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Poznawanie świata zaczyna się w muzeum

Muzeum jest miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Spotkaniu temu towarzyszy 

szczególna atmosfera. Tworzy ją naukowy wymiar poznania, który pozwala na głębszą refleksję 

i wyważone opinie. Tutaj poznajemy historię i tradycję miejsca, w którym żyjemy. Stąd wyruszamy 

w daleki świat, aby go „dotknąć” i lepiej zrozumieć.

Poznawanie świata, to nie tylko poznawanie białych plam na mapie, to również nieustający proces 

uczenia się jego bogactwa i różnorodności, odkrywania innych kultur, zrozumienia i wzajemnego 

szacunku. 

Uważamy, że muzeum jest instytucją naukową, a my jako jej pracownicy, jesteśmy zobowiązani 

do prowadzenia własnych badań i publikowania ich efektów. Wszyscy staramy się, aby były one 

rzetelne i wnosiły nowe elementy do współczesnej wiedzy zarówno o świecie otaczającym nas, 

jak i tym odległym.

Każdy z  pracowników merytorycznych ma swój obszar badawczy, podyktowany najczęściej 

wykształceniem i zainteresowaniami. Dzięki temu w muzeum prowadzone są badania z zakresu 

etnologii, historii, politologii, historii sztuki oraz sztuki.

Staramy się, aby prace etnologiczne były oparte o badania terenowe. Efektem takiego podejścia 

są również nowe eksponaty, rozbudowa informacji naukowej muzeum oraz artykuły i publikacje.

Naszą misją jest udowodnienie, że Poznawanie świata zaczyna się w muzeum, a naszą rolą, aby to 

poznawanie było jak najdoskonalsze i jak najbardziej wartościowe.



DZIAŁALNOŚĆ 
NAUKOWA 
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Muzeum Miejskie w Żorach prowadzi badania naukowe z zakresu:

a) historii i  kultury miasta i  regionu w  ramach wieloletniego programu wystawienniczo- 

naukowego Nasza tożsamość,

b) kultur pozaeuropejskich w  ramach wieloletniego programu wystawienniczo-naukowego  

Polskie poznawanie świata.

Oba programy powiązane są ze sobą i realizują konsekwentnie politykę naukową muzeum. W myśl 

tezy, że bez świadomości własnej tożsamości nie ma mowy o zrozumieniu świata otaczającego, 

zwłaszcza w kontekście kultur pozaeuropejskich, program Nasza tożsamość jest idealnym dopeł-

nieniem poznania. Razem z Polskim poznawaniem świata stanowią całość koncepcyjną. 

Wypełniają one jednocześnie postulat zawarty w  misji muzeum, zgodnie z  którą Poznawanie 
świata zaczyna się w muzeum.

Badania prowadzone są zarówno w  ramach programów muzealnych, jak i  indywidualnych  

projektów badawczych.

Poprzez realizowane projekty społeczne w ramach programu Nasza tożsamość Muzeum rejestruje 

i opisuje historię miasta i regionu. Efektem są stale powiększające się zasoby materialne i źród-

łowe – dokumentacyjne i  ikonograficzne. Prowadzi również systematyczną pracę naukowo-ba-

dawczą opartą na własnych badaniach terenowych, prowadzonych głównie w Afryce Zachodniej.  

W związku z realizacją programu Polskie poznawanie świata muzeum wypracowało nową metody-

kę prowadzenia badań. Dotychczasowy schemat, zgodnie z którym obiekt muzealny był efektem 

prowadzonych badań, został uzupełniony schematem odwróconym, w którym to obiekt staje się 

pretekstem do wyjazdu studialnego w celu pozyskania informacji naukowej.

W myśl zasady, że nauka powinna być częścią życia, a nie elementem oderwanej od niego rzeczy-

wistości,  wszystkie działania badawcze znajdują przełożenie na realizowane przez Dział Edukacji 

projekty kulturoznawczo-edukacyjne.
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA W STATYSTYCE

W okresie 2000–2019 muzeum zrealizowało:

30 – wyjazdów naukowo-badawczych

7 – wyjazdów studialnych

3 – indywidualne projekty naukowo-badawcze

W tym ramach programu naukowo-wystawienniczego Polskie poznawanie świata 
(od roku uruchomienia 2013) zrealizowano:

7 – wyjazdów studialnych

4 – wyjazdy naukowo-badawcze

W ramach programu naukowo-wystawienniczego Nasza tożsamość (od roku uruchomienia 2016) zrealizowano:

2 – projekty wystawienniczo-naukowe o charakterze społecznym 

W trakcie realizacji jest 5 indywidualnych projektów badawczych.

Działalnośc naukowa
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BADANIA NAUKOWE A OBIEKT MUZEALNY. DOŚWIADCZENIA

DOTYCHCZASOWA PRAKTYKA

BADANIA NAUKOWE 

PODSTAWĄ BUDOWY KOLEKCJI

NOWA PRAKTYKA

OBIEKT

PODSTAWĄ BADAŃ NAUKOWYCH

Badania terenowe

Brak obiektu

Obiekty

Badania terenowe

Kolekcja muzealna

Kolekcja muzealna



PROGRAMY 
WYSTAWIENNICZO-

-NAUKOWE
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NASZA TOŻSAMOŚĆ

Autorzy koncepcji: dr Lucjan Buchalik, Jacek Struczyk

Kurator wystawy stałej: Jacek Struczyk

Autor wystawy wirtualnej: Katarzyna Podyma

 

Program Nasza tożsamość obejmuje działania z zakresu różnych nauk i sztuk. Pomyślany został 

jako swoista ścieżka poznania, wejścia w rejony, których na co dzień dotykamy w sposób mniej lub 

bardziej świadomy. 

Nasza tożsamość to program opracowany z myślą o lokalnej społeczności, ale jego charakter ma 

znamiona uniwersalności. Dotyka aktualnego tematu, a  współczesne zjawiska postmoderny 

potwierdzają słuszność prowadzenia dialogu na ten temat. Zarówno brak świadomości własnej 

tożsamości, ale również jej wypaczone rozumienie, skutkują poważnymi zakłóceniami w komu-

nikacji społecznej. Program pokazuje, że przyglądamy się sobie, swojej historii, przyglądamy 

się innym, aby zrozumieć sens i dać odpowiedź na pytanie „Kim jestem?”. Jest więc zarówno 

efektem badań naukowych, jak i pretekstem do ich kontynuacji.

Program został uruchomiony w roku 2016 oddaniem do dyspozycji odbiorców wirtualnej ścieżki 

wystawowej. Wirtualne odwzorowanie programu wynikało z chęci:

• wykorzystania walorów wystawy i jej wewnętrznych podziałów w celu podkreślenia kontekstu 

historyczno-etnograficznego prezentowanych eksponatów,

• rozbudowy narracji wystawowej w celu pełnego i rzetelnego przekazu naukowego,

• stworzenia portalu informacyjnego – leksykonu wiedzy o znaczeniu lokalnym i regionalnym,

• umożliwienia dostępu do eksponatów i wiedzy o nich szerokiej grupie odbiorców,

• stworzenia odpowiednika informacji o eksponatach i ekspozycji dla dzieci i młodzieży,

• wykorzystania eksponatu jako komentarza do programu naukowego.

Program Nasza tożsamość łączy zadania z  zakresu wystawiennictwa muzealnego i  informacji 

o zbiorach. Spełnia zadania popularyzatorsko-naukowe oraz edukacyjne.

Program jest działaniem wielowątkowym o charakterze społecznym. Ma stanowić początek drogi 

odbiorcy do poznania „własnej tożsamości”.

Od roku 2017 realizowany jest poprzez kolejne działania: wystawę stałą, wystawy czasowe, pro-

jekty wystawienniczo-kulturoznawcze oraz spotkania i wykłady.
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TOŻSAMOŚĆ… STRESZCZENIE 

Zapytaj siebie: Czym jest dla ciebie tożsamość? 

Czy jest kulturową ekspresją? Etniczną przynależnością? Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościa-

mi? Czy może fizyczną stroną twojego ja? Albo najzwyczajniej – jest tym, jaki zawód wykonujesz, 

jakimi wartościami się kierujesz, w co wierzysz? 

Nam opowiedz: Jak przeżywasz swoje życie? Kim jesteś?

Program wystawienniczo-naukowy | Nasza Tożsamość
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muzealium

ludzie i miejsce

kultura i tradycja

tożsamość

PROBLEM NAUKOWY – PYTANIE BADAWCZE

Problem naukowy:

Jaka jest tożsamość współczesnych mieszkańców Śląska? 

Jaka jest tożsamość lokalnej społeczności Żor?

Pytanie badawcze: 

Kim jesteś? Kim się czujesz?
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PIRAMIDA KONCEPCJI

muzealium

ludzie i miejsce

kultura i tradycja

tożsamość

Program wystawienniczo-naukowy | Nasza Tożsamość
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WYSTAWA – JĘZYK KOMUNIKACJI MUZEALNEJ

Problem wystawienniczy:

W jaki sposób przełożyć czysto abstrakcyjne rozważania na język przedmiotów przy zachowaniu 

maksimum czytelności i jakości przekazu?

W jaki sposób pokazać złożoność problemu bez obawy, że wystawa będzie czytana jak gotowa 

odpowiedź?
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badania naukowe wystawa kontynuacja badań

WYSTAWA – ELEMENT PRACY NAUKOWEJ

Program wystawienniczo-naukowy | Nasza Tożsamość
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UKRYTY SENS. TEZY Z WARSZTATU BADAWCZEGO

Tożsamość jest dookreśleniem bytu. Jestem, więc mam świadomość kim jestem. Stwierdzenie to 

nie jest jednak tak oczywiste w zetknięciu z realiami życia. 

Należy więc zwrócić uwagę – wystawa.

Naszą tożsamość najczęściej dookreślają potrzeby dnia codziennego i najbliższe otoczenie. Dopie-

ro konfrontacja ze światem zewnętrznym, bez znaczenia jak odległym, zwraca naszą uwagę na 

problem podstawowy.

Należy skonfrontować ludzi ze sobą – spotkania powiązane z wystawą.

Kim jestem? Zastanawiam się, kiedy pojawia się obcy. W zetknięciu z obcym, innym, poszukujemy 

własnego desygnatu. Szukamy argumentów i wykładni naszego jestestwa.

Należy ująć aspekt „inności – obcego” – wystawa Polskie poznawanie świata. 
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MIEJSCE – LUDZIE – CZAS

Wystawa Nasza tożsamość mówi o tożsamości miejsca i ludzi, ale próbuje również uchwycić 

aspekt tożsamości w sensie historycznym i społecznym. 

Ekspozycja wędruje w czasie, pokazując najciekawsze wątki życia codziennego związane z kolejnymi 

pokoleniami. 

Narracja jest prowadzona z punktu widzenia współczesności – tu i teraz – stanowi punkt wyjścia 

rozważań.

Program wystawienniczo-naukowy | Nasza Tożsamość
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WYSTAWA STAŁA NASZA TOŻSAMOŚĆ

Najważniejszym elementem programu Nasza tożsamość jest wystawa stała pod tym samym  

tytułem, która jest próbą wyjścia naprzeciw badaniom programowym. Mówi o tożsamości miej-

sca i ludzi, ale próbuje również uchwycić aspekt tożsamości w sensie historycznym i społecznym.  

Ekspozycja wędruje w czasie, pokazując najciekawsze wątki życia codziennego związane z kolej-

nymi pokoleniami. Narracja prowadzona jest z punktu widzenia współczesności – tu i teraz stano-

wi punkt wyjścia rozważań.

Wyzwaniem i problemem wystawienniczym było przełożenie czysto abstrakcyjnych rozważań na 

język przedmiotów przy zachowaniu maksimum czytelności i jakości przekazu. Należało pokazać 

złożoność problemu w taki sposób, aby wystawa nie była czytana jak gotowa odpowiedź.

Wystawa została potraktowana jako źródło działań projektowych komentujących jej zawartość. 

Spełniony został w  ten sposób muzealny postulat, wynikający z  idealistycznego naukowego 

podejścia: „Wystawa nie powinna być tylko oglądana. Powinna być przestrzenią do rozmowy”.

