna, krzyż Agadesu 

datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. całk. 32 cm, dł. zawieszki 8 cm, szer. zawieszki 4,5 cm, gr./wys. zawieszki 0,1 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: nikiel, paciorki plastikowe

72. MŻo/A/4151
 Tuareg (grupa etniczna); Mali Mopti (miasto), Mali Mopti (miasto) 

KOLIA pamiątka turystyczna, krzyż Agadesu 

datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. całk. 31 cm, dł. zawieszki 7 cm, szer. zawieszki 4,5 cm, gr./wys. zawieszki 0,1 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: nikiel, paciorki plastikowe

73. MŻo/A/4152
 Tuareg (grupa etniczna); Mali Mopti (miasto), Mali Mopti (miasto) 

KOLIA pamiątka turystyczna, krzyż Agadesu 

datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. całk. 28 cm, dł. zawieszki 8 cm, szer. zawieszki 4,5 cm, gr./wys. zawieszki 0,1 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: nikiel, paciorki plastikowe

74. MŻo/A/4153
 Tuareg / Dżerma (grupa etniczna); Niger Niamey (stolica Nigru), Niger Niamey (stolica) (domniemane) 

BRANSOLETKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: śr. 8 cm, wys. (szer. obręczy) 2 cm 
technika: techniki odlewnicze, techniki jubilerskie 
tworzywo: mosiądz

75. MŻo/A/4154/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Burkina Faso ok. Gorom-Gorom (miasto), Burkina Faso ok. Gorom-Gorom (miasto) 

POJEMNIK NA KOSMETYKI
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: dł. całk. 5 cm, szer. / śr. zatyczki 2 cm, wys. 2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra
 
76. MŻo/A/4155
 Dogon (grupa etniczna), Teme, Gedeon (Dogon); Mali Yendouman (wieś, okr. Bandiagara,  

reg. Mopti), Mali Yendouman (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

RZEźBA „myśląca kobiekta” (?) 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 12 cm, szer. 10,3 cm, gł. 7,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno
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77. MŻo/A/4156
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

78. MŻo/A/4157
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

79. MŻo/A/4158
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

80. MŻo/A/4159
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
 
81. MŻo/A/4160
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
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82. MŻo/A/4161
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

83. MŻo/A/4162
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti), 

 Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

84. MŻo/A/4163
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

85. MŻo/A/4164
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
 
86. MŻo/A/4165
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
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87. MŻo/A/4166
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

88. MŻo/A/4167
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

89. MŻo/A/4168
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

90. MŻo/A/4169
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
 
91. MŻo/A/4170
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
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92. MŻo/A/4171
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

93. MŻo/A/4172
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

94. MŻo/A/4173
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

95. MŻo/A/4174
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
 
96. MŻo/A/4175
 Kéné, Allaye (Dogon); Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti),  

Mali Yendouman Atô (wieś, okr. Bandiagara, reg. Mopti)

MALOWIDŁO praca artystyczna; tematyka nawiązuje do mitologii dogońskiej 

datowanie: ok. 2015 
wymiary: wys. 3 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier
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Akcesja nr 12/21

1. MŻo/A/4176
 Rashaida (grupa etniczna); Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego),  

Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego)

KARABIN 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 74 cm, wys. 14 cm, gł. 5 cm 
technika: wyrób fabryczny zmodyfikowany przez kowala 
tworzywo: metal, drewno

2. MŻo/A/4177
 Rashaida (grupa etniczna); Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego),  

Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego)

KARABIN 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 60 cm, wys. 13 cm, gł. 6,5 cm 
technika: wyrób fabryczny zmodyfikowany przez kowala 
tworzywo: metal, drewno

3. MŻo/A/4178/a-b
 Bedża – Hadendowa (grupa etniczna); Sudan Kassala (miasto, prow. Kassala),  

Sudan ok. Sinkat (miasteczko, prow. Morza Czerwonego)

MIECZ Z POCHWĄ 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 104 cm, pochwa 99 cm, szer. 7,5 cm, gł. 4 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra

4. MŻo/A/4179/a-b
 Bedża (grupa etniczna); Sudan Kassala (miasto, prow. Kassala),  

Sudan ok. Kassala (miasto, prow. Kassala) 

MIECZ Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 108 cm, pochwa 104 cm, szer. 7,7 cm, gł. 4,7 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra

5. MŻo/A/4180
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Tayba (wieś), Sudan Tayba (wieś) 

KIJ PASTERSKI
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 109 cm, śr. 3,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno podobne do bambusa; nazwa w języku lokalnym: mezran (ara), skóra
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6. MŻo/A/4181
 Szenabla (Dar Hamid) (grupa etniczna); Sudan ok. Bara (miasto, prow. Północny Kordofan), Sudan Bara (miasto, 

prow. Północny Kordofan)

WŁÓCZNIA 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł (całkowita) 195 cm, śr. 2,3 cm; ostrze: dł. 36 cm, śr. 2,3 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: bambus, metal

7. MŻo/A/4182
 Szenabla (Dar Hamid) (grupa etniczna); Sudan ok. Bara (miasto, prow. Północny Kordofan), Sudan Bara (miasto, 

prow. Północny Kordofan)

WŁÓCZNIA 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 165 cm, śr. 2,7 cm; ostrze: dł. 41 cm, szer. 5,7 cm, gł. 0,1 cm, śr. 2,7 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: bambus, metal

8. MŻo/A/4183
 Szenabla (Dar Hamid) (grupa etniczna); Sudan ok. Bara (miasto, prow. Północny Kordofan), Sudan Bara (miasto, 

prow. Północny Kordofan)

WŁÓCZNIA 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 172 cm, śr. 2,4 cm; grot: dł. 41,5 cm, śr. 2,4 cm, gł. 0,6 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: bambus, metal

9. MŻo/A/4184
 Szenabla (Dar Hamid) (grupa etniczna); Sudan ok. Bara (miasto, prow. Północny Kordofan), Sudan Bara (miasto, 

prow. Północny Kordofan)

WŁÓCZNIA 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 160 cm, śr. 2,3 cm; ostrze: dł. 37,5 cm, szer. 2,9 cm, gł. 0,3 cm, śr. 2,8 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: bambus, metal

10. MŻo/A/4185
 Szenabla (Dar Hamid) (grupa etniczna); Sudan ok. Bara (miasto, prow. Północny Kordofan), Sudan Bara (miasto, 

prow. Północny Kordofan)

WŁÓCZNIA 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 152 cm, śr. 1,5 cm; ostrze: dł. 38,1 cm, szer. 4 cm, gł. 0,3 cm, śr. 1 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: bambus, metal
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11. MŻo/A/4186/a-b
 Bedża – Abbala (grupa etniczna); Sudan ok. Wadi Halfa (miasto, prow. Północna),  

Sudan Wadi Halfa (miasto, prow. Północna) 

SZTYLET Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 37 cm, szer. 9 cm, gł. 4,8 cm; ostrze: dł. 13 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, róg barani

12. MŻo/A/4187/a-b
 Bedża – Abbala (grupa etniczna) ; Sudan ok. Wadi Halfa (miasto, prow. Północna),  

Sudan Wadi Halfa (miasto, prow. Północna) 

SZTYLET Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 28 cm, szer. 3,5 cm, gł. 2 cm; ostrze: dł. 14,5 cm, szer. 2,2 cm, gł. 0,2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra

13. MŻo/A/4188/a-b
 Rashaida (grupa etniczna); Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego),  

Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego)

SZTYLET Z POCHWĄ 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 22 cm; ostrze: dł. 13,7 cm, szer. 4 cm, gł. 0,4 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, drewno, skóra

14. MŻo/A/4189/a-b
 Rashaida (grupa etniczna); Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego),  

Sudan ok. Suakinu (miasto, prow. Morza Czerwonego)

SZTYLET Z POCHWĄ I PASEM 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  pas: dł. 88 cm, szer. 5,8 cm; pochwa: dł. 27,5 cm, szer. 6,2 cm, gł. 3,2 cm;  

ostrze: dł. 18 cm, szer. 5,5 cm, gł. 0,4 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: drewno, metal, skóra

15. MŻo/A/4190/a-b
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Kassala (miasto, prow. Kassala),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan)

SZTYLET 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  dł. (całkowita) 31 cm, szer. 5,5 cm, gł. 3,6 cm; ostrze: dł. 15,6 cm, szer. 2,5 cm, gł. 0,4 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, skóra węża, drewno
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16. MŻo/A/4191/a-b
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Kassala (miasto, prow. Kassala),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan)

SZTYLET 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł (całkowita) 32 cm, szer. 9 cm, gł. 4,5 cm; ostrze: dł. 18,7 cm, szer. 3 cm, gł. 0,4 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, skóra węża, drewno

17. MŻo/A/4192/a-b
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Umm Herwa,  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

SZTYLET
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 31 cm, szer. 7,5 cm, gł. 4,4 cm; ostrze: dł. 7,2 cm, szer. 2,8 cm, gł. 0,5 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

18. MŻo/A/4193/a-b
 Fellata (grupa etniczna); Sudan Dar Fur (obszar, prow. Północny Kordofan),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

SZTYLET
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 29 cm, szer. 3,8 cm, gł. 1,5 cm; ostrze: dł. 16,1 cm, szer. 2,7 cm, gł. 0,3 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

19. MŻo/A/4194/a-b
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Umm Herwa,  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NÓŻ Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  dł. (całkowita) 26,5 cm, szer. 6,8 cm, gł. 1,8 cm:  

ostrze: dł. 12,7 cm, szer. 2,4 cm, gł. 0,3 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

20. MŻo/A/4195/a-b
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Mazrub (Dar Maganin),  

Sudan Mazrub (północno-centralny Sudan) 

SZTYLET Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 23 cm, szer. 6,2 cm, gł. 2,2 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno
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21. MŻo/A/4196/a-b
 Kababisz (grupa etniczna); Sudan Mazrub (Dar Maganin), Sudan Bara (miasto, Północny Kordofan)

NÓŻ Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 26,3 cm, szer. 5 cm, gł. 2 cm; ostrze: dł. 12 cm, szer. 3,3 cm, gł. 0,3 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, kość

22. MŻo/A/4197/a-b
 Fellata (grupa etniczna); Sudan Dar Fur (reg. w zachodnim Sudanie),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NÓŻ Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. (całkowita) 31 cm, szer. 3,2 cm, gł. 2 cm; ostrze: dł. 18,5 cm, szer. 2,2 cm, gł. 0,1 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

23. MŻo/A/4198/a-b
 Fellata (grupa etniczna); Sudan Dar Fur (region w zachodnim Sudanie),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NÓŻ Z POCHWĄ
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  dł. (całkowita z frędzlami) 29,5 cm, szer. 3,1 cm, gł. 1,8 cm;  

ostrze: dł. 10,7 cm, szer. 2,6 cm, gł. 0,2 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

24. MŻo/A/4199/a-b
 Fellata (grupa etniczna); Sudan Dar Fur (region w zachodnim Sudanie),  

Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

SZTYLET Z POCHWĄ
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary:  dł. (całkowita) 39,2 cm, szer. 4,5 cm, gł. 2,2 cm; ostrze: dł. 10,7 cm, szer. 3,4 cm, gł. 0,3 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra, drewno

25. MŻo/A/4200
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Tankieta (?) (wieś) 

SIEKIERKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 72,6 cm, szer. 11,4 cm, gł. 4 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, drewno
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26. MŻo/A/4201
 Somba (grupa etniczna); Benin Masyw Atakora, Benin Tankieta (?) (wieś) 

TARCZA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: śr. 37 cm, wys. 18,2 cm, gł. 0,5 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki plecionkarskie 
tworzywo: skóra, włókno roślinne

27. MŻo/A/4202
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych);  

Sudan ok. Umm Saadun (miejscowość, Darfur), Sudan Umm Saadun (miejscowość, Darfur)

SPÓDNICZKA 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. pasa 97 cm, dł. frędzli 42 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

28. MŻo/A/4203
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych);  

Sudan ok. Umm Saadun (miejscowość, Darfur), Sudan Umm Saadun (miejscowość, Darfur)

JUK 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. (max. z frędzlami) 74 cm, dł. (worka) 60 cm, szer. 25 cm, gł. 10 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

29. MŻo/A/4204
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych);  

Sudan ok. Umm Saadun (miejscowość, Darfur), Sudan Umm Saadun (miejscowość, Darfur)

TORBA 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. (z frędzlami) 36 cm, dł. (torby) 28 cm, szer. 25 cm, gł. 3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra, muszle kauri

30. MŻo/A/4205
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych);  

Sudan ok. Umm Saadun (miejscowość, Darfur), Sudan Umm Saadun (miejscowość, Darfur)

PAŁKA 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 49 cm, szer. 8,7 cm, gł. 5,3 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno
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31. MŻo/A/4206
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych);  

Sudan ok. Umm Saadun (miejscowość, Darfur), Sudan Umm Saadun (miejscowość, Darfur)

PAŁKA / BUŁAWA 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 47,3 cm, szer. 6,5 cm, gł. 6 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno – heban (babanus) (ara)

32. MŻo/A/4207
 Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy),  

Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy)

NÓŻ RZUTNY 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 39,8 cm, szer. 18 cm, gł. 0,2 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal

33. MŻo/A/4208/a-b
 Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy),  

Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy)

GRZECHOTKI 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: a) dł. 19 cm, śr. 9 cm; b) dł. 17 cm, śr. 9 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, muszle kauri, koraliki, skóra

34. MŻo/A/4209
 Nuba-Moro ew. Somba (grupa etniczna); Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy), Sudan ok. Talodi 

(miasteczko, Kordofan Południowy)

ŁUK Z GRZECHOTKĄ 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: cięciwa: 102 cm; łuczysko: dł. 107,3 cm, śr. 2,4 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno – bambus

35. MŻo/A/4210/a-d
 Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy),  

Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy)

KOŁCZAN 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  a) kołczan: dł. 49 cm, śr. 3,3 cm; b) strzały: dł. 44,2 cm, 47,5 cm, 52 cm, 57 cm, 57,5 cm; 

 c) kolce: 24 cm, 24,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, skóra, metal, kolec jeżozwierza
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36. MŻo/A/4211/a-b
 Nuba-Moro (grupa etniczna); Sudan ok. Talodi (miasteczko, Kordofan Południowy),  

Sudan ok. Talodi (miasteczko, Sudan Południowy)

KOŁCZAN 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  kołczan: dł. 46 cm, śr. 4,2 cm; strzały: dł. 56,8 cm, 65,5 cm, 64 cm, 54,5 cm (z lotkami), 43 cm (bez 

grotu, dł. grotu 13,7 cm), 69 cm (z prętem) 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, skóra, metal

37. MŻo/A/4212/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Niger ok. Agadez (miasto), Niger Agadez (miasto) 

MIECZ Z POCHWĄ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 74,5 cm, szer. 11,2 cm, gł. 3,7 cm; głownia: dł. 50 cm, szer. 4,7 cm, gł. 0,2 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra

38. MŻo/A/4213/a-b
 Masaj (grupa etniczna); Kenia Masai Mara (obszar), Kenia ok. Masai Mara (obszar) 

MACZETA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. całości 53 cm, szer. 6,2 cm, gł. 1,5 cm; głownia: dł. 37,3 cm, szer. 4,3 cm, gł. 0,2 cm
technika: wyrób ręczny, techniki kowalskie 
tworzywo: metal, skóra barwiona na czerwono

39. MŻo/A/4214
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Koketi (miejscowość),  

Sudan Koketi (miejscowość) 

AMULET
datowanie: lata 80. XX w. 
wymiary:  śr. 10 cm; futeralik 1: szer. 3,5 cm, dł. 3,1 cm, gł. 1 cm;  

futeralik 2: szer. 3,2 cm, dł. 2 cm, gł. 1,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

40. MŻo/A/4215
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Koketi (miejscowość),  

Sudan Koketi (miejscowość) 

AMULET
datowanie: lata 80. XX w. 
wymiary:  śr. 15 cm; futeralik 1: szer. 5,2 cm, dł. 4,3 cm, gł. 0,8 cm;  

futeralik 2: szer. 4,4 cm, dł. 3,2 cm, gł. 0,5 cm; futeralik 3: szer. 4,1 cm, dł. 3,5 cm, gł. 0,5 cm
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra
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41. MŻo/A/4216
 Dar Hamid (większość arabskich grup etnicznych); Sudan Koketi (miejscowość), Sudan Koketi (miejscowość) 

AMULET
datowanie: lata 80. XX w. 
wymiary:  śr. 14 cm; futeralik 1: szer. 5 cm, dł. 3,9 cm, gł. 1,2 cm; futeralik 2: szer. 4 cm, dł. 4,2 cm, gł. 1,8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

42. MŻo/A/4217/a-d
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

STRÓJ MĘSKI 
komplet 
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary:  a) dł. 91 cm, szer. (w pasie) 65 cm; b) szer. wzdłuż rękawów 120 cm, dł. 111 cm;  

c) dł. 28 cm, szer. 10 cm; d) śr. 18 cm, wys. 10 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: bawełna, skóra, metal

43. MŻo/A/4218/a-b
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NAKRYCIE GŁOWY
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: a) 146 cm x 141 cm; b) śr. 19,8 cm, wys. 2,6 cm, gł. 1,8 cm 
technika: wyrób fabryczny (?) 
tworzywo: tkanina

44. MŻo/A/4219
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NAKRYCIE GŁOWY
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: 126 x 123 cm 
technika: wyrób fabryczny (?) 
tworzywo: tkanina

45. MŻo/A/4220
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

SZAL
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 224 cm, szer. 63 cm 
technika: wyrób fabryczny (?) 
tworzywo: bawełna

46. MŻo/A/4221
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

STRÓJ (element) 

datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 408 cm, szer. 162 cm 
technika: wyrób fabryczny (?) 
tworzywo: bawełna
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47. MŻo/A/4222
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

TURBAN
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 443 cm, szer. 82 cm 
technika: wyrób fabryczny (?) 
tworzywo: bawełna

48. MŻo/A/4223
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan)

STRÓJ MĘSKI
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: wys. 138,5 cm, szer. (ramiona) 56 cm, szer. (podstawa) 106 cm 
technika: wyrób fabryczny 
tworzywo: bawełna

49. MŻo/A/4224
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

NAKRYCIE GŁOWY
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: wys. 8 cm, śr. 12,5 cm 
technika: szydełkowanie 
tworzywo: wełna

50. MŻo/A/4225
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

SZAL
datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 228 cm (bez frędzli), szer. 68,5 cm 
technika:  
tworzywo: bawełna

51. MŻo/A/4226
 Arabowie sudańscy (Sudańczycy) (grupa etniczna); Sudan, Sudan Bara (miasto, prow. Północny Kordofan) 

STRÓJ (element) 

datowanie: koniec lat 80. XX w. 
wymiary: dł. 436 cm, szer. 98,5 cm 
technika:  
tworzywo: bawełna, włóczka kolorowa, blacha
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Akcesja nr 13/21

1. MŻo/A/4227
 Fon (domniemana grupa etniczna); brak danych, Wybrzeże Kości Słoniowej Grand Bassam (miasto) 

TABLICA WRÓŻEBNA
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: śr. 28,2 cm, wys. 1,4 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno

2. MŻo/A/4228/a-b
 Songaj (domniemana grupa etniczna); brak danych, Mali Timbuktu (miasto) 

INSTRUMENT MUZYCZNY
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: a) dł. 33,2 cm, szer. 9,3 cm, gł. 4,2 cm; b) dł. 33,5 cm, szer. 9,5 cm, gł. 4,4 cm 
technika: techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno

3. MŻo/A/4229/a-b
 Songaj (domniemana grupa etniczna); brak danych, Mali Djenne (miasto) 

INSTRUMENT MUZYCZNY
datowanie: lata 90. XX w. 
wymiary: a) dł. 33,5 cm, szer. 9,3 cm, gł. 4,9 cm; b) dł. 32,4 cm, szer. 10 cm, gł. 4,8 cm 
technika: techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno

4. MŻo/Az/660
 Nepalczycy (grupa etniczna); Kathmandu (Nepal), Kathmandu (Nepal) 

MASKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, polichromia

5. MŻo/Az/661
 Chińczycy (grupa etniczna); brak danych, Kathmandu (Nepal) 

RZEźBA LEW FO Z TARCZĄ ICHING
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: brąz
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6. MŻo/Az/662/a-d
 Nepalczycy (grupa etniczna); brak danych, Nepal Badgaon (dol. Kathmandu) 

FAJKA WODNA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: brąz, srebro, drewno, trzcina, glina wypalana

7. MŻo/Az/663/a-c
 Nepalczycy (grupa etniczna); brak danych, Nepal Patan (dol. Kathmandu) 

FAJKA WODNA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: brąz, drewno, trzcina, glina wypalana

8. MŻo/Az/664/a-e
 Tybetańczycy (grupa etniczna); brak danych, Nepal 

SZTYLET
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: żelazo, mosiądz, drewno

9. MŻo/Az/665/a-b
 Nepalczycy (grupa etniczna); brak danych, Kathmandu (Nepal) 

SZTYLET
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, drewno

10. MŻo/Az/666/a-b
 Tybetańczycy (grupa etniczna); brak danych, Nepal 

SZTYLET JEDNOSIECZNY
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: żelazo, mosiądz, wełna alpaki, drewno, skóra, róg bawoli, bawełna, bambus
 
11. MŻo/Az/667/a-b
 Tybetańczycy (grupa etniczna); brak danych, Nepal 

SZTYLET
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, drewno, tkanina bawełniana, skóra
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12. MŻo/A/4230/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Gao (miasto), Mali Gao (miasto) 

MIECZ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika:  
tworzywo: żelazo, mosiądz, skóra, bawełna

13. MŻo/A/4231/a-b
 Tuareg (grupa etniczna);  

Burkina Faso ok. Gorom-Gorom (miasto), Burkina Faso Gorom-Gorom (miasto)

MIECZ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika:  
tworzywo: żelazo, mosiądz, aluminium, skóra, bawełna

14. MŻo/A/4232/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Mali Timbuktu (miasto) 

MIECZ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika:  
tworzywo: żelazo, mosiądz, aluminium, miedź, skóra, bawełna

15. MŻo/A/4233/a-b
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Gao (miasto), Mali Gao (miasto) 

NACZYNIE
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra surowa

16. MŻo/A/4234
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Bamako (stolica Mali) 

ZAWÓJ NA GŁOWĘ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: techniki tkackie 
tworzywo: bawełna

17. MŻo/A/4235
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Bamako (stolica Mali) 

LEJEK DO MLEKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: techniki obróbki drewna 
tworzywo: drewno, skóra
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18. MŻo/A/4236
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Mali Timbuktu (miasto) 

PODUSZKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

19. MŻo/A/4237
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Mali Timbuktu (miasto) 

PODUSZKA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra

20. MŻo/A/4238
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Bamako (stolica Mali) 

MATA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: techniki plecionkarskie 
tworzywo: trawa, skóra

21. MŻo/A/4239/a-d
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Timbuktu (miasto), Bamako (stolica Mali) 

ŁÓŻKO Z MATĄ
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, trawa, skóra

22. MŻo/A/4240
 Tuareg (grupa etniczna); Burkina Faso Ouadalan (prowincja), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

STOJAK NA WOREK
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, skóra

23. MŻo/A/4241
 Tuareg (grupa etniczna); Burkina Faso Ouadalan (prowincja), Ouagadougou (stolica Burkiny Faso)

STOJAK NA NACZYNIE
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno
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24. MŻo/A/4242
 Tuareg (grupa etniczna); Mali ok. Gao (miasto), Mali Gao (miasto) 

MALOWIDŁO
datowanie: 1984 
wymiary: dł. 70 cm, szer. 45,5 cm 
technika:  
tworzywo: folia

Akcesja nr 14/21

1. MŻo/Am/90
 Inka (grupa etniczna); Peru Cusco (miasto), Peru Cusco (miasto) 

INSTRUMENT MUZYCZNY 
Instrument muzyczny w formie glinianego naczynia. Naczynie – połączone dwa dzbany.  
Na jednym z nich umieszczono przedstawienie ptaka.  
Zdobione geometrycznymi i zoomorficznymi ornamentami. 
datowanie: 2021 
wymiary: wys. 16 cm; motyw zoomorficzny: 15 cm 
technika: wyrób ręczny, wypalanie, formowanie ręczne 
tworzywo: ceramika 
 
2. MŻo/Am/91
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

MISA ŚREDNIA 
datowanie: 2019 
wymiary: wys. 12 cm, podstawa 7,5-8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
 
3. MŻo/Am/92
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

DZBAN ŚREDNI 
(flasza) 
datowanie: 2019 
wymiary: wys. 21 cm, śr. wylewu 8 cm, podstawa 16 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
 
4. MŻo/Am/93
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

GARNEK
datowanie: 2019 
wymiary: wys. 13 cm, podstawa 5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
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5. MŻo/Am/94
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

GARNEK 
o rozszerzonym wylewie 
datowanie: 2020 
wymiary: wys. 13 cm, podstawa 5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 

 6. MŻo/Am/95
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

SKARBONKA 
datowanie: 2021 
wymiary: dł. całkowita 26 cm, szer. całkowita 17 cm, podstawa 8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika malowana 
 
7. MŻo/Am/96
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

MISA 
z wyodrębnionym dnem 
datowanie: 2021 
wymiary: wys. 8,5 cm, podstawa 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika malowana 
 
8. MŻo/Am/97
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

TALERZ MAŁY 
datowanie: 2018 
wymiary: wys. 6/4,5 cm, śr. 19 x 16,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
 
9. MŻo/Am/98
 Quechua (grupa etniczna); brak danych, Peru Cusco (miasto) 

LAMA 
datowanie: 2019 
wymiary: wys. 35 cm, dł. 20 cm, szer. (z koszami) 28 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna, nasiona, koraliki 
 
10. MŻo/Am/99
 Inka (grupa etniczna); Peru Cusco (miasto), Peru Cusco (miasto) 

GWIZDEK CERAMICZNY (duży) 

datowanie: 2016 
wymiary: dł. 13 cm, szer. 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
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11. MŻo/Am/100
 Inka (grupa etniczna); Peru Cusco (miasto), Peru Cusco (miasto) 

GWIZDEK CERAMICZNY (duży) 

datowanie: 2016 
wymiary: dł. 6,5 cm, szer. 3 cm, trzon 3 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: ceramika 
 
12. MŻo/Am/101
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

MAKASTER 
datowanie: 2017 
wymiary: rączka 13 cm, dł. całkowita 28,5 cm, śr. 10 x 8 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tykwa, drewno, nici bawełniane 
 
13. MŻo/Am/102
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

TUNIKA MĘSKA 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 126 cm (bez dolnych ozdób), szer. 108 cm, ramię 54 cm (x2), dolna dekoracja 4 cmtechnika: malowanie
tworzywo: tkanina syntetyczna malowana, nasiona amazońskie 
 
14. MŻo/Am/103
 brak identyfikacji etnicznej; Peru Cusco (miasto), Peru Cusco (miasto) 

PALITO DE LLUvIA 
datowanie: 2019 
wymiary: dł. 40 cm, śr. 4,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, nasiona 
 
15. MŻo/Am/104
 brak identyfikacji etnicznej; Peru Cusco (miasto), Peru Cusco (miasto) 

GRZECHOTKA 
datowanie: 2017 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: nici bawełniane 
  
16. MŻo/Am/105
 Machiguenga (grupa etniczna); brak danych, Peru Cusco (miasto) 

TUNIKA MĘSKA 
datowanie: 2014 
wymiary: dł. 117,5 cm, szer. 96 cm, ramiona 50 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna naturalna 
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17. MŻo/Am/106
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

TKANINA MAŁA 
datowanie: 2017 
wymiary: 62 x 62 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna 
 
18. MŻo/Am/107
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

TKANINA ŚREDNIA 
datowanie: 2019 
wymiary: dł. 68 cm, szer. 150 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina (płótno z wyszywanym wzorem?) 
 
19. MŻo/Am/108/a-d
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

STRÓJ KOBIECY 
datowanie: 2019 
wymiary:  bluzka: dł. 45 cm (zaokrąglony) 47 cm (prosty); pas: dł. 95 cm; spódnica: dł. 62,5 cm, szer. 158 cm; 

spódnica syntetyczna: dł. 72 cm, szer. 144 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna, tkanina syntetyczna, koraliki 
 
20. MŻo/Am/109
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

SZAL 
datowanie: 2020 
wymiary: dł. bez zakończenia 160 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna naturalna 

21. MŻo/Am/110/a-d
 Quechua (grupa etniczna); brak danych, Peru Urubamba (miasto) 

STRÓJ KOBIECY 
okrycie wierzchnie damskie (szal), żakiet damski, spódnica damska, nakrycie głowy 
datowanie: 2013 
wymiary:  szal: 88 x 94 cm; żakiet: dł. 47 cm, szer. 55 cm, rękaw 46 cm;  

nakrycie głowy: śr. (cała) 50 cm; spódnica: pas 2 x 36 cm, dł. na dole 210 cm z jednej strony
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: bawełna 
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22. MŻo/Am/111
 Quechua (grupa etniczna); brak danych, Peru Urubamba (miasto) 

KORONA 
Nakrycie głowy indian Quechua z piór w kolorze żółto-białym oraz czarno-niebieskim. 
datowanie: 2013 
wymiary: dł. 21 cm, wys. 5,5 cm 
technika:  
tworzywo: pióra amazońskie, nici bawełniane 
 
23. MŻo/Am/112/a-b
 Quechua (grupa etniczna); brak danych, Peru Urubamba (miasto) 

ZESTAW TKACKI
(wraz z rozpoczętym szalem) 
datowanie: 2013 
wymiary:  
technika:  
tworzywo: bawełna, drewno 
 
24. MŻo/Am/113
 brak identyfikacji etnicznej; Peru Pucallpa (miasto), Peru Pucallpa (miasto) 

IDOL
datowanie: 2021 
wymiary: dł. 40,5 cm (bez pióra), szer. 23,5 cm; tkanina: 23 x 20 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, nici bawełniane, pióra amazońskie

Akcesja nr 15/21

1. MŻo/A/4243
 Fang (domniemana grupa etniczna); brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
w części twarzowej biała polichromia; broda spleciona w warkocz;  
na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzedzia; 
datowanie: ok. 2000 
wymiary: dł. 35 cm, szer. 17,5 cm, gł. 4,5 cm, dł. brody 25 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, rafia
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2. MŻo/A/4244
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ZOOMORFICZNA 
krowa z rogami; w części twarzowej polichromia; część wewnętrzna wypolerowana; 
datowanie: ok 2000 
wymiary: dł. 45 cm, szer. 14,5 cm, gł. 13 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

3. MŻo/A/4245
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Bangui (stolica Republiki Śordkowej Afryki)

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
na części twarzowej polichromia, na czole ornament, czerwone usta;  
na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia; 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 33 cm, szer. 16 cm, gł. 13,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

4. MŻo/A/4246
 Sarakole (grupa etniczna) (Mali); brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia; 
datowanie: ok. 2000 
wymiary: dł. 39,5 cm, szer. 19 cm, gł. 12 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

5. MŻo/A/4247
 Lega (grupa etniczna) (Kongo); brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
wzór geometryczny na policzkach; na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia;
datowanie: ok. 2000 
wymiary: dł. 31 cm, szer. 19,5 cm, gł. 6,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

6. MŻo/A/4248
 Punu (grupa etniczna) ; Kongo / Gabon (dorzecze Ogowe), Bangui (stolica Republiki Środkowej Afryki)

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
– polichromia żółta, usta czerwone; charakterystyczny ornament na czole; na wewnętrznej stronie widoczne ślady 
ciosła lub innego narzędzia; 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 32 cm, szer. 20 cm, gł. 16,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 
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7. MŻo/A/4249
 Punu (grupa etniczna); Kongo / Gabon (dorzecze Ogowe), Bangui (stolica Republiki Środkowej Afryki) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
polichromia żółta, usta czerwone, czarna fryzura; wnętrze maski ze śladami świeżej roboty
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 23,5 cm, szer. 13,5 cm, gł. 6 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

8. MŻo/A/4250
 Chokwe (grupa etniczna) (Kongo / Angola); brak danych, Bangui (stolica Republika Środkowej Afryki) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
włosy wykonane z rafii ornament na czole; 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 22,5 cm, szer. 22 cm, gł. 13 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, rafia 

9. MŻo/A/4251
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
twarz ze spiczastym wydłużonym nosem i wyłupiastymi oczami;  
na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia; 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 27 cm, szer. 17,5 cm, gł. 8 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 

10. MŻo/A/4252
 Bambara (grupa etniczna) (Mali); brak danych, Bamako (stolica Mali) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia; twarz pokryta metalowymi taśmami
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 43 cm, szer. 16,5 cm, gł. 14,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, metal, gwoździe 

11. MŻo/A/4253
 Punu (grupa etniczna); Kongo / Gabon (dorzecze Ogowe), Bangui (stolica Republiki Środkowej Afryki) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
biała polichromia twarzy, ornament na fryzurze; wnętrze spatynowane, ślady użycia dłuta?, siekierki? 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 34 cm, szer. 23 cm, gł. 9 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno 
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12. MŻo/A/4254
 Chokwe (grupa etniczna); brak danych, Bangui (stolica Republiki Środkowej Afryki) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
ornamenty na policzkach i twarzy; na wewnętrznej stronie widoczne ślady ciosła lub innego narzędzia 
datowanie: ok. 2010 
wymiary: dł. 34 cm, szer. 20 cm, gł. 14 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, bambus, tkanina jutowa, sznurek 

13. MŻo/A/4255
 Makonde (grupa etniczna); brak danych, Tanzania Pemba (wyspa koralowa na oceanie Indyjskim) 

MASKA ANTROPOMORFICZNA 
twarz bogato zdobiona; 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika:  
tworzywo:  

14. MŻo/A/4256
 Kenijczycy (mieszkańcy Kenii); Nairobi (stolica Kenii), Nairobi (stolica Kenii) 

LALKA SZMACIANKA 
datowanie: 2011 
wymiary: wys. 24 cm, szer. 16 cm, gł. 6,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina, drut, koraliki 

15. MŻo/A/4257
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Dakar (stolica Senegalu), Dakar (stolica Senegalu) 

LALKA SZMACIANKA 
stojąca na podstawie z drutu
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 28 cm, szer. 12 cm, gł. 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina, drut 

16. MŻo/A/4258
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Dakar (stolica Senegalu), Dakar (stolica Senegalu) 

LALKA SZMACIANKA 
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 29 cm, szer. 20 cm, gł. 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina 
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17. MŻo/A/4259
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Dakar (stolica Senegalu), Dakar (stolica Senegalu) 

LALKA SZMACIANKA 
matka z dzieckiem na plecach
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 29 cm, szer. 20 cm, gł. 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina 

18. MŻo/A/4260
 Senegalczycy (mieszkańcy kraju Senegal); Dakar (stolica Senegalu), Dakar (stolica Senegalu) 

LALKA SZMACIANKA 
podstawka z drutu, matka z dzieckiem na plecach, naszyjnik z koralików luzem
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 26 cm, szer. 9 cm, gł. 6,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina, drut 

19. MŻo/A/4261
 Południowoafrykańczycy (mieszkańcy kraju RPA); brak danych, Johannesburg (stolica RPA) 

LALKA SZMACIANKA 
domniemany styl Ndebele 
datowanie: 2015 
wymiary: wys. 13,5 cm, szer. 9 cm, gł. 6 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tkanina, drut 

Akcesja nr 21/21

1. MŻo/A/4262
 Fon (grupa etniczna); Benin, Bruksela (stolica Beligii) 

RZEźBA 
Bochio des Sak-bata-Vodoun – część ołtarza. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 48,0 cm, szer. 16,5 cm, gł. 13,0 cm 
technika: obróbka drewna, techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, tkanina, muszle kauri, żelazo 

2. MŻo/A/4263/1-3
 Fon (grupa etniczna); Benin 

WĘŻE 
Dan – Węże na cześć Bóstwa Dan. Bóstwo szczęścia oraz ponownych narodzin. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. grupy: 150–180 cm 
technika: obróbka metodą kowalską 
tworzywo: żelazo, tkanina, wstążka, pióra (oś pióra) 
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3. MŻo/A/4264
 Fon (grupa etniczna); Benin, Londyn (stolica Wielkiej Brytanii) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: XX w. 
wymiary: wys. 55,5 cm, szer. 10,5 cm, gł. 13,5 cm 
technika: obróbka drewna 
tworzywo: drewno, muszle kauri, paznokieć 

4. MŻo/A/4265
 Ewe (grupa etniczna); Togo, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
Kultowe znaczenie figury, nieznany u Ewe. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 51,0 cm, szer. 18,0 cm, gł. 18,0 cm 
technika: obróbka drewna, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, tkanina, koraliki, kalebasa, skóra (amulet), muszle kauri 

5. MŻo/A/4266
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
Niniejsza figura przedstawia Bóstwo Lisa Dar. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 48 cm 
technika: obróbka drewna, techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, czaszka zwierzęcia, sznur 

6. MŻo/A/4267
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

OŁTARZ DOMOWY 
Domowy ołtarz ku czci Bóstwa Legba. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 21,0 cm, śr. 20,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: kalebasa, glina, tkanina, muszle 

7. MŻo/A/4268
 Fon (grupa etniczna); Benin, Bruksela (stolica Belgii) 

NACZYNIE OFIARNE 
Naczynie w rodzinie przeciwko czarom przynoszącym pecha. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 21,0 cm, sr. 21,8 cm 
technika: obróbka drewna, techniki rzeźbiarskie, wypalanie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, olej palmowy, terakota 
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8. MŻo/A/4269
 Fon (grupa etniczna); Benin, Benin Abomey (miasto) 

NACZYNIE OFIARNE 
Niniejsze Bochio nazywa się wśród ludu Fon Atinjanoumin. Ukończony został przez snycerza Jean Dakossi († 1970). 
Niniejsze Bochio pochodzi ze wsi Fonkpamin. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 48,0 cm, śr. 33,0 cm 
technika: obróbka drewna, techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, olej palmowy 

9. MŻo/A/4270
 Fon (grupa etniczna); Benin, Holandia Nijmegen (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 32,5 cm, szer. 12,3 cm, gł. 8,0 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, żelazo łańcuch, muszle kauri, tkanina, futro 

10. MŻo/A/4271
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Dormagen (miasto) 

RZEźBA 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 32,5 cm, szer. 12,3 cm, gł. 8,0 cm 
technika: obróbka drewna, techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, żelazo, glina, muszle kauri 

11. MŻo/A/4272
 Fon (grupa etniczna); Benin, Bruksela (stolica Belgii) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 16,0 cm, szer. 4,2 cm, gł. 4,7 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, olej palmowy, barwnik czerwony 

12. MŻo/A/4273
 Fon (grupa etniczna); Benin, Bruksela (stolica Belgii) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 22,5 cm, szer. 5,5 cm, gł. 5,2 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: drewno, olej palmowy 
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13. MŻo/A/4274
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 87,0 cm, szer. 14,0 cm, gł. 18,2 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, żelazo, kość zwierzęca 

14. MŻo/A/4275
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 97,0 cm, szer. 22,0 cm, gł. 24,5 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, żelazo, tkanina, włosy, terakota, czaszka zwierzęca 

15. MŻo/A/4276
 Fon (grupa etniczna); Benin, Benin Abomey (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 35,0 cm, szer. 16,0 cm, gł. 19,0 cm 
technika: techniki rzeźbiarskie, techniki mieszane 
tworzywo: drewno, tkanina, lusterko, włosy, muszle kauri, barwnik indigo, skała kaolin 
 
16. MŻo/A/4277
 Ouatchi (grupa etniczna); Benin, Holandia Nijmegen (miasto) 

RZEźBA 
Bochio Ouatchi 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 49,0 cm, szer. 15,5 cm, gł. 16,7 cm 
technika: techniki mieszane 
tworzywo: drewno, pióra, skorupa żółwia, ślimak, żelazo, korzeń, rafia 

17. MŻo/A/4278
 Ouatchi (grupa etniczna); Benin, Holandia Nijmegen (miasto) 

RZEźBA 
Bochio Ouatchi 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 40,0 cm, szer. 13,5 cm, gł. 13,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, żelazo, muszle kauri, koraliki, tkanina, pióra, owoce, wstążka z rafii 
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18. MŻo/A/4279
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bad Nauheim (miasto) 

NÓŻ 
Nóż do odprawiania ceremonii tronu Vodoun. 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 38,5 cm 
technika:  
tworzywo: żelazo 

19. MŻo/A/4280
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

NACZYNIE OFIARNE 
Ołtarz domowy dla Boga Gou. Bóg żelaza oraz wojny. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 19,0 cm, śr. 25,0 cm 
technika:  
tworzywo: żelazo, rafia, terakota, glina 

20. MŻo/A/4281
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Frankfurt (miasto) 

MOźDZIERZ 
Miska była używana przez Vodun – Heilern w celu przygotowania naturalnych środków leczniczych. Po poświęceniu 
powinna być w stanie wzmocnić siłę środków leczniczych, aby wywołać szybkie zdrowienie pacjenta. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 36,5 cm, szer. 14,5 cm, gł. 13,8 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 
 
21. MŻo/A/4282
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
Małe Bochio. W celu zapobiegania ukąszeniom węży. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 17,5 cm, szer. 4,7 cm, gł. 4,9 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, skóra węża 

22. MŻo/A/4283
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

ASEN 
Asen Fonów, uzdrowiciel. Niniejszy Asen został wykonany z moździerza z wytłoczonym symbolem statusu. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 65,0 cm, szer. 22,8 cm, gł. 22,8 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, żelazo, tkanina, muszle kauri, pióra 
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23. MŻo/A/4284
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBA 
Hohovi (figura bliźniacza z Hoho – Vodoun) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 20,0 cm, szer. 5,7 cm, gł. 5,2 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

24. MŻo/A/4285
 Fon (grupa etniczna); Benin, Francja Verdun (miasto) 

RZEźBA 
Bla – Bochios lub „przywiązane“ Bochios owinięte są różnymi materiałami (trochę lin, chust lub łańcuchów), używa 
się ich, aby stawić czoła różnym sytuacjom „niewoli” (choroby, impotencja). 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 23,0 cm, szer. 7,0 cm, gł. 7,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, pióra 

25. MŻo/A/4286/1-2
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBY 
Hohovi (figura bliźniacza z Hoho – Vodoun) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 14,5 cm, szer. 6,8 cm, gł. 3,6 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 
 
26. MŻo/A/4287
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Wattenscheid (dzielnica miasta Bochum) 

RZEźBA 
Hohovi (figura bliźniacza z Hoho – Vodoun) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 14,3 cm, szer. 3,2 cm, gł. 2,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

27. MŻo/A/4288
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Duisburg (miasto) 

TERAKOTA 
Bochio 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 19,0 cm, szer. 10,8 cm, gł. 11,5 cm 
technika:  
tworzywo: glina wypalana, patyna ofiarna 
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28. MŻo/A/4289
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirche (miasto) 

RZEźBA 
Wuji-Bochio. Można umieścić problemy w rzeźbie zamykając otwór w brzuchu. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 22,2 cm, szer. 7,6 cm, gł. 4,9 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

29. MŻo/A/4290
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Duisburg (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 41,0 cm, szer. 17,3 cm, gł. 20,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, kalebasa, muszle kauri 

30. MŻo/A/4291
 Fon (grupa etniczna); Benin, Anglia Church Stretton (miasto) 

MASKA 
Zastosowanie nieznane. 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika:  
tworzywo: drewno 
 
31. MŻo/A/4292
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBA 
Bla-Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 22,5 cm, szer. 8,6 cm, 6,6 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina 

32. MŻo/A/4293
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bad Nauheim (miasto) 

RZEźBA 
Bla-Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 24,0 cm, szer. 8,6 cm, gł. 16,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, wstążka 
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33. MŻo/A/4294
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Wattenscheid (dzielnica miasta Bochum) 

RZEźBA 
Bla-Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 18,0 cm, szer. 5,2 cm, gł. 7,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, muszle kauri 

34. MŻo/A/4295
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

RZEźBA 
Bochio. Nazwa dla tych przedmotów wśród ludu Fon brzmi: przedmiot chroniący przed złymi wpływami. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 23,0 cm, szer. 7,5 cm, gł. 6,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, wstążka 

35. MŻo/A/4296
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Würzburg (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 61,0 cm, szer. 11,0 cm, gł. 11,8 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, kalebasa, muszle kauri 

36. MŻo/A/4297
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: wys. 32,0 cm, szer. 9,2 cm, gł. 7,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

37. MŻo/A/4298
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

RZEźBA 
wskaźnik Fa – wyroczni 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 30,0 cm, szer. 5,1 cm, gł. 4,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina 
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38. MŻo/A/4299
 Fon (grupa etniczna); Benin, Londyn (stolica Wielkiej Brytanii) 

RZEźBA 
Hohovi 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 19,5 cm, szer. 5,1 cm, gł. 5,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

39. MŻo/A/4300
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bad Nauheim (miasto) 

TERAKOTA 
garnuszek, zastosowanie nieznane 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 9,8 cm, szer. 7,5 cm, gł. 4,4 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, kalebasa, muszle kauri 

40. MŻo/A/4301
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBA 
Janus-Bochio (dwugłowe Bochio) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 20,8 cm, szer. 4,3 cm, gł. 4,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

41. MŻo/A/4302
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

DZWON 
dzwon ceremonialny 
datowanie: koniec XIX w. / pocz. XX w.  
wymiary: wys. 22,0 cm, szer. 10,0 cm, gł. 10,0 cm 
technika:  
tworzywo: brąz 

42. MŻo/A/4303
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

ŁUK 
Łuk ceremonialny 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 24,0 cm, szer. 30,0 cm, gł. 2,0 cm 
technika:  
tworzywo: brąz 
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43. MŻo/A/4304
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 35,0 cm, szer. 17,3 cm, gł. 20,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, żelazo, wstążka 

44. MŻo/A/4305
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 51,5 cm, szer. 8,8 cm, gł. 8,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

45. MŻo/A/4306
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bad Nauheim (miasto) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 49,0 cm, szer. 11,5 cm, gł. 17,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, róg, element techniczny roweru 

46. MŻo/A/4307
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bochum (miasto) 

BUŁAWA 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 39,0 cm, szer. 2,5 cm, gł. 2,5 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

47. MŻo/A/4308
 Fon (grupa etniczna); Benin, Bruksela (stolica Belgii) 

RZEźBA 
Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 48,5 cm, szer. 17,3 cm, gł. 20,0 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, tkanina, czaszka zwierzęcia, pióra, koraliki, żelazo 
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48. MŻo/A/4309
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Kolonia (miasto) 

MASKA 
Bochio 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 21,0 cm, szer. 6,7 cm, gł. 4,3 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, pióra 

49. MŻo/A/4310
 Fon / Anago (?) (grupa etniczna); Benin, Austria St. Agatha (miasto) 

RZEźBA 
Hohovi 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 14,5 cm, szer. 6,3 cm, gł. 4,6 cm 
technika:  
tworzywo: drewno, koraliki 

50. MŻo/A/4311
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Bad Nauheim (miasto) 

RZEźBA 
Wutuji-Bochio 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 13,7 cm, szer. 3,9 cm, gł. 3,9 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

51. MŻo/Kv/21
 nie dotyczy; Paris (Francja) 

GAZETA 
L’Ilustration, Jornal Universel... Paris Mai 1851; 4 strony 
datowanie: 1851 
wymiary:  
technika: druk 
tworzywo:  

52. MŻo/A/4312
 Vodoumbo, Edoard; Benin Abomey (miasto), Benin Abomey (miasto) 

OBRAZ 
Żaba przedstawia Bóstwo Tohossou ludu Fon. 
datowanie:  
wymiary: wys. 62,0 cm, szer. 99,0 cm 
technika:  
tworzywo:  
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53. MŻo/A/4286/1
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBA 
Hohovi (figura bliźniacza z Hoho – Vodoun) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 14,5 cm, szer. 6,8 cm, gł. 3,6 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

54. MŻo/A/4286/2
 Fon (grupa etniczna); Benin, Niemcy Neunkirchen (miasto) 

RZEźBA 
Hohovi (figura bliźniacza z Hoho – Vodoun) 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. 14,5 cm, szer. 6,8 cm, gł. 3,6 cm 
technika:  
tworzywo: drewno 

55. MŻo/A/4263/1
 Fon (grupa etniczna); Benin 

WĄŻ 
Dan – Węże na cześć Bóstwa Dan. Bóstwo szczęścia oraz ponownych narodzin. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. grupy 150–180 cm 
technika: obróbka metodą kowalską 
tworzywo: żelazo, tkanina, wstążka, pióra (oś pióra)

56. MŻo/A/4263/2
 Fon (grupa etniczna); Benin 

WĄŻ 
Dan – Węże na cześć Bóstwa Dan. Bóstwo szczęścia oraz ponownych narodzin. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. grupy 150–180 cm 
technika: obróbka metodą kowalską 
tworzywo: żelazo, tkanina, wstążka, pióra (oś pióra) 

57. MŻo/A/4263/3
 Fon (grupa etniczna); Benin 

WĄŻ 
Dan – Węże na cześć Bóstwa Dan. Bóstwo szczęścia oraz ponownych narodzin. 
datowanie: 1900–1950 
wymiary: wys. grupy 150–180 cm 
technika: obróbka metodą kowalską 
tworzywo: żelazo, tkanina, wstążka, pióra (oś pióra) 
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Akcesja nr 24/21

1. MŻo/Am/114/a-b
 Aymara (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco), Peru Cusco (prowincja, region 

i stolica prowincji: Cusco) 

FLET 
Flet podwójny, 8 i 9 rzędów. Wykonany z trzciny. Pochodzi z Cusco, wyrób współczesny. 
datowanie: 2020 
wymiary: wys. 7,5 – 34,5 cm, szer. 11,5 / wys. 8 – 32 cm, szer. 10,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: trzcina 

2. MŻo/Am/115/a-b
 grupa etniczna pochodząca z Amazonii (domniemana); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco), 

Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco) 

DZWONKI / GRZECHOTKI 
instrument muzyczny umieszczany na nadgarstkach podczas tańca, używany wśród plemion amazońskich. 
datowanie: 2017 
wymiary: dł. 31,5 cm, szer. 5,8 cm 
technika: wyrób ręczny (tylko zdobienie) 
tworzywo: tkanina, nasiona 

3. MŻo/Am/116/a-b
 Quechua (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco), Peru Cusco (prowincja, region 

i stolica prowincji: Cusco) 

GRZECHOTKI 
Grzechotki andyjskie. Marakasy wykonane z tykwy z nasionami w środku. Zdobione rytem z motywami 
przedstawiającymi lamy z pasterzami. 
datowanie: 2018 
wymiary: dł. 14,5 cm x średnica 7 cm / 14 cm x 5,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: tykwa 

4. MŻo/Am/117
 Machiguenga (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco), Peru Cusco (prowincja, 

region i stolica prowincji: Cusco) 

TUNIKA DAMSKA 
datowanie: 2015 
wymiary: dł. 103 cm, szer. 91 cm; rękawy 12/13 cm; (24/26 cm) wykrój szyi 24 cm (48 cm) 
technika: wyrób ręczny, techniki tkackie 
tworzywo: bawełna naturalna 
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5. MŻo/Am/118
 Machiguenga (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco),  

Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco) 

TORBA 
Niezamykana torba, noszona z tuniką z Cuzco z poziomymi pasami. 
datowanie: 2014 
wymiary: szer. 29 cm, wys. 24 cm; podstawa: 3 cm; pasek: szer. 2 cm, dł. 77,5 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki tkackie 
tworzywo: tkanina 
 
6. MŻo/Am/119
 Machiguenga (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco),  

Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco) 

SPÓDNICA DAMSKA 
datowanie: 2015 
wymiary: dł. 68 cm, szer. 66 cm (132 cm) 
technika: wyrób ręczny, techniki tkackie 
tworzywo: tkanina bawełna naturalna 

7. MŻo/Am/120
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto, prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali),  

Peru Pucallpa (miasto, prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali) 

GOBELIN 
datowanie: 2019 
wymiary: dł. 156 cm, szer. 139 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki tkackie 
tworzywo: tkanina wyszywana 

8. MŻo/Am/121
 Machiguenga (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco),  

Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco) 

NASZYJNIK 
Naszyjnik pięciorzędowy z nasion i zwierzęcych zębów. 
datowanie: 2016 
wymiary: obwód ok. 42 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki mieszane 
tworzywo: nasiona, zęby zwierzęce 

9. MŻo/Am/122
 Machiguenga (grupa etniczna); Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco),  

Peru Cusco (prowincja, region i stolica prowincji: Cusco) 

NASZYJNIK 
datowanie: 2016 
wymiary: obwód ok. 80 cm 
technika: wyrób ręczny, techniki mieszane 
tworzywo: nasiona, zęby zwierzęce 
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10. MŻo/Am/123/a-b
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto, prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali), Peru Pucallpa (miasto, 

prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali) 

STRZAŁY Z ŁUKIEM 
datowanie: 2020 
wymiary: łuk: dł. 40,5 cm, szer. 1,4-2,4 cm (najszersze miejsce); strzały: dł. 38,5 cm, ostrze: 13 cm, śred. 1,5 cm 

technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno, pióra, nici bawełniane 

Akcesja nr 25/21

1. MŻo/Am/124
 Shipibo (grupa etniczna); Peru Pucallpa (miasto, prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali), Peru Pucallpa (miasto, 

prow.: Coronel Portillo, reg.: Ukajali) 

NASZYJNIK 
datowanie: 2021 
wymiary: dł. 37,4 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: nasiona, zęby zwierzęce 
 

Akcesja nr 26/21
1. MŻo/S/156/a-d
 Foks, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: TRUD ŚLĄSKIEJ ZIEMI 
rzeźba wieloelementowa w drewnie 
datowanie:  
wymiary: szer. 82 cm, wys. 160 cm, gł. 33 cm 
technika:  
tworzywo: drewno

Akcesja nr 27/21
1. MŻo/S/157
 Foks, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: MATKA Z DZIECKIEM
datowanie:  
wymiary: szer. 82 cm, wys. 160 cm, gł. 33 cm 
technika: rzeźbienie, malowanie 
tworzywo: kamień naturalny
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Akcesja nr 28/21
1. MŻo/S/158
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie:  
wymiary: szer. 17 cm, wys. 18 cm, gł. 14 cm 
technika: rzeźbienie 
tworzywo: drewno 

2. MŻo/S/159
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie:  
wymiary: szer. 23 cm, wys. 50 cm, gł. 27 cm 
technika: rzeźbienie 
tworzywo: drewno 

3. MŻo/S/160
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: KRZESŁO
datowanie:  
wymiary: szer. 14 cm, wys. 20 cm, gł. 20 cm 
technika: rzeźbienie 
tworzywo: kamień naturalny, granit 

4. MŻo/S/161
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
bez ramy 
datowanie:  
wymiary: szer. 62 cm, wys. 52 cm 
technika: technika własna, malarstwo olejne 
tworzywo: deska, materiał 

5. MŻo/S/162
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie:  
wymiary: szer. 30,5 cm, wys. 65 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: deska, farba olejna
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6. MŻo/S/163
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BLIźNIAK 
bez ramy 
datowanie: 1974 
wymiary: szer. 50 cm, wys. 70 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: płótno, farba olejna 

7. MŻo/S/164
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie: 2003 
wymiary: szer. 16,3 cm, wys. 41 cm 
technika: drzeworyt, technika odbitki 
tworzywo: papier 

8. MŻo/S/165
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie: 2003 
wymiary: szer. 18,2 cm, wys. 41 cm 
technika: drzeworyt, technika odbitki 
tworzywo: papier 

9. MŻo/S/166
 Michalik, Henryk; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU
datowanie: 2003 
wymiary: szer. 15,8 cm, wys. 41 cm 
technika: drzeworyt, technika odbitki 
tworzywo: papier 

Akcesja nr 29/21
1. MŻo/S/167
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający willę przy ul. Dworcowej w Żorach będącą obecnie siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych. Olej 
na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 41,5 cm, szer. 67,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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2. MŻo/S/168
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający nieistniejący budynek u zbiegu ulic Dworcowej i Pszczyńskiej w Żorach, w którym mieściła 
się restauracja i bar „Żorzanka”. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2016 
wymiary: wys. 44 cm, szer. 62,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

3. MŻo/S/169
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający willę (dawny właściciel Kutz) przy ul. Dworcowej. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany.
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 42 cm, szer. 57 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

4. MŻo/S/170
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający dom rodzinny autora usytuowany przy ul. Szerokiej w Żorach.  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 39,5 cm, szer. 53,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

5. MŻo/S/171
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający dom i kuźnię Pawła Pustelnika znajdujące się przy ul. Dworcowej w Żorach. Olej na dykcie 
w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 40,5 cm, szer. 49,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

6. MŻo/S/172
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający główną aleję na cmentarzu parafialnym przy ul. Klimka.  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2012 
wymiary: wys. 53,5 cm, szer. 37,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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7. MŻo/S/173
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek usytuowany przy ul. Szerokiej w Żorach. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2012 
wymiary: wys. 43 cm, szer. 54,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

8. MŻo/S/174
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek dworca kolejowego w Żorach od strony peronów.  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 41 cm, szer. 64 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

9. MŻo/S/175
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kościół ewangelicko-augsburski w Żorach od strony zachodniej (od ul. Stodolnej).  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 50 cm, szer. 69 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

10. MŻo/S/176
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający ciąg parterowych domów na ul. Murarskiej w Żorach. Olej na dykcie w drewnianej ramie, 
sygnowany. 
datowanie: 2014 
wymiary: wys. 45 cm, szer. 73 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne

11. MŻo/S/177
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający nieistniejący budynek Szpitala Miejskiego w Żorach, w scenerii zimowej  
od strony ul. Męczenników Oświęcimskich. Olej na płótnie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2015 
wymiary: wys. 48 cm, szer. 67,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne
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Akcesja nr 30/21
1. MŻo/S/178
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający fragment cmentarza parafialnego przy ul. Klimka, m.in. 5 nagrobków na tle fragmentu muru 
obronnego. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2009 
wymiary: wys. 53,5 cm, szer. 43,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

2. MŻo/S/179
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek usytuowany przy ul. Męczenników Oświęcimskich, będący obecnie siedzibą Banku 
Spółdzielczego w Żorach. Nad drzwiami widoczny skrót SOP. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2017 
wymiary: wys. 41,5 cm, szer. 59,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

3. MŻo/S/180
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający fragment cmentarza parafialnego w Żorach przy ul. Klimka. Olej na dykcie w drewnianej 
ramie, sygnowany. 
datowanie: 2011 
wymiary: wys. 54 cm, szer. 39 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

4. MŻo/S/181
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający murowaną kaplicę tzw. „Kościółek” z figurą Jana Nepomucena znajdującą się  
na ul. Murarskiej w Żorach. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2012 
wymiary: wys. 52 cm, szer. 42,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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5. MŻo/S/182
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający wieżę „Gichta” – ruiny pieca hutniczego, pozostałości po hucie „Waleska”  
na pograniczu Żor i Palowic. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2012 
wymiary: wys. 51,5 cm, szer. 36,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne
 
6. MŻo/S/183
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający wieżę kościoła parafialnego pw. św. św. Filipa i Jakuba w Żorach.  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 50,5 cm, szer. 36,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

7. MŻo/S/184
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kościół ewangelicko-augsburski w Żorach od strony tzw. „pastorówki” (plebanii). Olej na 
dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 40 cm, szer. 50 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

8. MŻo/S/185
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający fragment zabudowań na „małym rynku” u wylotu na ul. Szeroką w Żorach. Olej na dykcie 
w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 44,5 cm, szer. 66 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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9. MŻo/S/186
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający zabudowania nieistniejącego szpitala miejskiego od strony al. Niepodległości w Żorach. Olej 
na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 48,5 cm, szer.67,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

10. MŻo/S/187
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający nieistniejący budynek szpitala miejskiego w Żorach w scenerii zimowej  
od strony ul. Męczenników Oświęcimskich. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 48,5 cm, szer. 69 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

11. MŻo/S/188
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek byłej restauracji i baru „Żorzanka” w trakcie rozbiórki. Widok od strony zachodniej, 
od ul. Pszczyńskiej w Żorach. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 33,5 cm, szer. 48,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

12. MŻo/S/189
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek nieistniejącego starego szpitala w Żorach od strony ogrodu sąsiadującej działki. 
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 45,5 cm, szer. 62 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

13. MŻo/S/190
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający szpaler drzew w scenerii jesiennej przy ul. Smutnej w Żorach,  
prowadzącej na cmentarz katolicki. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2015 
wymiary: wys. 41 cm, szer. 52,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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14. MŻo/S/191
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający nieistniejący budynek szpitala miejskiego w Żorach w scenerii zimowej  
od strony ul. Męczenników Oświęcimskich. Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2015 
wymiary: wys. 48 cm, szer. 68 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 

15. MŻo/S/192
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek Banku Spółdzielczego w Żorach od strony ul. Męczenników Oświęcimskich. 
Akwarela na papierze, passe-partout szare, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: brak 
wymiary: wys. 19,5 cm, szer. 27,5 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 
 
16. MŻo/S/193
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający tzw. „Kościółek” – murowaną kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena na ul. Murarskiej 
w Żorach. Akwarela na papierze, passe-partout brązowe, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2011 
wymiary: wys. 27,5 cm, szer. 19 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

17. MŻo/S/194
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający wieżę „Gichta” – ruiny pieca hutniczego, pozostałości po hucie „Waleska” na pograniczu Żor 
i Palowic. Akwarela na papierze, passe-partout białe, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: ok. 2010–2015 
wymiary: wys. 29,5 cm, szer. 19,5 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

18. MŻo/S/195
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kościół ewangelicko-augsburski w Żorach od strony zachodniej  
(ul. Stodolnej). Akwarela na papierze, passe-partout piaskowe, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 11,5 cm, szer. 17 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 
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19. MŻo/S/196
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający fragment zabudowań przy ul. Szerokiej w Żorach.  
Akwarela na papierze, passe-partout białe, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2013 
wymiary: wys. 29 cm, szer. 19 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

20. MŻo/S/197
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający willę przy ul. Dworcowej w Żorach.  
Akwarela na papierze, passe-partout szare, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2011 
wymiary: wys. 19 cm, szer. 27,5 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

21. MŻo/S/198
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kościół ewangelicko-augsburski w Żorach od strony zachodniej.  
Akwarela na papierze, passe-partout szare, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2012 
wymiary: wys. 28 cm, szer. 19,5 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

22. MŻo/S/199
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający nieistniejący budynek szpitala miejskiego w Żorach w scenerii zimowej  
od ul. Męczenników Oświęcimskich. Olej na płótnie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2015 
wymiary: wys. 49 cm, szer. 69 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: płótno, farby olejne 

23. MŻo/S/200
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający budynek przy ul. Szerokiej (nr 9) w Żorach.  
Olej na dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2010 
wymiary: wys. 41 cm, szer. 48,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne 
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24. MŻo/S/201
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kościół katolicki pw. św. św. Filipa i Jakuba w Żorach od strony zachodniej. Akwarela na 
papierze, passe-partout brązowe, drewniana rama, szkło. Sygnowany. 
datowanie: 2010–2015 
wymiary: wys. 29,5 cm, szer. 22,5 cm 
technika: malarstwo akwarelowe 
tworzywo: papier, farby akwarelowe 

25. MŻo/S/202
 Pitlok, Wiktor; Żory 

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU 
Obraz przedstawiający kopalnię węgla kamiennego „Pniówek” z bramą wejściową i szybem wyciągowym. Olej na 
dykcie w drewnianej ramie, sygnowany. 
datowanie: 2009 
wymiary: wys. 35,5 cm, szer. 45,5 cm 
technika: malarstwo olejne 
tworzywo: dykta, farby olejne

26. MŻo/S/203
 Pitlok, Wiktor; Żory 

SZKICOWNIK 
Szkicownik roboczy, 25 stron zarysowanych – przeważnie portrety i architektura 
datowanie: 2010–2018 
wymiary: wys. 30 cm, szer. 20 cm 
technika: rysunek 
tworzywo: papier 

27. MŻo/MPR/23
 Stowarzyszenie „Barwy Śląska” Mikołów; Mikołów 

DYPLOM 
Dyplom obramowany o treści: „Dyplom dla p. Wiktora Pitloka za wzięcie udziału w VII edycji Konkursu Sztuki 
Intuicyjnej im. J. Morcisza”. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”, Mikołów 06.10.2016 r. datowanie: 06.10.2016 r. 

wymiary: wys. 32 cm, szer. 23 cm 
technika:  
tworzywo: papier 

28. MŻo/MPR/24
 Rotter-Płóciennik Ewa; Żory 

BIOGRAM 
Biogram Wiktora Pitloka, obramowany, przedstawiający sylwetkę i dorobek artystyczny. 
datowanie: 2010–2018 
wymiary: wys. 30,5 cm, szer. 22 cm 
technika:  
tworzywo: papier 
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29. MŻo/MPR/25
 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Orzeszu-Woszczycach; Orzesze-Woszczyce 

PODZIĘKOWANIE 
Podziękowanie obramowane o treści: Podziękowanie dla p. Wiktora Pitloka za spotkanie i ciekawe zajęcia 
artystyczne. 
datowanie: 25.09.2014 r. 
wymiary: wys. 32 cm, szer. 24 cm 
technika:  
tworzywo: papier

Akcesja nr 34/21
1. MŻo/A/4313
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

POSTAĆ LUDZKA 
Figura antropomoficzna wykonana z żelaza. 
datowanie: XIII–XVI w. (domniemany) 
wymiary: wys. 12,5 cm, szer. 5 cm, gł. 2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 

2. MŻo/A/4314
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

POSTAĆ LUDZKA 
Figura antropomoficzna wykonana z żelaza. 
datowanie: XIII–XVI w. (domniemany) 
wymiary: wys. 12,5 cm, szer. 5 cm, gł. 2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 

3. MŻo/A/4315
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

JEźDźCY
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 6,6 cm, szer./dł. 7,0 cm, gł. 1,5 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: brąz 

4. MŻo/A/4316
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

SIEDZĄCA POSTAĆ LUDZKA
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 5,5 cm, szer. 1,2 cm, gł. 2,4 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: brąz (domniemane) 
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5. MŻo/A/4317
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

BRANSOLETA
datowanie:  
wymiary: dł. 5,4 cm, szer. 3,0 cm, wys. 0,6 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: brąz (domniemane) 
 
6. MŻo/A/4318
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

ZAWIESZKA
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: dł. 5,0 cm, szer. 2,5 cm, wys. 1,2 cm 
technika: techniki odlewnicze 
tworzywo: brąz (domniemane) 

7. MŻo/A/4319
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

PUCHAR 
- trzy nogi złączona na kulistej podstawie
- na dnie resztki materii (pył, piasek) w której został znaleziony (do analizy chemicznej) 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 19,5 cm, śr. wylewu 17,2 cm, śr. podstawy 8,3 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana 

8. MŻo/A/4320
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

NACZYNIE 
–  kuliste naczynie ozdobione czterema parami guzów (podobnie jak u Dogonów) oraz podwójnym wałkiem
– na dnie resztki materii (pył, piasek, rośłiny) w której został znaleziony (do analizy chemicznej) 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 14,5 cm, śr. wewn. wylewu 12,1 cm, śr. podstawy 8,9 cm 
technika: techniki garncarskie 
tworzywo: glina wypalana 

9. MŻo/A/4321
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

PODGŁÓWEK 
– podstawa z łożem połączona dwoma wspornikami
– ornament na łożu i podporach 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 11,0 cm, szer. 16,8 cm, gł. 7,2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 
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10. MŻo/A/4322
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

PODGŁÓWEK 
– od spodu po obu stronach podstawy trójkąty 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 3,5 cm, szer. 16,1 cm, gł. 10,9 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

11. MŻo/A/4323
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

PODGŁÓWEK 
– okrągła podstawa
– ornament geometryczny na łożu 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 2,5 cm, szer. 17,4 cm, gł. 8,5 cm, śr. podstawy 7,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

12. MŻo/A/4324
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA ANTROPOMORFICZNA 
- postać kobieca (?) siedząca 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 24,8 cm, szer. 7,6 cm, gł. 9,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno palmy (?) 

13. MŻo/A/4325
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA ANTROPOMORFICZNA 
– postać stojąca z wyciągniętymi do góry rękoma
– ciężkie, twarde drewno 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 22,2 cm, szer. 5,5 cm, gł. 3,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

14. MŻo/A/4326
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA ANTROPOMORFICZNA 
– postać stojąca wykonana z ciężkiego drewna; – duża głowa ze śladami składania ofiar;
– na szyi obręcz z jasnego metalu; – na nodze metalowa obręcz (żelazo) 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 13 cm, szer. 3,4 cm, gł. 4,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 
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15. MŻo/A/4327
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA ANTROPOMORFICZNA 
– słabo zarysowane detale ciała ludzkiego 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 23,5 cm, szer. 5,5 cm, gł. 3,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

16. MŻo/A/4328
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA ANTROPOMORFICZNA 
– słabo zarysowane detale ciała ludzkiego
– pozostałości gliny lub innej materii szczególnie w dolnej części brzucha 
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 40,0 cm, szer. 5,5 cm, gł. 5,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

17. MŻo/A/4329
 Tellem (kultura archeologiczna); Mali Falezy Bandiagary, Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara)

RZEźBA PTAKA
datowanie: XIII–XVI w. 
wymiary: wys. 40,2 cm, szer. 16,2 cm, gł. 8,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

18. MŻo/A/4330
 Tellem (kultura archeologiczna) / Dogon (grupa etniczna); Mali Równina Gondo, Mali Madougou (miejscowość)

BRANSOLETA 
skręcona 
datowanie: XV w. (?) 
wymiary: śr. 5,0 cm, wys/gr. 0,4 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 

19. MŻo/A/4331
 Tellem (kultura archeologiczna) / Dogon (grupa etniczna); Mali Równina Gondo, Mali Madougou (miejscowość)

BRANSOLETA 
skręcona 
datowanie: XV w. (?) 
wymiary: śr. 5,6 cm, wys./gr. 0,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo 
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20. MŻo/A/4332
 Tellem (kultura archeologiczna) (domniemany); Mali Sanga (gmina, region Mopti,  

okręg Bandiagara), Mali Sanga (gmina, region Mopti, okręg Bandiagara) 

PODGŁÓWEK 
datowanie: XV w. (?) 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 
 
21. MŻo/A/4333
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Kamerun 

MATA
datowanie: brak danych 
wymiary: 320 x 60 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: rafia 

22. MŻo/A/4334
 brak identyfikacji etnicznej; brak danych, Kamerun 

MATA 
czarna w brązowe aplikacje geometryczne 
datowanie: brak danych 
wymiary: 320 x 60 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: rafia 

23. MŻo/A/4335
 Bamum (grupa etniczna); brak danych 

FAJKA 
ozdobna gliniana główka 
datowanie: ok. 2020 
wymiary: wys. 30,0 cm, szer. 7,5 cm, gł. 12,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: glina wypalana 

Akcesja nr 35/21

1. MŻo/A/4336
 Guidar (grupa etniczna); brak danych, Kamerun Garoua (miasto) 

TARCZA 
wzór wyciskany 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: skóra 
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2. MŻo/A/4337
 Bamileke (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Douala (miasto) 

SPÓDNICZKA
datowanie: 2021 
wymiary: wys. 80,0 cm, szer. 44 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: rafia 

3. MŻo/A/4338
 Bamileke (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Douala (miasto) 

RZEźBA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: wys. 28,5 cm, szer. 3,5 cm, gł. 3,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: kość 

4. MŻo/A/4339
 Fulbe Bororo (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Garoua (miasto) 

SPÓDNICZKA DZIEWCZĘCA 
datowanie: pocz. XXI w. 
wymiary: dł. 17,0 cm, szer. 16,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: koraliki 

5. MŻo/A/4340
 Fulbe Bororo (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Garoua (miasto) 

SPÓDNICZKA DZIEWCZĘCA trójkątna 

datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 26 cm, szer. 17,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: koraliki 

6. MŻo/A/4341
 Bayaka (grupa etniczna); brak danych, Kamerun Douala (miasto) 

RZEźBA
datowanie: koniec XX w. 
wymiary: wys. 41,0 cm, szer. 14,0 cm, gł. 16 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

7. MŻo/A/4342
 Bakongo (grupa etniczna); brak danych, Kamerun Douala (miasto) 

RZEźBA 
fetysz gwoździowy (jeż? dwugłowy) 
datowanie: koniec XX w. 
wymiary: wys. 19,0 cm, szer. 38,5 cm, gł. 20,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 
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8. MŻo/A/4343
 Fang (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Kirbi (miasto) 

MASKA 
ozdobna 
datowanie: ok. 2020 
wymiary: wys. 17,0 cm, szer. 15,0 cm, gł. 9,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: glina wypalana, tkanina, muszle kauri 

9. MŻo/A/4344
 Fang (domniemana grupa etniczna); brak danych, Kamerun Kirbi (miasto) 

MASKA 
ozdobna 
datowanie: ok. 2020 
wymiary: wys. 18,0 cm, szer. 12,5 cm, gł. 10,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: glina wypalana 

10. MŻo/A/4345
 Fang (grupa etniczna); brak danych, Kamerun Douala (miasto)

RZEźBA 
głowa kobiety 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: wys. 44,0 cm, szer. 21,0 cm, gł. 23,0 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: drewno 

11. MŻo/A/4346/a-b
 Duupa (grupa etniczna); Kamerun okolice Poli (miejscowość), Kamerun wioska w okolicy Poli (miejscowość)

NÓŻ
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary:  
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: żelazo, drewno, skóra 

Akcesja nr 55/21
1. MŻo/A/4347
 Sorko (grupa etniczna, Niger); Niger (brzeg rzeki Niger), Niger 

HARPUN NA HIPOPOTAMY 
sznur owinięty wokół pływaka 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 223 cm, śr. pływaka 8,7 cm, śr. drzewca 3 cm, szer. grotu 4,5 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: żelazo, drewno, sznur 
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2. MŻo/A/4348/a-b
 Salampasu (grupa etniczna, Demokratyczna Republika Kongo); brak danych, Europa 

MIECZ W POCHWIE 
zdobiona rękojeść 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 60,1 cm, szer. 14 cm, gł. 3,6 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, skóra 

3. MŻo/A/4349
 Turkana (grupa etniczna); brak danych, Europa 

NÓŻ DO POJEDYNKÓW (?) 
okrągły z dwoma skórzanymi ochraniaczami 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: śr. 13 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, skóra 