Wystawa stała się: próbą pokazania tożsamości mieszkańców Żor, ale nie tylko, inspiracją w po-

szukiwaniach źródeł tożsamości dla odbiorców, ścieżką poznania, sentymentalnym powrotem 

do przeszłości, ale również epicentrum twórczej wymiany myśli, sposobem na kwerendę infor-

macji oraz pozyskanie nowych obiektów do zbiorów.

Wystawa stała się drogą, podczas której eksponaty pełnią funkcję znaków rozpoznawczych. 

Rozpoznanie przedmiotów i miejsc ma nam przypomnieć skąd jesteśmy, a więc kim jesteśmy.

Każde pokolenie reprezentowane jest przez wybrane pomieszczenie, charakterystyczne dla 

danego okresu historycznego. Przechodzimy przez komorę pradziadków, kuchnię dziadków, 

duży pokój z M-4 rodziców, kończąc w młodzieżowym pokoju z lat 80. XX wieku. 

Wystawa ma układ chronologiczno-problemowy. Ekspozycja dzieli się w sposób wyraźny na dwie 

części – etnograficzną i historyczną. Fragmenty ekspozycji budowane są przez samych odbiorców. 

Każdy z nich stanowi element układanki tożsamościowej. 
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Program wystawienniczo-naukowy | Nasza Tożsamość
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WYSTAWA I CO DALEJ…

Adresowanie wystawy do lokalnej społeczności mogło spowodować jej wegetację na poziomie 

wycieczek szkolnych i sporadycznych wizyt żorzan.

Nie spowodowało. Wystawa stała się miejscem spotkań i rozmów. Miejscem, gdzie ludzie zostawiają 

swoją refleksję i emocje.

Jej realizacja wyzwoliła chęć wymiany myśli i doświadczeń. Rozmawiać chcą: odbiorcy i autorzy 

wystawy. 
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POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA
 

Autorzy koncepcji: dr Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma

Kurator wystawy stałej: dr Lucjan Buchalik

Autor wystawy wirtualnej: Katarzyna Podyma

Muzeum jest inicjatorem ogólnopolskiego programu wystawienniczo-naukowego Polskie poznawa-

nie świata. Celem programu jest stworzenie na mapie polskiej nauki miejsca poświęconego histo-

rii polskich badań pozaeuropejskich i polskim badaczom w zakresie nauk humanistycznych, przede 

wszystkim etnologii, antropologii kulturowej oraz archeologii.

Program jest ważny z  uwagi na zakres gromadzonej i  udostępnianej informacji, gromadzone 

kolekcje i realizowane w powiązaniu z nimi projekty. 

Program jest efektem badań naukowych muzeum nad stanem wiedzy o polskich badaczach i na-

ukowcach prowadzących badania związane z  kulturami pozaeuropejskimi, takimi jak chociażby 

Bronisław Piłsudski, Wacław Sieroszewski, Benedykt Dybowski czy Bronisław Malinowski. Znaj-

duje on również przełożenie informacyjne na stan posiadania polskich muzeów – niewielką ilość 

muzealiów ilustrujących prowadzone przez Polaków prace badawcze. 

W ramach programu przewidziana jest organizacja wystaw, stworzenie bazy polskich badaczy i ich 

osiągnięć oraz działania popularyzatorsko-naukowe, takie jak konferencje i wydawnictwa. Waż-

nym aspektem programu jest nie tylko jego wielowymiarowość, ale również ciągłość w czasie, 

ponieważ program uwzględniając najnowsze badania nie jest zamknięty historycznie.

Autorami programu są naukowcy i badacze z różnych ośrodków naukowych i muzealnych w kraju. 

Wraz z rozwojem sieci współpracujących fachowców, program jest rozbudowywany i aktualizowany.

Kontent programowy został udostępniony w Internecie, jest ogólnodostępny i bezpłatny, a jego 

zakres oddziaływania w zasadzie nieograniczony. W planach jest również nie tylko przełożenie 

jego zawartości na język angielski, ale również oddanie do dyspozycji wersji dla dzieci.

W ramach programu realizowany jest projekt Wielcy polskiego poznawania świata. 

Pierwszoplanowe działanie polega w  tym przypadku na zagospodarowaniu otoczenia muzeum 

poprzez wkomponowanie w  krajobraz miasta rzeźb posągów „bohaterów” programu Polskie  

poznawanie świata.

Program wystawienniczo-naukowy | Polskie Poznawanie Świata
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STAN BADAŃ

Program jest efektem badań naukowych nad stanem wystawiennictwa w  zakresie prezentacji 

wkładu polskich badaczy i naukowców w poznawanie świata oraz kwerend muzealiów znajdują-

cych się w polskich zbiorach.

Historia polskiego wystawiennictwa muzealnego nie obejmuje całościowego podejścia do tematu 

wkładu Polaków w  opisanie świata. Dotychczasowe wystawy pokazywały wybrane fragmenty  

historii eksploracji raczej pod kątem zaprezentowania sylwetek badaczy lub obiektów pozyskanych 

przez nich, niż zmierzenia się z syntetycznym ujęciem tematu.

CHARAKTER PROGRAMU

Program ma charakter badawczo-naukowy. Prezentuje zarówno historyczne ujęcie tematu, jak 

również stan współczesnych badań.

Program ma charakter otwarty, jego konstrukcja umożliwia prezentację kolejnych postaci poprzez 

rozbudowę bazy eksponatów oraz rozbudowę bazy informacyjnej.

CEL PROGRAMU

Program wystawienniczo-naukowy ma na celu udostępnianie i promowanie wiedzy o polskich 

badanich pozaeuropejskich i roli Polaków w rozwoju nauki, kultury i sztuki światowej.

Celem bezpośrednim programu jest stworzenie „miejsca muzealnego” poświęconego problemowi 

zarówno w realnej, jak i wirtualnej przestrzeni. 

KONSTRUKCJA PROGRAMU 

Analizując różne pomysły, zdecydowano o wyborze dziedziny nauk humanistycznych, jako docelo-

wego obszaru badawczego przypisanego tematowi. W konstrukcji programu uwzględniono więc 

badania etnograficzne, antropologiczne, archeologiczne oraz badania nauk pokrewnych.
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Program wystawienniczo-naukowy | Polskie Poznawanie Świata

przestrzeń realna – wystawa

przestrzeń wirtualna – multimedia
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przestrzeń realna – wystawa

przestrzeń wirtualna – multimedia
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przestrzeń realna – wystawa

przestrzeń wirtualna – multimedia

Program wystawienniczo-naukowy | Polskie Poznawanie Świata
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ROZBUDOWA BAZY MUZEALIÓW

Wystawa stała się impulsem do rozbudowy kolekcji własnych Muzeum z uwzględnieniem obszarów 

kulturowych badanych przez polskich podróżników i naukowców.

W ten sposób rozbudowie uległy kolekcje: afrykańska, azjatycka i amerykańska. Efektem działal-

ności kolekcjonerskiej jest między innymi największy w Polsce zbiór obiektów związanych z kulturą 

i  życiem codziennym Ajnów – zarówno historycznych, jak i  współczesnych (ludu badanego przez 

Bronisława Piłsudskiego).

CHARAKTER OPRACOWANIA

Komentarz naukowy nie stanowi zamkniętej w czasie i przestrzeni całości. Zasób informacji jest 

okresowo rozbudowywany i uzupełniany o sylwetki nowych badaczy oraz informacje o projektach 

i współcześnie prowadzonych badaniach. Wszystkie teksty składają się na „encyklopedię” Polskiego 

poznawania świata.

ELEMENTY PROGRAMU

Program składa się z wielu elementów narracji muzealnej, uzupełniających się i powiązanych ze 

sobą w celu pokazania spektrum zagadnień za pomocą różnorodnych środków i metod.

strona 
internetowa 

projektu 
dla dzieci

strona 
internetowa

wystawy

wydawnictwa

prezentacje 
zewnętrzne - 

posągi

oferta 
dla 

dorosłych

projekty 
edukacyjno-

kulturoznawcze

konferencjewystawy oferta  
dla dzieci
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PROJEKT WIELCY POLSKIEGO POZNAWANIA ŚWIATA

WYSTAWA OTWARTA

Idea przedstawienia postaci, których wkład w rozwój wiedzy o świecie i jego kulturach jest nie-

zaprzeczalny, stała się inspiracją dla szeroko zakrojonego programu oraz podstawą koncepcji 

„wyjścia” postaci poza mury muzeum oraz internetowe ramy. 

Pierwszoplanowe działanie polega na zagospodarowaniu otoczenia muzeum i wkomponowanie 

w krajobraz miasta rzeźb-posągów, „bohaterów” programu Polskie poznawanie świata. 

Ideą projektu jest, aby rzeźby zostały zaprojektowane i wykonane przez artystę, z kraju, w którym 

wybrany naukowiec czy też badacz prowadził badania. 

Program wystawienniczo-naukowy | Polskie Poznawanie Świata
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WYSTAWA STAŁA POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA

Pomysł na wystawę Polskie poznawanie świata zrodził się pod wpływem stwierdzenia, że histo-

ria polskiego wystawiennictwa muzealnego najczęściej nie obejmowała całościowego podejścia 

do tematu wkładu Polaków w opisanie świata. Wystawy pokazywały wybrane fragmenty histo-

rii eksploracji raczej pod kątem zaprezentowania sylwetek badaczy lub obiektów pozyskanych 

przez nich, niż zmierzenia się z ujęciem syntetycznym tematu. 

Wystawa jest odzwierciedleniem programu wystawienniczo-naukowego. Opiera koncepcję 

o bardzo szeroki horyzont poznawczy, zakładając pełne i otwarte udostępnienie w świecie wir-

tualnym. Rozwiązanie to ukierunkowuje ją na zupełnie nowe możliwości pozwalające na stałą 

obecność, rozbudowę zasobu, a przede wszystkim eksploatację na wielu różnych polach. Auto-

rzy poprzez tytuł wystawy Polskie poznawanie świata zwracają większą uwagę na kognitywny 

aspekt projektu.

Celem wystawy Polskie poznawanie świata jest zaprezentowanie zarówno historycznego wkła-

du Polaków w  rozwój nauk, jak i  współczesnych badań prowadzonych w  różnych miejscach 

świata. Z uwagi na olbrzymi zakres materiału, który mieści się w tak ogólnie potraktowanym 

temacie, koniecznością stała się selekcja treści. Temat należało dostosować do realnych moż-

liwości wystawienniczych. Analizując różne pomysły, zdecydowano o wyborze dziedziny nauk 

humanistycznych, jako docelowego obszaru badawczego przypisanego tematowi. W konstruk-

cji wystawy uwzględniono więc badania etnograficzne, antropologiczne, archeologiczne oraz 

badania nauk pokrewnych.

 

Wystawa Polskie poznawanie świata szkicuje olbrzymi zakres tematu. Jest raczej impresją dającą 

do myślenia i poszukiwań niż zamkniętą odpowiedzią na pytanie badawcze. Materialny przekaz 

historyczny w postaci eksponatów połączony został z elementem wirtualnego rozbudowanego 

komentarza. W ten sposób połączono materialny przedmiot z kulturowym i historycznym tłem.

 

Układ wystawy oparty został na podziale geograficznym, kulturowym oraz postaciowym. Ele-

mentem spajającym w czasie i przestrzeni poszczególne części poznawczej łamigłówki stała 

się scenografia. Aranżacja przestrzeni zawiera bowiem inscenizację podróżniczą związaną ze 

środkami lokomocji, co osadza poznanie w kontekście przemieszczania się człowieka.

Program wystawienniczo-naukowy | Polskie Poznawanie Świata
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Eksponaty zostały dobrane pod kątem prezentacji nie tylko bezpośrednich powiązań kulturowych, 

lecz także pokazania bogactwa rozwiązań artystycznych i technologicznych. W ten sposób wśród 

eksponowanych muzealiów znalazły się obiekty wyjątkowe pod względem historycznym, zachwy-

cające artyzmem wykonania, intrygujące materiałem i przeznaczeniem oraz te, które stanowią 

współczesny komentarz do historycznych badań.