4. MŻo/A/4350/a-b
 Berberowie (grupa etniczna, Algieria); brak danych, Europa 

SZTYLET 
ornament na ostrzu i rękojeści 
datowanie: lata 20-30 XX w. 
wymiary: dł. 42,2 cm, szer. 3,5 cm, gł. 2,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, mosiądz, drewno 

5. MŻo/A/4351/a-b
 Berberowie (domniemana grupa etniczna, Algieria / Maroko?); brak danych, Europa 

SZTYLET 
ornament na ostrzu i rękojeści (tworzy trudny do identyfikacji motyw – róg krowy?) i pochwie; uchwyt na pasek 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 41 cm, szer. 3,5 cm, gł. 2,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, tworzywo sztuczne, drut, skóra, drewno 

6. MŻo/A/4352/a-b
 Berberowie (domniemana grupa etniczna, Algieria / Maroko?); brak danych, Europa 

SZTYLET 
ornament na ostrzu i rękojeści (tworzywo trudne do określenia – róg krowy?) 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 43,5 cm, szer. 3,5 cm, gł. 1,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, tworzywo sztuczne, skóra, drewno 
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7. MŻo/A/4353/a-b
 Tuareg (domniemana grupa etniczna); brak danych, Europa 

NÓŻ Z POCHWĄ 
na ostrzu ornament 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: nóż: dł. 30 cm, szer. 3,2 cm, gł. 2,5 cm; pochwa: dł. 29 cm (z frędzlami), szer. 4,2 cm, gł. 1,7 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, drewno, skóra 

8. MŻo/A/4354/a-b
 Hausa (grupa etniczna, Nigeria); brak danych, Europa 

SZTYLET Z POCHWĄ NA RAMIĘ
datowanie: ok. 1920 
wymiary: sztylet: dł. 38 cm, szer. 6,5 cm, gł. 2,3 cm; pochwa: dł. 26 cm, szer. 5,2 cm, gł. 1,2 cm 
technika: wyrób ręczny 
tworzywo: metal, drewno, skóra 

9. MŻo/A/4355
 Yela (grupa etniczna, Kongo); brak danych, Europa 

NÓŻ 
drewniana rękojeść owinięta drutem 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 21,6 cm, szer. 4 cm, gł. 2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, drut miedziany 

10. MŻo/A/4356
 Tutsi (grupa etniczna) (również Hutu, Rundi, Hima, Havu, Hunde...); brak danych, Europa 

NARZĘDZIE TORTUR (?) 
rękojeść ozdobiona postacią męską 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 95 cm, szer. 6 cm, gł. 8 cm 
technika: techniki kowalskie, techniki rzeźbiarskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

11. MŻo/A/4357
 Mongo (grupa etniczna, Kongo); brak danych, Europa 

SZTYLET 
rękojeść owinięta taśmą metalową, wykończona miedzią 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 56,3 cm, szer. 13,6 cm, gł. 5,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, miedź 
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12. MŻo/A/4358
 Songye (grupa etniczna, Kongo); brak danych, Europa 

NÓŻ 
rzeźbiona drewniana rękojeść 
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 23,6 cm, szer. 4 cm, gł. 3,2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

13. MŻo/A/4359
 Azande (grupa etniczna); brak danych, Europa 

NÓŻ RZUTNY 
na końcówce ostrza ornament geometryczny 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 80,5 cm, śr. rękojeści 4,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, drut miedziany 

14. MŻo/A/4360
 Tutsi (grupa etniczna); brak danych, Europa 

NÓŻ GOSPODARCZY 
drewniana rękojeść, ornament piroplastyczny 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 28 cm, szer. 3 cm, gł. 2,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

15. MŻo/A/4361/a-b
 Tiv (grupa etniczna, Nigeria); brak danych, Europa 

NÓŻ DO POJEDYNKÓW 
niewielkie grudki mosiądzu na rękojeści i ostrzu, delikatny ornament na ostrzu i pochwie 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 30,8 cm, szer. 4,3 cm, gł. 5,6 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, mosiądz, skóra 

16. MŻo/A/4362
 Danakil (grupa etniczna, Somalia); brak danych, Europa 

SZTYLET 
rękojeść drewniana 
datowanie: II poł. XX w. 
wymiary: dł. 40,5 cm, szer. 4,3 cm, gł. 1,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 
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17. MŻo/A/4363
 Tebu / Tubu (grupa etniczna; Czad, Sudan, Libia); brak danych, Europa 

SZTYLET 
rękojeść ze skóry węża 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 49,2 cm, szer. 6,5 cm, gł. 2,3 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, skóra węża (tworzywo domniemane) 

18. MŻo/A/4364
 Boa (grupa etniczna, Kongo); brak danych, Europa 

MIECZ 
ornament na ostrzu 
datowanie: koniec XIX w. 
wymiary: dł. 65 cm, szer. 8 cm, gł. 3 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, drut miedziany 

19. MŻo/A/4365
 Poto (grupa etniczna); brak danych, Europa 

MIECZ 
bogaty ornament na ostrzu 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 58 cm, szer. 8 cm, gł. 5,5 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, skóra 

20. MŻo/A/4366/a-b
 Szona (grupa etniczna); brak danych, Europa 

MIECZ W POCHWIE
datowanie: pocz. XX w. 
wymiary: dł. 50 cm, szer. 4,8 cm, gł. 4 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, drut mosiężny

21. MŻo/A/4367
 Bateke (grupa etniczna; Kongo, Gabon); brak danych, Europa 

TASAK 
rękojeść obita blachą 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 43,2 cm, szer. 6,3 cm, gł. 6,4 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, tworzywo sztuczne, blacha (biała i żółta) 
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22. MŻo/A/4368
 Masaj (grupa etniczna); brak danych, Europa 

PAŁKA BERŁO
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 60,4 cm, śr. 4,6 cm (głowica) 
technika: techniki snycerskie 
tworzywo: drewno 

23. MŻo/A/4369
 Zulu (grupa etniczna, RPA); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
brak toku 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 125,7 cm; grot: szer. 3,2 cm, gł. 0,7 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

24. MŻo/A/4370
 Tebu / Tubu (grupa etniczna, Czad); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
(oścień); brak toku, na końcówce drzewca owijka z drutu; grot z zadziorami (być może broń myśliwska) 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 130 cm, śr. drzewca 1,4 cm, szer. grotu 2,8 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno, drut miedziany 

25. MŻo/A/4371
 Danakil (grupa etniczna); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 188,5 cm, śr. drzewca 1,5 cm, szer. grotu 6,2 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

26. MŻo/A/4372
 Lega (grupa etniczna, Kongo); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
brak toku 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 193,5 cm, śr. drzewca 2,1 cm, szer. grotu 6,6 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 
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27. MŻo/A/4373
 Kikuju (grupa etniczna); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
tok o przekroju czworokątnym 
datowanie: I poł. XX w. 
wymiary: dł. 202 cm, śr. drzewca 2 cm, szer. grotu 5,3 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

28. MŻo/A/4374/a-b
 Masaj (grupa etniczna, Tanzania); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
rozkładana, tok o przekroju czworokątnym 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 197,5 cm, śr. drzewca 2,1 cm, szer. grotu 4,7 cm 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 

29. MŻo/A/4375/a-b
 Turkana (grupa etniczna, Kenia); brak danych, Europa 

WŁÓCZNIA 
rozkładana, tok o przekroju okrągłym 
datowanie: poł. XX w. 
wymiary: dł. 221 cm, śr. drzewca 1,8 cm, szer. grotu 
technika: techniki kowalskie 
tworzywo: żelazo, drewno 
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Finansowanie zakupów kolekcji

Do roku 2014 zakupy realizowane były z dotacji podmiotowej. Od roku 2014 realizowane są rów-

nież z dotacji celowej, co wynika z odpowiednich zapisów w „Wieloletniej prognozie finansowej 

miasta”. W ramach projektu realizowana jest również koncepcja posągów rozlokowanych wokół 

muzeum, poświęconych polskim odkrywcom i podróżnikom oraz osobom związanym z miastem.

Dofinansowanie zakupu muzealiów
Na podstawie Umowy nr 8/2021/RZM/NIMOZ z dnia 08.06.2021 r. dotyczącej dofinansowa-

nia zadania w ramach programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych” ze środków finansowych 

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów muzeum otrzymało środki w  kwo-

cie 100 328,00 zł na „Zakup kolekcji saharyjskiej do zbiorów  
Muzeum Miejskiego w Żorach”.

O zakupionej kolekcji
Kolekcja saharyjska ze zbiorów dr. Adama Rybińskiego obejmuje 
zespół 116 obiektów opisujących kultury zlokalizowane geograficznie w strefie Sahary. 

Na kolekcję składają się przedmioty pochodzące przede wszystkim z jej zachodniej części oraz te-

renów przyległych jako naturalnego obszaru przenikania się kultur. Daje ona w ten sposób spójny 

obraz kulturowy o znacznej wartości poznawczej.

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

450 000,00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Finansowanie zakupów w latach 2001-2022

środki finansowe



182

Trzon kolekcji budują przedmioty z kręgu saharyjskiego, w którym dominują obiekty tuareskie. Od 

północy sąsiaduje z nim Magreb reprezentowany przez obiekty Kabylów, od zachodu Wybrzeże 

Atlantyku prezentuje wyroby Maurów. Od południa z Saharą graniczy Sahel, zdominowany przez 

pasterskich Fulbów, którzy zamieszkują obszar od Senegalu po Kamerun.

Kolekcja saharyjska odpowiada terenom badawczym dr. Adama Rybińskiego, który od połowy lat 70. 

XX w. prowadził samodzielne badania etnologiczne nad ludami zachodniej części Sahary i terenów 

przyległych. Rozległa wiedza i doświadczenie terenowe, jakie pozyskał w ich trakcie, stanowią pro-

bierz wartości obiektów pozyskanych do kolekcji. Wszystkie obiekty cechuje wiarygodność etnogra-

ficzna, ale również kolekcjonerska w zakresie danych ewidencyjnych (miejsce pochodzenia i nabycia).

Najstarsze zakupy pochodzą z okresu 1974–1975 z Algierii, ostat-
nie zaś są efektem poszukiwań w antykwariatach głównie we 
Francji (XXI w.). W zdecydowanej większości są to przedmioty używane i autentyczne. 

Należy jednak podkreślić świadomość kolekcjonera w zakresie rejestracji zmian kulturowych, co 

widoczne jest w nabywaniu obiektów charakteryzujących się wpływami obcymi w zakresie zdobie-

nia i formy, czasami wskazującymi przeznaczenie na potrzeby handlu turystycznego. Zaznaczyć 

jednak należy, że w przypadku kultur tradycyjnych Afryki częstym zjawiskiem jest wykorzystywa-

nie nowych rozwiązań zarówno w życiu codziennym, jak i w relacjach ekonomicznych z turystami.

Obiekty były pozyskiwane przez kolekcjonera:

•	 w trakcie prowadzonych badań – w obozach koczowników, na lokalnych targach i w sklepikach 

(często pełniących funkcję antykwariatów na potrzeby rynku turystycznego);

•	 w antykwariatach Europy Zachodniej, zwłaszcza francuskich z uwagi na aspekt polityki kolo-

nialnej państwa;

•	 lub za pośrednictwem platformy handlowej (eBay), platformy aukcyjnej (Catawiki) oraz ofert 

domu aukcyjnego Drouot.
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Uzasadnienie zakupu kolekcji

W zbiorach Działu Kultur Pozaeuropejskich znajdują się:

•	 74 obiekty zdefiniowane pod względem przynależności etnicznej jako tuareskie;

•	 87 obiektów opisanych jako fulbejskie;

•	 1 obiekt stanowi przykład ceramiki kabylskiej.

Na tę niewielką kolekcję składają się ozdoby, biżuteria, przedmioty codziennego użytku, elemen-

ty stroju, militaria oraz elementy wyposażenia domostwa i przedmioty wykorzystywane podczas 

transportu pomiędzy obozowiskami. Zdecydowana większość obiektów to przedmioty współcze-

sne, pochodzące z końca XX w. i początku XXI w.

Celem polityki gromadzenia zbiorów muzeum jest budowa 
reprezentatywnych kolekcji, które mogą stać się bazą opracowań naukowych, opi-

sując w sposób jak najbardziej pełny kultury pozaeuropejskie.

Kolekcja saharyjska nie tylko uzupełniła zbiory muzealne, ale przede wszystkim wzbogaciła je 

o obiekty pochodzące z okresu połowy XX wieku i lat wcześniejszych, sięgając do wieku XIX. 

Umożliwi to w przyszłości pokazanie zmian, jakie zaszły w kulturach nomadycznych będących 

przedmiot badań muzealnych.

Zgodnie z projektem naukowym „Obiekt muzealny w procesie globokulturalizacji” muzeum po-
przez nabywane zbiory opisuje dynamicznie zachodzące we współ-
czesnym świecie zmiany kulturowe. Badania nad globokulturalizacją koncentrują się 

wokół problemów transformacji, którym podlegają kultury tradycyjne pod wpływem procesów globali-

zacyjnych. Efektem prowadzonych prac jest rejestracja zmian oraz recepcja wpływów przez tradycyjne 

kultury na wybranych obszarach kulturowych, przede wszystkim Afryki Zachodniej.

Zakup kolekcji saharyjskiej wpisuje się w plany rozwojowe ko-
lekcji muzealnej 2021–2025 w zakresie budowy tak zwanych kolekcji ratunkowych, 

ukierunkowanych na rejestrację zanikających kultur grup mniejszościowych na obszarze Afryki na 

północ od równika (grupy etniczne zamieszkujące w Afryce od strefy leśnej i sawann w stronę 

Morza Śródziemnego), w tym rozbudowę subkolekcji z terenów Mauretanii i Nigru.

Pozyskanie kolekcji saharyjskiej ma również wymiar ratunkowy. Kolekcjoner nie ma możliwości 

przechowywania kolekcji w odpowiednich warunkach, czego efektem jest postępujące, fizyczne 

zniszczenie przedmiotów. Pod uwagę należy wziąć również fakt, że kolekcja w takim stanie może 
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nie przetrwać i ulegnie rozproszeniu. Celem muzeum w tym zakresie jest zapewnienie jej spójno-

ści i zachowanie dla potomności jako efektu dorobku polskiego badacza i jego wkładu w rozwój 

wiedzy o kulturach pasterskich Sahary.

Zakup kolekcji saharyjskiej ma istotne znaczenie dla rozwoju kolekcji afrykańskiej muzeum:
•	 wzbogaca ją o unikalne obiekty, często już niedostępne w terenie,

•	 rozbudowuje informację kulturową w oparciu o nowe rodzaje i typy obiektów,

•	 pozwala na budowę wizji rozwoju kultury i jej przemiany na podstawie obiektu muzealnego,

•	 umożliwia zachowanie wiedzy o tradycyjnych kulturach ludów pasterskich z terenów Sahary, za-

nikających współcześnie pod wpływem zmieniających się warunków życia (funkcja ratunkowa),

•	 wpisuje się w  zadania muzeum, jako instytucji dokumentującej pracę polskich badaczy 

i naukowców.
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Polityka kolekcjonerska

Za budowę kolekcji, ich jakość i komplementarność odpowiadają kuratorzy zbiorów.

Dla kolekcji Działu Historii i Kultury Regionu (DHR) i Działu Kultur Pozaeuropejskich (DKP) funkcję 

tę pełnią:

•	 DHR – adiunkt Jacek Struczyk, który odpowiada za budowę kolekcji działu od roku 2004;

•	  DKP – kustosz Lucjan Buchalik (dyrektor muzeum), który odpowiada za budowę wszystkich-

kolekcji pozaeuropejskich, będąc jednocześnie kuratorem specjalnym mającym uprawnienia-

do stosowania procedury uproszczonej nabywania obiektów.

Takie rozwiązanie skutkuje spójnością kolekcji tworzonej według autorskich koncepcji osób odpo-

wiedzialnych. Działania Komisji wyceny i zakupów polegają na doradztwie i opiniowaniu propono-

wanych zakupów oraz pomocy w ich pozyskiwaniu.

W kolekcjach dominują zbiory historyczne (dokumenty, zdjęcia itp.) dotyczące miasta oraz etno-

graficzne w zakresie regionu i kultur pozaeuropejskich (przedmioty codziennego użytku, sztuka 

itp.). Takie ukierunkowanie zapewnia stworzenie kolekcji interesującej dla odbiorcy, dobrej mery-

torycznie dla specjalistów i akceptowanej przez organizatora.

Kalendarium kuratorskie

Marzec
•	 Rozmowa telefoniczna z ks. prof. Jerzym Skrabanią na temat losów zbiorów księży werbistów 

znajdujących się w muzeum w Sankt Augustin. Aktualnie muzeum jest zamknięte, nikt się 

nim nie opiekuje.

•	 Wizyta u  pani Teresy Ponińskiej-Truszyńskiej w  Warszawie, której mąż pracował dwa lata 

w Gwinei, w sprawie darowizny.

•	 Wizyta u dr. Adama Rybińskiego w Pruszkowie w sprawie zakupu jego kolekcji.

•	 Maciej „Magura” Góralski kurator z Muzeum Azji i Pacyfiku zaproponował przekazanie w da-

rze zbiorów japońskich po swoim ojcu.

Kwiecień
•	 Odbiór daru (oleodruk o  tematyce religijnej) od państwa Heroków z  Żor dla Działu Historii 

i Kultury.

•	 Wizyta u pana Dawida Cichego w sprawie kolekcji regionalnej Róży Cichy-Jania.
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•	 Pan Sławomir Krysik z  Kobyłki przekazał w  darze obiekty pozyskane w  czasie wypraw 

badawczych w Sudanie w roku 1985 i Beninie w roku 1987.

Maj
•	 Odbiór od pana Dawida Cichego około 100 obiektów etnograficznych z kolekcji Róży Cichy-Ja-

nia. Obiekty włączone zostaną do zbiorów Działu Historii i Kultury jako dar.

•	 Rozpoczęcie rozmów z panem Janem Zimonczykiem, kuratorem społecznym wystawy czaso-

wej „Praca-pasja-przyjaźń. Historia kopalni ZMP-Żory”, w sprawie pozyskania obiektów eks-

ponowanych na niej.

Czerwiec
•	 Zakup od pana Jerzego Janika trzeciej części „Kolekcji Kresowiaka”. Kilka obiektów zostało 

przekazanych przez niego w darze, pozostała część zbiorów została zwrócona.

•	 Rozmowa z Prezydentem Miasta w sprawie ochrony prawnej dzieł żorskich artystów poprzez 

wpisanie prac do inwentarza muzealnego w kontekście przyszłej funkcji „Spichlerza sztuki”.

•	 Telekonferencja ze  współwłaścicielami kolekcji amazońskiej celem wyjaśnienia formalności 

związanych z przygotowaniem wniosku o grant na zakup kolekcji do Narodowego Instytutu 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Lipiec
•	 Wizyta w  Szczecinie u  prof. Jacka Łapotta. Odbiór obiektów przeznaczonych do zakupu 

(uzupełnienie kolekcji tuareskiej oraz na wystawę „Polskie poznawanie świata”).

•	 Spotkanie z prof. Maciejem Ząbkiem w sprawie nabycia kolekcji sudańskiej.

Sierpień
•	 Spotkanie z Prezesem Funduszu Górnośląskiego Krystianem Stępniem w sprawie współ-

pracy na terenie zachodniej części Sahelu oraz sponsorowania zakupu obiektów jakuckich 

i kolekcji żorskich artystów.

•	 Wizyta kolekcjonerów z Niemiec – Gustava Wilhelma i Birgit Scholthauer. Podczas spotkania 

omówiono przekazanie 50 obiektów kultury Fon (rzeźby, ołtarze, obiekty sacrum) oraz około 

20 sztuk broni z XIX w.

•	 Odbiór daru (oleodruk o tematyce religijnej) od pana Jana Psoty dla Działu Historii i Kul-

tury Regionu.
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Październik
•	 Wyjazd do Marl w celu odbioru daru ponad 50 obiektów głównie kultury Fon.

•	 Przywóz obrazów o  tematyce żorskiej zmarłego w  roku 2021 artysty nieprofesjonalnego 

Wiktora Pitloka. Część kolekcji zostanie zakupiona, pozostałe obrazy zostaną przekazane 

przez syna w darze dla muzeum.

Listopad
•	 Wizyta w galerii Stanisława Gerarda Trefonia w Rudzie Śląskiej w celu omówienia możliwości 

pozyskania do zbiorów muzeum „Kolekcji Sztuki Intuicyjnej Barwy Śląska”.

•	 Spotkanie z panią Joanną Więcław z Wrocławia w sprawie przekazania obiektów pozyskanych 

w Nigerii na przełomie lat 70. i 80. XX w.

•	 Zakup i dar dwóch rzeźb żorskiego artysty Henryka Foksa, które eksponowane były w trakcie 

wystawy czasowej „Rzeźba”.

•	 Zakup obiektów (rzeźb, obrazów i drzeworytów) autorstwa żorskiego artysty Henryka Micha-

lika, które prezentowany były na wystawie czasowej „Retrospektywa”.

Grudzień
•	 Zakup kolejnej partii obiektów (w większości broni) od dr. Adama Rybińskiego.

•	 Rozpoczęcie procedury akcesyjnej wybranych obiektów (ok. 100 szt.) prezentowanych na 

wystawie „Praca-pasja-przyjaźń. Historia kopalni ZMP-Żory”.

•	 Rozmowa telefoniczna, wymiana maili i  rozpoczęcie negocjacji z prywatnym kolekcjonerem 

w sprawie pozyskania obrazu F.A. Bimlera o tematyce marynistycznej.

Opracowywanie zbiorów
W roku 2021 w pełni opracowano w bazie ewidencji muzealnej MONA 222 obiekty, zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewi-

dencjonowania zabytków w muzeach, co stanowi 39,36% pozyskanych zbiorów. W stosunku do 

roku poprzedniego, kiedy opracowano ponad 55%, stanowi obniżenie efektywności o 15,86%.

Do roku 2021 opracowano 37,91% zbiorów.
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Stan opracowania obiektów wymaga szczególnego nadzoru i ciągłego monitoringu. Proces opra-

cowywania zbiorów jest powolny i pokazuje, że dotrzymanie 60 dni na opracowanie ewidencyjne 

wszystkich nabytków nie jest w najbliższym czasie możliwe.

Krzywa opracowania zbiorów muzealnych pozwala na zaobserwowanie intensyfikacji opracowa-

nia zbiorów w okresie przygotowania muzeum do złożenia wniosku o status muzeum rejestro-

wego w latach 2017–2018.

W 2017 roku powołano Kolegium ds. opracowania zbiorów, które nadzorowało postęp prac. 

Jego działalność w roku 2019 została czasowo wstrzymana z uwagi na realizowane projekty 

i zadania zarządcze.

Od roku 2020 wszystkie dane o obiektach na etapie akcesji wprowadza główny inwentaryzator. 

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na znaczny przyrost opracowanych nabytków w sys-

temie zwłaszcza w zakresie obiektów Działu Kultur Pozapeuropejskich,, których kurator przygo-

towuje informacje o akcesji.

 

przed 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DHR 463 47 0 12 22 0

DKP 1 312 269 159 65 343 299

MM 1 775 316 159 77 365 299

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

Stan opracowania obiektów w systemie ewidencji 
muzealnej MONA (dane wymagane)

DHR DKP MM

 

4 885 5 547 5 971 6 088 6 710 7 328 7 890

1718 1858 2174 2333 2410 2774 2991

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Postęp opracowania zbiorów muzealnych

STAN OPRACOWANO



189

Inwentaryzacja zbiorów

Dział Inwentarzy nadzorował proces akcesji zabytków oraz przedmiotów do działów gromadzą-

cych zbiory oraz Biblioteki. Główny inwentaryzator odpowiedzialny był za proces reinwentary-

zacji (przeniesienia obiektów pomiędzy inwentarzami) resygnacji (zmiany sygnatury w obrębie 

jednego inwentarza) oraz informował księgowość o  zmianach w  zakresie stanu inwentarzy, 

w tym depozytów.

W roku 2021 sporządzono 23 dokumenty reinwentaryzacyjne i wprowadzono zmiany w zakresie 

574 obiektów, klasyfikując 564 jako zabytki i 10 jako przedmioty.

W okresie od 25.08.2020 r. do 28.04.2021 r. przeprowadzono skontrum zbiorów Działu Kultur Po-

zaeuropejskich w zakresie spisu, od 1.04.2021 r. do 8.11.2021 r. w zakresie ustalenia różnic i wyja-

śnienia braków.

Spisowi poddane zostały:

•	 muzealia zaewidencjonowane we wszystkich inwentarzach zabytków,

•	 muzealia zaewidencjonowane w inwentarzu depozytów nie będące własnością muzeum,

•	 przedmioty zaewidencjonowane w inwentarzu pomocniczym „Magazyn podręczny”.
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Skontrum zrealizowane zostało w oparciu o spis z natury ręczny oraz spis w systemie ewi-

dencji muzealnej MONA. Prace komisji inwentaryzacyjnej oraz tryb prowadzenia skontrum 

zostały szczegółowo opisane w trzech sprawozdaniach z częściowego wykonania skontrum.

Działania przeprowadzone w trakcie skontrum zostały odnotowane na dwóch typach odręcznych 

list spisowych z uwzględnieniem danych o:

•	 lokalizacji obiektu, jego zabezpieczeniu, stanie zachowania oraz sposobie identyfikacji,

•	 stanie opracowania ewidencyjnego, dokumentacji fotograficznej, informacji konserwatorskiej 

oraz o sposobie oznakowaniu obiektu.

Do systemu ewidencji muzealnej MONA wprowadzono 5 769 wpisów skontrowych, zgodnie z li-

stami spisu z natury. Spisano 5 640 sztuk inwentarzowych, w tym 5 015 obiektów stanowiących 

własność muzeum oraz 536 obiektów będących depozytami.

Zgodnie z zapisami ksiąg inwentarzowych spisano obiekty o sygnaturach w zakresie:

•	 inwentarz „Afryka”; od numeru MŻo/A/1 do numeru MŻo/A/3940;

•	 inwentarz „Azja”; od numeru MŻo/Az/1 do numeru MŻo/Az/635;

•	 inwentarz „Ameryki”; od numeru MŻo/Am/1 do numeru MŻo/Am/89;

•	 inwentarz „Europa”; od numeru MŻo/Ae/1 do numeru MŻo/Ae/7;

•	 inwentarz „Australia/Oceania”; od numeru MŻo/Au/1 do numeru MŻo/Au/114;

•	 inwentarz „depozyty”; od numeru MŻo/DA/1 do numeru MŻo/DA/656.

W trakcie spisu nie stwierdzono braków w zakresie inwentarzy własnych zabytków oraz 
inwentarzy własnych przedmiotów.

Rozliczono wartość inwentarzową spisanych obiektów:

a) zabytki własne

MŻo/A/… – wartość zbiorów 1 003 224,73 zł;

MŻo/Az/… – wartość zbiorów 379 000,78 zł;

MŻo/Am/… – wartość zbiorów 27 745,00 zł;

MŻo/Ae/… – wartość zbiorów 5 346,00 zł;

MŻo/Au/… – wartość zbiorów 195 161,31 zł;

b) depozyty

MŻo/DA/… – wartość zbiorów 306 110,00 zł;
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c) przedmioty własne

MŻo/MPA/… – wartość zbiorów 4 985,26 zł. Dwa przedmioty z inwentarza pomocniczego nie 

posiadały wartości inwentarzowej.

Wartość ogólna rozliczonych zbiorów wyniosła – 1 921 573,94 zł, w tym wartość ogólna rozli-
czonych depozytów – 306 110,00 zł. Skontrum zostało zakończone pozytywnie poprzez zesta-
wienie sald pomiędzy Działem Inwentarzy a Działem Finansowo-Księgowym.

W  związku z  pracami nad całościowym skontrum zbiorów nie przeprowadzono inwentaryzacji 

kontrolnej nabytków w zakresie akcesji za rok 2020.

Dział Inwentarzy opracował dane do trzech ankiet Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów w zakresie ogólnej organizacji muzeum w roku 2020, zbiorów w latach 2017–2020 i skut-

ków pandemii Covid-19 oraz jednego sprawozdania statystycznego dla GUS.

Przechowywanie zbiorów
Zbiory Muzeum Miejskiego w Żorach zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami Rozporządze-

nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania 

zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszcze-

niem lub utratą. Kwestie bezpieczeństwa zbiorów doprecyzowane zostały w  „Polityce ochrony 

Muzeum Miejskiego w Żorach”. 

Za warunki przechowywania i zabezpieczenie zbiorów odpowiadają bezpośrednio: 

a) pracownicy odpowiedzialni za zbiory w zakresie zabezpieczenia zbiorów, 

b)  pełnomocnik dyrektora ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów w zakresie zabezpieczenia 

przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem. 

Kontrole w zakresie warunków przechowywania przeprowadza osoba pełniąca nadzór konserwa-

torski, pełnomocnik ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów oraz główny inwentaryzator.

Zbiory muzealne przechowywane są w:

a) magazynach właściwych,

b) magazynie ekspozycyjnym,

c) magazynie akcesji czasowych,

d) magazynach podręcznych,

e) na ekspozycjach stałych i czasowych.
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Muzeum przechowuje zbiory na łącznej powierzchni 1 012,36 m², w tym przypada:

a) na powierzchnię magazynową: 459,46 m²,

b) powierzchnię ekspozycyjną: 446,65 m²,

c) na pracownie naukowo-konserwatorskie: 106,25 m² (etap budowlano-remontowy).

We wszystkich magazynach i przestrzeniach traktowanych jak magazynowe obowiązują wytycz-

ne i zalecenia dokumentów:

1) Instrukcja magazynowa,

2) Zasady postępowania z muzealiami.

Przy pracy magazynowej wymagane jest założenie odzieży ochronnej i rękawiczek w celu zabez-

pieczenia bezpieczeństwa i czystości obiektów.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe są w sposób ciągły monitorowane pod względem mikro-

klimatu i bezpieczeństwa zbiorów.

Magazyny właściwe
* Z uwagi na zmiany w planach wydawniczych muzeum fotografie dokumentujące stan magazynów zostały wy-
konane w czerwcu 2022 r. Zgodnie z wytycznymi autorki koncepcji raportu powinny być one robione co roku w tym 
samym okresie, aby uzyskać wiarygodną informację o postępie prac.

Lokalizacja: Żory, al. Zjednoczonej Europy 45A

Magazyny właściwe zlokalizowane są poza siedzibą muzeum, w budynku wskazanym przez or-

ganizatora – Gminę Miejską Żory – na wniosek muzeum, które poinformowało o  konieczności 

zabezpieczenia powierzchni magazynowej dla muzeum w związku z narastającym dynamicznie 

zasobem. Wskazany przez organizatora budynek pełnił funkcje mieszkalno-usługowe i  nie był 

przystosowany do funkcji magazynowych.

Muzeum użytkowało pomieszczenia na podstawie Umów najmu nr 3/ZBM/2012 z  dnia 

1.03.2012 r. oraz 15/ZBM/2012 z  dnia 3.09.2012 r. Od 3.11.2014 r. na mocy aktu notarialnego 

Repertorium A nr 8592/2014 muzeum stało się właścicielem gruntu i nieruchomości.

W ich skład wchodzą:

1) pomieszczenia magazynowe Działu Historii i Kultury Regionu,

2) pomieszczenia magazynowe Działu Kultur Pozaeuropejskich,
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3) pomieszczenie administracyjne,

4) pomieszczenie biblioteczne,

5) inne pomieszczenia magazynowe oraz sanitarne.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich środków, proces dostosowania budynku 

został podzielony na etapy:

A. Etap przygotowania i projektowania:

1) opracowanie dokumentacji i planów architektonicznych,

B. Etap modernizacji:

2) tymczasowe dostosowanie poziomu „0” z wydzieleniem powierzchni biurowej,

3) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „-1”,

4) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „+1”,

5) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „0”.

Docelowe rozmieszczenie pomieszczeń:

POZIOM PIWNIC –  pomieszczenia magazynowe (sztuka – obiekty z drewna i włókien, etnografia, 

militaria, archeologia, maszyny rolnicze wielkogabarytowe), magazynek ma-

teriałów do zabezpieczania obiektów (kartony, płótno, papiery) oraz materia-

łów scenograficznych, magazynek skrzyń do transportu wystaw, magazynek 

techniczny); na poziomie parteru przewidziane jest stanowisko do pakowania 

i rozpakowywania wystaw objazdowych;

POZIOM PARTERU –  pomieszczenia magazynowe (sztuka – metal, etnografia – metal, tkani-

na artystyczna, etnografia – stroje, wielkogabarytowe), pomieszczenia 

biblioteki (pomieszczenie właściwe z  czytelnią oraz biurowe dzielone 

z  biurem archiwisty), pomieszczenie archiwum, magazyn książek, ma-

gazynek środków czystości;

POZIOM PIĘTRA –  pracownia konserwatorska, pracownia fotograficzna, pomieszczenia biurowe, 

magazyn materiałów podręcznych.
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Zabezpieczenie budynku – bezpieczeństwo zbiorów

Budynek jest wyposażony w odpowiedni system zabezpieczeń:

a)  antywłamaniowych (drzwi zewnętrzne o klasie odporności na włamanie RC4, kraty stalo-

we, system alarmowy podłączony do zewnętrznej firmy ochroniarskiej),

b)  przeciwpożarowych (system czujek dymowych połączonych z alarmem sygnalizacji poża-

ru, hydrant centralny, gaśnice).

Dostęp do magazynów mają tylko osoby upoważnione na podstawie:

a) odpowiedzialności za zbiory,

b) stanowiska bądź pełnionej funkcji.

Magazyny są zabezpieczone przez kontrolę dostępu systemem plombowania oraz alarmem anty-

włamaniowym i przechowywaniem kluczy w depozytarium o ograniczonym dostępie.

Budynek jest pod stałym nadzorem firmy ochroniarskiej.

Każdorazowe wejście do magazynów odnotowywane jest w „Zeszycie użytkowania magazynu” 

oraz na „Kartach wejść” do poszczególnych magazynów. Magazyny są plombowane za pomo-

cą tradycyjnego systemu (kapsle wypełnione plasteliną, w którą zanurzony jest sznurek; osoba 

plombująca odbija w masie symbol swojej referentki).
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Stan magazynów w roku 2021

Na koniec roku 2021 muzeum dysponowało czterema pomieszczeniami magazynowymi: jednym 

na poziomie „+1”, dwoma na poziomie „0” i jednym na poziomie „-1” oraz pomieszczeniem dodat-

kowym z przeznaczeniem na kwarantannę zbiorów. Wszystkie pomieszczenia zostały zlokalizo-

wane na planie ogólnym budynku i odpowiednio opisane.

W magazynach przechowywane są zbiory obu działów: Działu Historii i Kultury Regionu (DHR) 

oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich (DKP). Zbiory zostały zdeponowane w odpowiednich maga-

zynach i odpowiednio opisane.

System przechowywania:

1) Magazyn 1: obiekty DKP wrażliwe na warunki mikroklimatu (skóra, metal, tkanina),

2) Magazyn 2: obiekty wielkogabarytowe DHR, kolekcja „kolejowa”, kolekcja medali,

3) Magazyn 3: obiekty DKP – Afryka, obiekty DHR – maszyny rolnicze, meble,

4) Magazyn 4: obiekty DKP – Azja, najnowsze nabytki,

5) Magazyn 5: pomieszczenie kwarantanny.

Powierzchnia magazynowa ogólna (docelowa) wynosi 490,24 m², w tym:

1) magazyn 1 (0): 63,86 m²,

2) magazyn 2 (0): 24,04 m²,

3) pomieszczenie kwarantanny (0): 7,60 m²,

4) magazyn 3 (-1): 197,44 m²,

5) magazyn (+1): 98,65 m²,

6) pomieszczenia (+1) na etapie remontu:

•	 pracownia konserwatorska: 75,10 m²,

•	 pracownia brudna: 18,50 m²,

•	 aneks pracowni: 5,05 m².
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W  roku 2021 wyodrębniono dodatkowe pomieszczenie na poziomie „+1” (magazyn 5, izo-

latka), w  którym przeprowadzana jest kwarantanna obiektów zainfekowanych grzybami  

pleśniowymi.

W pomieszczeniu są przechowywane:

•	 obiekty wyselekcjonowane w trakcie skontrum zbiorów,

•	 obiekty z kolekcji prof. Macieja Ząbka, które zostały tam umieszczone zaraz po zakupie ze 

względu na krytyczny stan zachowania.

•	 Izolacja zakażonych obiektów pozwala na powstrzymanie dalszego procesu infekowania 

zbiorów.

W roku 2021 w magazynach nie wprowadzono żadnych zmian organizacyjnych. Z powodu skon-

trum zbiorów wstrzymano również przemieszczenia wewnętrzne.

W pomieszczeniach DKP prowadzono prace porządkowe związane z bieżącą obsługą wypożyczeń 

oraz akcesją zbiorów.

W pomieszczeniach DHR nie prowadzono żadnych prac.
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Magazyn nr 1. Stan 7.06.2022

Magazyn nr 2. Stan 7.06.2022
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Magazyn nr 2. Stan 7.06.2022

Magazyn nr 3. Stan 7.06.2022
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Magazyn nr 4. Stan 7.06.2022

pomieszczenie kwarantanny. Stan 7.06.2022
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Magazyn ekspozycyjny

Lokalizacja: siedziba muzeum, ul. Muzealna 1/2 ; Rowień, ul. Rybnicka 224A

Magazyn ekspozycyjny jest przestrzenią łączącą strefę wystawienniczą ze strefą magazyno-

wą. Specjalnym typem pomieszczenia ekspozycyjnego jest kapliczka zlokalizowana w Rowniu 

przy ul. Rybnickiej 224A, która pełni jednocześnie funkcję magazynową i religijną. Łączna po-

wierzchnia obu magazynów ekspozycyjnych wynosi: 126,12 m². W magazynach eksponowane 

są zbiory obu działów, które z uwagi na swój charakter są ciekawe, a nie zostały wykorzystane 

na wystawach, wyjątkowe nabytki, dary i interesujące zakupy.

Pomieszczenie stanowi rozwiązanie umożliwiające zaprezentowanie elementów pracy muzealni-

ka na co dzień niewidocznych. Tutaj prezentowane są metody, w jaki sposób obiekty są zabezpie-

czane, jak są one przechowywane, oznaczane i klasyfikowane. Czasowo aktywowane jest stano-

wisko do opracowywania i konserwacji zbiorów.

Magazyn ekspozycyjny w siedzibie muzeum odpowiednio opisany i jest nadzorowany przez pra-

cowników odpowiedzialnych za zbiory.

W obu magazynach obowiązują wszystkie przepisy stosowane w odniesieniu do magazynów 

właściwych. Dostęp do magazynów jest ograniczony (zgodny z wykazem osób uprawnionych 

sporządzonym przez pełnomocnika dyrektora ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów). Maga-

zyny są w sposób ciągły monitorowane i zabezpieczone dodatkowym alarmem. W przypadku 

kapliczki w Rowniu nadzór bezpośredni pełni opiekun społeczny, współpracujący z Muzeum 

na mocy porozumienia. Opiekun ma uprawnienia dostępu, każde wejście odnotowuje w „Ze-

szycie użytkowania magazynu”.

Analiza warunków klimatycznych panujących w magazynach w siedzibie muzeum (magazyn eks-

pozycyjny, magazyn akcesji czasowych) dokonywana jest zgodnie z  wytycznymi konserwatora. 

Wydruki pomiarów rocznych przechowywane są w teczkach oraz w formie plików elektronicznych.

W roku 2021 w pomieszczeniu nie wprowadzono zmian aranżacyjnych, zachowując dotychczasowy 

układ. Prowadzone były tylko prace porządkowe związane z bieżącymi nabytkami i ruchem wy-

stawowym obiektów.
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Magazyn ekspozycyjny. Stan 3.06.2022
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Magazyn akcesji czasowych

Lokalizacja: siedziba Muzeum, ul. Muzealna 1/2

Magazyn akcesji czasowych to wydzielona przestrzeń w obrębie magazynu ekspozycyjnego i ma-

gazynu podręcznego. W magazynie przechowywane są oferty i nowe nabytki na etapie akcesji, 

zanim zostaną przekazane do magazynu właściwego. Na potrzeby opracowania wstępnego du-

żych akcesji rozkładane są stoły. Półki i stoły wyłożone są filcem, co pozwala chronić obiekty przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

W magazynie obowiązują zabezpieczenia Magazynu ekspozycyjnego.

Dostęp do półek ma główny inwentaryzator, który odpowiada za wstępny etap akcesji. Obiekty 

zdeponowane w  Magazynie akcesji czasowych oznaczone są fiszkami „Informacja o  przyjętych 

obiektach” oraz znakowane numerami inwentarza tymczasowego.

W 2021 roku zakończono prace adaptacyjne w części technicznej magazynu (wywóz części ele-

mentów ekspozycyjnych i technicznych oraz szaf na medale do magazynu głównego AZE), w celu 

pozyskania większej powierzchni na akcesje czasowe.

W wygospodarowanej przestrzeni urządzono mini studio fotograficzne do wykonywania wstępnej 

dokumentacji wizualnej obiektów. Składają się na nie dwa stanowiska z tłami fotograficznymi 

oraz podstawowe wyposażenie studyjne w  postaci trzech przenośnych lamp oświetleniowych, 

statywu i akcesoriów technicznych.

Magazyn akcesji czasowych. Stan 3.06.2022
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Magazyn podręczny

Lokalizacja: magazyn AZE, al. Zjednoczonej Europy 45a, poziom „-1”

Na potrzeby przechowywania obiektów, które nie mają statusu muzealium wydzielone zostały 

dwie przestrzenie magazynowe, odpowiednio dla obu działów gromadzących muzealia. Łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi: 30 m².

Magazyn podręczny. Stan 3.06.2022
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Konserwacja zbiorów

Opieka konserwatorska realizowana jest w muzeum poprzez:

1) umowy długoterminowe, w ramach których:

a) prowadzony jest stały nadzór konserwatorski nad obiektami muzealnymi,

b)  udzielane są konsultacje konserwatorskie związane ze stanem obiektów muzealnych, 

ich zabezpieczeniem oraz przechowywaniem,

c)  odbywają się regularne wizytacje magazynów muzealnych i ekspozycji z częstotliwością 

raz w miesiącu,

d)  opracowywany jest miesięczny „Raport stanu zachowania muzealiów wraz z  oceną 

warunków przechowywania i ekspozycji”,

2)  umowy o dzieło na konserwację obiektów,

3)  umowy zlecenia na fumigację obiektów,

4)  szkolenia pracowników pracujących przy zbiorach w zakresie postępowania i konserwacji pre-

wencyjnej.

Opieka konserwatorska w  zakresie punktów 1 i  2 realizowana jest przez jednego konserwato-

ra. Jest to rozwiązanie, które pozwala na bezproblemową ocenę stanu zachowania, a zwłaszcza 

zmian, jakie zachodzą w obiektach. Konserwator posiada również doświadczenie w konserwacji 

specyficznych obiektów pochodzenia pozaeuropejskiego.

Bieżące prace konserwatorskie prowadzone są na stanowiskach konserwatorskich zainstalowa-

nych w magazynie ekspozycyjnym i magazynie 3 AZE.

Z uwagi na charakter gromadzonych zbiorów, zwłaszcza pochodzenia pozaeuropejskiego, opie-

ka nad kolekcją wymaga szczególnej czujności ze względu na zagrożenie biologicznych migracji 

i zakażenia pozostałych zbiorów przechowywanych w magazynach. Z tego też powodu, muzealia 

objęte są stałym nadzorem konserwatorskim. Nadzór ten polega zarówno na działaniach prewen-

cyjnych, jak i konserwacji zachowawczej.
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Działania prewencyjne obejmują szeroki wachlarz czynności polegających na:

a)  kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory,

b)  przeciwdziałaniu zmianom wilgotności i temperatury powietrza,

c)  zabezpieczeniu obiektów na wypadek wystąpienia szkodliwych poziomów wilgotności 

i ich wahań,

d)  zabezpieczeniu obiektów przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zakurzeniem.

W  roku 2021 weryfikacji poddano pod kątem stanu zachowania 173 
obiekty, które użyczane były innym instytucjom muzealnym w kraju. Wszystkie zmiany powinny 

zostać odnotowane w systemie ewidencji muzealnej MONA i opisane w raportów o stanie zachowania.

W roku 2021 przeprowadzono pełną konserwację 41 obiektów (40 obiek-

tów Działu Kultur Pozaeuropejskich oraz 1 obiektu Działu Historii i Kultury Regionu).

W ramach konserwacji zachowawczej 104 obiekty poddano dezynfekcji w komo-

rze fumigacyjnej.

Obiekty przechowywane w magazynie AZE były losowo kontrolowane pod względem stanu 

zachowania przez konserwatora.
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Konserwacja wybranego obiektu 
Pojemnik z Madagaskaru 
Nr inw. MŻo/A/3686/a-b

Stan zachowania przed konserwacją:
Stan obiektu dostateczny. W strukturze drewnianego pojemnika dwa, wzdłużne pęknięcia struk-

turalne o średniej rozwartości. Powierzchnia obiektu zabrudzona gliną z białymi zachlapaniami. 

Pokrywka nadgryziona przy krawędziach przez owady (ubytki formy).

Zabiegi konserwatorskie, badania, analiza:
•	 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacją.

•	 Oczyszczenie powierzchni naczynia z białych zachlapań.

•	 Podklejenie pęknięć oraz wypełnienie szczelin korpusie masą na bazie kleju POW z dodatkiem 

pyłu drzewnego.

•	 Scalenie kolorystyczne przy użyciu czarnej bejcy.

•	 Zabezpieczenie drewna warstwą wosku do drewna.

•	 Wykonanie karty konserwatorskiej do obiektu.

Stan zachowania po konserwacji:
Stan obiektu dobry. W  strukturze pojemnika dwa pęknięcie strukturalne korpusu podklejone 

i wypełnione wtórnie w procesie konserwacji. Powierzchnia obiektu bejcowana, zabezpieczona 

warstwą wosku do drewna. Widoczne dyskretne przetarcia oryginalnej, czarnej warstwy wykoń-

czeniowej. Sznurek przy naczyniu strzępiący się na końcach. Pokrywka nadgryziona przy krawę-

dziach przez owady (ubytki formy).
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Warunki mikroklimatyczne panujące w magazynach

W roku 2021 w magazynach oraz pomieszczeniach wystawowych warunki nie odbiegały od tych 

z lat poprzednich:

•	 w  okresie od maja do września utrzymywała się tendencja do podwyższonej wilgotności, 

a w lecie do nieco podwyższonej temperatury,

•	 w okresie od października do kwietnia (okres grzewczy) utrzymywała się tendencja do zbyt 

niskiej wilgotności, a w magazynie 4 AZE temperatura spadała okresowo do bardzo niskich 

wartości (w magazynie tym nie ma centralnego ogrzewania).

Zmienne warunki w magazynach były na bieżąco korygowane przez odpowiedzialnych za nie pra-

cowników poprzez dowilżanie lub osuszanie zależnie od pory roku. Od jesieni 2021 roku zmienne 

warunki panujące na ekspozycjach, ze względu na brak serwisanta opiekującego się systemem 

wentylacji w muzeum, pracownicy próbowali regulować sami poprzez sezonowe wyłączenie osu-

szania i włączenie nawilżania przypisanego do systemu wentylacji. W razie potrzeby włączali rów-

nież mobilne osuszacze/nawilżacze. W  okresie grzewczym pilnowano ustawianie na minimum 

kaloryferów i ogrzewania podłogowego.

Rok 2021 był rokiem pandemii Covid-19, co przełożyło się na niską frekwencję zwiedzających. 

Okresowe wyłączenie ogrzewania podłogowego wyraźnie poprawiło mikroklimat na ekspozy-

cjach. Wzorowy niemal mikroklimat panował natomiast w  przyściennych gablotach ekspozycji 

„Polskie poznawanie świata”.

W przypadku kapliczki w Rowniu, podobnie jak w latach poprzednich, mikroklimat pomieszcze-

nia podlegał silnym wahaniom. W okresie od stycznia do końca maja wilgotność w pomieszcze-

niu oscylowała pomiędzy 70 a 85% wilgotności względnej. W okresie od czerwca do październi-

ka skoki wilgotności były bardzo duże, bowiem wahały się naprzemiennie pomiędzy 75 a 46%. 

Przypuszcza się, że wahania letnie mogły być związane z udostępnianiem kapliczki wiernym. 

Temperatura w okresie od stycznia do października wahała się pomiędzy -1 a 25°C.

W trakcie wizji lokalnej kapliczki stwierdzono zły stan malowideł w niszach kapliczki. Polichromia 

z postaciami świętych silnie łuszczy się i pudruje. W gorszym stanie znajduje się malowidło z wi-

zerunkiem św. Antoniego, chociaż obie polichromie wyraźnie niszczeją.
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Digitalizacja zbiorów*

Postęp prac nad digitalizacją zbiorów weryfikowany jest na podstawie informacji pozyskanej 

z systemu ewidencji muzealnej MONA. Do roku 2021 zdigitalizowano 2 960 muze-
aliów, z  których 760 prezentowanych jest w  ramach dwóch wystaw internetowych „Polskie 

poznawanie świata” i „Nasza tożsamość”.

* Nagły wzrost ilości obiektów zdigitalizowanych w  roku 2020 był wynikiem uzupełnienia 

danych w systemie ewidencji muzealnej.

W  2021 r. złożono wniosek o  dofinansowanie zadania „Digitalizacja kolekcji Dogon ze 

zbiorów Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach” w ramach programu 

KULTURA CYFROWA 2022.
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Udostępnianie informacji o zbiorach

Na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sek-

tora publicznego muzeum udostępniło 47 wizerunków obiektów, 

w tym 2 wizerunki osobie prywatnej z Niemiec do użytku własnego na podstawie wniosku, 

40 wizerunków Muzeum Wojska w  Białymstoku oraz 5 wizerunków Zakładom Aktywności 

Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach na podstawie umów licencyjnych na potrzeby realizo-

wanych wystaw i scenografii.

Ruch muzealiów
Kontrolą inwentaryzatorską objęty był zarówno ruch wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Sporządzono 

38 protokołów ruchu wewnętrznego i 55 protokołów ruchu zewnętrznego. W ramach ruchu we-

wnętrznego: przemieszczono wszystkie akcesje 2021 do magazynów właściwych oraz przekazano 

książki do Specjalistycznej Biblioteki Wewnętrznej.

W roku 2021 zrealizowano pod nadzorem głównego inwentaryzatora 41 przyjęć, w tym:

•	 22 przyjęcia (10 darów, 12 zakupów), obejmujące 574 pozycji w zakresie zabytków i przedmio-

tów z przeznaczeniem dla działów gromadzących zbiory,

•	 19 przyjęć na własność w formie daru i przekazu obejmujące 223 książki z przeznaczeniem dla 

biblioteki muzealnej.

W roku 2021 zrealizowano ruch zewnętrzny 341 muzealiów na podstawie 
8 dokumentów.

Wypożyczono 318 obiektów, w  tym do innych muzeów 112 obiektów (Muzeum 

w Żywcu – 90 obiektów; Muzeum Azji i Pacyfiku – 22 obiekty) oraz instytucji kultury (Biblioteka 

Publiczna w Gołdapi – 56 obiektów).

Na wystawę do Muzeum Azji i Pacyfiku przejechała wystawa objazdowa „Świat Ajnów” składają-

ca się ze 116 obiektów, która prezentowana była do 25.02.2021 r. w Muzeum w Praszce.

Wszystkie wypożyczenia zrealizowano w  oparciu o  umowy pomiędzy instytucjami. Łącznie 
w  ruchu zewnętrznym w  ramach wypożyczeń migrowały 284 
muzealia ze zbiorów muzeum.
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Na trzy wystawy sztuki organizowane w siedzibie muzeum wypożyczono od osób prywatnych 

209 dzieł.

W  ramach ruchu zewnętrznego wydano z  muzeum 104 obiekty do dezynfekcji, 41 obiek-

tów do konserwacji oraz dokonano zwrotu 62 depozytów Muzeum Azji 
i Pacyfiku oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (obiekty użyczone 

w roku 2015 na wystawę stałą „Polskie poznawanie świata”).

Widok na obiekty archeologiczne wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie
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Specjalistyczna Biblioteka Wewnętrzna

Ewidencja zbiorów bibliotecznych od roku 2018 podlega Działowi Inwentarzy. Od tego samego 

roku akcesje Biblioteki rejestrowane są w systemie ewidencji muzealnej MONA.

W  roku 2019 rozpoczęto projekt Biblioteka cyfrowa, który polega na wprowadze-

niu do systemu wszystkich książek odnotowanych w inwentarzu Biblioteki. Do roku 2021 
wprowadzono 539 pozycji (pozostało 1490 pozycji).

W roku 2021 na stan inwentarza Biblioteki wprowadzono 508  
pozycji, w tym:

a) 232 pozycje – akcesje roku 2021 (223 dary, przekazy i zakupy),

b) 276 pozycji w ramach projektu (nabytki za rok 2005).

W roku 2020 na stan inwentarza Biblioteki wprowadzono 439 pozycji, w tym:

c) 176 pozycji – akcesje roku 2020 (168 darów i przekazów, 8 zakupów),

d) 263 pozycje w ramach projektu (nabytki za lata 2001–2004).
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Wykaz literatury nabytej w roku 2021

1. MŻo/K/2219 Orzeł czarny. Orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914–1922
ISBN 978-83-60645-44-4; Smolarek-Grzegorczyk, Sylwia Nyga, Marcin, 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie; Pszczyna; 2020; druk; książka

2. MŻo/K/2220 Życie dworskie w Pszczynie (1765–1846)
ISBN 83-915966-3-X; Kruczek, Jan Włodarska, Teresa,  
Muzeum Zamkowe w Pszczynie; Pszczyna; 2003; druk; książka

3. MŻo/K/2221 Pszczyna. Wczoraj i dzisiaj
 ISBN 978-83-60645-47-5; Kluss, Maciej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie; 
Pszczyna; 2020; druk; album

4. MŻo/K/2222 Ex Africa semper aliquid novi; tom v
ISSN 2392-0432 (dla serii Polskie Poznawanie Świata), ISBN 978-83-941402-0-5 
(dla całości), ISBN 978-83-941402-9-8 (dla V tomu); Buchalik, Lucjan Różański, 
Jarosław, Muzeum Miejskie w Żorach Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne; 
Żory; 2020; druk; książka

5. MŻo/K/2223 Ex Africa semper aliquid novi; tom v
ISSN 2392-0432 (dla serii Polskie Poznawanie Świata), ISBN 978-83-941402-0-5 
(dla całości), ISBN 978-83-941402-9-8 (dla V tomu); Buchalik, Lucjan Różański, 
Jarosław, Muzeum Miejskie w Żorach Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne; 
Żory; 2020; druk; książka

6. MŻo/K/2224 Ex Africa semper aliquid novi; tom v
ISSN 2392-0432 (dla serii Polskie Poznawanie Świata), ISBN 978-83-941402-0-5 
(dla całości), ISBN 978-83-941402-9-8 (dla V tomu); Buchalik, Lucjan Różański, 
Jarosław, Muzeum Miejskie w Żorach Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne; 
Żory; 2020; druk; książka

7. MŻo/K/2225 „vodun” Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma
tom 2 serii „Kolekcje monograficzne”; ISSN 2719-7018, ISBN 978-83-953985-8-2; 
Buchalik, Lucjan, Muzeum Miejskie w Żorach; Żory; 2020; druk; katalog

8. MŻo/K/2226 „vodun” Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma; 
tom 2 serii „Kolekcje monograficzne”; ISSN 2719-7018, ISBN 978-83-953985-8-2; 
Buchalik, Lucjan, Muzeum Miejskie w Żorach; Żory; 2020; druk; katalog

9. MŻo/K/2227 „Vodun” Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma
tom 2 serii „Kolekcje monograficzne”; ISSN 2719-7018, ISBN 978-83-953985-8-2; 
Buchalik, Lucjan, Muzeum Miejskie w Żorach; Żory; 2020; druk; katalog
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10. MŻo/K/2228 PRL to jest/było to
Piątek, Jerzy kurator albumu, układ graficzny, Oficyna Poligraficzna APLA sp.j.; 
Kielce; 2020; druk; album fotograficzny

11. MŻo/K/2229 Dzikie rządze
ISBN 978-83-280-9090-3; Łyś, Grzegorz, Grupa Wydawnicza Folsal Sp. z o.o.; 
Warszawa; 2021; druk; książka

12. MŻo/K/2230 Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740–1950 – w oczach Polaków i Niemców
wybór tekstów: Michał Lis i Aleksandra Trzcielińska-Polus;  
ISBN 978-83-7126-357-6; Kleszcz, Krzysztof, Lis, Michał wstęp i opracowanie, 
Instytut Śląski w Opolu; Opole; 2020; druk; książka, encyklopedia

13. MŻo/K/2231 Ku wolności
ISBN 978-83-8188-315-3; Smethurst, Sue, Dom Wydawniczy Rebis;  
Poznań; 2021; druk; książka

14. MŻo/K/2232 Słownik Powstań Śląskich; t. 2: II powstanie śląskie sierpień 1920
ISBN 978-83-66264-65-6; Fic, Maciej Kaczmarek, Ryszard,  
Biblioteka Śląska w Katowicach Instytut Badań Regionalnych  
Biblioteki Śląskiej; Katowice; 2020; druk; książka, słownik

15. MŻo/K/2233 Chiny. Zarys historii kultury
Fitzgerald, C.P., Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1974; druk; książka

16. MŻo/K/2234 Africana. Etnografia, istoria, lingwistika
Olderogge, D.A., Izdatelstwo „Nauka” Leningardskoie Otdielenie;  
Leningrad; 1969; druk; książka

17. MŻo/K/2235 Kultura narodow Indonezii i Okeanii
Sbornik Muzeia Antropologii i Etnografii, t. XXXIX; ISSN 0131-3703; 
Butinow,N.A. Its, R.F., Izdatelstwo „Nauka” Leningradskoie Otdelenie; 
Leningrad; 1984; druk; książka

18. MŻo/K/2236 Mitologia fińska
ISBN 8306-00199-0; 
Haavio, Martti, Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1979; druk; książka

19. MŻo/K/2237 Iz istorii etnokulturnych kontaktow Afriki i Egeiskogo mira. 
Garamantskaia problema
Poplinskij, J.K., Izdatelstwo „Nauka” Glawnaia redakcia Wostocznoi Literatury; 
Moskwa; 1978; druk; książka

20. MŻo/K/2238 Maski narodow Sibiri 
Iwanowa, S.W. (tekst, wybór ilustracji), Izdatelstwo „Awrora”; Leningrad; 1975; 
druk; katalog (zbiór plansz)
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21. MŻo/K/2239 Podróż naokoło świata
Litke, F., „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa;  
Kraków; 1951; druk; książka

22. MŻo/K/2240 Izwiestia o stranach i narodach Afriki i morskije swiazi  
w basiejnach tichowo i indijskowo okieanow
Wielgus, B.A., Izdatelstwo „Nauka”; Moskwa; 1978; druk; książka

23. MŻo/K/2241 Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig
t. XX; König, Wolfgang, Akademie Verlag Berlin; Berlin; 1964; druk; książka

24. MŻo/K/2242 Antropologia fizyczna
Malinowski, Andrzej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe;  
Warszawa – Poznań; 1980; druk; książka

25. MŻo/K/2243 Fondation Olorun Ouagadougou
Riat, Michel (tekst), Minoungou, Etienne Meda, Ildevert (fotografie), Presoor 
Moutier SA; Moutier (Szwajcaria); 2004; druk; album fotograficzny z tekst...

26. MŻo/K/2244 Wspaniali Masajowie
Wińcza, Ada, Wydawnictwo „Śląsk”; Katowice; 1976; druk; książka

27. MŻo/K/2245 Czeluść
Kuczyński, Maciej, Wydawnictwo Iskry; Warszawa; 1972; druk; książka

28. MŻo/K/2246 Wódz słońca. Autobiografia D.C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi
Simmons, Leo W. (opracowanie), Państwowy Instytut Wydawniczy;  
Warszawa; 1964; druk; książka

29. MŻo/K/2247 Zbiory pozaeuropejskie w państwowych i kościelnych muzeach  
etnograficznych w Polsce
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne 
Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie  
w dniach 7–8 IV 1984 r.; Śliwka, Eugeniusz ks. SVD, Muzeum Misyjno-Etnograficzne 
Seminarium Duchownego Księży Werbistów; Pieniężno; 1987; druk; broszura

30. MŻo/K/2248 Zarys antropometrii
Godycki, Michał, Państwowe Wydawnictwo Naukowe;  
Warszawa; 1956; druk; książka

31. MŻo/K/2249 Szamanizm i Węgrzy
ISBN 83-207-0858-3; Nawrocki, Aleksander, Wydawnictwo Iskry;  
Warszawa; 1988; druk; książka
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32. MŻo/K/2250 Odkrywcy Ameryki. Dzieje przedkolumbijskich kontaktów  
między Starym i Nowym Światem
Machowski, Jacek, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; brak danych;  
1973; druk; książka

33. MŻo/K/2251 Ztracený svet Kalahari
van der Post, Laurens, Mladá fronta; Praga; 1967; druk; książka

34. MŻo/K/2252 Fodor’s India 1975
Fodor, Eugene Curtis, William, David McKay Company, Inc.;  
Nowy Jork; 1975; druk; przewodnik

35. MŻo/K/2253 Klassen und Staat in Buganda vor der Kolonialzeit
Rusch, Walter, Akademie Verlag Berlin; Berlin; 1975; druk; książka

36. MŻo/K/2254 Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo
Jednaszewska, Teresa Massowa, Zbigniew, Muzeum Zamkowe w Malborku; 
Malbork; 1985; druk; katalog wystawy

37. MŻo/K/2255 Powtarzać czas początku; cz. 1: O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce
ISBN 83-209-0428-5; Zadrożyńska, Anna, Wydawnictwo Spółdzielcze; 
Warszawa; 1985; druk; książka

38. MŻo/K/2256 Księga herbaty
ISBN 83-06-01189-9; Kakuzo, Okakura, Państwowy Instytut Wydawniczy; 
Warszawa; 1986; druk; broszura / książka

39. MŻo/K/2257 Meksyk. Śladami Majów; 
cz. II; Adamowicz, Helena Adamowicz, Stanisław, Wiedza Powszechna 
Państwowe Wydawnictwo; Warszawa; 1968; druk; książka

40. MŻo/K/2258 Zarys dziejów religii w Japonii
Kotański, Wiesław, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1963; druk; książka

41. MŻo/K/2259 Zaratusztrianie. Wiara i życie
ISBN 83-218-0683-X; Boyce, Mary, Wydawnictwo Łódzkie;  
Łódź; 1988; druk; książka

42. MŻo/K/2260 Egipt. Obrazy
Wężyk, Władysław, Towarzystwo Miłośników Książki;  
Kraków; 1930; druk; książka

43. MŻo/K/2261 Wie sie sich sahen. Das Menschenbild in der Kunst ferner Völker
Guhr, G. Kästner, K.-P., Staatliches Museum für Völkerkunde Dresden; Dresden; 
1976; druk; książka, album
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44. MŻo/K/2262 Hommage a Véronique Wirbel et ouvres Vahou Vohou de la donation Yankel
opracowanie zbiorowe, Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie;  
Paris; 1992; druk; katalog wystawy

45. MŻo/K/2263 Kamerun. Die höfisches Kunst des Graslandes
Aus dem Staatlischen Museum für Völkerkunde Dresden;  
Die Schatzkammer, Band 33; Arnold, Bernd wstęp i opracowanie,  
PRISMA-VERLAG; Leipzig; 1980; druk; katalog zbiorów

46. MŻo/K/2264 Olbrzym w słońcu
Cielecka, Anna, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”;  
Warszawa; 1989; druk; książka

47. MŻo/K/2265 Złowiłem życie
Korabiewicz, Wacław, Wydawnictwo Iskry; Warszawa; 1977; druk; książka

48. MŻo/K/2266 Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie
ISBN 83-06-00968-1; seria: „Biblioteka myśli współczesnej”; Needham, Joseph, 
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1984; druk; książka

49. MŻo/K/2267 Strany i narody. Nauczno-popularnoje geograficzno-etnograficzeskoje 
izdanje w 20 tomach
Australia, Oceania, Antarktyda; opracowanie zbiorowe, Bromlej, J.W. i inni; 
Moskwa; 1981; druk; encyklopedia

50. MŻo/K/2268 20 lat wśród Papuasów
ISBN 83-88842-02-1; Jurczyga, Józef (SVD), Wydawnictwo „MARIA”;  
Nowa Ruda; 2001; druk; książka

51. MŻo/K/2269 Sztuka Wietnamu
Patkó, Imre Rév, Miklós, Wydawnictwo Corvina Budapeszt  
Wydawnictwo Arkady Warszawa; Budapeszt; 1970; druk; książka

52. MŻo/K/2270 Ziemia Święta
Lombardi, Luigi, EDIZIONI SOPRANI; Narni – Terni (Włochy);  
1985; druk; książka

53. MŻo/K/2271 Historia odkryć geograficznych
Krämer, Walter, Państwowe Wydawnictwo Naukowe;  
Warszawa; 1958; druk; książka

54. MŻo/K/2272 Strany i narody. Nauczno-popularnoje geograficzno-etnograficzeskoje 
izdanje w 20 tomach 
Ameryka; opracowanie zbiorowe, Bromlej, J.W. i inni;  
Moskwa; 1980; druk; encyklopedia
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55. MŻo/K/2273 Peinture aborigenes d’Australie
Mountford, Charles P., UNESCO FLAMMARION; Mediolan; 1964; druk; książka

56. MŻo/K/2274 Pierwotne formy religii i ich rozwój
Tokariew, Siergiej A., „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1969; druk; książka

57. MŻo/K/2275 Człowiek wobec śmierci
Biblioteka Myśli Współczesnej; Toynbee, Arnold,  
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1973; druk; książka

58. MŻo/K/2276 Hinduizm, buddyzm, islam
ISBN 83-04-03162-0; Szyszko-Bohusz, Andrzej, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich – Wydawnictwo; Wrocław – Warszawa – Kraków;  
1990; druk; książka

59. MŻo/K/2277 Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia 
praca zbiorowa; ISBN 978-83-89899-67-5; Capan, Ergün,  
Wydawnictwo Akademickie DIALOG; Warszawa; 2007; druk; książka

60. MŻo/K/2278 Na zachód od Alice Springs
ISBN 83-85661-66-2; Davidson, Robyn, Prószyński i Spółka SA;  
Warszawa; 1994; druk; książka

61. MŻo/K/2279 Wśród Papuasów. Wyprawa w głąb prehistorii
ISBN 83-207-1401-X; Franceschi, Patrice, Wydawnictwo Iskry;  
Warszawa; 1994; druk; książka

62. MŻo/K/2280 Afryka od wewnątrz
Gunther, John, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1958; druk; książka

63. MŻo/K/2281 Safari Mingi (Wędrówki po Afryce)
Korabiewicz, Wacław, „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa; 
Warszawa; 1959; druk; książka

64. MŻo/K/2282 Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej
ISBN 83-7192-013-X; Luzbetak, Louis J., VERBINUM – Wydawnictwo Księży 
Werbistów; Warszawa; 1998; druk; książka

65. MŻo/K/2283 Religie Australii
ISBN 83-85527-72-9; Szyjewski, Andrzej, Zakład Wydawniczy „Nomos”; 
Kraków; 2000; druk; książka

66. MŻo/K/2284 Kłopot z islamem
ISBN 83-602279-01-2; Manji, Irshad, Wydawnictwo Cyklady;  
Warszawa; 2005; druk; książka
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67. MŻo/K/2285 Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich
ISBN 83-86271-61-2; Różański, Jarosław OMI, Komisja Episkopatu ds. Misji; 
Warszawa; 2004; druk; książka

68. MŻo/K/2286 Dzieci – ofiary wojny
ISBN 83-86271-68-X; Różański, Jarosław OMI, Komisja Episkopatu ds. Misji; 
Warszawa; 2005; druk; książka

69. MŻo/K/2287 Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski
ISBN 83-88555-12-X; Kaczmarek, Julian, Wydawnictwo ATLA;  
Wrocław; 2001; druk; książka

70. MŻo/K/2288 Sztuka Aborygenów
ISBN 83-88151-60-6; Bednarowicz, Ryszard, Wydawnictwo GALERIAR; 
Poznań; 2004; druk; książka

71. MŻo/K/2289 Tytuł nieodczytany. Album z fotografiami historycznymi
luźne karty w czarnej obwolucie płóciennej; brak danych, brak danych;  
brak danych; brak danych; album

72. MŻo/K/2290 Nepal, królestwo wśród chmur
Dębnicki, Krzysztof, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1981; druk; książka

73. MŻo/K/2291 Podróż z Syjamu do Tajlandii
Niekrasz, Lech, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1982; druk; książka

74. MŻo/K/2292 Kraj tysięcy pagód
Warneńska, Monika, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1979; druk; książka

75. MŻo/K/2293 Niełatwo być Indianinem
Dzikowska, Elżbieta, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1976; druk; książka

76. MŻo/K/2294 Księga królewska. Wybór
ISBN 83-06-00685-2; seria: Bibliotheca Mundi;  
Ferdousi, Dulęba, Władysław opracowanie, Państwowy Instytut Wydawniczy;  
Warszawa; 1981; druk; książka

77. MŻo/K/2295 Z wody i ducha. Rytuały, magia i inicjacja w życiu afrykańskiego szaman
ISBN 978-83-7554-354-4; Somé, Malidoma Patrice,  
Wydawnictwo Czarna Owca; Warszawa; 2012; druk; książka

78. MŻo/K/2296 Kamasutra, czyli traktat o miłowaniu
ISBN 83-06-01403-0; seria: Bibliotheca Mundi; Mallanaga, Watsjajana,  
Byrski, Maria Krzysztof opracowanie, Państwowy Instytut Wydawniczy; 
Warszawa; 1985; druk; książka
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79. MŻo/K/2297 Księga rady narodu Quiché
ISBN 83-06-00029-3; seria Bibliotheca Mundi; Vuh, Popol, Siarkiewicz, 
Elżbieta opracowanie, Państwowy Instytut Wydawniczy;  
Warszawa; 1980; druk; książka

80. MŻo/K/2298 Pieśń o Rolandzie; 
Wedle rękopisu oksfordzkiego w opracowaniu Józefa Bédier;  
ISBN 83-06-00696-8; seria: Bibliotheca Mundi; Żeleński (Boy), Tadeusz, 
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1981; druk; książka

81. MŻo/K/2299 Gilgamesz; Epos starożytnego dwurzecza
ISBN 83-06-00073-0; seria: Bibliotheca Mundi; Stiller, Robert rekonstrukcja, 
przekład, Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1980; druk; książka

82. MŻo/K/2300 Opowieści okrągłego stołu
Merlin czarodziej. Lancelot z jeziora. Poszukiwanie świętego Graala.  
Śmierć Artura; ISBN 83-06-01447-2; seria: Bibliotheca Mundi; Boulenger, 
Jacques opracowanie, Dolatowska, Krystyna Komendant, Tadeusz,  
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1987; druk; książka

83. MŻo/K/2301 Ludy Oceanii
ISBN 978-83-89840-17-2; seria: Mitologie Świata;  
Dul, Robert Andrzej MaDar SC (Katarzyna Liwak-Rybak),  
Rzeczpospolita (New Media Concept sp. z o.o.); Kraków; 2007; druk; książka

84. MŻo/K/2302 Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd.  
Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936
ISBN 83-89949-18-0; Nowak, Kazimierz, Wydawnictwo SORUS;  
Poznań; 2006; druk; książka

85. MŻo/K/2303 Aborygeni australijscy
ISBN 978-83-89840-08-0; seria: Mitologie Świata; Kunicki,  
Kazimierz (MaDar SC), Rzeczpospolita (New Media Concept sp. z o.o.);  
Kraków; 2007; druk; książka

86. MŻo/K/2304 Mity. Modele. Paradygmaty.  
Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii
ISBN 83-7006-168-0; Barbour, Ian G., Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”; 
Kraków; 1984; druk; książka

87. MŻo/K/2305 Od islamu imigrantów do islamu obywateli:  
muzułmanie w krajach Europy Zachodniej
ISBN 978-83-60490-28-0; Pędziwiatr, Konrad, Zakład Wydawniczy „Nomos”; 
Kraków; 2007; druk; książka
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88. MŻo/K/2306 Zapadnaja Afrika. Sprawocznaja karta
skala 1:5 000 000; brak, Gławnoje Uprawlenje Geodezji i Kartografii  
pri Sowjete Ministrow CCCP; Moskwa; 1979; druk; mapa

89. MŻo/K/2307 Marokko. Sprawocznaja karta
brak, Gławnoje Uprawlenje Geodezji i Kartografii pri Sowjete Ministrow CCCP; 
Moskwa; 1983; druk; mapa

90. MŻo/K/2308 Zrozumieć islam
A’La Maududi, Sayyid Abul, Międzynarodowa Islamska Federacja Organizacji 
Studenckich; brak danych; brak danych; druk; broszura

91. MŻo/K/2309 Osama ben Laden. Wojna z Zachodem
ISBN 83-7319-067-8, ISBN 83-88729-91-8; Landau, Elaine, Sport i Turystyka – 
MUZA SA / Bauer-Weltbild Media Sp. z o.o.; Warszawa; 2001; druk; książka

92. MŻo/K/2310 Wędrówki z Homerem
Bradford, Ernle, Wydawnictwo Iskry; Warszawa; 1967; druk; książka

93. MŻo/K/2311 Dwadzieścia tysięcy kilometrów antypodów
Kołodziejski, Bogdan, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1971; druk; książka

94. MŻo/K/2312 Hymny Rigwedy
Michalski, Franciszek wstęp, komentarz, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich – Wydawnictwo; Warszawa; 1972; druk; książka

95. MŻo/K/2313 Haiku
ISBN 83-04-00266-3; Żułwska-Umeda, Agnieszka, Melanowicz,  
Mikołaj posłowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo; 
Wrocław; 1982; druk; książka

96. MŻo/K/2314 Archipelag żeglarzy
Wolak, Ewa, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1971; druk; książka

97. MŻo/K/2315 Ryż i dynamit
Śliwka-Szczerbic, Władysław, „Książka i Wiedza”;  
Warszawa; 1971; druk; książka

98. MŻo/K/2316 Dramat Etjopji
Biblioteka Podróżnicza tom 12; de Monfreid, Henry, Trzaska, Evert i Michalski; 
Kraków; brak daty wydania; druk; książka