 

Ekspozycja nie stanowi zamkniętej w czasie i przestrzeni całości. Kolekcja eksponatów będzie 

modelowana, a zasób informacji rozbudowywany o sylwetki nowych badaczy oraz informacje 

o aktualnych projektach i współczesnych badaniach.
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OBIEKT MUZEALNY W PROCESIE GLOBOKULTURALIZACJI

GLOBALIZACJA A BADANIA MUZEALNE

W światowej nauce od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad globalizacją, rozumia-

ną jako zespół procesów prowadzących do wzajemnej współzależności i integracji społeczeństw, 

kultur, gospodarek, państw. Proces zachodzących przemian jest widoczny i trudno temu zaprze-

czać, jednak mechanizmy rządzące globalizacją nadal pozostają kwestią sporną wśród naukow-

ców. Zmiany zachodzące w kulturach, także tych tradycyjnych, są widoczne również w tworzonych 

współcześnie kolekcjach muzealnych.

Muzeum prowadzi badania nad procesem przemian od roku 2001. Nowopowstała instytucja two-

rząc swoją kolekcję siłą rzeczy musiała nabywać także obiekty współczesne, które w zestawieniu 

ze „starymi” wskazywały na zachodzące zmiany. 

Badania nad procesem przemian, który stanowi część szeroko pojętej globalizacji, rozpoczęto 

na  przykładzie tradycyjnych kultur Afryki Zachodniej poddanych wpływom masowej turystyki. 

Obecnie realizowane są kolejne projekty w ramach programu Polskie poznawanie świata.

GLOBOKULTURALIZACJA – NOWE WYZWANIE DLA KOLEKCJI MUZEALNYCH

Prowadzone badania wykazały nieadekwatność terminu globalizacja do zmian zachodzących 

w  „małych” tradycyjnych społecznościach. Doprecyzowano zakres analizowanego zjawiska 

poprzez zastosowanie terminu GLOBOKULTURALIZACJA, rozumianego jako zespół zjawisk 

związanych ze zmianami zachodzącymi w tradycyjnych społecznościach pod wpływem kon-

taktów z silniejszymi (ekonomicznie, kulturowo, organizacyjnie) organizmami (etnosami, kul-

turami, zjawiskami ekonomicznymi, państwami). 

SKUTKI „GLOBALNOŚCI” DLA KULTUR TRADYCYJNYCH

Efektem procesu globokulturalizacji jest obumieranie części tradycyjnych kultur, dostosowywanie 

i  modyfikacja innych oraz petryfikacja najistotniejszych ich elementów. 
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Zjawisko to można zauważyć w zmianach zachodzących w kulturze materialnej, której przykłady 

są gromadzone w muzeach. Przedmioty tradycyjne przestały być „tradycyjnymi” z uwagi na zasto-

sowany materiał czy zmianę funkcji i kontekstu wykorzystania.
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OBIEKT MUZEALNY W PROCESIE GLOBOKULTURALIZACJI. 
NA PRZYKŁADZIE KOLEKCJI AJNUSKIEJ

Projekt Obiekt muzealny w  procesie globokulturalizacji. Na przykładzie kolekcji ajnuskiej  

ma charakter naukowo-muzeologiczny, którego głównym założeniem jest powiązanie tematu  

badawczego z pozyskaniem obiektów do zbiorów muzeum.

Działanie realizowane jest w  obszarze kultur poza-

europejskich w ramach wieloletniego stałego progra-

mu muzealnego Polskie poznawanie świata, zgodnie 

z  misją muzeum Poznawanie świata zaczyna się 

w muzeum.

Projekt realizuje założenia polityki naukowej oraz po-

lityki gromadzenia zbiorów.

Program muzealny | Obiekt muzealny w procesie globokulturalizacji
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TEMAT BADAWCZY

Muzealnictwo nie może ograniczać się do pozyskiwania „starych” obiektów, powinno w swoich 

kolekcjach rejestrować także zachodzące zmiany. 

Badania nad globokulturalizacją koncentrują się wokół problemów ze zmianami w kulturach tra-

dycyjnych pod wpływem procesów globalizacyjnych. Efektem prowadzonych prac jest rejestracja 

zmian oraz recepcja wpływów przez tradycyjne kultury w wybranych obszarach kulturowych.
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STRUKTURA MYŚLENIA

CELE NAUKOWE

1. Badania nad procesem globokulturalizacji

2. Rejestracja zmian

3. Analiza retencji tożsamości kulturowej i jej trwałości

4. Analiza wymiany / przepływu kulturowego

5. Zjawisko powrotu do tradycji 

globokulturalizacja

wybór postaci badacza 

wybór obszaru badawczego

wyjazd studialny / wyprawa

pozyskanie materiału badawczego

analiza i opracowanie materiału

Program muzealny | Obiekt muzealny w procesie globokulturalizacji
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CELE MUZEALNE

1. Pozyskanie eksponatów

2. Budowa kolekcji

3. Opracowanie naukowe kolekcji

4. Realizacja wystawy

5. Wydawnictwo naukowe

6. Udostępnienie kolekcji 
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REALIZACJA PROJEKTU

Pozyskiwanie obiektów
W ramach projektu zgromadzono kolekcję liczącą 146 muzealiów.

Kolekcja jest największym zbiorem obiektów przypisanych kulturze ajnuskiej w Polsce.

Struktura nabytków

Kolekcja łączy obiekty stare z nowymi, aby jak najdokładniej opisać zmiany.

Zakupy Dary

W kraju 39 12

Podczas wyjazdów 66 1

W antykwariatach 28 0

Program muzealny | Obiekt muzealny w procesie globokulturalizacji
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EFEKTY BEZPOŚREDNIE

Publikacje książkowe 1

Artykuły 2

Wystąpienia na konferencjach 2

Pozyskane obiekty 146

Wystawy 1



BADANIA
NAUKOWE
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Wyprawy naukowo-badawcze

Wyprawa Atacora-Lurum 2001
13.09–24.10.2001

Badania w ramach Archeologiczno-Etnologicznego Programu Badawczego LURUM 2000, zaini-

cjowanego przez stowarzyszenie „Pro Mundi” i kontynuowanego przez utworzone (30.12.2000) 

Muzeum Miejskie w Żorach.

CEL

Zebranie materiałów do prac doktorskich dotyczących pokrewieństwa żartów między Dogonami 

i  Kurumbami w  królestwie Lurum oraz pozyskiwania żelaza w  Masywie Atacora; pozyskanie 

eksponatów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

TEREN BADAŃ

Królestwo Lurum zamieszkane przez lud Kurumba na północy Burkiny Faso; masyw Atacora w pół-

nocnym Beninie przy granicy z Togo; kraj Dogonów w południowo-wschodniej Republice Mali. 

TEMATY BADAWCZE

• Związki pomiędzy kulturami ludów Dogon i Kurumba w przestrzeni ludów woltyjskich.

• Pokrewieństwo żartów jako istotny element poczucia braterstwa między Dogonami a Kurumbami.

• Kowalstwo ludu Somba zamieszkującego masyw Atacora w  północnym Beninie – tradycja 

i stan obecny.

• Stan rynku antykwarycznego na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, 

historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Jacek Łapott (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie).

EFEKTY BADAŃ

Wywiady na potrzeby prac doktorskich i artykułów w literaturze fachowej; dokumentacja fotogra-

ficzna; pozyskanie 150 obiektów.

Materiały zebrane przez J. Łapotta zostały wykorzystane w jego pracy doktorskiej (2005 r.), pu-

blikowanej w 2008 r. przez Muzeum Miejskie w Żorach (Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej  

na przykładzie ludów masywu Atakora).
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Wyprawa Yoro 2002
3.09–5.10.2002

Ostatni etap badań w  ramach Archeologiczno-Etnologicznego Programu Badawczego LURUM 

2000.

CEL BADAŃ

Zgromadzenie danych i weryfikacja poglądów na temat wspólnoty kulturowej ludów Dogon i Ku-

rumba (w przeszłości i obecnie), badanie wpływów kultury Tellem na owe ludy oraz tradycyjne 

rzemiosło w procesie przemian.

TEREN BADAŃ

Rejon pogranicza Republiki Mali (tzw. Falezy Bandiagary, obecnie zamieszkałe przez lud Dogo-

nów, a w przeszłości przez przedstawicieli kultury Toloy i Tellem) i Burkiny Faso (królestwo Lurum, 

obecnie zamieszkałe przez ludy Kurumba i Mossi). 

TEMATY BADAWCZE

• Wspólnota kulturowa ludów Dogon i Kurumba – wartości wspólne i różnicujące, w szerszym 

kontekście ludów woltyjskich.

• Poczucie braterstwa między Dogonami i  Kurumbami w  przeszłości (XIX w.) i  współcześnie 

(początek XXI w.).

• Zmiany w kulturach tradycyjnych pod wpływem procesów globalizacyjnych.

• Potrzeby bytowe i pozabytowe stymulujące zmiany w różnych sferach życia.

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), Urszula Duda (studentka etnologii, 

Uniwersytet Warszawski).

EFEKTY BADAŃ

Wywiady, obserwacje; dokumentacja fotograficzna; pozyskanie 80 obiektów do Działu Kultur 

Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Efekty badań z wypraw z 2001 i 2002 roku zostały opublikowane w postaci artykułów:

Lucjan Buchalik, Jacek Łapott, 2003, Sprawozdanie z realizacji programów badawczych Lurum 

2000 oraz Atacora-Lurum 2001 i Yoro 2002, [w:] Irena Bukowska-Floreńska (red.), „Ludzie i kul-

tury”, t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 69–82.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Lucjan Buchalik, 2003, Muzeum Miejskie w Żorach. Organizacja i zbiory, [w:] Irena Bukowska-

Floreńska (red.), „Ludzie i kultury”, t. 1, s. 217–225.

Lucjan Buchalik, 2003, Charakterystyka kultury Dogonów (Afryka Zachodnia), [w:] Jarosław Ró-

żański, Paweł Szuppe (red.), Ewangelizacja między tradycją a współczesnością afrykańską, „Stu-

dia i materiały misjologiczne”, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego s. 55–70.
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Wyprawa Apilan Donda 2003
14.11–15.12.2003

Badania w  ramach Etnologicznego Programu Badawczego BRATERSTWO DOGON-KURUMBA, 

obejmującego proces tworzenia się specyficznej kategorii relacji interetnicznych, ich przejawy 

– szczególnie w tradycji ustnej, świadomości i postawach ludów: Dogonów w Mali i Kurumbów 

w Burkinie Faso.

CEL

Pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej braterstwu Dogonów i  Kurumbów, 

uczestnictwo, badania nad zmianami w tradycyjnym dorocznym święcie Apilan Donda; pozyskanie 

obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

TEREN BADAŃ

Północ Burkiny Faso, królestwa Kurumbów: Lurum, Pela, Karo (prowincje: Bam, Soum, Loroum); 

program badawczy realizowano w 37 miejscowościach.

TEMATY BADAWCZE

• Braterstwo pomiędzy Dogonami i Kurumbami oraz Kurumbami i innymi ludami zamieszku-

jącymi teren badań.

• Proces zmian w przebiegu święta Apilan Donda (1962–2003).

• Garncarstwo rozumiane jako wyrób gotowych produktów, wypalanych i niewypalanych, wśród 

ludów Mossi, Kurumbów i Dogonów.

• Plecionkarstwo (koszyki, maty do spania i maty konstrukcyjne – dachy, spichlerze) wśród 

Kurumbów i Mossi.

• Śmierć i wybór nowego władcy u Kurumbów z królestwa Pela w Toulfe.

• Litofony jako najstarsze instrumenty.

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

105 wywiadów (15 kaset 90-minutowych); nagrania muzyki tradycyjnej; dokumentacja fotogra-

ficzna, 950 zdjęć i diapozytywów mało- i średnio-obrazkowych; pozyskanie 75 obiektów.
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Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w  literaturze fachowej 

i popularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, 2004, Żelazny dom Kurumbów, [w:] Jacek Łapott (red.), Afryka. 40 lat penetracji 

oraz poznawania ludów i ich kultur, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, s. 215–226.

Lucjan Buchalik, 2005, Apilan Donda czyli Nowy Rok u Kurumbów, [w:] Lucjan Buchalik (red.), 

Kalendarz Żorski 2005, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 165–171.