99. MŻo/K/2317 Dzieci Rifa’y. Muzułmanie i nowoczesność
ISBN 978-83-7469-515-2; Sorman, Guy, Prószyński i Spółka SA;  
Warszawa; 2007; druk; książka
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100. MŻo/K/2318 Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy
ISBN 83-01-11354-5; Eliade, Mircea, Wydawnictwo Naukowe PWN SA; 
Warszawa; 1994; druk; książka

101. MŻo/K/2319 Mitologia Aborygenów
seria: Mity i legendy świata; ISBN 83-7120-370-5; Mudrooroo, Nyoongah,  
Dom Wydawniczy Rebis; Poznań; 1997; druk; książka

102. MŻo/K/2320 Dzicy; seria podróżnicza „Obieżyświat”
ISBN 83-7180-683-3; Kane, Joe, Prószyński i Spółka SA;  
Warszawa; 1998; druk; książka

103. MŻo/K/2321 Powrót do Konga
seria podróżnicza „Obieżyświat”; ISBN 83-7180-461-X; 
Joris, Lieve, Prószyński i Spółka SA; Warszawa; 1999; druk; książka

104. MŻo/K/2322 Jaguar. Samotna walka o pierwszy na świecie rezerwat jaguarów 
seria podróżnicza „Obieżyświat”; ISBN 83-85661-76-X;  
Rabinowitz, Alan, Prószyński i Spółka SA; Warszawa; 1995; druk; książka

105. MŻo/K/2323 W sercu Borneo
seria podróżnicza „Obieżyświat”; ISBN 83-86868; 
O’Hanlon, Redmond, Prószyński i Spółka SA; Warszawa; 1996; druk; książka

106. MŻo/K/2324 Leśni ludzie
Turnbull, Colin M., Wydawnictwo Iskry; Warszawa; 1967; druk; książka

107. MŻo/K/2325 Mitologia starożytnej Grecji
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0111-2; Pietrzykowski, Michał, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1979; druk; książka

108. MŻo/K/2326 Mitologia Japonii
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0109-0; Tubielewicz, Jolanta, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1980; druk; książka

109. MŻo/K/2327 Mitologia Iranu
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0502-9; Składankowa, Maria, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1989; druk; książka

110. MŻo/K/2328 Mitologia Azteków
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0280-1; Frankowska, Maria, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1987; druk; książka

111. MŻo/K/2329 Ostatni z wojowników
Patchett, Mary, Wydawnictwo Iskry; Warszawa; 1970; druk; książka
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112. MŻo/K/2330 Mitologia Korei
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0404-9; Ogarek-Czoj, Halina, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1988; druk; książka

113. MŻo/K/2331 Mitologia starożytnego Egiptu
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0135-X; Lipińska, Jadwiga Marciniak, 
Marek, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1980; druk; książka

114. MŻo/K/2332 Mitologia Słowian
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0152-X; Gieysztor, Aleksander, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1982; druk; książka

115. MŻo/K/2333 Mitologia indyjska
seria: Mitologie świata; ISBN 83-221-0176-7; Jakimowicz-Shah, Marta 
Jakimowicz, Andrzej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1982; 
druk; książka

116. MŻo/K/2334 Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego
Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega, tom 219; Künstler, Mieczysław Jerzy, 
Wiedza Powszechna; Warszawa; 1972; druk; książka

117. MŻo/K/2335 Peintures murales du Mexique précolombien
Bernal, Ignacio, UNESCO Flammarion; Mediolan; 1963;  
druk; książka, katalog (mały)

118. MŻo/K/2336 Tirukkural. Święta księga południowych Indii
Gębarski, Bohdan wstęp i komentarz, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich – Wydawnictwo; Warszawa; 1977; druk; książka

119. MŻo/K/2337 Socjologia i antropologia
Mauss, Marcel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe;  
Warszawa; 1973; druk; książka

120. MŻo/K/2338 Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922–1982
ISBN 83-218-0538-8; Kuper, Adam, Wydawnictwo Łódzkie;  
Łódź; 1987; druk; książka

121. MŻo/K/2339 Umení černého svetadílu
Laude, Jean, Wydawnictwo Odeon; Praga; 1973; druk; książka

122. MŻo/K/2340 Australijczycy 
seria: Ludy świata; ISBN 83-214-0702-1; Burchard, Przemysław,  
Wiedza Powszechna; Warszawa; 1990; druk; książka
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123. MŻo/K/2341 Opowieści ludu Hausa
ISBN 83-10-09277-6; Pawlak, Nina wybór, wstęp,  
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”; Warszawa; 1988; druk; książka

124. MŻo/K/2342 Opowieści Joruba
ISBN 83-10-08336-x; Fuja, Abayomi, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”; 
Warszawa; 1984; druk; książka

125. MŻo/K/2343 Niezwykła historia pewnego Aborygena
ISBN 978-83-7720-116-9; Stanisławska-Birnberg, Margo Kreczmański,  
Janusz B., Wydawnictwo PETRUS; Kraków; 2011; druk; broszura

126. MŻo/K/2344 Pieśń Aborygenki. Podróż w głąb duszy Australii
ISBN 978-83-10-12210-0; Moriarty, Ros, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”; 
Warszawa; 2012; druk; książka

127. MŻo/K/2345 Dawni żeglarze Oceanii
ISBN 83-215-3229-2; Ślaski, Kazimierz, Wydawnictwo Morskie;  
Gdańsk; 1979; druk; książka

128. MŻo/K/2346 Różowy to kolor Persji. Sen o islamskiej demokracji
ISBN 978-83-7495-294-1; Vanuccini, Vanna, Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie MUZA SA; Warszawa; 2007; druk; książka

129. MŻo/K/2347 Spojrzenie z oddali
Biblioteka myśli współczesnej; ISBN 83-06-02310-2; Lévi-Strauss, Claude, 
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1993; druk; książka

130. MŻo/K/2348 Wielkie Zimbabwe
seria: Kultury starożytne i cywilizacje pozaeuropejskie; ISBN 83-221-0087-6; 
Garlake, Peter S., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe;  
Warszawa; 1982; druk; książka

131. MŻo/K/2349 Maroko młode państwo w starym kraju
Ficowska, Jadwiga, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1977; druk; książka

132. MŻo/K/2350 Egipt przed piramidami
seria: Biblioteka problemów, tom 269; ISBN 83-01-01838-0, ISSN 0137-5032; 
Krzyżaniak, Lech, Państwowe Wydawnictwo Naukowe;  
Warszawa; 1980; druk; książka

133. MŻo/K/2351 Postacie narodów a współczesność
seria: Biblioteka myśli współczesnej; ISBN 83-06-01005-1; Gawlikowski, 
Krzysztof opracowanie, wstęp, Państwowy Instytut Wydawniczy;  
Warszawa; 1984; druk; książka
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134. MŻo/K/2352 Ife. Niezwykła kultura Afryki Zachodniej 
seria: Kultury starożytne i cywilizacje pozaeuropejskie;  
ISBN 83-221-0210-0; Willet, Frank, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; 
Warszawa; 1984; druk; książka

135. MŻo/K/2353 Meroe. Cywilizacja starożytnego Sudanu
seria: Kultury starożytne i cywilizacje pozaeuropejskie; ISBN 83-221-0265-8; 
Shinnie, Peter L., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe;  
Warszawa; 1986; druk; książka

136. MŻo/K/2354 Sztuka Koptów
seria: Kultury starożytne i cywilizacje pozaeuropejskie;  
ISBN 83-221-0406-5; du Bourguet, Pierre S.J.,  
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Warszawa; 1991; druk; książka

137. MŻo/K/2355 Poetyka mitu
seria: Biblioteka myśli współczesnej; ISBN 83-06-00468-x; Mieletinski, 
Eleazar, Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 1981; druk; książka

138. MŻo/K/2356 Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika
seria: Biblioteka myśli współćzesnej; ISBN 83-06-02827-9; Bauman, Zygmunt, 
Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa; 2000; druk; książka

139. MŻo/K/2357 W kraju białego nosorożca
ISBN 83-902965-0-0; Krótki, Karol Józef, Wydawnictwo FORMA;  
Kraków; 1995; druk; książka

140. MŻo/K/2358 Obrazy kultur
ISBN 978-83-924523-1-7; Pełczyński, Grzegorz Vorbrich, Ryszard,  
Biblioteka Telgte Wydawnictwo; Poznań; 2007; druk; książka

141. MŻo/K/2359 Shipibo
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Prace Etnologiczne,  
tom. IX pod red. Marii Frankowskiej; Kowalska-Lewicka, Anna,  
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Wrocław; 1969; druk; książka

142. MŻo/K/2360 Historia Maroka
ISBN 83-04-01304-5; Dziubiński, Andrzej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
Wydawnictwo; Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź;  
1983; druk; książka

143. MŻo/K/2361 Bliżej Afryki
Chałasiński, Józef Chałasińska, Krystyna, Instytut Wydawniczy PAX; 
Warszawa; 1965; druk; książka
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144. MŻo/K/2362 Historia Afryki w zarysie
Prokopczuk, Jerzy, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych; Warszawa; 
1964; druk; książka

145. MŻo/K/2363 Między mieczem, głodem i dżumą. Maroko w latach 1727–1830
Dziubiński, Andrzej, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich – Wydawnictwo; Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk; 
1977; druk; książka

146. MŻo/K/2364 Konfucjusz
Żbikowski, Tadeusz, „Książka i Wiedza”; Warszawa; 1969; druk; książka

147. MŻo/K/2365 Maroko w XVI wieku. 1510–1578
Dziubiński, Andrzej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk;  
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk; 1972; druk; książka

148. MŻo/K/2366 Afryka
Czekała, Genowefa Onichimowski, Leon, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW 
„PRASA – KSIĄŻKA – RUCH”; Warszawa; 1979; druk; książka

149. MŻo/K/2367 Zwierzęta w kulturach górali himalajskich.  
Antropologiczne studium wybranych ludów Himalajów Zachodnich
Poznańskie Studia Etnologiczne nr 8; ISBN 83-7177-433-8; Hinca, Przemysław, 
Wydawnictwo Poznańskie; Poznań; 2006; druk; książka

150. MŻo/K/2368 Ludy i kultury Oceanii.  
Sesja poświęcona pamięci prof. dra A. Lecha Godlewskiego. 
Wrocław, 27–28 XI 1976; Acta Universitatis Wratislaviensis nr 435;  
ISBN 83-01-00, ISSN 0137-107X; Paluch, Adam,  
Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Wrocław – Warszawa; 1979; druk; książka

151. MŻo/K/2369 Zambia. Zarys historyczno-socjologiczny
Historyczno-socjologiczne monografie krajów Afryki; Polska Akademia Nauk, 
Komitet Nauk Orientalistycznych; Olszewska-Dyoniziak, Barbara,  
Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa; 1978; druk; książka

152. MŻo/K/2370 Iskusstwo narodow Afiki.  
Oczerki chudożestwiennoj kultury c drewnosti do nastojaszczego wremeni
opracowanie zbiorowe, „ISSKUSSTWO”; Moskwa; 1975; druk; książka

153. MŻo/K/2371 Sacrum. Mit. Historia
wybór esejów; Eliade, Mircea, Państwowy Instytut Wydawniczy;  
Warszawa; 1970; druk; książka
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154. MŻo/K/2372 Sprawa Konfucjusza
ISBN 83-207-0515-0; Künstler, Mieczysław Jerzy, Wydawnictwo Iskry; 
Warszawa; 1983; druk; książka

155. MŻo/K/2373 Livingstone
Bidwell, George, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”;  
Warszawa; 1958; druk; książka

156. MŻo/K/2374 Algieria
seria: Historia państw świata w XX wieku; ISSN 1734-7939,  
ISBN 83-7436-035-6; Kasznik-Christian, Aleksandra, 
Wydawnictwo TRIO; Warszawa; 2006; druk; książka

157. MŻo/K/2375 Islam w feudalnych państwach arabskich i w krajach ościennych (VII–XV w.)
Teksty źródłowe do dziejów powszechnych Europy i krajów sąsiednich (VI–XV w.), 
tom 1; Labuda, Gerard, Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań; 1976; druk; książka

158. MŻo/K/2376 Religie w procesie przemian w Afryce
Polska Akademia Nauk, Pracownia Zagadnień Społecznych i Kulturalnych 
Afryki Współćzesnej; Mrozek-Dumanowska, Anna, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk; 1977; druk; książka

159. MŻo/K/2377 „Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli”. 
Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu 
ISBN 978-83-8229-160-5; Kociuba, Wanda Barbara, Kujawa, Wojciech wstęp 
i opracowanie, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu; Warszawa; 2021; druk; książka

160. MŻo/K/2378 Oświęcim 1940–1945. Przewodnik po muzeum
Smoleń, Kazimierz, Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu; 
Oświęcim; 1974; druk; przewodnik

161. MŻo/K/2379 Konstytucja PRL
Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.; 
„Książka i Wiedza”; Warszawa; 1983; druk; broszura

162. MŻo/K/2380 Zaśpiewam ci twoje imię
Łazaj-Kłosowska, Henryka, Drukarnia „Oldprint”; Żory; 1993; druk; broszura

163. MŻo/K/2381 Kwiaty mówią tęczą
Łazaj-Kłosowska, Henryka, Drukarnia „Oldprint”; Żory; 1993; druk; broszura

164. MŻo/K/2382 Kobierce kaukaskie z kolekcji Teresy Sahakian
brak, Zamek Królewski w Warszawie; Warszawa; brak daty wydania;  
druk; karta pocztowa...
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165. MŻo/K/2383 Sztuka egipska. Piramidy i mastaby; Mała Encyklopedia Sztuki
Michałowski, Kazimierz (opracowanie), Wydawnictwo „Arkady”;  
Warszawa; 1976; druk; broszura

166. MŻo/K/2384 Afrykańska rzeźba kamienna
Szerniewicz, Bogusław, Krajowa Agencja Wydawnicza;  
Warszawa; 1986; druk; broszura

167. MŻo/K/2385 WAH........MAN. Het enige echte tweede legerdarisch kookboek
Verhalen en indonensische (magnetron) recepten
ISBN 90-75127-01-4; Sieverink, Willem N. (opracowanie), Copressco Publishing 
House; Rijksweg; 1994; druk; książka

168. MŻo/K/2386 I Cing – Ksiega Przemian chińska wyrocznia sprzed dwu i pół tysiąca lat
ISBN 83-03-00545-6; seria „Fakty i Mity”; Sobański, Oskar (opracowanie), 
Krajowa Agencja Wydawnicza; Warszawa; 1984; druk; broszura

169. MŻo/K/2387 Migracje a heterogeniczność kulturowa.  
Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu
Poznanńskie Studia Etnologiczne nr 10; ISBN 978-83-63795-03-0; 
Buchowski, Michał Schmidt, Jacek, Wydawnictwo Nauka i Innowacje; 
Poznań; 2012; druk; książka

170. MŻo/K/2388 Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej  
(od końca XVIII wieku do roku 1918)
Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk nr 15; 
ISBN 978-83-932586-0-4, ISBN 978-83-62298-27-3; Jasiewicz, Zbigniew, 
Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga; Poznań; 2011; druk; książka

171. MŻo/K/2389 Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu
ISBN 978-83-232-3264-3; Buchowski, Michał, Wydawnictwo Naukowe UAM; 
Poznań; 2017; druk; książka

172. MŻo/K/2390 Skarby z dawnej zakrystii. 
Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
ISBN 978-83-88042-44-7; Andrzejewska, Ewa, Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu; Kalisz; 2018; druk; katalog wystawy

173. MŻo/K/2391/1-2 Barwy Śląska. Twórcy intuicyjni z kolekcji Stanisława Gerarda Trefonia
tom I–II; ISBN 978-83-940995-1-0; Trefoń, Stanisław Gerard, 
Stowarzyszenie „Barwy Śląska”; Ruda Śląska; 2015; druk; katalog

174. MŻo/K/2391/1 Barwy Śląska. Twórcy intuicyjni z kolekcji Stanisława Gerarda Trefonia
tom I–II; ISBN 978-83-940995-1-0; Trefoń, Stanisław Gerard, 
Stowarzyszenie „Barwy Śląska”; Ruda Śląska; 2015; druk; katalog
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175. MŻo/K/2391/2 Barwy Śląska. Twórcy intuicyjni z kolekcji Stanisława Gerarda Trefonia
tom I–II; ISBN 978-83-940995-1-0; Trefoń, Stanisław Gerard, 
Stowarzyszenie „Barwy Śląska”; Ruda Śląska; 2015; druk; katalog

176. MŻo/K/2392 National Folk Museum of Korea
ISBN 978-89-93684-16-2 03900; Tenmoon; 
Seul; 2009; druk; katalog, przewodnik

177. MŻo/K/2393 Poroża jeleni; Katalog zbiorów poprzedzony artykułami 
Jana Kruczka i Witolda Brągiela
ISBN 978-83-60645-14-7; Wierzbowska, Izabela, Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie; Pszczyna; 2010; druk; książka, katalog

178. MŻo/K/2394 Galeria malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej
ISBN 978-83-62068-75-3; Kotowski, Robert, Muzeum Narodowe w Kielcach; 
Kielce; 2021; druk; katalog, album

179. MŻo/K/2395 Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. 
Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej
ISBN 978-83-62068-39-5; Kotowski, Robert Michalska-Bracha, Lidia, 
Muzeum Narodowe w Kielcach Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania 
Prawami Autorskimi; Kielce; 2018; druk; książka, album

180. MŻo/K/2396 Wiadomości archeologiczne
nr LXX; ISSN 0043-5082; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; 
Warszawa; 2019; druk; czasopismo, książka

181. MŻo/K/2397 Maska. Magia – sztuka – metamorfoza
ISBN 978-83-60353-74-4; Michalczyk, Maria (tekst), Muzeum Śląskie; 
Katowice; 2008; druk; katalog wystawy

182. MŻo/K/2398 Biżuteria etniczna Afganistanu 
ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
ISBN 978-83-929850-3-7; Krzywicka, Karolina, Muzeum Azji i Pacyfiku 
w Warszawie; Warszawa; 2012; druk; katalog wystawy

183. MŻo/K/2399 Diskursbuch. Sprachlosigkeit Ein Reader zur Ausstellung Sprachlosigkeit
Das laute Verstummen im Japanischen Palais; ISBN 978-3-95565-434-4; 
opracowanie zbiorowe, Hentrich&Hentrich Verlag Berlin Leipzig; 
Leipzig Berlin; 2021; druk; książka

184. MŻo/K/2400 Abhandlungen und Berichte der Staatlichen Etnographischen 
Sammlungen Sachsen
tom 55; ISBN 978-3-86135-783-4, ISSN 0070-7295; Dolz, Silvia Nützsche, Sigrun, 
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung; Berlin; 2021; druk; książka...
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185. MŻo/K/2401 Treasure Houses of Polish Academic Heritage
ISBN 978-83-946438-6-7 (SMU), ISBN 978-83-235-4938-3 (WUW), 
ISBN 978-83-235-4946-8 (pdf online); Kowalski, Hubert i in., 
Stowarzyszenie Muzeów Uniwersyteckich Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego; Warszawa; 2020; druk; katalog, album

186. MŻo/K/2402 Języki świata i ich klasyfikowanie
ISBN 83-01-08163-5; Majewicz, Alfred, Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 
Warszawa; 1989; druk; książka

187. MŻo/K/2403 Kalendarz Żorski 2022; 750-lecie miasta Żory
ISSN 1426-7403; Buchalik, Lucjan i in., Muzeum Miejskie w Żorach;  
Żory; 2021; druk; książka

188. MŻo/K/2404 Kalendarz Żorski 2022
750-lecie miasta Żory; ISSN 1426-7403; Buchalik, Lucjan i in., 
Muzeum Miejskie w Żorach; Żory; 2021; druk; książka

189. MŻo/K/2405 Kalendarz Żorski 2022
750-lecie miasta Żory; ISSN 1426-7403; Buchalik, Lucjan i in., 
Muzeum Miejskie w Żorach; Żory; 2021; druk; książka

190. MŻo/K/2406 Traditional objects and modern objects
brak danych, Summer Institute of Linguistics (SIL); 
Ouagadougou; 2014; druk; broszura

191. MŻo/K/2407 Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś
ISBN 83-88555-64-2; Kuczyński, Antoni, Ośrodek Badań Wschodnich 
Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław; 2001; druk; książka

192. MŻo/K/2408 Polscy badacze Syberii
ISBN 83-92-2103-0-0; Arvaniti, Joanna, Archiwum Polskiej Akademii Nauk; 
Warszawa; 2008; druk; broszura

193. MŻo/K/2409 Ethnologische Museum Berlin
ISBN 978-3-7913-2996-3; brak, Prestel Verlag; Munich; 2007; druk; przewodnik

194. MŻo/K/2410 Indiejskoje koczewoje obszczestwo XVIII–XIX w.
Awerkijewa, J.P., Izdatelstwo „Nauka”; Moskwa; 1970; druk; książka

195. MŻo/K/2411 Bohaterowie wielkiej przygody
ISBN 83-900309-0-X; Słabczyński, Tadeusz, 
„Poprzeczna Oficyna Press”; Łódź; 1991; druk; książka
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196. MŻo/K/2412 Amazonien. Indianer der Regenwälder und Savannen
ISBN 978-3-910031-43-2; Kästner, Klaus-Peter, Austellung des Museums 
für Völkerkunde Dresden; Dresden; 2009; druk; książka

197. MŻo/K/2413 Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku
ISBN 83-904957-7-5; Ciecierski, Faustyn, Kuczyński, Antoni Wójciek, 
Zbigniew J. (opracowanie), Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”; Warszawa – Wrocław; 1998; druk; książka

198. MŻo/K/2414 Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory
Antologia historyczno-kulturowa; ISBN 83-904957-1-6; Kuczyński, Antoni, 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział dolnośląski; 
Oficyna „Biblioteka Wschodnia”; Warszawa – Wrocław; 1995; druk; książka

199. MŻo/K/2415 Podróż po Syberii Wschodniej. Rysunki, akwarele, litografie
ISBN 978-5-93765-051-1; Niemirowski, Leopold, Dobrynina, A. (opracowanie), 
Artizdat; Irkuck; 2010; druk; album

200. MŻo/K/2416 Pielgrzym – Duszpasterz – Profesor. Księga jubileuszowa dedykowana 
Księdzu Profesorowi Janowi Góreckiemu w 70. rocznicę urodzin
ISBN 978-93-7593-252-2; Durczok, Stanisław (ks.) Niesporek, Marcin (ks.), 
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach; Katowice; 2014; druk; książka

201. MŻo/K/2417 O ślonsku po ślonsku
ISBN 978-83-942567-3-9; Tabor, Jadwiga Tomecki, Zbigniew, 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Centrum 
Edukacji Regionalnej w Żorach; Żory; 2021; druk; książka

202. MŻo/K/2418 Rarytasy Jakucji. Dziedzictwo artystyczne krainy Olonkho: Churapchinsky Ułus
Gabyszeva, Asia Lvovna Neustroeva, Galina, brak danych; 
Moskwa; 2015; druk; książka

203. MŻo/K/2419 Mandar Uus
brak, Dom Wydawniczy Kemueł; Jakuck; 2015; druk; album

204. MŻo/K/2420 Kultura materialna i duchowa narodów Jakucji w muzeach świata 
(XVII – początek XX wieku)
brak, brak danych; Jakuck; 2017; druk; książka

205. MŻo/K/2421 Kultura materialna i duchowa narodów Jakucji w muzeach świata 
(XVII – początek XX wieku)
t. 2, książka 1: Muzea w Niemczech; ISBN 978-5-6040616-0-2; Żyrkov, 
Aleksandr Nikolaevich Gabysheva, Asia Lvovna, Lutsenko, Yulia Vladimirovna 
i in., Salama; Jakuck; 2018; druk; książka
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206. MŻo/K/2422 Wzory i ozdoby Sacha
ISBN 978-5-7696-2696-8; Mandar, Uus, Bichik; Jakuck; 2007; druk; książka

207. MŻo/K/2423 Jakuci
ISBN 5-860004-001-6; Seroszevski, V.L., brak danych; 
Moskwa; 1993; druk; książka

208. MŻo/K/2424 Nóż jakucki
ISBN 978-5-7696-4169-5; Egorov-Baayagyn, Nikolay Ivanovich, Bichik; 
Dyokuuskai (Jakucja); 2015; druk; książka

209. MŻo/K/2425 Słownik języka jakuckiego
ISBN 978-5-02-025260-8 (t. 3), ISBN 978-5-02-025257-8; Piekarski, E.K., 
brak danych; Petersburg; 2008; druk; słownik

210. MŻo/K/2426 Skarby kultury Jakucji
brak, brak danych; Moskwa (Możajsk); 2011; druk; książka

211. MŻo/K/2427 Firma jubilerska „Uranus Sakha”: tradycje, nowoczesność, design
Petrova, Svetlana Ivanovna, brak danych; Jakuck; 2019; druk; album

212. MŻo/K/2428 A jednak ona kręci się – Planet SSO. 1967–2017
ISBN 978-5-91727-022-7; Bochkareva, Anna Innokentievna, Drukarnia SMIK; 
Jakuck; 2017; druk; książka

213. MŻo/K/2429 Wzory ziemi Olonkho
Zverevna, Aana, Slavia; Petersburg; 2015; druk; album

214. MŻo/K/2430 Ludności rdzenne. Historia naturalna Sachalinu i Wysp Kurylskich
ISBN 5-900334-46-5; brak, brak danych; 
Jużno-Sachalińsk; 2010; druk; broszura

215. MŻo/K/2431 Pamiątki, Unty
brak, Spółka Akcyjna Rzemiosła Artystycznego. „Saardana”; 
Jakuck; 2008; druk; broszura

216. MŻo/K/2432 Republika SAHA: rok 2014
Lukinov, Albert Ivanovich Marikyanova, Elvira Trofimovna, Bichik; 
Jakuck; 2015; druk; album

217. MŻo/K/2433 Ergillan Kerdehhe
książka w języku jakuckim; Krivoshapkina, Lucia Stepanovna, 
brak danych; Jakuck; 2017; druk; książka

218. MŻo/K/2434 Ysyakh w błogosławionej dolinie Tuymaada
Bochonina, Valentina Ivanovna, Bichik; Jakuck; 2017; druk; książka
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219. MŻo/K/2435 Jakucki strój narodowy
Petrova-Uran, Khatyn Svetlana, Smyk-Master. Poligrafia; 
Dyokuuskai (Jakucja, Suntar ulus); 2017; druk; książka

220. MŻo/K/2436 Bayaga. Tatti ulus
ISBN 5-7696-1858-2; Androsov, Egor Dmitriewich, 
Bichik; brak danych; 2003; druk; książka

221. MŻo/K/2438 Transformacja tradycyjnej kultury Jakutów: 
(koniec XX wieku – początek XXI wieku)
ISBN 5-02-010329-2; Bragina, Daria Grigorievna, Izdatelstwo „Nauka”; 
Nowosybirsk; 2016; druk; książka

222. MŻo/K/2439 Własne kolekcje badaczy Północy w zbiorach Biblioteki Narodowej 
Republiki Sakha (Jakucja)
ISBN 978-5-02-038679-2; brak, Centrum Badań Naukowych Zabytków 
Książkowych; brak danych; 2016; druk; książka

223. MŻo/K/2440 Muzyczny wszechświat Yuria Sheikina
ISBN 978-5-9908662-9-4; Dobrzanskaya, Oksana Eduardovna, 
Alaas; Jakuck; 2017; druk; książka

224. MŻo/K/2441 Brzmiące krajobrazy Arktyki
ISBN 978-5-02-038839-0; Vasilenko, Olga Valentinova Dobrzanskaya, 
Oksana Eduardovna, Dyakonova, Varvara Egorovna, Izdatelstwo „Nauka”; 
Nowosybirsk; 2019; druk; książka

225. MŻo/K/2442 Małżeństwa i rodziny międzyetniczne w Republice Sacha (Jakucja) 
w XX wieku
ISBN 978-5-02-038792-8; Bragina, Daria Grigorievna, Izdatelstwo „Nauka”; 
Nowosybirsk; 2018; druk; książka

226. MŻo/K/2443 Sakralne Pieśni święta niedźwiedzia kazymskich Chantów
ISBN 978-5-9908662-8-7; Moldanow, Timofiej Alekseevich, 
Alaas; Jakuck; 2017; druk; książka

227. MŻo/K/2444 Ciepło rąk rzemieślniczek jakuckich
brak, Firma „Sardana” (Sardaana); brak danych; brak daty wydania; 
druk; broszura

228. MŻo/K/2445 Jakuckie instrumenty muzyczne i gramofonowe
Zrstaw kart szkoleniowych; Dyakonova, Varvara Egorovna, IC AGIKI; 
Jakuck; 2018; druk; karty (zestaw)
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229. MŻo/K/2446 Etnografia
2018, nr 1; ISSN 2618-8600; Golovnev, Andrei, Kunstkamera Petersburg; 
Petersburg; 2018; druk; czasopismo

230. MŻo/K/2447 African dolls for play and magic
Dagan, Esther A., Galerie Amrad African Art; Montreal; 1990; druk; książka

231. MŻo/K/2448 Isn’t s/he a doll? Play and ritual in African sculpture
Cameron, Elisabeth. L., UCLA Fowler Museum of Cultural History;  
Los Angeles; 1996; druk; książka
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8.Zarządzanie infrastrukturą

SieDZiBA MUZeUM „WiLLA HAeriNGA”

lokalizacja:  ul. Muzealna 1/2, Żory

powierzchnia:   1 098,99 m² (w części zabytkowej willi 243,79 m² – wynajem,  

w części dobudowanej 855,20 m²)

podstawa prawna:   Akt notarialny Repertorium A nr 3027/2014;  

oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu  

oraz umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży

własność:  współwłasność z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

wartość nieruchomości: 4 907 088,50 zł
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•	 Budynkiem zarządza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (w porozumieniu z muzeum).

•	  Muzeum partycypuje w kosztach przeglądów technicznych.

•	  Nieruchomość objęta jest gwarancją do roku 2023.

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby:

•	  czynsz – 355 909,51 zł (2020) 230 499,85 zł 

•	  media – 153 990,60 zł (2020) 156 095,08 zł 

Stan budynku (na koniec 2021 r.):

•	 prace realizowane w ramach gwarancji):

•	  odtworzeno nasadzenia dachu zielonego uszkodzone podczas naprawy membrany dachowej 

(przecieki)

•	 wykonano prace malarskie związane z likwidacją spękań

WCWC

1.

2.
3.

3. 4.

4.

1.

4.

2.

3.

Poziom „0” Poziom „-1”

1. Wejście
2. Recepcja
3. Wystawa stała „Polskie Poznawanie Świata”
4. Wystawa stała „Nasza Tożsamość”

1. Magazyn ekspozycyjny
2. Sala konferencyjna
3. Galeria wystaw czasowych „-1”
4. Archiwum merytoriczne
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Stan 01.06.2022
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Stan 01.06.2022



239

Stan 01.06.2022

GArNiZON
lokalizacja:  ul. Męczenników Oświęcimskich 28, Żory (naprzeciwko siedziby)

powierzchnia:   0,1193 ha, powierzchnia użytkowa budynku 308 m²

podstawa prawna:   Akt notarialny Repertorium A nr 9331/2013

własność:  Muzeum Miejskie w Żorach

wartość nieruchomości: 1 148 000,00 zł 

wpis do rejestru zabytków:  Rejestr zabytków nieruchomych województwa śląskiego  

pod numerem A/510/2019

Sprzedaż Garnizonu:

16.04.2021 r. w Muzeum Miejskim w Żorach przeprowadzony został przetarg pisemny nieograni-

czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Męczenników 

Oświęcimskich 28 obręb Żory, karta mapy 7, nr księgi wieczystej GL1X/00023002/1, powierzchnia 

budynku 308 m², działka nr 4285/165 o pow. 1,1193 ha za cenę 1.148.000,00 zł brutto.

Nabywca nieruchomości Gmina Miejska Żory.
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MAGAZYN AZe

lokalizacja:  al. Zjednoczonej Europy 45a, Żory

powierzchnia oddana do użytkowania:  772,08 m²

podstawa prawna:  Akt notarialny Repertorium A nr 8592/2014 z dnia 03.11.2014 r.

własność:  Muzeum Miejskie w Żorach

wartość nieruchomości:  1 957 687,85 zł

Zarządzanie budynkiem objęło remonty w zakresie:

2018 wartość nakładów: 40 281,60 zł

•	  wymiana okien i drzwi na poziomie „+1”

•	  roboty wykończeniowe
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2019 wartość nakładów: 159 094,68 zł (modernizacja)

•	  projekt konstrukcji wspornej dla sufitu podwieszanego

•	  wykonanie konstrukcji

•	  wymiana instalacji elektrycznej

•	  remont pomieszczeń

2021 wartość nakładów: 1 230,60 zł (prace dekarskie)

Wydatki poniesione na nieruchomość: 200 606,88 zł

Stan 07.06.2022
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KApLicZKA W rOWNiU

lokalizacja:  ul. Rybnicka 224a, Żory

powierzchnia:  0,0219 ha (działka), zabudowa 42 m²

podstawa prawna:  umowa darowizny, akt notarialny Repertorium A nr 10119/2011

własność:  Muzeum Miejskie w Żorach

wartość nieruchomości:  172 900,63 zł

wpis do rejestru:   Decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków z  dnia 17.03.1966 r., 

numer A/601/66
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•	 Budynek jest pod stałym nadzorem konserwatora muzeum (umowa zlecenie na opiekę 

konserwatorską).

•	 Budynek jest monitorowany w zakresie parametrów panującego mikroklimatu.

•	 W okresie 2011–2020 nie prowadzono żadnych prac remontowych i naprawczych w kapliczce 

i jej otoczeniu.

•	 2021 wartość nakładów: 1230,60 zł (wymieniana uszkodzonych dachówek)

Stan 07.06.2022
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Zmiany organizacyjne

W roku 2020 wdrożono zmiany wynikające z analizy dotychczasowej pracy zespołów muzealnych 

(w rozumieniu działów i samodzielnych stanowisk pracy).

Zmodyfikowano przede wszystkim te obszary, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjo-

nowania muzeum rejestrowego, podlegając polityce zarządzania zbiorami.

Zakres zmian objął:

a) rozdzielenie stanowiska zastępcy dyrektora i funkcji głównego inwentaryzatora; skumulowanie 

zadań właściwych dla dwóch odrębnych zakresów czynności powodowało rozliczne problemy 

natury organizacyjnej;

b) wydzielenie Działu Inwentarzy; działanie było bezpośrednim rezultatem ilości zbiorów i dyna-

miki ich rozbudowy;

9.Zarządzanie 
zasobami ludzkimi
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c) zrównoważenie obsady działów gromadzących zbiory; do roku 2020 w Dziale Kultur Pozaeu-

ropejskich pracowały dwie osoby, a w Dziale Historii i Kultury Regionu – jedna, dysproporcja 

została zniesiona poprzez przeniesienie 1 pracownika o właściwych kompetencjach z Działu 

Edukacji, który liczył 3 osoby.

Wdrożone zmiany miały na celu usprawnienie procesów związanych z akcesją, opracowywaniem, 

przechowywaniem oraz udostępnianiem zbiorów.

Zmiany organizacyjne zostały podzielone na dwa etapy:

1) etap reorganizacji działów (2020) – weryfikacja struktur i wydzielenie nowych zespołów;

2) etap reorganizacji stanowisk (2021) – ustalenie kierowników i uwzględnienie awansów zawo-

dowych.

ANEKS NR 1 
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SCHEMAT ORGANIZACYJNY MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH (STANOWISKOWY) 
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Struktura zatrudnienia
Muzealnicy zatrudnieni w muzeum: 2019 2020 2021

1) kustosze dyplomowani [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

2) kustosze [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ]

3) adiunkci [ 1 ] [ 6 ] [ 6 ]

4) asystenci [ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]

Dyplom doktorski z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwa-

cja dzieł sztuki uzyskała Anna Flaga (26.11.2021 r.) z Działu Promocji i Wydawnictw (stanowisko nie 

jest zaliczane do podstawowej grupy muzealników).

Szkolenia i kursy

Lp. Pracownik Szkolenie

1. Joanna Cyganek
18–19.10.2021 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeoterapia 
„Emocje”

2. Małgorzata Dec
20–29.10.2021 – Narzędzia komunikacji online w promocji i marketingu  
w Internecie” w ramach „Akademia umiejętności komputerowych”

3. Anna Flaga

19.05.2021 – Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych  
w procesie fotografowania
20–29.10.2021 – Narzędzia komunikacji online w promocji i marketingu  
w Internecie” w ramach „Akademia umiejętności komputerowych”

4. Katarzyna Hońska-Guzik
20–29.10.2021 – Narzędzia komunikacji online w promocji i marketingu  
w Internecie” w ramach „Akademia umiejętności komputerowych”

5. Marietta Kalinowska-Bujak
18–19.10.2021 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeoterapia 
„Emocje”

6. Alicja Maciejewska
20–29.10.2021 – Narzędzia komunikacji online w promocji i marketingu  
w Internecie” w ramach „Akademia umiejętności komputerowych”

7. Katarzyna Podyma

24.09.2021 – Ewidencja zbiorów muzealnych
12.10.2021 – Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych
10–21.10.2021 – Gromadzenie zbiorów muzealnych
24.11.2021 – Słowniki kontrolowane
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Szkolenia i kursy

Lp. Pracownik Warsztaty, webinaria, spotkania

1. Katarzyna Podyma

20.10.2021 
Warsztaty „Od pomysłu…do projektu”
organizator: Creative Europe Desk Polska

7.12.2021 
Webinarium „Archaeology & IPERION HS services”
organizator: IPERION HS

16.12.2021 
Spotkanie informacyjne „Program „Kreatywna Europa” – plany na 2022”
organizator: Creative Europe Desk Polska





DZIAŁALNOŚĆ 
OPERACYJNA
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1. Programy naukowe i naukowo-muzeologiczne w trakcie realizacji 

OBIEKT MUZEALNY W PROCESIE GLOBOKULTURALIZACJI 

O autorze 
Lucjan Buchalik, doktor etnologii, muzeolog, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach. Autor książek 

poświęconych kulturom Afryki Zachodniej oraz licznych artykułów z zakresu nauk etnologicznych 

i muzeologii. Prowadzi badania naukowe w Afryce i Azji rejestrujące zmiany kulturowe zachodzące 

pod wpływem współczesnych zjawisk społecznych i technologicznych. 