Lucjan Buchalik, 2009, Doroczne święto Apilan-Donda jako ilustracja mitu etiologicznego Kurum-

bów (Burkina Faso), [w:] Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko (red.), Afryka na progu XXI wie-

ku. Kultura i społeczeństwo, Warszawa, s. 85–96, (referat pod takim tytułem został wygłoszony 

w trakcie I Kongresu Afrykanistów Polskich, Pieniężno 18–20.06.2007, organizator: Polskie Towa-

rzystwo Afrykanistyczne).

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Wyprawa Toulfe 2004
14.11–15.12.2004

Kontynuacja badań w  ramach Etnologicznego Programu Badawczego BRATERSTWO DOGON-

-KURUMBA.

CEL

Pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej braterstwu Dogonów i Kurumbów; pozy-

skanie obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach, z myślą o pla-

nowanej wystawie poświęconej masce afrykańskiej, ilustrującej proces przemian zachodzących 

w kulturach afrykańskich.

TEREN BADAŃ

Północ Burkiny Faso, królestwa Kurumbów: Lurum, Pela (prowincje: Soum, Loroum).

TEMATY BADAWCZE

• Wspólnota kulturowa ludów woltajskich na przykładzie Dogonów i Kurumbów.

• Pojęcie braterstwa oraz rola „żartów – złośliwości” w  tworzeniu się współczesnego społe-

czeństwa Burkinabe.

• Migracje rodzin Dogonów i Kurumbów oraz ich przyczyny.

• Święto Apilan Donda / Filio w procesie przemian (1962–2004).

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

84 wywiady (12 kaset magnetofonowych); kilkadziesiąt notatek z wywiadów i obserwacji; filmy 

video (kilka godzin); 930 zdjęć i diapozytywów oraz 106 zdjęć cyfrowych; pozyskanie 210 obiektów.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i po-

pularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, 2005, Bogolan, korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, [w:] 

Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zaintere-

sowaniach polskiej globalizacji, „Archiwum Etnograficzne”, t. 43, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzy-

stwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, s. 261-269.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Lucjan Buchalik, 2009, Kurumbowie – rolnicy z Burkiny Faso, [w:] Anna Nadolska-Styczyńska (red.), 

Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.), 

„Toruńskie Studia o Sztuce Orientu”, t. 4, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, s. 53-64 (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie „Interdyscyplinar-

nej Sesji Naukowej – Kultury Afryki”, Toruń, 04–07.10.2007, organizator: Koło Naukowe Kultury 

Orientu, Wydział sztuk Pięknych UMK).

Lucjan Buchalik, Archeologia i tradycja ustna. Próba rekonstrukcji historii regionu na przykładzie 

królestw Kurumbów (Burkina Faso), referat wygłoszony w trakcie Studenckiej Konferencji Na-

ukowej „Archeologia Eksperymentalna, rekonstrukcja historyczna – możliwości badawcze II”, 

Wrocław 15–18.05.2008, organizator: Koło Naukowe Archeologów UWr.
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Wyprawa Ambasira 2005
14.10–10.12.2005

Badania w  ramach Etnologicznego Programu Badawczego AMBASIRA 2005, we współpracy 

z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

CEL

Badania w małych społecznościach poddanych wpływom kulturowym i gospodarczym ludów do-

minujących (Duupa w Kamerunie, Hadżerajowie w Czadzie); pozyskanie obiektów w kontekście 

zachodzących zmian. 

TEREN BADAŃ

Kamerun – okolice Poli i N’Dingtire (departament Faro, region północny), Czad – okolice Bitkine 

(region Guéra, departament Guéra).

TEMATY BADAWCZE

Kamerun

• Dokumentacja trasy, którą w  latach 80. XIX w. badał Stefan Szolc-Rogoziński – polski 

badacz Kamerunu. 

• Współczesna sztuka afrykańska – dokumentacja zachodzących zmian. 

• Tradycyjne rzemiosło północnego Kamerunu w procesie przemian. 

Czad

• Hadjerajowie – badania nad ludami refugialnymi.

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, 

historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), dr Jacek Łapott (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie), 

mgr Agnieszka Tomaszewska (historyk, Muzeum Narodowe w Szczecinie).

EFEKTY BADAŃ

1700 zdjęć i diapozytywów oraz 145 zdjęć cyfrowych; nagrania wywiadów (5 godzin); filmy video (3 go-

dziny), pozyskanie 222 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Materiały zebrane wśród ludu Musgum (Kamerun) wykorzystywano w projekcie „Yatenga”, 

artykułach publikowanych w literaturze fachowej oraz referatach:
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Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, 2010, Muzeum Yatenga – Spotkanie Kultur Świata. Budowa 

innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach, [w:] Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Gniezno: 

Muzeum Początków Państwa Polskiego, s. 165–171, (referat pod takim tytułem wygłoszono pod-

czas konferencji „Muzeum XXI wieku – teoria i praxis”, Gniezno, 25–27.11.2009, organizator: ICOM, 

Muzeum Początków Państwa Polskiego; Forum Inwestycyjne „Dobre praktyki PPP”, Warszawa, 

18.11.2009, organizator: Investment Support).

Materiały pozyskane w północnym Kamerunie oraz środkowym Czadzie wykorzystano w artykule:

Lucjan Buchalik, 2014, Ludy refugialne w obliczu kolonizacji, [w:] Jacek Łapott, Ewa Prądzyńska 

(red.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afry-

kanistyczne, t. I, s. 138–153, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie II Kongresu 

Afrykanistów Polskich, Obra 17–19.09.2010, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne).
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Wyprawa Bambara 2006
1.10–3.11.2006

Kontynuacja badań w ramach Etnologicznego Programu Badawczego „Braterstwo Dogon-Ku-

rumba”; rozpoczęcie badań nad marionetkami.

CEL

Uzupełnienie materiałów do pracy doktorskiej poświęconej braterstwu Dogonów i  Kurumbów; 

pozyskanie obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach, z myślą 

o planowanej wystawie poświęconej masce afrykańskiej, ilustrującej proces przemian zachodzą-

cych w kulturach afrykańskich.

TEREN BADAŃ

Okolice Ségou – Markala nad Nigrem, zamieszkałe przez Bambarów, kraj Dogonów (Mali), królestwa 

Kurumbów: Karo, Lurum, Pela (Burkina Faso).

TEMATY BADAWCZE

• Wspólnota kulturowa ludów woltajskich na przykładzie Bambarów, Dogonów i Kurumbów.

• Przemiany w życiu codziennym (gospodarka, handel itp.) pod wpływem cywilizacji industrial-

nych i religii uniwersalistycznych (islam, chrześcijaństwo).

• Społeczne i religijne funkcje marionetek w społeczności Bambarów.

• Zmiany w sztuce (maska, rzeźba) pod kątem rozwoju turystyki i wpływu islamu.

UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Muzeum Narodowe w  Szczecinie), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, 

Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Agnieszka Tomaszewska (historyk, Muzeum Narodowe 

w  Szczecinie), mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w  Żorach), mgr Jakub Łapott 

(informatyk – pomoc techniczna).

EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji (10 godzin nagrań); 1100 zdjęć, pozyskanie 100 obiektów.

Zebrane w tym roku i w poprzednich latach materiały pozwoliły Lucjanowi Buchalikowi na napisa-

nie doktoratu poświęconemu braterstwu między dwoma zachodnioafrykańskimi społecznościami 

(2007), opublikowanemu w postaci książkowej oraz artykułów zamieszczonych w literaturze fa-

chowej i popularnonaukowej oraz referatu:
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Lucjan Buchalik, 2009, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba. Stu-

dium z etnohistorii Afryki Zachodniej, Wrocław: PTL.

Lucjan Buchalik, 2010, Rola pokrewieństwa żartów w tworzeniu się współczesnego społeczeństwa 

Burkinabe (Burkina Faso), Piotr Jakubowski, Rafał Koschany (red.), „Zeszyty Naukowe Centrum 

Badań im. Edyty Stein”, nr 6, Afryka to ludzie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 85–97, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie 

konferencji „Kraina obcych czyli świat pozaeuropejski”, Wrocław, 22–23.11.2007, organizator: Stu-

denckie Koło Naukowe Etnologów przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.).

Lucjan Buchalik, 2010, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumbów, [w:] 

Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2010, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 207–208.

Lucjan Buchalik, 2009, Dogonowie – rolnicy z Mali, [w:] Aleksandra Kośmicka, Marcin Kuleszo (red.), 

Wałbrzyskie spotkania z Afryką, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 

im. Angelusa Silesiusa, s. 5–13.

Lucjan Buchalik, Dogonowie – lud skał czy lud Syriusza, referat wygłoszony w trakcie konferencji 

„Wałbrzyskie spotkania z Afryką”, Wałbrzych 29–30.05.2009, organizator: Park Wielokulturowy – 

Stara Kopalnia i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa.
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Wyprawa Pelayo 2007
2.05–2.06.2007

Badania w ramach Etnologicznego Programu Badawczego PELAYO 2007.

CEL

Udział w ceremonii pogrzebowej (15.09.2006) Pelayo Ganame Yamnea Nambasamo, władcy 

królestwa Pela (Kurumba) w Burkinie Faso oraz intronizacji Kesu (ofiarnika w królestwie Lurum); 

kontynuacja badań dotyczących zmian w kulturze Kurumbów; pozyskanie obiektów do Działu 

Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach, ilustrujących badania. 

TEREN BADAŃ

Królestwo Pela oraz częściowo Lurum i Karo (północne prowincje Burkiny Faso) oraz leżące nad 

Nigrem miasto Tera (Niger).

TEMATY BADAWCZE

• Ceremonie pogrzebowe zmarłego władcy, przygotowania do wyboru nowego.

• Pojęcie braterstwa i rola „żartów – złośliwości” w pokojowym współżyciu ludów Burkiny Faso.

• Zależności między władcami ziemi: Kota i Asendesa.

• Intronizacja Kesu w królestwie Lurum (Pobe-Mengao).

• Doroczne święto Apilan Donda w okresie „interregnum” w królestwie Pela.

• Migracje rodzin (Dogon, Kurumba) i ich przyczyny.

• Tera jako praojczyzna Kurumbów.

UCZESTNICY

Mgr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

Nagranie kilkudziesięciu wywiadów; 700 zdjęć; pozyskanie 96 obiektów.

Pozyskane materiały (wywiady i przede wszystkim obserwacje) pozwoliły na napisanie artykułów 

zamieszczonych w literaturze fachowej i popularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, 2008, Intronizacja Kesu, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2008, Żory: 

Muzeum Miejskie w Żorach, s. 201–203.

Lucjan Buchalik, 2008, Wodzowie Kurumbów i ich królestwa (Burkina Faso), [w:] Arkadiusz Żukowski 

(red.), „Forum Politologiczne” t. 7, Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, Olsztyn: Instytut 

Nauk Politycznych UWM, s. 353–383.
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Lucjan Buchalik, 2009, Osama Ben-Laden i Al-Kaida w świadomości mieszkańców Afryki Zachod-

niej, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne” t. 9, Ugrupowania polityczne i ruchy 

społeczne w Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 275–287, (referat pod takim 

tytułem wygłoszono w ramach V Dni Afryki, Olsztyn 27.05.2008, organizator: Instytut Historii 

i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych UW-M).

Lucjan Buchalik, 2011, Trwałość słowa, [w:] Bronisław Nowak, Mirosław Nagielski, Jerzy Pysiak 

(red.), Europejczycy, Afrykanie inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu,  

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 391–410.

Lucjan Buchalik, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czyli Kurukan Fuga, referat wygłoszony 

w czasie „11 Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”, Cieszyn 

22–24.04.2012, organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski oraz Społeczny Instytut Filmowy.
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Wyprawa Segou 2008
28.01–5.03.2008

Badania w ramach programów: Dogonowie w Mali – społeczność zachodnia w warunkach globalizacji 

(autor: dr Jacek Łapott); Marionetki w Mali (autorka: mgr Ewa Prądzyńska); Sztuka afrykańska – 

współczesne źródła (autorka: mgr Katarzyna Podyma).

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Miejskie w Żorach.

CEL

Przygotowanie założeń programowych do grantu habilitacyjnego dr. Jacka Łapotta, dotyczącego 

tradycyjnej kultury Dogonów w procesie zmian.

TEREN BADAŃ

Tereny zamieszkane przez ludy Bambara i Dogon w Mali – ze względu na stan zachowania sztuki 

tradycyjnej i jej wykorzystanie w życiu codziennym.

TEMATY BADAWCZE

• Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geo-

graficznych zamieszkiwanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo 

i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).

• Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogoń-

skiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z włas-

nymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego 

ludu, prowadzonymi od trzydziestu lat.

• Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz czyn-

ników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziaływują-

cych na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.

• Badania nad stanem zachowania sztuki tradycyjnej i zakresem zmian zachodzących w sztuce 

na przestrzeni ostatnich lat.

• Rejestracja i prowadzenie obserwacji podczas Festivalu sûr le Niger.

 

UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, histo-

ryk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie).
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EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji; dokumentacja fotograficzna; pozyskanie 38 obiektów, w tym 

czterech kompletnych masek dogońskich do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego 

w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej oraz 

referatu:

Katarzyna Podyma, 2009, Sztuka afrykańska. Zjawisko czy rzeczywistość?, [w:] Anna Nadolska-

-Styczyńska (red.), Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń, „Toruńskie Studia o Sztuce 

Orientu”, t. 4, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 109–116.

Katarzyna Podyma, 2011, Sztuka bogactwem Afryki?, Sztuka bogactwem Afryki? Wpływ rynku 

antykwarycznego na życie codzienne mieszkańców Afryki Zachodniej, [w:] Arkadiusz Żukowski 

(red.), „Forum Politologiczne”, t. 12, Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Olsztyn: 

Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 611–627. 

Katarzyna Podyma, 2010, Badania terenowe – elementem warsztatu historyka sztuki afrykańskiej, 

referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie II Kongresu Afrykanistow Polskich, Obra, 

17–19.09.2010, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.
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Wyprawa Dan 2008
11.09–15.11.2008; 30.11–15.12.2008

Badania w ramach programów: Dogonowie w Mali – społeczność tradycyjna w warunkach globaliza-

cji (autor: dr. Jacek Łapott); Próba rekonstrukcji tradycyjnego domu (daŋ) Kurumbów (autor: dr Lucjan 

Buchalik).

CEL

Realizacja założeń programowych grantu habilitacyjnego dr. Jacka Łapotta, finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr 2641/B/H03/2008/35; bada-

nia zmian w tradycyjnej kulturze Kurumbów na przykładzie tradycyjnego budownictwa. Pomoc 

humanitarna dla mieszkańców Burkiny Faso w prowincji Soum (region Le Sahel), organizowana 

i finansowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. 

TEREN BADAŃ

Kraj Dogonów w środkowym i zachodnim Mali; królestwo Lurum zamieszkane przez Kurumbów 

i Mossi w Burkinie Faso.

TEMATY BADAWCZE

• Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geo-

graficznych zamieszkanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo 

i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).

• Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogoń-

skiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z włas-

nymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego 

ludu prowadzonymi od trzydziestu lat.

• Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz czyn-

ników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziaływują-

cych na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.

• Stan tradycyjnego budownictwa Kurumbów w kontekście zaniku tradycyjnych technik 

budowlanych.

UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maciej Ząbek (etnolog, Uniwersytet 

Warszawski), dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Katarzyna Podyma 
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(historyk sztuki, historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum 

Narodowe w Szczecinie), mgr Iwona Nawrot (pedagog, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielo-

wie), mgr Lidia Żur (chemik, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie), Jacek Nawrot (informa-

tyk, Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie).

EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów (20 godzin nagrań); 1067 zdjęć; filmy video (4 godziny); rekonstruk-

cja tradycyjnego domu Kurumbów; pozyskanie 166 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich 

Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w  literaturze fachowej 

oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2010, Granice etniczności w relacjach między Mossi i Kurumbami w Burkina Faso, 

[w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 10, Przestrzeń i granice we współczes-

nej Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 69–84.

Katarzyna Podyma, 2010, Przestrzeń religijna w Afryce. Islam – pomiędzy religią a ruchem społecz-

nym – praktyka dnia codziennego, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 10, 

Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, s. 49–66.

Lucjan Buchalik, 2013, Shifting Patterns of Land Use and Ownership in Burkina Faso with a Case 

Study of Two Kurumba Villages – Bourzanga and Pobe-Mengao, [w:] Sandra J.T.M. Evers, Caroline 

Seagle and Froukje Krijtenburg (ed.), Africa for Sale? Positioning the State, Land and Society in 

Foreign Large-Scale Land Acquisitions in Africa, Leiden – Boston: Brill, s. 203–219, referat pod 

takim tytułem został wygłoszony w trakcie konferencji „Africa for sale: Analysing and Theori-

zing Land Claims and Acqusitions”, Groningen 28–31.10.2010, organizator: Nederlandse Vereni-

ging voor Afrika Studies NVAS.

Lucjan Buchalik, Kurumbowie z Burkina Faso – charakterystyka ludu, referat wygłoszony w trak-

cie Konferencji „Różne oblicza Afryki”, Cieszyn 25.02.2009, organizator: Koło Naukowe Edukacji 

Międzykulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Katarzyna Podyma, 2014, Narodziny czy renesans? Paradoks sztuki Kurumbów na tle społeczno-

-ekonomicznych zmian życia codziennego, [w:] Sławomir Szafrański et al. (red.), Sztuka Afryki 

w kolekcjach i badaniach polskich, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, s. 483–494.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze



70



71

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze



72

Wyprawa Dymarka 2009
28.01–19.02.2009

Badania w ramach programu: Dogonowie w Mali – społeczność zachodnia w warunkach globalizacji 

(autor: dr Jacek Łapott).

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński i Muzeum Miejskie w Żorach.

CEL

Odtworzenie i zarejestrowanie zapomnianego procesu pozyskiwania żelaza w tradycyjnej dymarce 

oraz realizacja założeń programowych grantu habilitacyjnego dr. Jacka Łapotta, finansowanego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr 2641/B/H03/2008/35.

TEREN BADAŃ

Tereny zamieszkane przez ludy Bambara i Dogon w Mali; wieś Kena w pobliżu zagrody kowala 

Diatrou Fane zwanego Babou (kraj Bambara).

TEMATY BADAWCZE

• Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geo-

graficznych zamieszkanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo 

i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).

• Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogoń-

skiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z włas-

nymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego 

ludu prowadzonymi od trzydziestu lat.

• Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz czyn-

ników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziaływują-

cych na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.

• Rola kowali i tradycyjnego sposobu pozyskiwania żelaza, w poszukiwaniu współczesnej toż-

samości Malijczyków.

• Rejestracja tradycyjnego pozyskiwania żelaza w dymarce.

UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (Uniwersytet Szczeciński), dr Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach).
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EFEKTY BADAŃ

25 wywiadów (5 godzin nagrań), 497 zdjęć, filmy video (3 godziny), zakupienie 26 obiektów.

Efektem badań był film dokumentalny Pozyskiwanie żelaza u Bamana z Mali (Afryka Zachodnia), 

autorstwa Jacka Łapotta i Lucjana Buchalika.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Wyprawa Somba 2009
19.08.2009–10.10.2009

Badania w ramach programu: Dogonowie w Mali – społeczność tradycyjna w warunkach globali-

zacji (autor: dr Jacek Łapott).

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Miejskie w Żorach.

CEL

Kontynuacja badań w kraju Dogonów. Wznowienie badań nad tradycyjną architekturą ludu Som-

ba, które prowadzono w latach 1990, 1999–2001; tradycyjna architektura sudańska w kontekście 

budowy centrum kultur pozaeuropejskich „Yatenga”.

Rozpoczęcie projektu: „Społeczności tradycyjne Afryki wobec współczesnych przemian. „Turystyczny 

raj” czy „smutek tropików”? Na przykładzie Dogonów z Mali i Somba z Beninu (Afryka Zachodnia)”.

TEREN BADAŃ

Tereny zamieszkane przez ludy: Dogon w Mali, Kurumba w Burkinie Faso i Somba w Beninie.

TEMATY BADAWCZE

• Obraz współczesnej kultury Dogonów. Rejestracja stanu obecnego w każdej z trzech krain geo-

graficznych zamieszkanych przez Dogonów (Falezy i Płaskowyż Bandiagary, Równiny Gondo 

i Seno) z zachowaniem podziału na pory roku rządzące życiem Dogonów (suchą i deszczową).

• Wyodrębnienie różnic i zmian w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogoń-

skiej utrwalonym przez francuskich etnologów w połowie XX w. oraz w konfrontacji z włas-

nymi obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego 

ludu prowadzonymi od trzydziestu lat.

• Wyodrębnienie i  opisanie czynników petryfikujących elementy kultury tradycyjnej oraz 

czynników działających destrukcyjnie na miejscową kulturę. Pełen wykaz zjawisk oddziały-

wujących na kulturę Dogonów w warunkach globalizacji.

• Proces przemian w kulturze Kurumbów w Burkinie Faso i ludu Somba w północnym Beninie.

• Dokumentacja tradycyjnej architektury sudańskiej.

UCZESTNICY

Dr Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie 

w Żorach), mgr Ewa Prądzyńska (etnolog, Muzeum Narodowe w Szczecinie), mgr Katarzyna Pody-

ma (historyk sztuki, historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Anna Bytyń (etnolog, Uniwersytet 

Szczeciński).
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EFEKTY BADAŃ

66 wywiadów zarejestrowanych na dyktafonie; 210 zdjęć analogowych, 1130 zdjęć cyfrowych; film; 

pozyskanie 139 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i  po-

pularnonaukowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, 2010, Krótka relacja z wyprawy etnologicznej „Somba 2009”, 

[w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2010, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 209–210.

Lucjan Buchalik, 2011, The social role of the rain-making rituals in the modernizing society of West 

Africa, [w:] 12th Conference of Africanists Africa in the changing world development paradigm, 

Moskwa: Russian Academy of Sciences, Institute for African Studies, Research Council for the 

Problems of African Countries, s. 162–163, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trak-

cie 12th Conference of Africanists „Africa in the changing world development paradigm”, Moskwa 

24–26.05.2011).

Katarzyna Podyma, 2011, When the non-art becomes the art. Changes in treating of the objects 

which are the integral part of social and religious life West African peoples, [w:] 12th Conference 

of Africanists. Africa in the changing world development paradigm, Moskwa: Russian Academy 

of Sciences, Institute for African Studies, Research Council for the Problems of African Countries, 

s. 162, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie: Moskwa 24–26.05.2011).

Katarzyna Podyma, 2012, Maska afrykańska w świecie sztuki europejskiej. Od transcendencji do 

wymiaru ekonomicznego, [w:] Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma (red.), Maska afrykańska – mię-

dzy sacrum a profanum, African Mask – Between the Sacred and the Profane, Żory – Katowice: 

Muzeum Miejskie w Żorach – Muzeum Historii Katowic, s. 39–45.

Lucjan Buchalik, 2014, Tradycyjna sztuka Kurumbów, [w:] Sławomir Szafrański, Małgorzata 

Kadziela, Marta Tabota, Maciej Ząbek (red.), Sztuka Afryki w  kolekcjach i  badaniach polskich, 

Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, s. 465–482.

Katarzyna Podyma, 2014, Narodziny czy renesans? Paradoks sztuki Kurumbów na tle społeczno-

-ekonomicznych zmian życia codziennego, [w:] Sławomir Szafrański, Małgorzata Kadziela, Marta 

Tabota, Maciej Ząbek (red.), Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Szczecin: Muzeum 

Narodowe w Szczecinie, s. 483–494.

Katarzyna Podyma, Lucjan Buchalik, Magdalena Bogdan, 2015, Obiekt w kolekcji muzealnej, An 

item in a Museum’s collection, [w:] Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma (red.), Polskie poznawa-

nie świata. Kolekcja pozaeuropejska Muzuem Miejskiego w Żorach, The polish way of learning 

the world non-european collection of the Municipal Museum in Żory, Żory: Muzeum Miejskie 

w Żorach, s. 196–286. 
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Katarzyna Podyma, 2017, Bóg wody. Ciąg dalszy dyskusji o wystawach pozaeuropejskich, czy-

li afrykański epizod w Muzeum Miasta Jaworzna, [w:] „Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna”, 

nr 14, Jaworzno: Muzeum Miasta Jaworzna, s. 37–43.