1.programy naukowe 
i naukowo-muzeologiczne

DZIAŁALNOŚĆ 
NAUKOWA
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Odtworzenie starej instytucji kogle-weogo w  nowej rzeczywistości. W  myśl tradycji kogle-weogo to strażnik brusu 
w wymiarze ekologicznym, co widoczne jest na rysunku na koszulce. Kiedy nadeszło zagrożenie terrorystyczne odro-
dziła się instytucja kogle-weogo w nieco innej formie. Współcześni kogle-weogo to grupy samoobrony wioski przed 
złem, które nadchodzi z brusu. Ubrani są w tradycyjne stroje myśliwych, ale ze współczesnymi legitymacjami potwier-
dzającymi ich tożsamość. Fot. Lucjan Buchalik, 2017, arch. Muzeum Miejskiego w Żorach.

Ostatni sprzedawca strzał zniknął z targu w Ouahigouya około 2004 r. Strzał nie można było nabyć, bo nie było zain-
teresowania nimi, nie wytwarzali ich też kowale. Wraz ze wzrostem zagrożenia zmodyfikowano proce, w ten sposób, 
że pozwalają dość precyzyjnie miotać strzały do łuku. Fot. Lucjan Buchalik, 2017, arch. Muzeum Miejskiego w Żorach.
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Cel badań 
Od końca XX w. obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój afrykańskiego rynku turystycznego. 

W ofercie europejskich i afrykańskich biur podróży oraz w przewodnikach dla osób indywidualnych 

znajdują się pozycje umożliwiające poznanie najciekawszych terenów i miejsc. Stworzona na tej pod-

stawie mapa dynamiki ruchu turystycznego wykazuje jednoznacznie, iż są obszary, na których ruch 

ten rozwija się w sposób wysoce dynamiczny, a ilość turystów wzrasta, są jednak również obszary 

pozbawione ruchu turystycznego. Postawienie pytania o przyczynę tak nierównomiernego rozwoju 

wydaje się tym bardziej zasadne, iż kultura ludów będących przedmiotem badań jest porównywalna 

pod względem atrakcyjności z punktu widzenia archaiczności kultury, egzotycznej przyrody i pejzaży. 

Zakres badawczy 
Badania nad procesem przemian, który stanowi część szeroko pojętej globalizacji rozpoczęto 

na przykładzie tradycyjnych kultur Afryki Zachodniej poddanych wpływom masowej turystyki. 

W trakcie prowadzonych badań zauważono nieadekwatność terminu globalizacja do zmian zacho-

dzących w małych tradycyjnych społecznościach i zawężono zakres analizowanego zjawiska. Do 

badanych zjawisk zastosowano nowy termin globokulturalizacja, rozumiany jako zespół zjawisk 

związanych ze zmianami zachodzącymi w tradycyjnych społecznościach pod wpływem kontaktów 

z silniejszymi (ekonomicznie, kulturowo, organizacyjnie) organizmami (etnosami, kulturami, zja-

wiskami ekonomicznymi, państwami). Efektem tego procesu jest obumieranie części tradycyjnych 

kultur, dostosowywanie, modyfikacja innych oraz petryfikacja najistotniejszych jej elementów. 

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji. 

Stan badań 

W  światowej nauce od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad globalizacją, ro-

zumianą jako zespół procesów prowadzących do wzajemnej współzależności i  integracji społe-

czeństw, kultur, gospodarek, państw. Zmiany zachodzące w kulturach, także tych tradycyjnych, 

są widoczne w tworzonych współcześnie kolekcjach muzealnych. Zjawiska globalizacyjne są obec-

nie jednym z najciekawszych, ale i najtrudniejszych tematów badawczych, wymagającym szyb-

kich i przemyślanych badań terenowych z uwagi na tempo obserwowanych zmian. Procesy za-

chodzące pod ich wpływem są ważnym i istotnym elementem życia codziennego. Prześledzenie 

omawianych problemów na przykładzie wybranych ludów pozwoli na zrozumienie zachodzących 

zmian w szerszym kontekście całego kontynentu afrykańskiego. Zgodnie z założeniami projektu, 
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badanie tak dynamicznych struktur i powiązań odbywa się za pomocą narzędzi właściwych nie 

tylko nauce etnologicznej, ale znajduje również odzwierciedlenie w doświadczeniach zebranych 

za pomocą innych nauk, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki, które stanowią aparat 

pomocniczy. Badania terenowe prowadzone początkowo tylko w Afryce Zachodniej, później także 

w Ugandzie, na Hokkaido i w Jakucji oraz literatura przedmiotu dostarczyły materiałów do publi-

kacji zamieszczanych w literaturze fachowej i popularnej. 

Sprzedawca zabawki przedstawiającej blaszany aparat fotograficzny. ciekawy przepadek mieszanki technologicznej 
aparatów analogicznego i cyfrowego. Z aparatu analogowego pozostały pokrętła, korbki, które w oryginale służyły do 
przesuwania filmu. Z tyłu otwierana klapka odpowiada w oryginale ekranowi, na którym można zobaczyć wykonane 
zdjęcie lub ujęcie. Fot. Lucjan Buchalik, 2022, arch. Muzeum Miejskiego w Żorach.
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HISTORIA HARCERSTWA W ŻORACH 

O autorze
Tomasz Górecki, magister politologii, pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Współautor publi-

kacji „Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci”, „Insygnia miasta Żory”, współredaktor publikacji 

„Leksykon Żorski”, autor wielu artykułów na temat historii miasta Żory i regionu. 

Cel badań 
Program zakłada sporządzenie jednolitej monografii zawierającej dzieje Związku Harcerstwa Pol-

skiego w Żorach i wydanie jej z okazji 85. rocznicy założenia hufca ZHP Żory. 

Zakres badawczy 
Projekt obejmuje czas od początków harcerstwa w Żorach, czyli lata dwudzieste XX wieku, po-

przez dzieje hufca w Żorach do roku 1939, okres okupacji, wczesne lata powojenne, okres stalinow-

ski, działalność żorskiego harcerstwa w latach 50 i 60 w ramach hufca ZHP Rybnik, dzieje odtwo-

rzonego Hufca Żory w okresie PRL oraz historię najnowszą Hufca ZHP Żory w latach 1990–2017. 

Czas realizacji
Program jest w trakcie realizacji.

Stan badań
Przeprowadzono kwerendę pozwalająca na zebranie dotychczasowych opracowań na temat har-

cerstwa w Żorach, trwają prace dokumentacyjne wykorzystujące archiwa Hufca ZHP Rybnik i ZHP 

Żory, archiwum Chorągwi Śląskiej ZHP, Archiwum IPN Katowice, archiwa żorskich placówek świa-

towych, relacje członków ZHP.
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JAK FENIKS Z POPIOŁÓW.  
SPOŁECZNY KONTEKST ODRODZENIA TRADYCYJNEJ SZTUKI KURUMBÓW  
Z BURKINY FASO

O autorze 
Katarzyna Podyma, magister historii, historii sztuki, muzeolog, główny inwentaryzator Muzeum 

Miejskiego w  Żorach. Autorka wystaw i  projektów kulturoznawczo-edukacyjnych związanych 

z kulturami pozaeuropejskimi. Uczestniczka wypraw naukowo-badawczych do krajów Afryki Za-

chodniej. Prowadzi badania z zakresu tradycyjnej sztuki afrykańskiej. 

Cel badań 
Program koncentruje się na wskazaniu oraz opisie zmian zachodzących w  rozumieniu funkcji 

i znaczenia sztuki tradycyjnej Kurumbów (Burkina Faso), przejawiających się zarówno w sposobie 

traktowania artefaktów kulturowych, jak i w nowych możliwościach artystycznych w kontekście 

życia codziennego. Jest również próbą egzemplifikacji nowych potrzeb – dookreślenia własnej toż-

samości etnicznej z jednej strony oraz uniwersalizacji artystycznej z drugiej. 

Zakres badawczy 
Program obejmuje badania nad tradycyjną sztuką Kurumbów na przełomie XX i  XXI wieku 

z uwzględnieniem porównania ze stanem sztuki ludów sąsiadujących (Dogonowie, Somba). Waż-

nym elementem pracy będzie próba redefinicji sztuki tradycyjnej, opis afrykańskiego rynku anty-

kwarycznego oraz opis zmian, jakie zachodzą w podejściu do artefaktów kulturowych i praktycz-

nego zastosowania muzeologii w terenie. Program realizowany jest w oparciu o własne badania 

terenowe prowadzone na terytorium Kurumbów w latach 2008–2012. Metodologia pracy zakłada 

wykorzystanie doświadczeń zarówno warsztatu historyka sztuki, jak i etnologa. 

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji. 

Stan badań 
Procesy współcześnie zachodzące na gruncie lokalnych społeczności Afryki Zachodniej pod 

wpływem intensyfikacji kontaktów zewnętrznych odciskają piętno na wszystkich formach 

życia społecznego. Dynamika tych procesów jest na tyle duża, że dotyka również tak spe-

tryfikowane elementów, jak sztuka tradycyjna. Poddając analizie zmiany, jakie zachodzą na 
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poziomie funkcji i formy obiektów sztuki tradycyjnej, w powiązaniu z charakterystyką zainte-

resowań rynku turystycznego, nie można nie zauważyć pewnych prawidłowości. Zamykają się 

one w nowym podejściu do określonych, najbardziej reprezentatywnych elementów tradycji, 

która staje się w ten sposób przedmiotem ekonomicznych spekulacji. To dopiero przemiany 

zachodzące pod wpływem rozwoju lokalnego rynku sztuki, w sposób zasadniczy powiązanego 

z rozwojem ruchu turystycznego, powodują w następstwie istotne zmiany w świadomości lo-

kalnych wytwórców oraz w sposobie podejścia do przedmiotów stanowiących do tej pory frag-

ment religĳnej sfery życia. Sztuka Kurumbów, stanowiąc zwarty i zamknięty system, uzyskała 

pod wpływem islamizacji życia codziennego status jednej z historycznych deskrypcji kulturo-

wych. Jej przejawy zachowały się jedynie w formie szczątkowej, pod postacią nagrobnych stel, 

słupów podtrzymujących wiaty czy nielicznych przykładów rzeźby figuralnej. Doskonałe pod 

względem warsztatowym opracowanie tradycyjnej sztuki Kurumbów przez badaczy Annema-

rie Schweeger-Hefel i Wilhelma Staudego zdawało się potwierdzać, że wszystko zostało już 

zanalizowane i  opisane. Rzeczywiście, stan wiedzy zewidencjonowany i  opisany przez Au-

striaków stanowił bez wątpienia systematyczne, ale zamknięte studium wiedzy o tradycyjnej 

sztuce Kurumbów. Tymczasem efekty badań prowadzonych współcześnie zdają się różnić od 

tak kategorycznie postawionej tezy. Proces rezygnacji z  tradycyjnych form ekspresji religĳ-

nej, związany bezpośrednio z przemianami w świadomości lokalnych społeczności, przebiegał 

od lat trzydziestych XX w. Rozwój rynku turystycznego po II wojnie światowej proces ten 

jedynie zintensyfikował, mimo że najczęściej wykorzystywane szlaki i  odwiedzane miejsca 

turystyczne ominęły region kraju Kurumbów. Intensywny rozwój rynku antykwarycznego nie 

tylko w Ouagadougou, lecz także poza Afryką, w Europie i Ameryce, spowodował oczyszcze-

nie również tych terenów z  większości obiektów sztuki tradycyjnej. Zainteresowanie euro-

pejskiego rynku antykwarycznego sztuką Kurumbów spowodowało także poważne zmiany 

w formie i technice wytwarzania artefaktów. Zmiany te jednak nie zawsze musiały znajdować 

bezpośrednie uzasadnienie w  dyktacie rynku antykwarycznego. Zróżnicowanie form mogło 

być spowodowane czynnikami związanymi z  lokalnymi preferencjami warsztatowymi oraz 

określonymi impulsami zewnętrznymi. Efektem takich zmian było wytworzenie się lokalnych 

rynków sztuki tradycyjnej w sposób zupełnie naturalny. Najcenniejsze, z punktu widzenia tra-

dycji, artefakty chronione są do dzisiaj przez właścicieli w zagrodach, przede wszystkim ze 

względu na szacunek dla odchodzącego świata i być może wiarę w siłę przodków, pomimo 

wpływu islamu.
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Przedstawienie antropomorficzne,  
nr inw. MŻo/A/10

Przedstawienie hieratyczne dwóch postaci,  
nr inw. MŻo/A/124

Sztuka Kurumbów w zbiorach Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach. Ze-

stawienie tradycyjnego przedstawienia z nową formą zachowującą charakterystyczne cechy sztu-

ki Kurumbów, wykonaną jednak nie tylko na potrzeby lokalnych mieszkańców, ale również z myślą 

o zainteresowaniu rynku antykwarycznego.
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SPRYTNI KRAJOWCY KAJZERA. NIEMIECKIE POSIADŁOŚCI KOLONIALNE  
W ŚWIADOMOŚCI CZYTELNIKÓW PRASY ILUSTROWANEJ NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU NA PODSTAWIE ROCZNIKÓW CZASOPISMA 
ILLUSTRIERTE SONTAGSBLATT

O autorze
Tomasz Górecki, magister politologii, pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Współautor publi-

kacji „Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci”, „Insygnia miasta Żory”, współredaktor publikacji 

„Leksykon Żorski”, autor wielu artykułów na temat historii miasta Żory i regionu. 

Cel badań 
Program zakłada wykazanie potencjalnego stanu wiedzy przeciętnego mieszkańca Górnego Ślą-

ska w czasach Cesarstwa, na temat niemieckich kolonii. Wiedza ta była dostępna dzięki publika-

cjom ukazującym się w dodatku ilustrowanym do szeregu gazet lokalnych. Z racji sporego zasięgu 

tych gazet w poszczególnych miastach i dużego nawyku czytelnictwa, można się spodziewać, że 

świadomość ta będzie wśród czytelników spora, uzależniona jedynie od częstotliwości ukazywa-

nia się informacji na temat posiadłości zamorskich Cesarstwa Niemiec. 

Zakres badawczy 
Projekt zakłada przeanalizowanie roczników „Illustrierte Sontagsblatt” od początku lat 90. XIX 

wieku po rok 1918. 

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji. 

Stan badań 
Przeprowadzono kwerendę w rocznikach (1908–1918) będących w posiadaniu Muzeum Miejskie-

go w Żorach. Trwa kwerenda pozostałych roczników dostępnych w zasobach cyfrowych bibliotek 

polskich i niemieckich.
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Grób pierwszego niemieckiego nauczyciela w Kamerunie. Z roczników Illustrierte Sonntagsblatt.
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POCZTÓWKA ŻORSKA W KOLEKCJI MUZEALNEJ 

O autorze
Jacek Struczyk, magister etnologii, pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Autor kilkunastu 

wystaw z pogranicza etnologii, antropologii kultury i fotografii. Pomysłodawca i kurator ple-

nerowej Galerii Pod Chmurką (2005–2010) oraz współredaktor albumu fotograficznego „Żory. 

Moje-Twoje-Nasze”. 

Cel 
Program zakłada całościowe opracowanie naukowe kolekcji oraz publikację efektów pracy 

w postaci wydawnictwa katalogowego. 

Zakres badawczy
•	 	wydawcy	żorskich	pocztówek	

•	 	architektura	i przestrzeń	miasta	(style,	motywy,	zmiany	architektoniczne	i urbanistyczne)	

•	 	treści	historyczne	(np.	szyldy,	reklamy,	manufaktury,	własności,	obiekty	strategiczne,	wy-

darzenia itp.) 

•	 	treści	etnograficzne	–	życie	codzienne	miasta;	stroje,	zwyczaje	doroczne	i ludyczne	

•	 	charakterystyka	treści;	pozdrowienia,	powinszowania,	informacje	itp.	

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji. 

Stan badań 
Początki kolekcji pocztówek miejskich w muzeum sięgają końca roku 2001, kiedy dokonano 

pierwszego zakupu 2 pocztówek ze sklepu kolekcjonerskiego z Poznania. Były to pocztówki 

z początku XX wieku (ok. 1903 r.) przedstawiające północną i wschodnią pierzeję rynku, które 

po latach okazały się jednymi z najstarszych w kolekcji. Wówczas podjęto decyzję o sukce-

sywnym powiększaniu kolekcji, biorąc pod uwagę oferty ze sklepów kolekcjonerskichi od osób 

prywatnych. Dzięki nawiązaniu współpracy ze sklepem Filatelia z Poznania kolekcja bardzo 

szybko, bo już 2 stycznia roku 2002 roku, powiększyła się o 4, a pod jego koniec o kolejnych 

11 sztuk. Rok 2002 zakończono zakupem 3 pocztówek od prywatnego kolekcjonera z Katowic. 

W ten sposób, w niespełna rok po sfinalizowaniu zakupu pierwszych 2 pocztówek, kolekcja 

rozrosła się do 20 sztuk, z których każda była unikalna i niepowtarzalna. Kolejne lata (2003–

2006) to dalsze powiększanie i  uzupełnianie kolekcji dzięki wypracowanym kontaktom ze 
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Pocztówka ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach, awers i rewers, nr sygn. MŻo/189.
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sklepami kolekcjonerskimi i osobami prywatnymi. Ceny pocztówek w tamtym okresie nie były 

wygórowane i wahały się od 50 do 100 zł za sztukę. Rok 2005 był przełomowy, jeśli chodzi 

o postrzeganie muzealnej kolekcji i możliwości jej dalszego rozwoju. W tym roku staraniem 

drukarni Oldprint w Żorach, Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz muzeum ukazał się al-

bum „Żory światłem malowane. Historia miasta na kartach pocztowych z lat 1896–1945”. Sta-

nowił on pierwsze syntetyczne wydawnictwo, w którym opublikowano wszystkie znane dotąd 

na rynku żorskie pocztówki. Znalazło się w nim około 100 pocztówek, z których ponad jedna 

trzecia pochodziła z kolekcji muzeum. Wydanie albumu zmieniło dotychczasowy sposób my-

ślenia o  kolekcji oraz podejście do jej dalszego tworzenia. Dotychczas zakładano, że musi 

się ona zamknąć maksymalnie na kilkudziesięciu pocztówkach, w wersji optymistycznej na 

mniej więcej stu. Skąd takie założenia? Żory na początku XX wieku były małym miasteczkiem 

o zwartej, ograniczonej zabudowie, bez wyszukanych kamienic i uznanych zabytków (najbar-

dziej rozpoznawalny był kościół farny, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w ilości wydanych 

pocztówek). Jedynym punktem odniesienia były sąsiednie miasta – Rybnik, Wodzisław Śląski 

czy Mikołów. Przeprowadzone w innych muzeach kwerendy potwierdziły przypuszczenia, że 

ich zbiory są bardziej ubogie od żorskich. W  międzyczasie zmienił się sam rynek i  sposób 

pozyskiwania pocztówek. Do tej pory bazowano na współpracy z antykwariuszami i wąskim 

gronem kolekcjonerów pasjonatów. Otworzył się jednak bogaty rynek aukcji internetowych, 

z których najważniejsze były dwa znane portale aukcyjne. Pierwszy ograniczał się do terenów 

Polski, drugi natomiast stwarzał możliwość przeszukiwania zasobów globalnych i  zakupu 

z niemal każdego zakątka świata. Wydanie albumu spowodowało znaczne zainteresowanie 

pocztówkami wśród mieszkańców miasta, z których kilkoro zostało zapalonymi kolekcjone-

rami, co niestety wiązało się ze znacznym wzrostem cen pocztówek na portalach aukcyjnych. 

Na koniec 2021 roku w zbiorach skatalogowanych było 191 pocztówek, z czego 131 wydanych 

zostało do roku 1945, a 60 po roku 1945.
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KULTURA TELLEM Z REJONU MASYWU BANDIAGARA Z MALI  
W ŚWIETLE TRADYCJI ORALNEJ ORAZ ARTEFAKTÓW MATERIALNYCH 

O autorach
Lucjan Buchalik, doktor etnologii, muzeolog, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach. Autor książek 

poświęconych kulturom Afryki Zachodniej oraz licznych artykułów z zakresu nauk etnologicznych 

i muzeologii. Prowadzi badania naukowe w Afryce i Azji rejestrujące zmiany kulturowe zachodzące 

pod wpływem współczesnych zjawisk społecznych i technologicznych. Katarzyna Podyma, magi-

ster historii, historii sztuki, muzeolog, główny inwentaryzator Muzeum Miejskiego w Żorach. Au-

torka wystaw i projektów kulturoznawczo-edukacyjnych związanych z kulturami pozaeuropejski-

mi. Uczestniczka wypraw naukowo-badawczych do krajów Afryki Zachodniej. Prowadzi badania 

z zakresu tradycyjnej sztuki afrykańskiej. Autorem pomysłu badawczego oraz osobą prowadzącą 

administracyjnie projekt jest Katarzyna Podyma. Zadaniem naukowo kieruje dr Lucjan Buchalik. 

W projekcie udział biorą również: dr hab. Jacek Łapott prof. US (etnolog), mgr Bogusław Franczyk 

(archeolog) oraz mgr Magdalena Bogdan (konserwator). 

Cel 
Celem projektu jest opis funkcjonowania oraz miejsca kultury Tellem we współczesnej kulturze 

społeczności Dogonów. Obie grupy etniczne sąsiadowały i współżyły z sobą przez kilka wieków 

(XII–XVI wieku). Kultura Tellem obecna była w regionie masywu Bandiagary w okresie od XI do XVI 

w., a jej pozostałości do dzisiaj nie zostały w pełni przebadane. W tradycji Dogonów Tellemowie 

postrzegani są czasami jako nauczyciele wielu nieznanych przedtem złożonych dziedzin kultu-

ry, w tym zasad magii i wybranych elementów kultury duchowej. Efekty badań rzucą światło na 

mechanizmy rządzące masowym ruchem turystycznym, a przede wszystkim rynkiem antykwa-

rycznym. Pozwolą na określenie, w jakim stopniu bazuje on na współczesnych wyrobach, a na ile 

przedmiot handlu zapewniają penetracje stanowisk archeologicznych. 

Zakres badawczy
Zakres badawczy projektu obejmował będzie opis pozostałości kultury materialnej Tellemów na 

podstawie pozyskanych w terenie kolekcji oraz sposoby jej współczesnego odtwarzania i wykorzy-

stywania na potrzeby rynku antykwarycznego.

Przedmiot badań obejmuje jednorodną materiałowo grupę 41 obiektów, z których 38 to przed-

mioty o  domniemanej proweniencji tellemskiej, a  3 obiekty stanowią materiał porównawczy 

proweniencji dogońskiej. Na grupę 41 obiektów składają się obiekty pojedyncze oraz elementy 

większych zespołów (15 pozycji) – w tym przypadku dokonano wyboru najbardziej charaktery-
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stycznych przedmiotów. Z punktu widzenia badań etnologiczno-antropologicznych zespoły są 

najciekawszym elementem badawczym wskazującym w sposób pośredni na pochodzenie fune-

ralne przedmiotów.

Ważnym modułem badań będzie próba opisu rabunkowej eksploracji stanowisk archeologicznych 

z przeznaczeniem na „pamiątki” zarówno dla przypadkowych turystów, jak i sieci antykwariatów 

europejskich oraz innych zainteresowanych stron. W tym zakresie celem będzie szczegółowe prze-

badanie obiektów kultury Tellem pod kątem ich składu chemicznego. 

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji.

Stan badań
Temat kultury Tellem nie doczekał się do tej pory precyzyjnego opisu. Systematyczne bada-

nia pozostałości architektonicznych in situ oraz pozostałych, często rozproszonych artefak-

tów pozwolą na znalezienie odpowiedzi na wiele pytań związanych nie tylko z kulturą Dogo-

nów, lecz także z innymi populacjami i przeszłością Afryki Zachodniej. Należy podkreślić, że 

wszystkie znalezione do tej pory podczas badań archeologicznych w osadach kultury Tellem 

przedmioty (wykonane z drewna, bawełny, wełny i skóry) należą do najstarszych tego typu 

w Afryce subsaharyjskiej.

Badania kultury Tellem w strefie Falez Bandiagary prowadziła w latach 60. XX w. misja holen-

derska. W latach 1976–1977 prace nad rejonami izolowanymi kontynuował Institut d’Études 

Démografiques z Paryża. W tym samym okresie do badań włączył się zespół z Collège d’En-

seignement, École Normale Supérieur Institut des Sciences Humaines du Mali oraz Musée 

National w Bamako.

Proces badawczy jest kontynuowany przez ośrodki europejskie. Ważnym momentem było włą-

czenie się do dyskusji grupy szwajcarskich badaczy Uniwersytetu w Genewie, a tym samym otwar-

cie nowych perspektyw badawczych. 

Badania ośrodków europejskich kontynuowali w latach 1977–2018 badacze polskich ośrodków 

muzealnych.
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Zespół szesnastu małych kółek do włosów, wykonanych z żelaza metodą kowalską. Wszystkie obręcze kółek  
przypuszczalnie otwarte. Obecnie z powodu grubej warstwy korozji część kółek robi wrażenie zamkniętych.  

Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach, nr inw. MŻo/A/1636.
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KULTURA KURUMBÓW W PROCESIE PRZEMIAN (1960–2025)

O autorze 
Lucjan Buchalik, doktor etnologii, muzeolog, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach. Autor książek 

poświęconych kulturom Afryki Zachodniej oraz licznych artykułów z zakresu nauk etnologicznych 

i muzeologii. Prowadzi badania naukowe w Afryce i Azji rejestrujące zmiany kulturowe zachodzące 

pod wpływem współczesnych zjawisk społecznych i technologicznych.

Cel
Uchwycenie procesu przemian zachodzących w tradycyjnym społeczeństwie Kurumbów od poło-

wy XX w. po trzecią dekadę XXI w. na przykładzie wodzostwa Lurum. 

Zakres badawczy
Opublikowana w  1972 r. monografia Kurumbów autorstwa austriackich naukowców Annemarie 

Schweeger-Hefel i Wilhelma Staude, prowadzących badania w latach 60., Die Kurumba von Lurum 

opisuje wszystkie dziedziny ich tradycyjnej kultury połowy XX w. Stała się ona punktem wyjścia 

do rozpoczętych przez autora w połowie lat 90. XX w. badań etnologicznych, które powinny się 

zakończyć w połowie trzeciej dekady XXI w. 

Zakres badawczy obejmuje wszystkie dziedziny opisywane przez Austriaków, począwszy od mitu etio-

logicznego, po organizację przestrzenni wioski. Podobnie jak w przypadku monografii z 1972 r. duży 

akcent będzie poświęcony ewolucji sztuki, przede wszystkim pod wpływem islamu. Masowa turystyka 

nie zawitała do wodzostwa Lurum, dlatego też zachodni gust nie miał wielkiego wpływu na ich sztukę.

Niektóre istotne współcześnie elementy kultury Kurumbów miały swój początek w  czasach badań 

prowadzonych przez Austriaków i odwrotnie, wtedy istotne zjawiska dzisiaj pamiętane są tylko przez 

najstarszych – przypadek masek, składania ofiar. Dlatego też niektóre elementy kultury w obecnych 

badaniach – w porównaniu do tych sprzed półwiecza – będą szerzej potraktowane, a inne tylko „symbo-

licznie”, ze względu na ich zanik i brak wiedzy u informatorów. Zupełnie nowym zjawiskiem nienotowa-

nym w połowie XX w. jest kwestia przemocy ze strony HANI (Hommes armés non identifiés). Problem 

bezpieczeństwa oraz konflikty z pasterzami Fulbe na stałe wpisały się w historię wodzostwa Lurum.

Łącznikami między badaniami austriackimi i polskimi są sami Kurumbowie. Do najważniejszych należy 

zaliczyć Konfe Hamidou, zwanego Medo, który w połowie XX w. był młodym człowiekiem i współpra-

cował z naukowcami austriackimi oraz Almisiego, wówczas uzdolnionego tancerza i rzeźbiarza. 

Czas realizacji
Program jest w trakcie realizacj. Zakończenie prac planowane jest w roku 2027.
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proces przemian jest bardzo widoczny w czasie święta Apilan-Donda. W połowie XX w. Austriacy pi-
sali, że władca wyjeżdża w czasie święta w konnym orszaku. W 2003 r. władca Yo-Sigri jechał na mo-
torowerze, a  świętą włócznię wiózł przed nim rowerzysta. W  2011 r. władca Yo-pilan jechał dużym 
samochodem osobowym, a święta włócznia przed nim w mniejszym samochodzie peugeot 205. 
Fot. Lucjan Buchalik, arch. Muzeum Miejskiego w Żorach.

Stan badań
Punktem wyjścia badań (restudy) są dotychczasowe publikacje francuskich etnologów z lat 30. XX w. Peł-

ny opis ich kultury znajduje się we wspomnianej już monografii austriackich etnologów Schweeger-Hefel 

Annemarie, Staude Wilhelm. Polskie badania wśród Kurubów rozpoczęły się połowie lat 90. XX w. i zosta-

ły opisane w artykule Lucjana Buchalika Polska obecność wśród Kurumbów.1997–2017.
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NOŻE STANLEY’A. MISTYFIKACJA CZY AUTENTYK

O autorze 
Lucjan Buchalik, doktor etnologii, muzeolog, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach. Autor książek 

poświęconych kulturom Afryki Zachodniej oraz licznych artykułów z zakresu nauk etnologicznych 

i muzeologii. Prowadzi badania naukowe w Afryce i Azji rejestrujące zmiany kulturowe zachodzące 

pod wpływem współczesnych zjawisk społecznych i  technologicznych. Projekt prowadzony jest 

wspólnie z The Explorers Club Polska.

Cel
Celem projektu jest ustalenie czy broń (głównie noże rzutne) znajdująca się w  Muzeum Naro-

dowym w Poznaniu i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie określana jako „noże 

Stanleya” istotnie została zgromadzona przez tego znanego podróżnika.

Zakres badawczy 
Obiekty znajdujące się obecnie w zbiorach polskich zostały prawdopodobnie przywiezione do Pol-

ski tuż przed wybuchem II wojny światowej. Z ustnych przekazów Stanisława Błaszczyka i Zbi-

gniewa Torońskiego (kolejnych kierowników Oddziału ME) wynika, że nie zostały one wpisane do 

ksiąg przed 1939 r. Wykonano wstępną kwerendę w obu muzeach, z której wynika, że jest bardzo 

duże prawdopodobieństwo, że istotnie jest to kolekcja zgromadzona przez Henry Mortona Stan-

leya. W 2022 r. program badawczy będzie koncentrował się wokół lokalizacji kolekcji.

Stan badań
Zgodnie z polityką w zakresie gromadzenia zbiorów przez polskie muzea po II wojnie światowej, zbiory 

pozaeuropejskie traktowane były marginalnie i paradoksalnie miały być gromadzone jedynie w Warsza-

wie. Obiekty zgromadzone przez inne muzea były przenoszone do stolicy. Niestety nie zawsze dołącza-

no do przekazu ich dokumentację. Obecnie trudno określić, gdzie znajduje się zasadnicza część kolekcji. 

Według Justyny Kowalińskiej w muzeum w Poznaniu znajduje się „unikatowa kolekcja 23 noży rzutnych 

– broni wojennej plemion tego regionu z końca XIX w. […] Do Poznania zabytki przywiózł z Belgii ksiądz 

kanonik Edmund Majkowski, który otrzymał je od rodziny Stanleya i ofiarował w 1939 r. Muzeum Wiel-

kopolskiemu. W zbiorze tym, opracowanym w 1965 r. przez Eugeniusza Małygę, można wyodrębnić kilka 

grup typologicznych noży charakterystycznych m.in. dla Azande/Zande, Bakaka/Kaka, Sanga.*

*  Kowalińska Justyna, 2014, Kolekcje afrykańskie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, [w:] 

Sławomir Szafrański, Małgorzata Kądziela, Marta Tabota, Maciek Ząbek (red.) Sztuka Afryki w kolek-

cjach i badaniach polskich, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, s. 579-590.



269

Noże rzutne z kolekcji British Museum.  
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/throwing_knife, licencja cc BY-SA 4.0, zgoda GFDL cc-BY-SA.

Czas realizacji 
Program jest w trakcie realizacji.

Stan badań
Prawdopodobnie tuż przed wybuchem II wojny światowej przywiózł je do Polski ks. E. Majkowski. 

Z  ustnych przekazów Stanisława Błaszczyka i  Zbigniewa Torońskiego (kolejnych kierowników 

Oddziału ME) wynika, że nie zdążyły być one wpisane do ksiąg przed wybuchem II WŚ.
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HISTORIA POWSTAŃ ŚLASKICH W ŻORACH

O autorze
Tomasz Górecki, magister politologii, pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach. Współautor publi-

kacji „Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci”, „Insygnia miasta Żory”, współredaktor publikacji 

„Leksykon Żorski”, kurator wielu wystaw dotyczących historii miasta, autor wielu artykułów na 

temat historii miasta Żory i regionu.

Cel badań
Program zakłada sporządzenie jednolitej monografii zawierającej wszystkie aspekty wydarzeń 

w latach 1918–1922 na terenie Żor i pobliskich miejscowości i jej publikację po zakończeniu prac. 

Badania te mogą stać się przewodem pracy doktorskiej.

Zakres badawczy
Obszarem badań są wydarzenia w latach 1918–1922 na terenie Żor i najbliższych miejscowości. 

Czas realizacji
Program jest w trakcie realizacji.

Stan badań
Dotychczasowe ustalenia dotyczące wydarzeń w tym okresie opierają się głównie na kilku spi-

sanych wspomnieniach, które powstały od lat 30. do 60. XX wieku, w znacznie mniejszym zaś 

stopniu na dokumentach i innych materiałach źródłowych. Udostępnienie w sieci przez Wojskowe 

Biuro Historyczne materiałów Centralnego Archiwum Wojskowego umożliwia szczegółowe bada-

nia na poziomie lokalnym na podstawie wytworzonych wówczas dokumentów. Z kolei lokalnym 

źródłem niewykorzystanym do tej pory, są zbiory lokalnej gazety niemieckojęzycznej „Sohrauer 

Stadtblatt”, która wychodziła w tym czasie w Żorach, jej roczniki w postaci zdigitalizowanej posia-

da Muzeum Miejskie w Żorach.
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rozkaz dzienny Komendy powiatu rybnik z podpunktem dotyczącym jednostek powstańczych w Żorach  
(ze zbiorów centralnego Archiwum Wojskowego)

Dokument wytworzony w czasie iii powstania przez Komendanturę placu w Żorach  
(ze zbiorów centralnego Archiwum Wojskowego)
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2. Stan badań naukowych i naukowo-muzeologicznych w roku 2021

Lucjan Buchalik kontynuował prace nad programem „Obiekt muze-

alny w procesie globokulturalizacji” (wspólnie z Katarzyną Podymą).

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i terrorystyczne wstrzymano 

prace badawcze w Burkinie Faso. Sytuacja monitorowana była za po-

średnictwem kontaktów bezpośrednich z informatorami poprzez ko-

munikator What’sApp. W trakcie wymiany korespondencji na temat 

aktualnej sytuacji pozyskano zdjęcia z intronizacji nowego Lurumyo. 

W ramach programu, którego celem jest badanie proweniencji „noży Stanley’a” wykonano wstęp-

ną kwerendę, z której wynika, że z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z kolekcją 

zgromadzoną przez Henry’ego Mortona Stanley’a. 

Rozpoczęty w roku 2021 projekt poświęcony Tellemom został zgłoszony w konkursie e-RIHS 

na dostęp do infrastruktury badawczej i  bardzo dobrze oceniony. Z  uwagi na jego rozmiar 

i charakter wymaganej infrastruktury badawczej nie może zostać zrealizowany w Polsce. Kon-

sorcjum zasugerowało zgłoszenie projektu do programu europejskiego IPERION. Zadanie jest 

w trakcie realizacji.