Katarzyna Podyma, 2019, Małe jest piękne. Rozważania o nabywaniu przedmiotów i kultur, [w:] 

Ewa Prądzyńska, Anna Szczepańska-Dudziak, Lucjan Buchalik (red.), Afryka – pasja życia, Żory: 

Muzeum Miejskie w Żorach, s. 79–90.

Lucjan Buchalik, Zmierzch tradycyjnej sztuki Kurumbów. Czy historyk sztuki może być etnolo-

giem, przykład Anne-Marie Schweeger-Hefel; referat wygłoszony w  trakcie konferencji „Sztuka 

Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”, Szczecin, 15–17.11.2011, organizator: Muzeum Narodowe 

w Szczecinie.

Efektem badań Jacka Łapotta wśród Dogonów była praca:

2012, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin-Żory: Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Miejskie w Żorach.
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Wyprawa Ayo 2010
11.02–2.03.2010; 13.03–31.03.2010; 27.09–13.10.2010

Badania prowadzone etapami miesięcznymi (luty, marzec, październik), w ramach Etnologicznego 

Programu Badawczego AYO 2010, koncentrującego się na współczesnej roli tradycyjnego władcy 

w królestwach Kurumbów. 

Organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji, Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju z Warszawy.

CEL

Kontynuacja badań nad kulturą tradycyjną Kurumbów w Burkinie Faso w procesie przemian; 

działalność charytatywna (pogadanki w  szkołach, pomoc materialna dla szkół, dożywianie 

dzieci itp.).

TEREN BADAŃ

Królestwo Lurum, tereny zamieszkane przez Kurumbów i Mossi na północny Burkiny Faso.

TEMATY BADAWCZE

• Funkcjonowanie religii tradycyjnej (pogrzeby Almisi Sawadogo i Asendesa Sino Sawadogo).

• Zagadnienia związane ze sztuką, problemami skolaryzacji i  przyszłych wyborów władcy 

królestwa – Lurumyo.

• Ceremonie intronizacyjne władcy Pelayo z Toulfe.

• Ceremonie sprowadzania deszczu.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

25 wywiadów i obserwacji; 315 zdjęć; pozyskanie 36 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich 

Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i  po-

pularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, 2011, Zaklinanie deszczu, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2011, Żory: 

Muzeum Miejskie w Żorach, s. 148–151.

Lucjan Buchalik, 2013, Archeologia i tradycja ustna. Próba rekonstrukcji historii regionu na przykła-

dzie królestw Kurumbów (Burkina Faso), [w:] Rafał Wiśniewski i Arkadiusz Żukowski (red.), Afryka. 
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Między tradycją a współczesnością. Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, 

gospodarce i społeczeństwie, t. I, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, s. 113–125.

Lucjan Buchalik, 2014, Tajne Stowarzyszenie „Awa” w procesie przemian, [w:] Dagmara Stanosz 

(red.), „Taetralium. Malarstwo, literatura, teatr, Katowice”: Muzeum Śląskie, s. 105–112.

Lucjan Buchalik, Ziemia jako sacrum w tradycyjnej kulturze Kurumbów, referat wygłoszony w trakcie 

„Studenckiej konferencji archeologii afrykanistycznej poza centrami cywilizacji śródziemnomor-

skich”, Kraków 7–8.06.2013, organizator: Sekcja Archeologii Afrykanistycznej Koła Naukowego 

Studentów Archeologii UJ.
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Wyprawa Elekcja 2011
6.06–28.06.2011; 14.11–4.12.2011

Kontynuacja badań dotyczących procesu przemian w tradycyjnej kulturze Kurumbów i wpływu 

turystyki na życie codzienne Dogonów.

Partner: Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju z Warszawy.

CEL

Budowa szkoły i  studni głębinowej w  Pobe-Mengao; udział w  intronizacji władcy Kurumbów; 

udział w dogońskim święcie Bulo i Apilan Donda u Kurumbów; udział w święcie Bulo u Dogonów 

i Apilan Donda u Kurumbów.

TEREN BADAŃ

Królestwo Lurum (Burkina Faso), kraj Dogonów (Płaskowyż Bandiagary i Równina Gondo, Republika 

Mali), masyw górski Atacora (okolice Natitingou) w Beninie).

TEMATY BADAWCZE

• Wybór i intronizacja Lurumyo u Kurumbów w Pobe-Mengao.

• Rozwój masowej turystyki w Falezach Bandiagary (kraj Dogonów), masywie górskim Atacora 

zamieszkałym przez Sombów.

• Tradycyjne garncarstwo Dogonów. 

• Doroczne święto Bulo u Dogonów.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Piotr Boruszkowski (dziennikarz, 

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju).

EFEKTY BADAŃ

28 wywiadów i obserwacji; 526 zdjęć; film dokumentalny, wyemitowany przez TVP2; pozyskanie 

39 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i  po-

pularnonaukowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2011, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz 

Żorski 2012, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 205–206.

Lucjan Buchalik, 2011, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach.
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Lucjan Buchalik, 2012, Maska afrykańska – sacrum czy profanum? The African Mask – the Sacred 

or the Profane, [w:] Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma (red.), Maska afrykańska między sacrum 

a profanum. African Mask – Between the Sacred and the Profane, Żory – Katowice: Muzeum Miej-

skie w Żorach – Muzeum Historii Katowic, s. 11–20.

Lucjan Buchalik, 2016, Maska Dogońska. World behind the Mask – Uncovering the Covered, [w:] 

Wiesna Mond-Kozłowska (red.), Maska. Zakrywanie i odkrywanie pomiędzy Wschodem a Zacho-

dem. Studia na pograniczach antropologii i estetyki porównawczej, Mask. Covering and Uncovering 

between East and West. Studies on the borderlines of anthropology and comparative aesthetics, 

Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 30–52.

Lucjan Buchalik, 2017, The Dogon Concept of Health in the Process of Contemporary Changes, [w:] 

Bożena Płonka-Syroka, Arın Namal, Mateusz Dąsal, Grzegorz Wiktorowski (red.), Traditional Medical 

Systems of Africa and Asia and Their Transformations, Wrocław: Uniwersytet Medyczny, s. 127–141.

Lucjan Buchalik, Matematyk królem, demokracja u  Kurumbów, referat wygłoszony w  trakcie 

III Kongresu Afrykanistów Polskich, Szczecin, 10–12.05.2012, organizator: Polskie Towarzystwo 

Afrykanistyczne.

Lucjan Buchalik, Dogońska koncepcja zdrowia w procesie współczesnych przemian, referat wygło-

szony w trakcie konferencji „Tradycyjne systemy medyczne Afryki i Azji oraz ich współczesne prze-

miany”, Wrocław 4.12.2014, organizator: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
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Wyprawa Czekanowski 2012
9.04–1.05.2012

Badania nad współczesnym odlewnictwem w Burkinie Faso oraz problemem uchodźców tuare-

skich na północy kraju.

Organizator: Uniwersytet Szczeciński w związku z przygotowaniami do III Kongresu Afrykanistów 

Polskich.

CEL

Wykonanie posągu Jana Czekanowskiego; badania nad współczesnym odlewnictwem w Burkinie 

Faso; badania w obozie uchodźców tuareskich w Mentao (Mali) i okolicznych wioskach (Namsiguya, 

Zana, Pobe-Mengao).

TEREN BADAŃ

Ouagadougou (stolica Burkiny Faso), okolice Djibo na północy kraju. 

TEMATY BADAWCZE

• Społeczności tradycyjne Afryki wobec współczesnych przemian. 

• Problem uchodźców i współczesnego terroryzmu w kontekście pojawienia się samozwańczego 

państwa Azawad.

UCZESTNICY

Dr hab. prof. US Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), dr Lucjan Buchalik (Muzeum 

Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

Realizacja projektu: „Posąg Jana Czekanowskiego” (zlecono wykonanie odlewu według projektu 

własnego, a także wysyłkę do Szczecina); dokumentacja fotograficzna i filmowa procesu odlew-

niczego (zebrane materiały stanowiły podstawę referatu wygłoszonego w trakcie konferencji  

„Naukowe spotkania z Afryką” w Olsztynie); pozyskanie 12 obiektów do Działu Kultur Pozaeuro-

pejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej 

i popularnonaukowej oraz referatów:

Jacek Łapott, Lucjan Buchalik, 2012, Afrykanie – Afrykaniście czyli jak powstawał pomnik profesora 

Jana Czekanowskiego, „Afryka”, nr 36, s. 117–126.
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Lucjan Buchalik, 2013, Azawad kontra Mali. Czarno-biały konflikt?, [w:] Waldemar Cisło, Jarosław 

Różański, Maciej Ząbek (red.), Bilad as-Sudan, kultury i migracje, Warszawa: Polskie Towarzystwo 

Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 

s. 73–97, (referat pod takim tytułem wygłoszono w czasie konferencji „Bilad as-Sudan – kultury i mi-

gracje”, Warszawa 11.06.2013, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii 

i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowe Centrum Dialogu Między-

kulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Lucjan Buchalik, 2014, Samozwańczy Azawad kontra Republika Mali. Konflikt widziany oczami  

etnologa, [w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 17, Konteksty bezpieczeństwa 

w  Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 

s.  195-221, referat pod takim tytułem wygłoszono w czasie konferencji „Naukowe Spotkania 

z Afryką: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce”, Olsztyn 20–21.05.2013, organizator: Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych.
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Wyprawa Tamberma 2012
18.09–19.10.2012

Kontynuacja badań nad procesem przemian w  tradycyjnej kulturze Kurumbów i  zmian w życiu 

codziennym Tambermów i Sombów pod wpływem ruchu turystycznego.

Organizator: Muzeum Miejskie w Żorach, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego.

CEL

Przeprowadzenie badań z zakresu etnologii, politologii i historii sztuki, koncentrujących się wo-

kół: opisu i analizy istniejącej rzeczywistości kulturowej, miejsc turystyki w gospodarce krajów 

zamieszkiwanych przez badane społeczności, prób określenia postrzegania i stosunku do roz-

woju ruchu turystycznego badanych społeczności, określenia genezy zaistniałych różnic; gro-

madzenie kolekcji muzealnej ilustrującej badane procesy.

TEREN BADAŃ

Ouagadougou, królestwo Lurum (Burkina Faso), Dolina Koutammakou w  okolicy Kara (Togo); 

masyw górskim Atacora w okolicy Natitingou (Benin).

TEMATY BADAWCZE

• Społeczności tradycyjne Afryki wobec współczesnych przemian. „Turystyczny raj” czy „smu-

tek tropików”? Na przykładzie Dogonów w Mali i Somba w Beninie (Afryka Zachodnia); prob-

lemy rozwoju turystyki i jej wpływu na zmiany w kulturze tradycyjnej Dogonów w Mali Tam-

bermów w Togo oraz Sombów w Beninie (realizacja: L. Buchalik). 

• Jak Feniks z popiołów. Społeczny kontekst odrodzenia tradycyjnej sztuki Kurumbów w Burki-

nie Faso; problemy związane z tradycyjną sztuką i zachodzącymi w niej zmianami (realizacja: 

K. Podyma). 

• Rola organizacji pozarządowych w  programach pomocowych w  Beninie (realizacja: 

P. Kluczyńska). 

• Brązownictwo, sposoby wykonywania odlewów, wzornictwo oraz współczesne przemiany 

metaloplastyki (realizacja: G. Buchalik).

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki, 

historyk, Muzeum Miejskie w Żorach), Paulina Kluczyńska (studentka, Uniwersytet Szczeciński), 
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Adam Szymkiewicz (student, Uniwersytet Szczeciński), Grzegorz Buchalik (student, Uniwersytet 

Wrocławski).

EFEKTY BADAŃ

50 wywiadów; 1120 zdjęć; pozyskanie 107 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum 

Miejskiego w Żorach. 

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i  po-

pularnonaukowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2018, Afrykański rynek antykwaryczny. Między autentycznością a komercją. Przy-

padek Dogonów i Sombów, „Afryka”, t. 48, s. 101–126.

Lucjan Buchalik, Kraj Dogonów – krajobraz post turystyczny, referat wygłoszony w trakcie V Kon-

gresu Afrykanistów Polskich, Święty Krzyż/Huta Szklana 23–25.042018, organizator: PTAfr, Insty-

tut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, (artykuł ukaże się w 2020, 

„Ex Africa”, t. 5).

Katarzyna Podyma, Czy Afryce potrzebne są muzea? Refleksja muzeologiczna na przykładzie wy-

branych instytucji afrykańskich w kontekście doświadczeń europejskich i amerykańskich, referat wy-

głoszony w trakcie V Kongresu Afrykanistow Polskich, Święty Krzyż/Huta Szklana 23–25.042018, 

organizator: PTAfr, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek Łapott, Lucjan Buchalik, Czy Afryka potrzebuje fetyszy?, referat wygłoszony w trakcie konfe-

rencji towarzyszącej wystawie „Small. Hidden world of Africa. Małe. Ukryty świat Afryki”, Kraków 

10.05.2016, organizatorzy: Instytut Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynaro-

dowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Wyprawa Zapora 2016
11.10–12.11.2016

 

Kontynuacja badań dotyczących procesu przemian w tradycyjnej kulturze Kurumbów, w kontek-

ście działalności pomocowej oraz przemian pod wpływem turystyki wśród Dogonów; rozpoczęcie 

badań archeologicznych w królestwie Lurum.

Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa (CME), Muzeum Miejskie w Żorach.

CEL

Odbudowa zapory na rzece okresowej Kalembao w Pobe-Mengao; badania etnologiczne i archeo-

logiczne; pozyskiwanie obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

TEREN BADAŃ

Królestwo Lurum, region Banfora (Burkina Faso), kraj Dogonów (Płaskowyż i Falezy Bandiagary, 

Republika Mali).

TEMATY BADAWCZE

• Zmiany zachodzące w tradycyjnej kulturze Kurumbów.

• Przedmiot w procesie globokulturalizacji na przykładzie rzemiosła (garncarstwo, plecion-

karstwo) w południowej Burkinie Faso w okolicy Banfory.

• Rynek antykwaryczny a rynek turystyczny – wpływy i relacje na przykładzie sztuki Dogonów 

i Kurumbów.

UCZESTNICY

Ks. dr Grzegorz Giemza (teolog, Centrum Misyjno-Ewangelizacyjne), dr Lidia Żur (chemik, Centrum 

Misyjno-Ewangelizacyjne), dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Krzysz-

tof Rak (archeolog, Uniwersytet Jagielloński), mgr Bogusław Franczyk (archeolog, Uniwersytet 

Jagielloński).

EFEKTY BADAŃ

Dokumentacja w związku z planowaną budową zapory; 30 wywiadów; zebrane materiały archeolo-

giczne pozwoliły na opracowanie dwóch referatów wygłoszonych na dorocznej Konferencji Sprawo-

zdawczej Instytutu Archeologii UJ oraz na konferencji „Etnolog i „jego” teren”, w grudniu 2016 roku 

na portalu Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” ukazały się artykuły relacjonujące wyprawę; 

pozyskanie 130 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i po-

pularnonaukowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2017, Polska obecność wśród Kurumbów. 1997-2017, [w:] Waldemar Cisło, Jarosław 

Różański, Maciej Ząbek (red.), Bilad as-Sudan, Polska a strefa Sudanu, Warszawa: Bernardinum, 

s. 37–89, (referat pod takim tytułem wygłoszono w trakcie konferencji „Bilad es-Sudan. Polska 

a strefa Sudanu”, Warszawa 24.11.2017, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, In-

stytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i religii WT UKSW).

Krzysztof Rak, Bogusław Franczyk, 2016, Prahistoria królestwa Lurum. Pierwsza wspólna Polsko-

-Burkińska misja etnoarcheologiczna, (doroczna Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeolo-

gii UJ w Krakowie oraz Konferencja „Etnolog i ’jego’ teren” w Żorach).

Szymon Zdziebłowski, 2016, W Burkina Faso odbyły się pierwsze polskie badania archeologiczne, 

[w:] Nauka w Polsce. Serwis PAP poświęcony polskiej nauce, 21.12.2016.

Lucjan Buchalik, 2017, Czy specjalne Strefy Ekonomiczne pomogą powstrzymać migrację z Afryki, 

[w:] Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 24, Afryka i świat a problem migrantów 

i uchodźców. Kwestie ogólne – historia i teraźniejszość, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UW-M, 

s. 215–245, (referat pod takim tytułem wygłoszono w trakcie konferencji „Afryka i świat a problem 

migrantów i uchodźców”, Olsztyn 16.05.2016, organizator: Instytut Nauk Politycznych UW-M).

Lucjan Buchalik, 2018, Burkinabe w obliczu zagrożenia terrorystycznego – refleksje etnologa, [w:] 

Arkadiusz Żukowski (red.), „Forum Politologiczne”, t. 27, Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty 

kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych 

UW-M, s. 101–119, (referat pod takim tytułem wygłoszono w trakcie konferencji „Terroryzm versus 

terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu 

medialnego”, Olsztyn 31.05–1.06.2017, organizator: Instytut Nauk Politycznych UW-M).
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Wyprawa Zweig 2017
23.01–28.02.2017

 

Kontynuacja badań nad współczesnym odlewnictwem w Burkinie Faso, a także badań dotyczą-

cych przemian w tradycyjnej kulturze Kurumbów. 

CEL

Wykonanie przez brązowników w  Ouagadougou czterech posągów zwanych „Grupą Stefanii 

Zweig”; pozyskanie obiektów z terenów odwiedzanych przez Ferdynanda A. Ossendowskiego 

jednego z bohaterów wystawy stałej Muzeum w Żorach Polskie poznawanie świata; kontynua-

cja badań nad procesem przemian w kulturze Kurumbów w okolicach Pobe-Mengao w kontek-

ście zagrożenia bezpieczeństwa.

TEREN BADAŃ

Burkina Faso, Ouagadougou, królestwo Lurum, Korsimoro (tereny zamieszkane przez Mossi), oko-

lice Gaoua (tereny zamieszkane przez ludy Lobi i Birifor).

TEMATY BADAWCZE

• Współczesna technologia brązownicza, wpływ metod przemysłowych na tradycyjne techniki 

odlewnicze.

• Wpływ rynku turystycznego na stylistykę wyrobów pamiątkarskich.

• Obserwacje etnologiczne społeczeństwa w warunkach zagrożenia terrorystycznego.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

Realizacja projektu „Grupa Staefanii Zweig” (zlecono wykonanie odlewu według projektu własne-

go); pozyskanie 109 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach; 

kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji; dokumentacja fotograficzna (1100 zdjęć) i filmowa.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i po-

pularnonaukowej oraz referatów:

Lucjan Buchalik, 2017, Witaj, Stefanio, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2018, Żory: Mu-

zeum Miejskie w Żorach, s. 226–230.
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Lucjan Buchalik, Muzeum lokalne, między statystyka a misją, referat wygłoszony w trakcie 

I Dorocznej Konferencji SMP „Muzeum – trzecie miejsce?”, Katowice-Żory 7–9.03.2018, organiza-

tor: Stowarzyszenie Muzealników Polskich, (w druku).

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Wyprawa Tellem 2017
09.10–01.11.2017 

W trakcie wyprawy prof. J. Łapott realizował założenia programu badawczego dotyczącego ludno-

ści kultury Tellem. L. Buchalik kontynuował badania dotyczące przemian pod wpływem turystyki 

wśród Dogonów i Sombów oraz procesu przemian w tradycyjnej kulturze Kurumbów, w kontekście 

prowadzonej działalności pomocowej.

CEL

Zebranie materiałów, głównie w postaci wywiadów, do przygotowywanych publikacji z zakresu 

etnologii Afryki; powiększenie muzealnej kolekcji afrykańskiej; wykonanie dokumentacji fotogra-

ficznej ilustrującej kulturę ludu Fon w związku z przygotowywaną publikacją.

TEREN BADAŃ

Kraj Dogonów (Płaskowyż i Falezy Bandiagary, Mali), królestwo Lurum (Burkinie Faso), masyw 

Atacora i okolice Abomeyu (Benin).

TEMATY BADAWCZE

• Postrzeganie ludności Tellem przez współczesnych Dogonów (w ramach projektu badawczego 

prof. Jacka Łapotta).

• Niepokoje na pograniczu malijsko-burkińskim (w  ramach projektu badawczego Agnieszki 

Madys i Lucjana Buchalika).

• Proces zmian w  tradycyjnej kulturze pod wpływem masowej turystyki wśród Dogonów 

i Sombów (częściowo u Fonów w Beninie i Kurumbów w północnej Burkinie Faso) (w ramach 

projektu badawczego Lucjana Buchalika).

UCZESTNICY

Prof. US dr hab. Jacek Łapott (etnolog, Uniwersytet Szczeciński), dr Lucjan Buchalik (etnolog, 

Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Agnieszka Madys (etnolog, doktorantka Uniwersytetu Szcze-

cińskiego), mgr Anna Łapott (konserwator zabytków).

EFEKTY BADAŃ

Kilkadziesiąt wywiadów i obserwacji (wykorzystanych do opracowania referatów wygłoszonych 

w czasie Kongresu Afrykanistów Polskich 2018 oraz kilkakrotnie w trakcie konferencji organi-

zowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych 
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; pozyskanie 30 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropej-

skich Muzeum Miejskiego w Żorach; wykonanie 500 zdjęć.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej:

Lucjan Buchalik, 2019, Muzealnik-kolekcjoner czy etnolog-afrykanista?, [w:] Ewa Prądzyńska, 

Anna Szczepańska-Dudziak, Lucjan Buchalik (red.), Afryka – pasja życia, Żory: Muzeum Miejskie 

w Żorach, s. 35–56.

Lucjan Buchalik, 2020, Birgit i Gustav, kolekcjonerzy w galerii i terenie, Żory (w druku).
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Wyprawa Korom Wonde 2019
14.03–29.03.2019

W ramach wyprawy prowadzono etnologiczne badania terenowe oraz działania z zakresu pomocy 

humanitarnej dla przesiedleńców z królestwa Lurum zamieszkałego przez Kurumbów. 

Wyprawa została zorganizowana we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa (CME).

CEL

• Przekazanie zebranych w Polsce środków dla osób poszkodowanych wskutek działań dżiha-

dystów w Pobe-Mengao (prowincja Soum, region Sahel). 

• Ewakuacja zbiorów muzeum Korom Wonde w Pobe-Mengao zagrożonych przez ataki ekstre-

mistów religijnych.

• Prowadzenie badań nad społecznością tradycyjną w warunkach krysyzowych, zagrożenia bez-

pieczeństwa.

TEREN BADAŃ

Głównym terenem badań była stolica Burkiny Faso – Ouagadougou – ze względu na ilość osób 

przesiedlonych z terenów zajętych przez dżihadystów. Realizowano krótkie pobyty (ze względów 

bezpieczeństwa) w Ouahigouya, Titao, Kongoussi jako miastach graniczące ze strefą opanowaną 

przez dżihadystów oraz w Koudougou ze względu na pozyskiwanie obiektów.

TEMATY BADAWCZE

• Problemy bytowe związane z  przymusowym opuszczeniem domostw – zmiany w  kulturze 

tradycyjnej. 

• Kultywowanie przez przesiedleńców dorocznych zwyczajów poza terenem zamieszkania.  

Problem składania ofiar w kontekście dorocznego święta Apilan Donda poza terenem przodków. 

• Pogrzeb władcy w kontekście zmian kulturowych. 

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w  Żorach), mgr Damian Pomocka (nauczyciel, 

Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa). 

EFEKTY BADAŃ

Pozyskanie 20 sztuk ceramiki (dzbany, miski, garnki), 4 plecionek (tace, kosze), 7 tkanin wykona-

nych tradycyjnymi technikami i fabrycznie (stroje, koce), 12 ozdób z brązu (bransolety, wisiorki), 
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9 rzeźb (z drewna i kamienia), mosiężnej łyżki i instrumentu strunowego; wykonanie dokumen-

tacji fotograficznej (łącznie wykonano prawie 260 zdjęć) oraz przeprowadzenie wywiadów doty-

czących zakupionych obiektów; przygotowanie do ewakuacji zbiorów; przygotowano do ewakuacji 

zbiory muzeum w Pobe Mengao.