Katarzyna Podyma w  ramach pracy doktorskiej „Jak Feniks 

z  popiołów? Społeczny kontekst odrodzenia tradycyjnej sztuki 

Kurumbów z Burkiny Faso” (tytuł roboczy) rozpoczęła prace nad 

rozdziałem poświęconym wpływom obcym na sztukę Kurum-

bów i jej związków ze sztuką ludu Mossi. Zadania zrealizowane 

w roku 2021, a dotyczące dwóch projektów związanych z globo-

kulturalizacją i  Tellemami, których jest współautorem, zostały 

opisane w sprawozdaniu Lucjana Buchalika (powyżej).
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Jan Delowicz kontynuował pracę nad publikacją „Zespół pałacowo

-parkowy w Baranowicach i  jego właściciele”. Planuje się, że wyda-

nie książki zbiegnie się z  oddaniem do użytku popularnego wśród 

mieszkańców Żor „pałacyku w Baranowicach” wraz z okalającym go 

parkiem po trwającej rewitalizacji. Publikacja książkowa o roboczym 

tytule „Pałac i park dworski w Baranowicach od czasów najdawniej-

szych do współczesnych”, składać się będzie z siedmiu rozdziałów:

 1. Początki wsi Baranowice i jej pierwsi właściciele.

 2.  Dobra baranowickie w posiadaniu rodziny von Durant  

de Sénégas.

 3. Pałac i park w latach 1914–1952.

 4. Szkoła w pałacu 1952–1989.

 5. Dzieje zabytkowego pałacu od 1990 roku do dzisiaj.

 6. Historia baranowickiego parku.

 7. Legendy o pałacu i parku oraz postaciach z nimi związanych.

Tomasz Górecki rozpoczął projekt „Żory w  czasie powstań śląskich”. 

Udostępnienie w  sieci przez Wojskowe Biuro Historyczne materiałów 

Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczących okresu 1919–1922 na 

Górnym Śląsku umożliwiło, mimo utrudnień związanych z  pandemią, 

rozpoczęcie szczegółowych badań na poziomie lokalnym. Autor prze-

analizował nieznane do tej pory dokumenty dotyczące Żor i żorskich jed-

nostek powstańczych z okresu III powstania śląskiego, co zaowocowało 

opublikowaniem przez niego artykułu „Patrolki były na stanowiskach… Żory w czasie III powstania 

śląskiego w świetle materiałów Centralnego Archiwum Wojskowego” zamieszczonego w „Kalenda-

rzu Żorskim”. Projekt będzie kontynuowany w  latach następnych. W  ramach prowadzonych badań 

wziął udział w konferencjach naukowych na temat powstań śląskich zorganizowanych przez Muzeum 

w Praszce oraz Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny we wrześniu 2021 roku. 

Kontynuował projekt „Historia harcerstwa w Żorach”. W 2021 r. wraz z członkami Komisji Historycz-

nej Hufca ZHP zebrał materiały dotyczące działalności harcerzy żorskich we wrześniu 1939 r. i napisał 

artykuł „Harcerska służba w obronie Żor” zamieszczony w „Kalendarzu Żorskim”. W ramach projek-

tu „Sprytni krajowcy kajzera”zaprezentował stan badań na VI Kongresie Afrykanistów Polskich (20–

22.04.2021 r.). W wygłoszonym referacie „Sprytni krajowcy kajzera. Niemieckie posiadłości zamorskie 

w publikacjach prasy ilustrowanej na Górnym Śląsku” omówił zebrany do tej pory materiał. Artykuł 

opublikowany zostanie w wydawnictwie pokongresowym w roku 2022.
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Jacek Struczyk kontynuował prace nad wieloletnim programem 

badawczym „Pocztówka żorska w  kolekcji muzealnej”, którego 

zakres obejmuje architekturę i przestrzeń miasta (style, motywy, 

zmiany architektoniczne i urbanistyczne), treści historyczne (np. 

szyldy, reklamy, manufaktury, własności, obiekty strategiczne, 

wydarzenia itp.), treści etnograficzne (życie codzienne miasta; 

stroje, zwyczaje doroczne i  ludyczne) oraz charakterystykę tre-

ści – pozdrowienia, powinszowania, informacje itp. Efektem prac 

była publikacja artykułu „Spojrzenie z oddali – miasto (nie) utra-

cone” w grudniowym numerze kwartalnika „Renowacje i zabytki”.

Anna Flaga zakończyła prace nad projektem naukowym w ramach 

doktoratu na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-

kowie „Więzień życia – artysta uwikłany w dramaturgię historii”.

Jej prace zostały zaprezentowane na wystawach:

•	  wystawa indywidualna „Negatyw/Pozytyw”, Muzeum Miejskie 

w Żorach, 22.09–20.10.2021 r.

•	  wystawa zbiorowa: Manufaktura rzeźby, Galeria Tichauer, 

Tychy, 9.10–10.12.2021 r.

•	  VII Bożonarodzeniowy Salon ZPAP OK 2021,  

16.12.2021–23.01.2022 r.
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3. Programy naukowe i naukowo-muzeologiczne zakończone

Społeczności tradycyjne Afryki wobec współczesnych przemian rozwojowych 
na przykładzie Dogonów z Mali i Sombów z Beninu i Togo.  
„Turystyczny raj” czy „smutek tropików”? 

Autor: dr Lucjan Buchalik 

Cel badań
Podstawowym celem badań była analiza zmian zachodzących współcześnie pod wpływem ma-

sowego ruchu turystycznego w  tradycyjnych społecznościach zachodnioafrykańskich: Sombów 

z Beninu i Tambermów z Togo oraz Dogonów z Mali. 

Zakres badawczy
Przeprowadzone badania koncentrowały się wokół: opisania i  przeanalizowania sytuacji tury-

stycznej obu wskazanych regionów, udokumentowania i opisania zjawisk pojawiających się pod 

wpływem ruchu turystycznego oraz wskazania źródeł i  przyczyn takiego stanu rzeczy. Ciężar 

badania przesunięty został na badanie zjawisk na poziomie rynków lokalnych, a nie globalnych, 

z uwzględnieniem wpływu tych ostatnich.

W wymiarze naukowym projekt zamknął okres wieloletnich badań naukowych prowadzonych na 

terenach wyznaczonych tematem. Odpowiedzi na postawione w trakcie badań pytania oraz uzy-

skane wyniki badań są wkładem w postrzeganie współczesnej Afryki i Afrykanów. 

Czas realizacji 
2008–2017 

Wyniki badań
Wyniki badań zostały wykorzystane w czasie V i VI Kongresu Afrykanistów Polskich (2018 i 2021) 

oraz przedstawione w artykułach:

•	 Tamberma z Doliny Koutammakou wobec turystyki, „Ex Africa” t. 5. Żory: Muzeum Miejskie, 

2020, s. 204–210.

•	 Afrykański rynek antykwaryczny. Między autentycznością a  komercją. Przypadek Dogonów 

i Sombów, „Afryka”, t. 47, 2018, s. 101–126.

•	 Kraj Dogonów – krajobraz post turystyczny (2021 w druku).

Aktualnie trwają prace nad pracą zwartą podsumowującą wspomniany projekt. Przewidywany 

czas zakończenia 2023 r.



276

WIĘZIEŃ ŻYCIA – ARTYSTA UWIKŁANY W DRAMATURGIĘ HISTORII
Autor: dr Anna Flaga

Czas realizacji 
2019–2021

Cel badań
Realizacja wystawy wraz z pracą pisemną w celu uzyskania stopnia naukowego doktora w dzie-

dzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne na Wydziale Malarstwa Aka-

demii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zakres badawczy
Rozważania w pracy doktorskiej dotyczyły aspektu moralności w życiu człowieka i wiążących się 

z nią wartości. Badaniom poddana została istota grzechu. Autorską wypowiedź rozprawy budują 

słowa klucze: zło, grzech, więzień, uwikłanie, historia, dramaturgia, życie, moralność i  artysta. 

W pracy malarskiej, której towarzyszy rozprawa, podjęty został temat grzechu w wymiarze oso-

bistym i ogólnoludzkim.

Wyniki badań
Obrona pracy doktorskiej odbyła się 1 lipca 2021 roku. Tytuł doktora sztuki został nadany na po-

siedzeniu Rady ds. Stopni 30 września 2021 roku która, która przyznała jednocześnie rozprawie 

doktorskiej wyróżnienie za wzorcowy przykład przeprowadzonej analizy założonych celów pracy 

badawczej.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydział Malarstwa

PRACA DOKTORSKA

Tytuł

Więzień życia – artysta uwikłany 
w dramaturgię historii

Autor
mgr Anna Flaga

Promotor
 prof. dr hab. Zbigniew Bajek

Kraków 2021

11

Rozdział I
Tytuł zdefiniowany

Tytuł: „Więzień życia – artysta uwikłany w dramaturgię historii” implikuje szeroką skalę 
możliwości rozprawy, niosąc z sobą ogrom zagadnień do opisania. Jednak, aby, dojść 
do sedna należy omówić każde jego słowo z osobna, a także wskazać na ich wzajemne 
semantyczne oddziaływania. Zawarte w słowach „więzień”, „uwikłanie”, „dramaturgia” 
ładunki emocjonalne powodują napięcie i budzą zainteresowanie. Określenie „więzień 
życia” niektórym może wydawać się intrygujące, a niektórym absurdalne – owo zesta-
wienie to zabieg celowy, który pomógł mi zrozumieć każdy aspekt zachowań wynikają-
cych z mojej impulsywności, ekspresyjności, intensywności i emocjonalności, w wyniku 
czego powstała praca o wysoce „plastycznym” ładunku interpretacyjnych możliwości.

Więzień

Słowo „więzień” ma złe konotacje i nie kojarzy się z niczym dobrym. Dla mnie ozna-
cza ono stan ograniczenia i zniewolenia zarówno jednostki (osoby), jak i grupy (w tym 
społeczeństwa i państwa). Więzień to osoba pozbawiona wolności, np. odbywająca karę 
w więzieniu, zamknięta w areszcie, obozie lub innym miejscu odosobnienia. Więźniem 
jest ten, który dokonał czegoś na przekór jakimś ustalonym regułom (prawu społeczne-
mu, moralnemu). Więzień ma ograniczoną wolną wolę, nie może lub nie jest zdolny do 
dokonywania wyborów niczym niezdeterminowanych.
Osoba może być także uwięziona przez zniewolenie. co znaczyłoby, że jest uwięziona wbrew 
swojej woli lub za jej przyzwoleniem. Być więzionym znaczyć może ograniczenie wolności, 
usidlenie, dręczenie, uciskanie czy uzależnienie. Można ograniczyć wolność i zniewolić jed-
nostkę, grupę, społeczność, cały naród i państwo. Zniewolenie może dotyczyć ciała i duszy. 



277

2
1

winność, albo oczekiwanie”23. W Katharsis24 Abakanowicz „przedstawiała człowieka 
o utraconej tożsamości, androgynicznego everymana. Artystka w tych rzeźbach zaak-
centowała wagę wspólnego ludzkiego losu i bolesność ciężaru cielesności. Pokazała 
postać przenicowaną, martwe odbicie rzeczywistego kształtu pozbawionego „treści”, 
miąższu, istoty. interesowała ją, jak mówiła, «straszliwa ludzka niemoc wobec własnej 
struktury biologicznej»”25. Artystka mówiła także: „Badając człowieka, badam właściwie 

siebie [...]. Moje formy to kolejne skóry, które z siebie zdejmuję, znacząc etapy mojej 
drogi. Za każdym razem należą do mnie tak bardzo, i ja należę do nich, że nie możemy 
bez siebie istnieć. czuwam nad ich egzystencją. Miękkie, zawierają w sobie nieskoń-
czoną ilość kształtów możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako 

23 A. rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, s. 113
24 Plenerowa realizacja dla Fundacji Guliano Gori z Florencji w 1986 r. Jest to grupa trzydziestu trzech bezoso-
bowych kadłubów ludzkich wysokości około 3 m każdy, wykonanych tym razem z materiału trwałego – odlanych 
w brązie.
25 https://culture.pl/pl/tworca/magdalena-abakanowicz, dostęp 10.07.2020.

1. Maria Jarema, Uchwyt, 1951. 2. Maria Jarema, kompozycja z cyklu 
Głowy, 1955.

anna Flaga, Pycha, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020.

19

przez całe życie, stając się bohaterami życia (uwięzieni przez los). Przywołując tu dwa 
symboliczne przypadki tragicznego losu świadków wojny, chciałam podkreślić ogrom-
ny wpływ rzeczywistości na życie człowieka, jego przyszłość. W dalszej części tekstu 
omawiam sylwetki osób doświadczonych „zniewoleniem” o zupełnie innym charakte-
rze, bliższym mnie – potrzebą sztuki.

Artysta uwikłany 
w dramaturgię historii

„Pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem” - stwierdził w 1945 roku 
Theodor Adorno, niemiecki filozof, teoretyk muzyki, kompozytor, który w 1939 
roku wyemigrował z Niemiec do USA. Adorno uznając, że sztuka po Auschwitz 
nie jest możliwa, zaprzestał komponowania.

artysta przytłoczony

Drugi człon tematu – artysta uwikłany w dramaturgię historii obejmuje analizę twór-
czości wybranych znakomitych artystów XX wieku, którzy wpłynęli na moją twórczość. 
Większość z nich zmierzyła się w swojej sztuce z problemem moralności z perspektywy 
uczestnika wojny lub czasów powojennych. Byli świadkami powolnego wyniszczenia 
systemu wartości w rzeczywistości powojennej europy, w tym Polski. Zostali uwikłani 
i wchłonięci przez dramat wojny i czas po niej, a ich twórczość przesiąknięta jest kata-
strofą czasów im współczesnych. Można powiedzieć, że głównym przedmiotem moich 
badań jest artysta zaangażowany i jego dzieło.
Kluczem do wyboru artystów jest ich twórczość nawiązująca do holokaustu oraz znie-
wolenia w systemie totalitarnym i „nadmiarem wolności” w systemie demokratycznym. 

Gniew (łac. ira)

„Ludzie narodzili się ku wzajemnej pomocy, gniew – na zniszczenie. 
Ludzie pragną się łączyć, gniew chce rozdzielać; człowiek chce po-
magać, gniew – szkodzić; człowiek – wspierać nawet nieznajomych, 
gniew – uderzać nawet w najbliższych; człowiek gotów jest poświęcić 
się dla dobra innych, gniew się narazi na niebezpieczeństwo, byleby 
tylko innych narazić.”41

Lucjusz Anneusz Seneka

Analizując pojęcie gniewu słownikowo, wyodrębnić można kilka najistotniejszych grup 
znaczeniowych – stan zdenerwowanej osoby, nerwowa sytuacja, w kontekście zdener-
wowania i jego odczuwania, w odniesieniu do osoby nienawistnej, do uczucia gniewu, 

41 L. A. Seneka, Myśli, pdf. s. 8, http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20seneka%20lucjusz%20anne-
usz%20-%20my%e5%9Bli%20%5Bpol.%5D, pdf.

34–36. anna Flaga, Gniew, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2018–2019.
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Rozdział II
Zepsuta natura ludzka 
w obrazach. Omówienie

„Nie chowaj twarzy
za firankę
nie zdołasz ukryć
pozorów
wcześniej czy później zdradzi cię promień słońca”

eugeniusz Dymowski Autentyczność

Istnienie zła

Zło i zbrodnia – ludzkie uczynki stały się pretekstem do mojej dysertacji. Na początku 
próbowałam zmierzyć się z genezą grzechu, przyczynami jego istnienia i skutkami. Dla 
ukazania bezmiaru zła wystarczy sięgnąć do historii ii wojny światowej, ekstermina-
cji ludzi, np. w niemieckich obozach pracy i zagłady. Mamy tu do czynienia z historią 
przepełnioną wiecznym bólem. Włosy i buty w muzeach upamiętniających tę okrutną 
historię, wypełniające ogromne przeszklone boksy – obrazy śmierci – budzą w nas 
niepokój i strach. Profesor Antoni Kępiński, więzień obozu w Auschwitz stwierdza: 

anna Flaga, Zazdrość, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019-2020.
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4 Publikacje naukowe

Lucjan Buchalik:
•	Taking on Czekanowski’s Ugandian footsteps. Building of ethnographic collection in era of mass 

tourism, “Этнография” (Etnografia) vol. 11(1), s. 145-159.

•	Muzeum lokalne między statystyką a misją, [w:] Wojciech Borkowski (red.), I Doroczna Konfe-

rencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian 

społecznych, Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, s. 43-58.

•	Trudne dziedzictwo, czy dziedzictwo trudne do zaakceptowania (wspólnie w Tomaszem Górec-

kim), [w:] Marek Gajewski, Bogusława Kosel, Magdalena Muskała (red.) Trudne Dziedzictwo. 

Materiały z II Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich 11-13 marca 2020 

w Białymstoku, Białystok, s. 57-70.

•	Ainu znaczy ludzie, „Kontynenty” nr 2(35), s. 32-47.

•	Kraj Dogonów – krajobraz postturystyczny, [w:] Konrad Czernichowski, Jarosław Różański (red.) 

AFRYKA potencjał możliwości i współpracy, t. 1, s. 309-334, Pelplin: Bernardinum.

•	Slōnsko godka: narzecze, gwara, dialekt czy język?, „Nowiny” 24.11.2021, s. 12.

•	Obchody 725 lecia Żor – wspomnienia po 25 latach, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 

2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 51-56.

•	Syberia widziana z  Afryki, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum 

Miejskie w Żorach, s. 124-138.

•	Poprawność polityczna w muzeum? Refleksje etnologa-afrykanisty, [w:] Lucjan Buchalik (red.) 

Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 138-152.

•	Dekolonizacja muzeów, rocznica powstań i postrzeganie … chłodu, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalen-

darz Żorski 2022 (wspólnie z Tomaszem Góreckim), Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 157-159.

Marietta Kalinowska-Bujak:
•	O projekcie edukacyjnym: Kobiet poznawanie świata, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 

2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 159-161.

•	Bocznymi drzwiami do rodzinnego hotelu Zweigów, „Renowacje i zabytki” nr 4 (80) 2021, s. 110-115.

Joanna Cyganek:
•	–	Na wspólnym, „Renowacje i zabytki” nr 4 (80), 2021, s. 156-161.

Anna Flaga:
•	Henryk Michalik. Retrospektywa. Wystawa sztuki, [w:] L. Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, 

Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 119-122.
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•	Henryk Foks. Wystawa rzeźby w Muzeum, [w:] L. Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: 

Muzeum Miejskie w Żorach, s. 122-124.

•	L’Art | Re | Nouveau | Montceau-les-Mines. Wystawa sztuki, [w:] L. Buchalik (red.) Kalendarz Żor-

ski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 153-156.

Katarzyna Podyma:
•	Muze.ON # czas na muzeum # O niezwykłym miejscu i wyjątkowych przedmiotach (wspólnie 

z L. Buchalikiem), „Renowacje i zabytki”, nr 4 (80) 2021, s. 162-167.

Jan Delowicz:
•	Historia żorskiego restauratora Dawida Brauera i jego rodziny, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalen-

darz Żorski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 25-30.

•	Przeżyjmy to jeszcze raz. Kronikarski zapis obchodów 700-lecia Żor, [w:] Lucjan Buchalik (red.) 

Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 40-50.

•	Alfred Habdas (1940–2021), [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum 

Miejskie w Żorach, s. 225-226.

•	Nowi patroni żorskich ulic – Adam Rostek i Józef Wyrobek, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz 

Żorski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 312-316.

•	Właściciele dóbr szlacheckich w Baranowicach na przestrzeni wieków, „Renowacje i zabytki” nr 4 

(80), 2021, s. 125-129.

Tomasz Górecki:
•	Patrolki były na stanowiskach…, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum 

Miejskie w Żorach, s. 85-106.

•	Jak pan Samulowski się kulo (powstańczym) nie kłaniał, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żor-

ski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 106-110.

•	Zjednoczyni…, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum Miejskie w Żo-

rach, s. 110-115.

•	Harcerska służba w obronie Żor, [w:] Lucjan Buchalik (red.) Kalendarz Żorski 2022, Żory: Muzeum 

Miejskie w Żorach, s. 116-118.

•	Kiedyś był tu garnizon, „Renowacje i zabytki” nr 4 (80), 2021, s. 130-133.

Jacek Struczyk:
•	Spojrzenie z oddali – miasto (nie) utracone, „Renowacje i zabytki” nr 4 (80), 2021, s. 56-61.
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5. Udział w wydarzeniach naukowych

Lucjan Buchalik:

•	VI	Kongres	Afrykanistów	Polskich,	organizator:	Polskie	Towarzystwo	Afrykanistyczne,	Instytut	

Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowe Mu-

zeum Etnograficzne w Warszawie, referat: „Turystyczny raj” czy „Smutek tropików” – przy-

kład Sombów z Beninu, Warszawa, 20–22.04.2021 r.

•	Konferencja	Zabytki w kontekstach kultury, organizator Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, słu-

chacz, 19.05.2021 r. 

•	XIV	Kongres	Antropologów	i etnologów	Rosji	(XIV Конгресс антропологов и этнологов России), 

6-9.07.2021 r., sekcja 47 Antropologia zimna: koncepcje, wizerunki, strategie, zasoby (wy-

miar północny), organizator: Ассоциация антропологов и этнологов России совместно 

с Национальным исследовательским Томским государственным университетом, 

Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН при поддержке 

Администрации Томской области, XIV Конгресс антропологов и этнологов России, refe-

rat: Поня́тие тепла́ и хо́лода – африка́нский взгляд (Pojęcie zimna – afrykańskie spojrze-

nie), Tomsk 7.07.2021 r. [telekonferencja]

•	Konferencja	Naukowa	Śląsk Opolski w dobie postań 1919-1921. W setną rocznicę wybuchu III Po-

wstania Śląskiego, organizator: Muzeum w Praszce, Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP 

Oddział we Wrocławiu, Delegatura w Opolu, słuchacz, Praszka 10.09.2021 r.

•	Prowadzenie	bloku	referatów	w ramach	Konferencji	naukowej	z okazji	 Jubileuszu	75-lecia	Mu-

zeum Zamkowego w Pszczynie W kręgu arystokratycznych siedzib myśliwskich, organizator: 

Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 7–8.10.2021 r.

•	 Stała	 Konferencja	 Dyrektorów	 Muzeów	Wspierających	 SMP,	 temat	 przewodni	Muzeoterapia 

zaproponowany przez prof. Roberta Kotowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Kiel-

cach, 20.10.2021 r.
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Tomasz Górecki:
•	VI	Kongresie	Afrykanistów	Polskich	(kwiecień)	wystąpienie	kongresowe	z referatem	Sprytni kra-

jowcy kajzera. Niemieckie posiadłości zamorskie w publikacjach prasy ilustrowanej na Gór-

nym Śląsk, Warszawa, 20–22.04.2021 r. [telekonferencja].

•	Konferencja	naukowa	Śląsk Opolski w dobie postań 1919–1921. W setną rocznicę wybuchu III Po-

wstania Śląskiego, organizator: Muzeum w Praszce, Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP 

Oddział we Wrocławiu, Delegatura w Opolu, referat: Pamiątki z powstania. Eksponaty mu-

zealne czy źródła historycznej informacji, Praszka, 10.09.2021 r..

•	Konferencja Stulecie Powstań Śląskich i Plebiscytu Górnośląskiego – perspektywa edukacyjna, mu-

zealna i naukowa, organizator: Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, referat: 

Żyjemy w stanie oblężenia. Powstania Śląskie i plebiscyt oczyma lokalnej prasy niemieckiej 

na przykładzie żorskiej gazety Sohrauer Stadtblatt, Góra św. Anny, 15.09.2021 r.

Katarzyna Podyma (wraz z dr. Lucjanem Buchalikiem)

•	Konferencja	Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współ-

czesnym świecie, organizator: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie, 26.11.2021 r., referat: Kultura Kurumbów na cywilizacyjnym rozdro-

żu. Czy ma szanse na przetrwanie?

Marietta Kalinowska-Bujak i Joanna Cyganek

•	Konferencja	Muzeoterapia. Emocje, organizator: Muzeum Narodowe w Kielcach, słuchaczki, 18–19 

października 2021 r.
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1. Programy wystawienniczo-naukowe

PROGRAM WYSTAWIENNICZO-NAUKOWY NASZA TOŻSAMOŚĆ 
Autorzy koncepcji: dr Lucjan Buchalik, Jacek Struczyk 

Kurator wystawy stałej: Jacek Struczyk 

Autor wystawy wirtualnej: Katarzyna Podyma

W ramach programu „Nasza Tożsamość” kontynuowano realizację założeń przyjętych na rok 

2020 związanych z wystawą czasową „Praca-pasja-przyjaźń. Historia kopalni ZMP-Żory”, której 

zakończenie w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 przeniesiono na maj 2021 r. 

Ekspozycja tematycznie wpisywała się w narrację wystawy stałej, rozbudowując m.in. wątki związa-

ne ze zmianami demograficzno-kulturowymi miasta na przełomie lat 70/80. XX wieku, które zosta-

ły jedynie zaakcentowane w pomieszczeniu „Nasze M-4”. Dodatkowym, czynnikiem z perspektywy 

czasu najważniejszym, który nadał całemu przedsięwzięciu energii i autentyczności było zaangażo-

wanie byłych górników KWK ZMP – Żory, którzy od początku partycypowali realizacji projektu, bio-

2.
DZIAŁALNOŚĆ  
WYSTAWIENNICZA
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rąc udział w tworzeniu koncepcji wystawy, zbieraniu eksponatów oraz pomagając przy jej montażu. 

Całością działań zarządzał pan Jan Zimonczyk, który został kuratorem społecznym wystawy, oraz 

współautorem okolicznościowej publikacji o  historii kopalni i  wiodącą postacią projektu. Koor-

dynował on również spotkania w ramach „Żorskich wspominek” i prowadił liczne oprowadzania 

kuratorskie. Podsumowanie projektu nastąpiło podczas „Nocy Muzeów”. Wówczas został on za 

całokształt tych działań nagrodzony statuetką „Muzeon”. Wraz z Henrykiem Buchalikiem otrzy-

mał również okolicznościową grafikę za opracowanie wydawnictwa poświęconego historii kopalni. 

Działania wystawiennicze w ramach programu wystawy stałej „Nasza tożsamość”
W roku 2021 nie wprowadzono żadnych zmian do scenariusza i scenografii wystawy stałej „Nasza 

tożsamość”. Eksploatacja wystawy polegała na udostępnieniu ekspozycji na organizację i prze-

prowadzenie lekcji muzealnych dla grup zorganizowanych, oprowadzaniu grup szkolnych i przed-

szkolnych oraz osób indywidualnych, a także spotkań w ramach cykli edukacyjnych (Żorskie wspo-

minki, Śladami żorskich zabytków).

Nadzór techniczny nad wystawą monitorowany był na bieżąco przez pracownika recepcji, który za-

rządza uruchamianiem wystaw stałych poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz okazjonalnie 

przez kuratora wystawy i osoby oprowadzające po wystawie. Wszelkie nieprawidłowości zapisywa-

ne były w rejestrze zdarzeń. W roku 2021 odnotowano kilka zdarzeń z nieprawidłowym funkcjono-

waniem wystawy. Największe problemy sprawiały podobnie jak w latach ubiegłych chwilowe braki 

w dostarczaniu prądu, po których niektóre urządzenia wymagały ręcznego włączenia lub restartu.
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PROGRAM WYSTAWIENNICZO-NAUKOWY  
POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA 

Autorzy koncepcji: dr Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma 

Kurator wystawy stałej: dr Lucjan Buchalik 

Autor wystawy wirtualnej: Katarzyna Podyma 

W ramach programu „Polskie poznawanie świata” planowano zrealizować projekt naukowo-wy-

stawienniczy „Opowieść drzewa. W  świecie wyobraźni i  nauki – Jakucja a  Polska” (październik 

2020 – marzec 2021), który wiąże się z postacią Edwarda Piekarskiego, działacza niepodległościo-

wego, zesłańca, badacza Syberii, lingwisty, twórcy „Słownika języka jakuckiego” oraz „Wypisów 

z narodowej literatury Jakutów”. 

Projekt, którego realizację wymagającą współpracy z  zagranicznymi partnerami, spowolniły 

obostrzenia epidemiczne, obejmuje: wystawę czasową według scenariusza Ekateriny Nazaro-

vey Romanovey i Leny Stepanovney Borisovney (Instytut Badań Humanitarnych i Problemów 

Małych Ludów Północnego Oddziału Syberyjskiego Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej), dzia-

łania edukacyjne, katalog wystawy i odsłonięcie posągu Edwarda Piekarskiego w bezpośrednim 

sąsiedztwie muzeum.* 

Warunkiem realizacji wystawy czasowej i ekspozycji obiektów w ramach wystawy stałej (w ekspo-

zytorze) poświęconych E. Piekarskiemu jest stworzenie jakuckiej kolekcji tematycznej. Muzeum, 

budując kolekcje związane z polskimi naukowcami prowadzącymi badania w różnych regionach 

świata, skupia się głównie na procesach zmian. Od czasów naukowej aktywności bohaterów pro-

jektu „Polskie poznawanie świata” minęło kilkadziesiąt lat i kultura opisywanych przez nich ludów 

uległa zmianom. Kolekcja powinna odzwierciedlać ten proces.

Pozyskanie obiektów powstałych, gdy prowadzili oni badania (XIX, początek XX w.) jest trudne 

– rzadko pojawiają się one na rynku antykwarycznym, są bardzo drogie, trudno jest uzyskać po-

zwolenie na ich wywóz z kraju pochodzenia. „Stare” obiekty stanowią zwykle niewielką część ko-

lekcji, będąc w niej punktem odniesienia dla pozostałych eksponatów. Zabytkowe obiekty będą 

więc nabywane przez muzeum, o ile pojawią się w ofercie rynkowej, będą w zasięgu możliwości 

finansowych oraz nie będą występować żadne przeszkody natury formalno-prawnej. Zasadniczą 

część kolekcji jakuckiej stanowić będą obiekty współczesne (połowa XX, początek XXI w.), które 

pozyskać jest znacznie łatwiej. 
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Projektowe działania edukacyjne prowadzone będą według założeń E. Nazarovny Romano-

vey i L. Borisovny Stepanovey. Na towarzyszącą projektowi publikację pod redakcją Lucjana 

Buchalika (w tłumaczeniu na rosyjski i angielski) złożą się: 

•	 część teoretyczna – artykuły o polskich naukowcach w Jakucji, opisujące tradycyjną kulturę Jaku-

tów (gospodarkę, organizację społeczną, religię itp.), procesy zmian oraz współczesne oblicze; 

•	 część katalogowa (bogato ilustrowany opis eksponatów, kompletny wykaz jakuckich muzealiów). 

Działania wystawiennicze w ramach wystawy stałej „Polskie poznawanie świata” 
W ramach działań wystawienniczych w roku 2021 wymieniono zawartość dwóch gablot: 

•	 obiekty archeologiczne z Egiptu wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warszawie zastąpio-

no eksponatami pochodzącymi z Madagaskaru,

•	 eksponaty indonezyjskie zwrócone do Muzeum Etnograficznego w Krakowie zostały zastą-

pione obiektami przynależącymi do kultury chińskiej, 

•	 gabloty poddawane były pracom porządkowym. 

Muzealia z kolekcji madagaskarskiej zastąpiły na ekspozycji „polskie poznawanie świata”  
archeologiczne depozyty Muzeum Narodowego w Warszawie.
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2. Wystawy

WYSTAWY W SIEDZIBIE

Praca – Pasja – Przyjaźń. Ocalić od zapomnienia. KWK ZMP – Żory

charakter wystawy: społeczno-historyczna

czas ekspozycji: 3.12.2019–31.05.2021 

autor scenariusza: Jan Zimonczyk, Jacek Struczyk

kurator: Jacek Struczyk, kurator społeczny: Jan Zimonczyk

Cykl wystawienniczy „Praca – Pasja – Przyjaźń. Ocalić od zapomnienia. KWK ZMP – ŻORY” został 

zorganizowany w ramach programu „Nasza tożsamość” i składał się z dwóch samodzielnych wy-

staw czasowych.

Pierwsza część cyklu – „40 lat minęło…” – została otwarta w sali konferencyjnej 3.12.2019 roku 

w dniu rozpoczęcia projektu poświęconego 40. rocznicy oddania do eksploatacji ówczesnej KWK 

ZMP. Druga z wystaw prezentowana była w galerii wystaw czasowych, a jej wernisaż miał miejsce 

28.02.2020 roku z okazji urodzin miasta Żory.

Ekspozycja miała charakter pamiątkarski. Składały się na nią obiekty pozyskane przede wszyst-

kim od byłych pracowników kopalni, instytucji branżowych i miejskich oraz mieszkańców Żor.

Ze względu na zróżnicowany charakter i formę obiektów, zaprezentowana została w trzech blo-

kach tematycznych: praca – pasja – przyjaźń, które przenikają się wzajemnie, układając w opo-

wieść o ludziach i ich grubie.

Wśród pamiątek znalazły przede wszystkim się archiwalia, fotografie, ale też medale, propor-

czyki, znaczki, breloki oraz duży zespół okolicznościowych kufli ze spotkań barbórkowych. Całość 

uzupełniały obiekty związane bezpośrednio z pracą – od narzędzi i ubrania roboczego hajera przo-

dowego po mundur galowy i insygnia pierwszego dyrektora Leona Guzego.
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Henryk Michalik. Retrospektywa.  
Rzeźba – Malarstwo – Grafika – Rysunek

charakter wystawy: sztuka

czas ekspozycji: 10.06.2021 – 11.07.2021

autor scenariusza: Anna Flaga

kurator: Anna Flaga

Wystawa Henryka Michalika stanowiła retrospektywę twórczości i pochodziła ze zbiorów żony 

artysty i  rodziny. Na wystawie zaprezentowanych zostało 155 pracwykonanych w różnorodnych 

technikach, od rysunku, grafiki warsztatowej i projektowej, po malarstwo i rzeźbę. 

W Żorach nieżyjący już Henryk Michalik znany jest jako twórca statuetki Phoenix Sariensis.
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Henryk Foks. Rzeźba

charakter wystawy: sztuka

czas ekspozycji: 29.07.2021–29.08.2021

autor scenariusza: Anna Flaga

kurator: Anna Flaga

Ekspozycja „Henryk Foks. Rzeźba”,stanowiła pierwszą retrospektywną wystawę indywidual-

ną twórcy, na której zaprezentowanych zostało 35 prac. Ekspozycję budowały rzeźby w drew-

nie i  w  kamieniu, figurki ilustrujące życie codzienne ludzi pracy oraz skomplikowane kon-

strukcje drewniane (tryptyki) najczęściej w tematyce górniczej, za które między innymi, autor 

został nagrodzony. 

Henryk Foks jest twórcą ludowym, rzeźbiarzem, z  zawodu cieślą górniczym, mieszkańcem 

dzielnicy Rój, zrzeszonym w grupie twórców cieszyńskich, laureatem ogólnopolskich i woje-

wódzkich konkursów plastyki nieprofesjonalnej.
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L’Art | Re | Nouveau | Montceau-les-Mines.  
Malarstwo, rzeźba, ceramika, fotografia, poezja

charakter wystawy: sztuka

czas ekspozycji: 9.09.2021 – 17.10.2021

autor scenariusza: Anna Flaga

kurator: Anna Flaga

Wystawa sztuki artystów z Burgundii była elementem współpracy miast partnerskich Mont-

ceau-les-Mines i Żor. W 2019 roku artyści z Żor mieli okazję pokazać swoje prace francuskiej 

publiczności w  trakcie ważnych dla polskich mieszkańców Montceau-les-Mines uroczysto-

ści. W 2021 roku doczekaliśmy się re-wystawy, na której w Żorach zaprezentowali się artyści 

z partnerskiego miasta we Francji.

Na wystawie w  Muzeum Miejskim w  Żorach swoje prace pokazało 24 artystów tworzących 

zarówno w technikach klasycznych – malarskich, graficznych, fotograficznych i rzeźbiarskich 

(rzeźby z kamienia, terakoty, odlewy z brązu, ceramika) , jak i korzystających z technik inter-

dyscyplinarnych, łączących fotografię z poezją. Dzieła były eksponowane w  galerii wystaw 

czasowych oraz w galerii StrefArt KSSE. Artyści wybrali prace najbardziej aktualne, stanowią-

ce komentarz do globalnego kryzysu zdrowotnego, ale również te uniwersalne, ponadczaso-

we, ukazujące ulotne chwile, zapamiętane miejsca, niejedną ciekawą historię i emocje twórcy.
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Maska

charakter wystawy: kolekcjonerska

czas ekspozycji: 4.11.2021–23.01.2022

autor scenariusza: Małgorzata Dec, Alicja Maciejewska

kurator: Małgorzata Dec, Alicja Maciejewska

Na wystawie zaprezentowana została kolekcja masek prof. Jacka Łapotta, polskiego afrykani-

sty, badacza terenowego, muzealnika i naukowca – człowieka pełnego pasji, który niemal całe 

swoje życie poświęcił Afryce i różnorodności kulturowej zamieszkujących ją ludów.

Na ekspozycji pokazano zbiór ponad sześćdziesięciu masek pochodzących z  terenów Afry-

ki Środkowej i Zachodniej. Wszystkie obiekty zostały pozyskane w terenie, bezpośrednio od 

poprzednich właścicieli bądź też na lokalnym rynku antykwarycznym w tzw. artisanach, czyli 

miejscach specjalizujących się w sprzedaży pamiątek turystycznych oraz miejscowych dzieł 

sztuki i  wyrobów rzemiosła artystycznego. Kolekcja datowana jest na II poł. XX wieku, co 

znajduje potwierdzenie w cechach stylistycznych i formie masek oraz technikach i materia-

łach zastosowanych do ich wykonania.

W ramach wystawy zorganizowano między innymi: wernisaż, warsztaty plastyczne dla dzieci 

oraz oprowadzania kuratorskie.
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WYSTAWY ON LINE

Żorska droga do Niepodległej

charakter wystawy: historyczna

czas ekspozycji: aktualna 

adres www: www.niepodlegla.zory.pl

autor scenariusza: Tomasz Górecki

realizacja: Fundacja „Sztuka”

Wystawa wirtualna „Żorska droga do Niepodległej” realizowana od roku 2020, wspólnie z Fun-

dacją „Sztuka” została w 2021 rozbudowana przez Tomasza Góreckiego – adiunkta w Dziale 

Historii i Kultury Regionu – o kolejne bloki tematyczne opisujące Żory w czasie plebiscytu i III 

powstania śląskiego.

Wykorzystano w  niej informacje udostępnione przez Centralne Archiwum Wojskowe, które 

do tej pory nie były publikowane w  pracach historycznych na temat dziejów miasta w  tym 

okresie.Pozwoliło to na znaczne poszerzenie wiedzy odbiorców wystawy w tym zakresie. Po-

zyskane przy tej okazji zostały także wykorzystane przy odsłonięciu okolicznościowej tablicy 

pamiątkowej ofiarowanej miastu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
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WYSTAWY OBJAZDOWE

Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano

charakter wystawy: etnologiczna

autor scenariusza: Lucjan Buchalik

kuratorki ze strony muzeum: Małgorzata Dec, Alicja Maciejewska

miejsce ekspozycji: Muzeum w Praszce

czas ekspozycji: 13.10.2020–28.02.2021

miejsce ekspozycji: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

czas ekspozycji: 12.03.2021–29.08.2021

miejsce ekspozycji: Izba Regionalna Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza w Gołdapi

czas ekspozycji: 22.10–30.11.2021

Prezentowana na wystawie kolekcja Muzeum Miejskiego w  Żorach budowana jest od 2015 

roku. Głównymi miejscami zakupu eksponatów były jak dotąd warsztaty rzemieślnicze 

w Biratori oraz antykwariaty w Sapporo, Tokio i Brukseli.

Muzeum posiada obecnie największy w Polsce zbiór przedmiotów przynależnych kulturze aj-

nuskiej. Są to narzędzia, stroje i ozdoby, bibeloty, naczynia i przybory kuchenne, eksponaty 

ilustrujące wierzenia i ajnuskie ceremoniały, broń i przykłady Ainu design. Pozyskane obiekty 

dobierano tak, by ich kolekcja stanowiła ilustrację procesu zmian zachodzących w  kulturze 

Ajnów w przeciągu ostatnich 150 lat. To muzealny zapis zaniku jednej z najciekawszych auto-

chtonicznych kultur tej części świata.
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1. Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE

Kobiet poznawanie świata

czas realizacji: od 2020 roku

autor koncepcji: Marietta Kalinowska-Bujak 

realizacja: Dział Edukacji

Projekt przedstawia sylwetki podróżniczek, których historie i osiągnięcia często pomijane są w po-

wszechnie przyjętej narracji. A warto o nich pamiętać, bo kobiety – podróżniczki, szczególnie te 

sprzed lat, to postaci niezwykle inspirujące nawet obecnie.

3.
DZIAŁALNOŚĆ 
KULTURALNO-
EDUKACYJNA 
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Czasy, w których żyły nastręczały mnóstwa przeciwności w podjęciu jakiejkolwiek podróży, a od-

legły świat stanowił niezapisaną księgę czekającą na dzielnych odkrywców. W przypadku kobiet 

sytuacja była tym trudniejsza, że na co dzień zmagały się z wieloma przeciwnościami w zdo-

bywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji. Niesprawiedliwe osądy, brak wsparcia dla ambicji i rozwoju 

oraz niezliczone konwenanse utrudniały codzienną egzystencję. Jednak czasem wbrew licznym 

ograniczeniom kształtującym ich życie ruszały na poszukiwanie wielkiej przygody.

Czy kobiece podróżowanie różniło się od męskiego? Jak damy w krynolinach zaznaczyły swe 

miejsce w historii okrywania i poznawania świata? Co myślały na temat miejsc i ludzi, które 

miały okazję poznać? Zobaczmy na przykładzie wypraw kilku z nich, odważnych kobiet, które 

pokazały, że potrafią coś więcej niż tylko pięknie haftować.

Projekt ma na celu rozwinięcie u uczestników wrażliwości na problemy społeczne i prawa czło-

wieka oraz umiejętności rozpoznawania mechanizmów rządzących zmianami kulturowymi.
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Pogranicze Śląsko-Morawskie

czas realizacji: od 2020 roku

autor koncepcji: Marietta Kalinowska-Bujak 

realizacja: Dział Edukacji

Muzeum Miejskie w  Żorach zakwalifikowało się do udziału w  projekcie „Pogranicze Śląsko

-Morawskie” (w kategorii „Architektura i tradycja”), który nawiązuje do realizacji wspólnych 

przedsięwzięć z  zakresu aktywnego propagowania turystyki przygranicznego regionu Ślą-

ska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry, opierając się o dotychczasowe doświadczenia we 

wspólnym wdrażaniu transgranicznych projektów, stymulujących rozwój polsko-czeskiego 

pogranicza.

Doświadczeni partnerzy przystąpili do opracowania wspólnych działań, których efektem finalnym 

będzie promocja marek terytorialnych i transgranicznej oferty turystycznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby odwiedzających proponowane miejsca atrak-

cyjne turystycznie, które zlokalizowane są na pograniczu polsko-czeskim oraz wydłużenie 

czasu pobytu turystów po obu stronach granicy.

Działania projektowe mają również za zadanie poprawę jakości świadczonych usług dla turystów, 

rozszerzenie kręgu potencjalnych odwiedzających atrakcje turystyczne oraz rozbudowanie oferty 

turystycznej obszaru przygranicznego.
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Nasze rzeczy

czas realizacji: od 2021 roku

autor koncepcji: Marietta Kalinowska-Bujak 

realizacja: Dział Edukacji

W ramach projektu przygotowano zajęcia zachęcające do refleksji nad przedmiotami z naszej 

codzienności. 

Otaczamy się rzeczami, gromadzimy je, lubimy, podziwiamy. Przedmioty z przeszłości, lepiej niż 

naukowe opracowania przybliżają dawne życie ludzi, historię, oddają ducha epoki. Bez niektó-

rych nie wyobrażamy sobie życia, wydaje się, że musiały towarzyszyć ludziom od zawsze. Wiele 

rzeczy wchodzi do użytku, by już za chwilę zostać zastąpionymi przez inne, nowsze. Przyjrzymy 

się niektórym z  nich: kiedy się pojawiły, jak się zmieniały, jakie były ich kulturowe warianty. 

Zaczynamy od ubioru.

Opowieści masek – prawdziwe twarze Afryki

czas realizacji: od 2021 roku

autor koncepcji: Marietta Kalinowska-Bujak 

realizacja: Dział Edukacji

Projekt ma na celu przybliżenie bogactwa kulturowego Afryki głównie poprzez opowieści, które 

grają ogromną rolę w przekazywaniu tradycji i wartości, i stanowią klucz do zrozumienia specyfiki 

afrykańskich masek.

Projekt realizowany jest w formie stacjonarnej oraz wirtualnej w formie materiałów do pobrania 

ze strony muzealnej. Dla najmłodszej publiczności (4–9 lat) przygotowano zajęcia „Opowieści ba-

obabu”, podczas których wiedza o Afryce przekazywana w oparciu o tradycyjne afrykańskie bajki.
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PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Praca – Pasja – Przyjaźń. Ocalić od zapomnienia

czas realizacji: 3.12.2019–31.05.2021 

autor koncepcji: Jacek Struczyk, Marietta Kalinowska-Bujak 

realizacja: Muzeum Miejskie w Żorach

Projekt został zainaugurowany 3 grudnia 2019 roku otwarciem wystawy faktograficznej, 

przedstawiającej budowę, uroczyste oddanie do eksploatacji i pierwsze lata działalności za-

kładu, w oparciu o archiwalne fotografie, artykuły prasowe i felietony.

Podstawę działań projektowych stanowiły spotkania w ramach stałego cyklu „Żorskie wspo-

minki”, w  trakcie których wracano pamięcią do pierwszych dni pracy, wydarzeń związanych 

z wprowadzeniem stanu wojennego czy relacji kopalni z miastem.

Projekt nie został zrealizowany w całości z uwagi na obostrzenia epidemiczne.
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Światło w szczelinach. Kobiety podczas Holokaustu

czas realizacji: 2021–2022

autor koncepcji: dział edukacji Yad Vashem w Jerozolimie

realizacja: Dział Edukacji

Projekt prezentował sylwetki dziewięciu kobiet, których Holokaust doświadczył w różny spo-

sób. Ich historie ilustrują dylematy i trudne wybory towarzyszące kobietom w tym dramatycz-

nie trudnym okresie.
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Dwa kontynenty jedna historia: opowieść o Stefanie Zweig

czas realizacji: 2021–2022

autor koncepcji: we współpracy z Kulturopracownią w Gliwicach

realizacja: Dział Edukacji

Celem projektu prowadzonego we współpracy z  Kulturopracownią w  Gliwicach było stwo-

rzenie wirtualnej wystawy pt. „Stefania Zweig Story”, która dokumentuje i  przybliża życie 

i twórczość Stefanie Zweig, historyczne tło migracyjnych losów jej rodziny, skomplikowanej 

tożsamości autorki.

Wirtualna wystawa poświęcona tym zagadnieniom prezentuje materiały uzyskane z  Nie-

mieckiej Biblioteki Narodowej we Frankfurcie, fragmenty książek Stefanie Zweig, jej arty-

kułach prasowe, wywiady przez nią udzielone (prezentowane w  krótkich podcastach) oraz 

na teksty kuratorskie. Prezentuje zdjęcia rodzinne z  Sohrau/Żory, Leobschütz/Głubczyce, 

z farmy w Kenii oraz z Frankfurtu, fotografie zeszytów szkolnych Stefanie oraz jej rysunków, 

wierszy i książek. 

Projekt objęty był patronatem Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu.
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PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU

Opowieść drzewa. W świecie wyobraźni i nauki – Jakucja a Polska

autor koncepcji: Lucjan Buchalik

Projekt „Opowieść drzewa…” w spójny i logiczny sposób łączy realne cele z naukowymi postmo-

dernistycznymi rozważaniami o kulturze i tożsamości. Takie ujęcie pozwala na stworzenie cieka-

wej i nowoczesnej oferty, dostosowanej do wymagań każdego odbiorcy, niekoniecznie zaintereso-

wanego tradycyjnymi realizacjami muzealnymi.

Konstrukcja projektu oparta o zaplanowaną strategię zapewnia jednocześnie skuteczny content 

marketing. Projekt realizowany będzie zarówno za pomocą klasycznych środków muzealnych, ale 

również niestandardowych działań artystycznych.

Celem projektu jest:

a  zaprezentowanie wkładu polskich naukowców w  proces poznawania i  rozumienia kultur 

pozaeuropejskich na przykładzie prac polskich badaczy Jakucji;

b  podkreślenie znaczenia polskich badań naukowych w kontekście rozwoju nauki globalnej;

c  pokazanie roli Polaków w historii ludów pozaeuropejskich oraz ich znaczenie dla współcze-

snych społeczeństw;

d  zwrócenie uwagi na „patriotyzm pióra” umacniający poczucie tożsamości narodowej i za-

pewniający otwartość kulturową w celu podjęcia dialogu;

e  aktywizacja Polonii jakuckiej oraz intensyfikacja kontaktów z krajem;

f  korelacja tradycji z wyobraźnią współczesnych artystów;

g  umożliwienie recepcji treści kulturowych z wykorzystaniem zmysłów;

 h  uwrażliwienie na problemy ekologii w kontekście rozwiązań stosowanych przez kul-

tury tradycyjne;

 i  budowa współczesnej kolekcji muzealnej opisującej zmiany, jakie zachodzą w  świecie 

przedmiotów pod wpływem globokulturalizacji.

Oś małej i dużej narracji projektowej (indywidualnej i społecznej, lokalnej i międzynarodowej) sta-

nowić będzie symbol drzewa, rozumianego jako wzorzec kulturowy, który spajać będzie wszystkie 

elementy projektu, takie jak wystawy, spotkania, pokazy, panele dyskusyjne i zajęcia edukacyjne.

Narracjami projektu będą wybrane idee, nie tylko naukowe, pokazujące bogactwo kultury, jej jed-
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ność w wielości i różnorodność w jedności. Opowieść traktowana będzie przede wszystkim jako 

funkcja odwołująca się do słowa – badań nad językiem i jego rolą w życiu codziennym. Ten ele-

ment scalać będzie poetycką wizję eposów/u  „Ołoncho” (wpisanego na listę niematerialnego 

dziedzictwa UNESCO w zakresie roli opowieści-eposu, funkcji opowiadaczy) z naukową kodyfika-

cją słownikową (prace E. Piekarskiego nad „Słownikiem języka jakuckiego”).

Odwołanie do słowa połączone zostanie z  jego materialnym zapisem za pomocą przedmiotów 

prezentowanych na wystawie. Takie uwzględnienie roli narracji w projekcie pozwoli na rozważania 

nad kluczowym dla naszej epoki słowem – tożsamość.

Projekt „Opowieść drzewa…” stanowi współczesną, transgraniczną i naukową opowieścią o kultu-

rze i tożsamości.

Historia polskich badań naukowych w Jakucji sięga XIX w. Wśród badaczy wymienić należy przede wszystkim 

dwóch polskich zesłańców – Wacława Sieroszewskiego (1859-1945) i Edwarda Piekarskiego (1858–1934), 

którzy zasłużyli się w budowaniu naukowych podstaw i fundamentalnych opisów kultury tego regionu.

W  ramach projektu zaprezentowana zostanie przede wszystkim postać Edwarda Piekarskiego 

działacza niepodległościowego, badacza Syberii, lingwisty, którego największymi dziełami były 

„Słownik języka Jakuckiego” oraz „Wypisy z narodowej literatury Jakutów”.

W ramach działań projektowych zorganizowane zostaną między innymi:

1  wystawa czasowa prezentująca kulturę Jakucji i dokonania E. Piekarskiego w muzeum,

2 wystawa czasowa poświęcona E. Piekarskiemu w siedzibie partnera w Jakucku,

3 wystawa sztuki w ramach „Konfrontacji”,

4 pokazy slow art day,

5 pokazy filmów,

6 spotkania z opowiadaczami,

7  działania edukacyjno-kulturoznawcze obejmujące ofertę lekcji i warsztatów dla dzieci, cykl 

spotkań i wykładów dla odbiorcy dorosłego,

8 spotkania z Polonią w Jakucji,

9 wydawnictwo katalogowe,

10  odsłonięcie posągu E. Piekarskiego połączone z prezentacją eposu „Ołoncho”.

Projekt „Opowieść drzewa…” wpisuje się we współczesną międzynarodową dyskusję o  tożsamości, 

współpracy, wymianie myśli i  pomysłów. Stanowi ciekawą i  intrygującą propozycję dla szerokiego 

grona odbiorców, przekraczającą granice fizyczne państw i bariery kulturowe. Pozwala na aktywizację 
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kontaktów Polonii z ojczyzną, podkreśla rolę Polaków w historii odkryć i badań naukowych. Umożliwia 

zgromadzenie wiedzy i szerszą jej prezentację w Internecie oraz relację ważnych momentów projektu 

w celu zachowania pamięci o ludziach, którzy „budowali i budują” Polskę na obczyźnie.

Celem i dobrze pojętą ambicją muzeum jest stworzenie ośrodka polskiej, etnograficznej myśli na-

ukowej, zilustrowanej muzealiami. Pod pojęciem ośrodka rozumiana jest nie tylko infrastruktura 

muzeum, ale również przestrzeń wirtualna. Koncepcja ta jest ważna z uwagi na aspekt zachowa-

nia ciągłości chronologicznej – uwzględniającej poza XIX-wieczną perspektywą naukową, również 

współczesne badania polskich naukowców.

W świetle inicjatywy ustanowienia „Święta Nauki Polskiej”, cele muzeum wydają się tym bardziej 

znaczące.

Projekt jest ciekawy również z uwagi na paralele kulturowe, które pojawiły się w przestrzeni 

medialnej i wskazywały na zbieżność opowieści mitologicznych Jakutów z narracją filmu Jame-

sa Camerona „Avatar”. Taka konstatacja wskazuje na aktualność i wręcz konieczność dyskur-

su, przede wszystkim w sposób zrozumiały i czytelny dla przeciętnego odbiorcy. Projekt mówił 

będzie o wspólnocie myślenia, ponad granicami kulturowymi i światopoglądowymi, a przez to 

podkreślał rolę i znaczenie polskiej myśli naukowej.

2. Edukacja. Przegląd działań

•	 Sytuacja pandemiczna zmusiła do przesunięcia w  czasie większości planowanych działań, 

a także do odwołania niektórych wydarzeń będących już w fazie organizacyjnej. W związku 

z nauczaniem zdalnym nie odbywały się zajęcia muzealne.

•	 W tym czasie Dział Edukacji pracował nad projektami:

 –  „Pogranicze Śląsko-Morawskie”. Miał na celu nawiązanie ścisłej współpracy i  rozwoju 

turystyki na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, poprzez promocję najciekawszych 

obiektów o znaczeniu kulturowym i przyrodniczym. W szkoleniach i spotkaniach konsul-

tacyjnych (17, 25 luty oraz 28 maja),udział wzięli wszyscy pracownicy Działu Edukacji;

 –  „Dwa kontynenty: opowieść o Stefanie Zweig”. Jego założeniem było stworzenie dwuję-

zycznej, wirtualnej wystawy „Stefanie Zweig Story” gromadzącej informacje dotyczące 



317

życia i twórczości Stefanie Zweig i jej najbliższej rodziny. Projekt prowadzony był we współ-

pracy z Katarzyną Opielką (Kulturopracownia, Gliwice) i objęty był patronatem Konsula Ge-

neralnego Niemiec we Wrocławiu.

•	 Jak co roku w maju odbyła się Noc Muzeów (ze względu na bezpieczeństwo z ograniczoną 

liczbą uczestników).

•	 W wakacje wątkiem przewodnim spotkań był projekt „Kobiet poznawanie świata”.

•	 We wrześniu tradycyjnie odbyły się spotkania w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, tym 

razem pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Zorganizowane zostało jedno niedzielne spotkanie.

•	 Zamknięcie instytucji kultury, spowodowane pandemią, skutkowało znaczącym spadkiem 

liczby osób uczestniczących w spotkaniach i zajęciach.

•	 W 54 zajęciach uczestniczyło 1255 dzieci. Najczęściej realizowane były tematy: Historia Żor 

w pigułce, Spacer po mieście, Kobiet poznawanie świata, Opowieść w cieniu baobabu (w ra-

mach projektu Opowieść masek – prawdziwe twarze Afryki, Światło w szczelinach: Kobiety 

podczas Holokaustu.

•	 Dla szerszej publiczności zorganizowano popołudniowe spotkania: oprowadzania okoliczno-

ściowe z okazji Walentynek i urodzin miasta, spotkania z pracownikami muzeum dot. masek 

afrykańskich i powstań śląskich.

•	 Zainicjowano spotkanie „po sąsiedzku” z administracją i mieszkańcami nowo powstałych bu-

dynków mieszkalnych w pobliżu muzeum.

•	 Wielkim zainteresowaniem cieszyło się prowadzone przez Tomasza Góreckiego spotkanie 

z  Navalem (17.12.2021 r.), byłym członkiem jednostki GROM, autorem poradników i  książek 

o tematyce wojskowej oraz spotkanie z Miho Kuriharą pod tytułem „Świat japońskich kobiet. 

Fakty i mity” prowadzone przez japonistę Mirosława Błaszczaka (2.12.2021 r.).
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Działalność promocyjna i  informacyjna prowadzona była w  czterech obszarach strategicznych: 

wystawienniczym, naukowym, edukacyjnym i wydawniczym.

Zakres działań bezpośrednich realizowanych przez Dział Promocji i Wydawnictw objął:

A  projekty wizerunkowe wydarzeń muzealnych w formie druków, w tym druk plakatów, folde-

rów, ulotek i zaproszeń oraz realizacje cyfrowe na potrzeby Internetu;

B  działania informacyjne, koncentrujące się wokół bieżącej pracy muzeum, na które składały 

się wielokrotne zapowiedzi, relacje, fotorelacje i nawiązania – na stronie głównej muzeum, 

profilu FB, prasie i radio;

C  wydawnictwa promocyjne dedykowane 20-leciu muzeum;

D  wydawnictwa popularnonaukowe;

E  wydawnictwa informacyjne.

PROMOCJA  
I WYDAWNICTWA

4.
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1. Wydawnictwa

WYDAWNICTWA ZREALIZOWANE

Kalendarz Żorski 2022
pod red. Lucjana Buchalika i in.

charakter wydawnictwa: materiały źródłowe  

do najnowszych dziejów Żor 

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach 

miejsce wydania: Żory

wydawnictwo periodyczne, liczba stron: 328 

język publikacji: polski

WYDAWNICTWA NAGRODZONE

vodun Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustawa Wilhelma
pod red. Lucjana Buchalika

charakter wydawnictwa: katalog zbiorów

seria wydawnicza: Kolekcje monograficzne t. 2

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach 

miejsce wydania: Żory

wydawnictwo nieperiodyczne, liczba stron: 312

język publikacji: polski, angielski

Nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego 
za publikację o tematyce afrykanistycznej za rok 2020 
w kategorii publikacja popularnonaukowa.

Wyróżnienie w konkursie Marszałka Województwa 
Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2020 w kategorii 
publikacje książkowe.
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WYDAWNICTWA W PRZYGOTOWANIU

„Opowieść drzewa….” 

redaktor: Lucjan Buchalik 

Opis projektu wydawnictwa: 

Wydawnictwo towarzyszyć będzie projektowi „Opowieść drzewa. W świecie wyobraźni i nauki – 

Jakucja a Polska”. Na publikację złożą się: 

•	 	część	teoretyczna	–	artykuły	o polskich	naukowcach	w Jakucji,	opisujące	tradycyjną	kulturę	Jaku-

tów (gospodarkę, organizację społeczną, religię itp.), procesy zmian oraz współczesne oblicze; 

•	 	część	katalogowa	(bogato	ilustrowany	opis	eksponatów,	kompletny	wykaz	jakuckich	muze-

aliów). Katalog zostanie przetłumaczony na język rosyjski i angielski.

„Świat Kurumbów.  
Katalog kolekcji ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach”

redaktor: Katarzyna Podyma

Opis projektu wydawnictwa:

W roku 2021 opracowano i zgłoszono wniosek do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji mini-

stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu Wspie-

ranie działań muzealnych 2022.

Projekt zakłada wydanie publikacji „Świat Kurumbów. Katalog kolekcji ze zbiorów Muzeum Miej-

skiego w Żorach”. W ramach podjętych działań opracowana i udostępniona zostanie kolekcja mu-

zealiów związanych z ludem Kurumbów zamieszkujących północne obszary Burkiny Faso.

Wydawnictwo będzie się składać z  dwóch części: opisowej charakteryzującej poszczególne 

grupy obiektów w  szerszym kontekście kulturowym oraz katalogowej, w  ramach której za-

prezentowanych zostanie 219 obiektów pozyskanych do zbiorów w  trakcie wypraw etnolo-

gicznych. Prezentacja muzealiów zakłada podział na grupy obiektów powiązane funkcją bądź 

przeznaczeniem obiektu.
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W wydawnictwie omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem prezentowa-

nych przedmiotów w  różnych sferach – historyczno-archeologicznej, etnograficznej, histo-

ryczno-sztucznej oraz religijnej. Katalog uwzględni również aspekt „globokulturalizacji” w za-

kresie zmian, jakie zachodzą w świecie przedmiotów i ich przyczyn.

Projekt został skosztorysowany na 131 449,66 zł, z czego 103 756,70 zł przypada na dofinan-

sowanie zewnętrzne. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

2. Wydawnictwa zarządcze

W ramach działań zarządczo-informacyjnych opracowano i opublikowano w postaci plików pdf na 

stronie muzeum 7 tomów „Standardów kontroli zarządczej”:

•	 tom	1.	Środowisko	wewnętrzne

•	 tom	2.	Zarządzanie	ryzykiem

•	 tom	3.	Komunikacja	i informacja

•	 tom	4.	Polityka	ochrony

•	 tom	5.	Polityka	zarządzania	zbiorami

•	 tom	6.	Audyt

•	 tom	7.	System	Procedur	Administracyjno-Merytoryczno-Księgowowych	(SPAMK)

Ponadto opracowano i opublikowano roczne raporty zarządcze: Raport 2020 i Raport Nabytki 2020 

oraz udostępniono 2 publikacje informacyjno-promocyjne z serii Polityk muzealnych:

•	 Polityka	naukowa	Muzeum	Miejskiego	w Żorach	2000–2019

•	 Polityka	wydawnicza	Muzeum	Miejskiego	w Żorach	2000–2019
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3. Wywiady, audycje

•	 	Wywiad	przeprowadzony	przez	redaktor	Julitę	Nibis	z dr.	Lucjanem	Buchalikiem	dla	„Radia	

dla Ciebie” na temat wystawy „Świat Ajnów”, Warszawa, 11.03.2021 r.

•	 	Wywiad	przeprowadzony	przez	redaktor	Katarzyną	Złotnicką-Kobylecką	z dr.	Lucjanem	Bu-

chalikiem dla programu I Polskiego Radia na temat wystawy „Świat Ajnów”, Warszawa, 

11.03.2021 r., emitowany w audycji „Eureka” 12.03.2021 r., godz. 19.30.

   https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2696009,Tajemniczy-lud-Ajnow-Jedyni-kto-

rzy-maja-prawo-do-nazwiska-Pilsudski

•	 	Nagarnie	filmu	o wystawie	„Świat	Ajnów”	dla	Muzeum	Azji	i Pacyfiku	w Warszawie,	11.03.2021	r.

•	 	Wywiad	z dr.	Lucjanem	Buchalikiem	w Radio	Żory	na	temat	„Odbiór	przez	autochtonów	

Plebiscytu i Powstań Śląskich”, Żory, 28.05.2021 r.

•	 	Wywiad	z dr.	Lucjanem	Buchalikiem	na	temat	Dogonów	dla	audycji	„Eureka”,	programu	I	Pol-

skiego Radia, prowadzonej przez redaktor Katarzynę Złotnicką-Kobylecką, 8.06.2021., emisja 

18.06.2021 r., godz. 19.30.

•	 	Wywiad	z dr.	Lucjanem	Buchalikiem	w Radio	Żory	na	temat	„Maska	afrykańska.	Między	

sacrum a profanum”, Żory, 10.11.2021 r.

•	 	Wywiad	 redaktor	Anny	Kietlińskiej	 ze	Stowarzyszenia	Wspólnota	Polska	w Białymstoku	

z dr. Lucjanem Buchalikiem na temat „Syberyjskie kariery Polaków – Bronisław Piłsudski”, 

19.11.2021 r.

•	 	Wywiad	redaktor	Katarzyny	Złotnickiej-Kobyleckiej	z dr.	Lucjanem	Buchalikiem	dla	„Maga-

zynu Eureka”, programu I Polskiego Radia, na temat wystawy „Maska”, 7.12.2021 r., emisja 

10.12.2021 r., godz. 19.30.

•	 	Wywiad	z Tomaszem	Góreckim	w Radio	Żory	na	temat	III	powstania	śląskiego	w Żorach,	

2.05.2021 r.
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4. Inne działania promocyjne

W  roku 2021 realizowano stałe działania promocyjne, których zakres został zminimalizowany 

przez obostrzenia epidemiczne i decyzje finansowe organizatora.

W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu muzeum nie zrealizowało żadnej kampanii promo-

cyjnej, poprzestając jedynie na opracowaniu wizerunkowym realizowanych projektów.

Wydrukowano: 

•	 	3	wydania	informatorów	Eksperiencja,

•	 	4	foldery	wystaw:	„Henryk	Michalik	(1950–2004).	Retrospektywa”	(300	egz.);	 

„Henryk Foks. Rzeźba” (200 egz.); „Maska” (130 egz.),

•	 	oraz	plakaty	promujące	wydarzenia	muzealne	(	19	pozycji,	211	szt.).

Ważnym elementem promocji działań muzealnych były filmy prezentowane na kanale YouTube:

•	 	„Muze.ON	|	Muzeum	Miejskie	w Żorach”	–	film	zrealizowany	na	potrzeby	prezentacji	mu-

zeum w konkursie European Museum of the Year (EMYA)

•	 	„Henryk	Michalik.	Retrospektywa.	Rzeźba	–	malarstwo	–	grafika	–	rysunek”	–	film	reklamu-

jący wystawę sztuki

•	 	„Henryk	Foks.	Rzeźba”	–	film	reklamujący	wystawę	sztuki

•	 	„L’Art|Re|Nouveau|Montceau-les-Mines.	Malarstwo,	rzeźba,	ceramika,	fotografia,	poezja”	

– film reklamujący wystawę sztuki

Ograniczenie przez epidemię działań bezpośrednich spowodowało intensyfikację działań w Inter-

necie. Rezultaty takiej polityki przełożyły się na statystyki odbioru (analiza w rozdziale poświęco-

nym analizie statystycznej). Najaktywniejszym obszarem działalności był FB, na którym muzeum 

realizowało koncepcję muzeum społecznego – III miejsca.

Analiza statystyk Google Trends za lata 2019–2020 pokazuje, że strona www.muzeum.zory.pl ma 

charakter informacyjno-wizerunkowy, a jej eksploatacja wzmaga się jedynie okresowo w momen-

cie organizacji dużych projektów.
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MŻo/A/3593 
Polskie poznawanie świata

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach  
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Н
О
Я
Б
РЬ

20
21

LI
ST

O
PA

D
LI

ST
O

PA
D

M
UZ

EA
LN

Y

Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
tel: 32 43 43 714, e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl 
www.muzeum.zory.pl
www.naszatozsamosc.pl, www.polskiepoznawanieswiata.pl
f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

NOWA KOLEKCJA

MŻo/A/3572 
Polskie poznawanie świata

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 

W MUZEUM

Dofinansowano ze środków Narodowego  
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

Więcej informacji: www.muzeum.zory.pl w zakładce: Muze-Ekspo

www.niepodlegla.zory.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach  
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

In
fo

rm
at

or
  m

uz
ea

ln
y 

 | 
 М

уз
ей

ны
й 

ги
д 

 | 
 P

řír
uč

ka
 k

 m
uz

eu

M
UZ

EO
IN

FO

M
UZ

EA
LN

Y
G
R
U
D
ZI
EŃ

PR
O

SI
N

EC
20

21
Д
ЕК

А
Б
РЬ

Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
tel: 32 43 43 714, e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl 
www.muzeum.zory.pl
www.naszatozsamosc.pl, www.polskiepoznawanieswiata.pl

f  muzeum.miejskie.zory | Dziękujemy za polubienia

POZNAWANIE 
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 

W MUZEUM

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach  
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Dofinansowano ze środków Narodowego  
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

Więcej informacji: www.muzeum.zory.pl w zakładce: Muze-Ekspo

www.niepodlegla.zory.pl

NOWA KOLEKCJA

In
fo

rm
at

or
  m

uz
ea

ln
y 

  | 
 М

уз
ей

ны
й 

ги
д 

  | 
 P

řír
uč

ka
 k

 m
uz

eu
 

Maska Kidumu
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5. Nagrody Muze.ON

W roku 2021 przyznano dwie nagrody „MuzeON”, w tym dla Jana Zimonczyka, kuratora społeczne-

go wystawy „Praca-pasja-przyjaźń. Historia kopalni „ZMP”-”Żory” (2020–2021) za opowiedzenie 

ujmującej historii o dziadkach i mieście, które obrali za swój dom oraz Michaliny Szczepańskiej, 

autorki scenariusza, społecznej kuratorki i inicjatorki wystawy „Foto Szczepański. Sztuka dawnej 

fotografii” (2019). Statuetki muzealne zostały wręczone podczas „Nocy Muzeów”.

Rada Muzeum przyznała również pięć podziękowań dla: Adama Szczepańskiego, Daniela Waw-

rzyczka, Jadwigi Konat-Zgódki, Jerzego Bucha, Henryka Buchalika.

Nominacja do european Museum  
of the Year Award

Dyplom w konkursie  
tourism product cultural Attractions na 16 Festiwalu FilmAt
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6. Prasa o muzeum

13.06.2021 Home Associations Jumelage Montceau

2021.07 Biuletyn Biratorii
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11.08.2021 Nowiny

18.08.2021 Nowiny
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2021.08 Nowiny Żórskie
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2021.08 Nowiny Żórskie

2021.08 Nowiny Żórskie



334

2021.08 Nowiny Żórskie

3.09.2021 portalzory.pl 7.09.2021 nowiny.pl
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14.09.2021 Nowiny Żorskie

11.10.2021 nowiny.pl
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13.10.2021 Nowiny

11.10.2021 nowiny.pl

9.09.2021 calameo.com
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10.11.2021 Nowiny

24.11.2021 Nowiny
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2021.11 Nowiny Żorskie
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2021.11 Nowiny Żorskie

2021.12 informator Gołdapski
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2021.12 informator Gołdapski

15.09.2021. zory.naszemiasto.pl
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14.01.2021 Audycja w Radio Żory: „Czwartek z kulturą”
Wywiad: dr Lucjan Buchalik 04.02.2021 Warsztaty: Studium postaci.  
Spotkania przy sztaludze Prowadzenie: Anna Flaga

11.02.2021 Audycja w Radio Żory: „Czwartek z kulturą”; „O zbiorach, wystawach, 
projektach i nagrodach muzealnych”. Wywiad: Katarzyna Podyma 

04.03.2021 Warsztaty: Studium postaci. Spotkania przy sztaludze  
Prowadzenie: Anna Flaga

11.03.2021 Audycja w Radio Żory: „Czwartek z kulturą”;  
„Kobiet poznawanie świata”
Wywiad: Marietta Kalinowska-Bujak 

03.05.2021 Gra plenerowa: W tym czos na śląsku  
Prowadzenie: Tomasz Górecki

5.
KALENDARIUM 2021
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15.05.2021 Noc muzeów 
Prowadzenie: Jacek Struczyk 

10.06.2021 Wernisaż wystawy: Henryk Michalik (1950–2004). Retrospektywa 
Kurator: Anna Flaga

29.07.2021 Wernisaż wystawy: Henryk Fox. Rzeźba
Kurator: Anna Flaga 

09.09.2021 Otwarcie wystawy: Polacy w Zagłębiu Górniczym Montceau-Les-Mines 
1919–1939 Autorzy: Christiane Duda i Gérard Soufflet

09.09.2021 Wernisaż wystawy: L’Art | Re | Nouveau | Montceau-les-Mines.  
Wystawa sztuki. Kurator: Anna Flaga 

11–12.09.2021 Europejskie Dni Dziedzictwa: Smaki dziedzictwa  
Prowadzący: Joanna Cyganek i Marietta Kalinowska-Bujak

17.10.2021 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: L` Art. Re-Nouveau.  
Nowa sztuka Montceau-Les-Mines. Kurator: Anna Flaga 

20–23.09.2021 Prezentacja wystawy „Świat Ajnów” w Muzeum Ziemi Gołdapskiej  
Warsztaty dla młodzieży  
Prowadzenie: dr Lucjan Buchalik i Marietta Kalinowska-Bujak

Noc Muzeów. Wręczenie statuetek „MuzeON” i wyróżnień muzealnych (15.05.2021)
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Wernisaż wystawy: Henryk Michalik (1950–2004). retrospektywa (10.06.2021)

14.10.2021 Audycja w Radio Żory: „Czwartek z kulturą”
Wywiad: Małgorzata Dec i Alicja Maciejewska

14.10.2021 Prelekcja: Żory w powstaniach śląskich  
Prowadzenie: Tomasz Górecki

21.10.2021 Spotkanie z autorką książki „Dusza starego domu” – Zofią Przeliorz 
Prowadzenie: Joanna Cyganek i Marietta Kalinowska-Bujak 

22.10.2021 Prelekcja: Światło w Szczelinach. Być kobietą podczas Holokaustu 
Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak

28.10.2021 Prelekcja: Dlaczego ludzie potrzebują masek?  
Czym jest maska w kulturach świata? Prowadzenie: Lucjan Buchalik 

03.11.2021 Otwarcie wystawy: Maska. Kurator: Małgorzata Dec, Alicja Maciejewska  
Prowadzenie: Lucjan Buchalik

02.12.2021 Spotkanie z Miho Kuriharą: Świat japońskiej kobiety.  
Prawda i mity. Prowadzenie: Marietta Kalinowska-Bujak 

08.12.2021 Spotkanie z sąsiadami  
Prowadzenie: Lucjan Buchalik
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Wernisaż wystawy: L’Art | re | Nouveau | Montceau-les-Mines (09.09.2021)

09.12.2021 Promocja kalendarza Żorskiego 2022
Prowadzenie: Lucjan Buchalik 

13.12.2021 Wystawa: Szopki Bożonarodzeniowe  
Kurator: Małgorzata Dec i Marietta Kalinowska-Bujak 

16.12.2021 Spotkanie: Zoomowcy idą po nas. Stan wojenny  
Prowadzenie: Tomasz Górecki 

17.12.2021 Spotkanie: Świat na celowniku Navala  
Prowadzenie: Tomasz Górecki
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