Artykuły i wystąpienia na konferencjach:

Lucjan Buchalik, 2019, Dramat w Burkinie Faso, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2020, 

Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 148–156.

Lucjan Buchalik, Między religią, polityką a bandytyzmem. Burkina Faso 2018–19, referat wygłoszo-

ny w trakcie konferencji „Religia i polityka w Afryce”, Olsztyn 16–17.04.2019, organizator: Instytut 

Nauk Politycznych UW-M.

Lucjan Buchalik, Tradycja ustna jako źródło wiedzy archeologicznej. Przykład królestw Kurumbów 

z Burkiny Faso (Afryka Zachodnia), referat wygłoszony w trakcie Seminarium Afrykanistycznego 

Pionierzy polskiej archeologii Afryki. „W 40-tą rocznicę pierwszej krakowskiej wyprawy archeolo-

gicznej do Afryki Zachodniej”, Kraków 3.10.2019, organizator: Instytut Archeologii UJ.

Badania naukowe | Wyprawy naukowo-badawcze
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Wyjazdy studialne
Wyprawa Ossendowski 2013
2–20.12.2013

W trakcie wyprawy realizowano Etnologiczny Program Muzealny OSSENDOWSKI 2013 w ramach 

programu wystawienniczo-naukowego Polskie poznawanie świata.

CEL

Pozyskanie eksponatów z terenów Republiki Gwinejskiej oraz południowej części Republiki Mali 

w związku z organizacją wystawy Polskie poznawanie świata; prowadzenie badań nad globokul-

turalizacją przedmiotów.

TEREN BADAŃ

Teren eksploracji został wyznaczony trasą, którą w latach dwudziestych XX w. przemierzył Ferdy-

nand Ossendowski, znany w okresie międzywojennym literat. Jego postać jest jedną z prezento-

wanych na wystawie „Polskie poznawanie świata”.

TEMATY BADAWCZE

• Zmiany w kulturach tradycyjnych pod wpływem globalizacji.

• Obiekt muzealny w procesie globokulturalizacji.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Tomasz Górecki (politolog, Muzeum 

Miejskie w Żorach).

EFEKTY BADAŃ

Wykonanie 511 zdjęć; pozyskanie 193 obiektów do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miej-

skiego w Żorach. 

Zebrane materiały zostały wykorzystane w pracy dyplomowej:

Tomasz Górecki, 2019, Czy warto szukać zaginionej Arki? Wyprawy terenowe, jako jeden ze spo-

sobów tworzenia wystawy muzealnej. Specyfika i kontekst pozyskiwania obiektów na przykładzie 

realizacji projektu „Polskie poznawanie świata” w Muzeum Miejskim w Żorach. Praca dyplomowa 

przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Święcha. 
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Wyjazd Uganda 2014

Badania prowadzono zgodnie z  założeniami Etnologicznego Programu Muzealnego UGANDA 

2014 w ramach programu wystawienniczo-naukowego Polskie poznawanie świata.

Wyprawa została zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja dla Pokoju 

z Warszawy.

CEL

• Pozyskanie eksponatów w związku z organizacją wystawy Polskie poznawanie świata.

• Prowadzenie badań nad globokulturalizacją przedmiotów.

TEREN BADAŃ

Badania koncentrowały się na terenach zachodniej Ugandy, gdzie w styczniu 1908 r. badania pro-

wadziła Jan Czekanowski – objęły tereny dawnego królestwa Toro, ciągnące się wzdłuż rzeki Sem-

liki, zamknięte od południa Jeziorem Edwarda, a od północy Jeziorem Alberta.

TEMATY BADAWCZE

• Tradycyjni rzemieślnicy: garncarze, kowale, tkacze, plecionkarze, rzeźbiarze.

• Zakres występowania przedmiotów tradycyjnych wykonanych z gliny (ceramika), koszy, 

pojemników z włókien roślinnych i tradycyjnych narzędzi.

• Zakres użycia wyrobów produkowanych w wioskach.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), Małgorzata Dec (etnolog, Muzeum Miej-

skie w Żorach), ks. dr Jerzy Bajorek (teolog, Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju), Piotr Borusz-

kowski (dziennikarz, Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju), Grzegorz Buchalik (student, Uniwersy-

tet Wrocławski).

EFEKTY BADAŃ

Wykonanie 642 zdjęcia aparatem cyfrowym Pentax oraz 90 zdjęć na negatywie aparatem Mamya 

645 i 30 ujęć kamerą cyfrową; zgromadzenie reprezentatywnej kolekcji przedmiotów (198 obiek-

tów) ilustrujących współczesną kulturę ludów zamieszkujących Ugandę, które kupowane były na 

całej trasie podróży – w sklepikach, na targach, bezpośrednio u producentów i w zagrodach.

Badania naukowe | Wyjazdy studialne
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Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej 

i popularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, 2015, Z profesorem Czekanowski w Ugandzie, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz 

Żorski 2015, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 182–188.

Lucjan Buchalik, 2015, Uganda – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego, [w:] Lucjan Buchalik, 

Katarzyna Podyma (red.), IV Kongres Afrykanistów Polskich. Abstrakty referatów, Żory: Muzeum 

Miejskie w Żorach 2015, s. 17–18, (referat pod takim tytułem został wygłoszony w trakcie IV Kongre-

su Afrykanistów Polskich, Żory 26–28.11.2015, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 

Muzeum Miejskie w Żorach).

Lucjan Buchalik, 2017 Królestwo Toro – w sto lat badań prof. Jana Czekanowskiego, w: Lucjan Buchalik, 

Jarosław Różański (red.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie 

Towarzystwo Afrykanistyczne, t. IV, s. 74–93.

Lucjan Buchalik, 2019, Batwa – sto lat przemian, między globalizacją, państwem a turystyką, 

„Afryka”, nr 50, s. 41–66.
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Wyjazd Sieroszewski 2015
27.05–20.06.2014

Wyjazd do Korei Południowej i Japonii (Hokkaido) miał charakter wyjazdu studialnego, rozumia-

nego jako proces doskonalenia, rozwijania kwalifikacji zawodowych, oraz pogłębiania wiedzy 

w związku z realizacją programu Polskie poznawanie świata. Zorganizowany został w związku 

z  realizowanym programem POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA. Część koreańska wyjazdu zorga-

nizowana została we współpracy i z pomocą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część 

japońska zorganizowana została we współpracy z Tadayushi Kodama oraz dyrektorem Muzeum 

w Shiraoi – Masahiro Nomoto.

CEL

• Pozyskanie eksponatów dla Działu Kultur Pozaeuropejskich na przygotowywaną wystawę. 

W czasie pobytu w Korei koncentrowano się na pozyskaniu eksponatów ilustrujących trady-

cyjną kulturę tego kraju, którą opisywał Wacław Sieroszewski na początku XX wieku. W Japo-

nii na Hokkaido pozyskiwano eksponaty ajnuskie, które będą wykorzystane do ilustracji badań 

naukowych prowadzonych przez Bronisława Piłsudskiego. 

• Badania nad procesem przemian zachodzących w małej grupie etnicznej poddanej wchłania-

niu grupy dominującej (Japończycy). 

TEREŃ BADAŃ

Badania koncentrowały się na dwóch obszarach: częściowo wzdłuż trasy, którą przemierzył w 1903 r. 

Wacław Sieroszewski (Seul, Incheon) i w Japonii na szlaku, który Wacław Sieroszewski przemierzył 

wspólnie z Bronisławem Piłsudskim (Shiraoi, Biratori). 

Zrealizowano trasę: Seul – Andong – Incheon – Icheon – Seul – Sapporo – Shiraoi – Biratori-Nibutani 

– Sapporo – Seul.

TEMATY BADAWCZE

• Problemy współczesnego wystawiennictwa etnograficznego.

• Kultura żywa – kultura w zaniku. Studium przypadku.

• Kultywacja tradycji w ośrodkach rzemieślniczych.

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), Piotr Boruszkowski (dziennikarz, Sto-

warzyszenie Edukacja dla Pokoju), Andrzej Zabiegliński (prezes KSSE Żory), Łukasz Ciepły (KSSE 

Żory), Sang Jin Lee (tłumacz), Teruo Matsumoto (dziennikarz, tłumacz).
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EFEKTY BADAŃ

Pozyskanie ponad 100 obiektów z Korei i ponad 20 ajnuskich; wykonanie ponad 1 000 zdjęć (588 

w Korei i 498 Japonii) aparatem cyfrowym Pentax; 75  zdjęć na negatywie aparatem Mamya 645.

Zebrane materiały posłużyły do napisania artykułów zamieszczonych w literaturze fachowej i po-

pularnonaukowej oraz referatu:

Lucjan Buchalik, Między nauką a biznesem – Wacław Sieroszewski w Żorach, referat wygłoszo-

no podczas konferencji „Z dziejów Emigracji... Polska w Korei – Korea w Polsce”, Częstochowa 

28.11.2016, organizator: Towarzystwo Naukowe Dziedzictwa Emigracji (artykuł w druku).

Lucjan Buchalik, 2015, Kolekcja pozaeuropejska w Żorach, The non-european collection in Żory, [w:] 

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma (red.), Polskie poznawania świata. Kolekcja Pozaeuropejska 

Muzeum Miejskiego w Żorach, The Polish way of learning the world. Non-European collection of the 

Municipal Museum in Żory, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 175-193.
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Wyjazd Piłsudski 2017
31.08–14.09.2017

 

Wyjazd miał charakter studialny, rozumiany jako proces pozyskiwania wiedzy niezbędnej do stwo-

rzenia programu prezentującego kulturę Ajnów w  procesie przemian począwszy od epoki Meiji 

(II połowa XIX wieku) do epoki Heisei (pocz. XXI wieku).

W czasie pobytu w Tokio, a później na Hokkaido uczestniczono w wielu spotkaniach z ludźmi nauki, 

pracownikami samorządowymi a przede wszystkim z Ajnami (działaczami społecznymi, rzemieślni-

kami, artystami).

 

CEL

• Pozyskanie eksponatów dla Muzeum z  myślą o  ekspozycji „Świat Ajnów. Od Bronisława 

Piłsudskiego do Shigeru Kayano”.

• Pozyskanie materiałów naukowych do późniejszych opracowań oraz katalogu zbiorów.

 

TEREN BADAŃ

W czasie wyjazdu odwiedzono Tokio (wizyty w muzeum, spotkanie z rodziną Bronisława Piłsud-

skiego) oraz wyspę Ezo, współcześnie zwaną Hokkaido. Głównym terenem badań była gmina Bi-

ratori (aktualnie największe skupisko Ajnów), gdzie znajdują się trzy muzea, a przede wszystkim 

duże skupisko rzemieślników i artystów ajnuskich. Odwiedzono także muzea w Shiraoi (w trak-

cie przekształcenia w muzeum narodowe) oraz w Tomakomai. Pobyt w Sapporo miał charakter  

stricte naukowy (kontakty z naukowcami z Uniwersytetu Hokkaido i muzealnikami).

 

TEMATY BADAWCZE

• Wiedza o obiektach – dane ewidencyjne i szczegółowe.

• Proces przemian zachodzących w kulturze tradycyjnej Ajnów. 

 

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Anita Czerner-Lebedew (etnolog, 

Muzeum Miejskie w Żorach), Teruo Matsumoto (dziennikarz, tłumacz).

EFEKTY BADAŃ

Wykonanie 614 zdjęć aparatem cyfrowym Pentax, w  tym szczegółowej dokumentacji procesu 

tworzenia projektu posągu Bronisława Piłsudskiego; zrealizowanie dokumentacji (fotograficznej 

i rysunkowej) elementów wyposażenia wnętrza tradycyjnej chaty ajnuskiej w Muzeum Hokkaido; 
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zakupienie 33 obiektów ajnuskich, w większości wyrobów współczesnych od rzemieślników w Bira-

tori-Nibutani oraz 10 (w tym 3 kompletów widokówek) w antykwariacie w Sapporo; wybranie lub 

zamówienie przedmiotów ajnuskich opisanych w  książce Shigeru Kayao; zakupienie elementów 

scenograficznych (maty) oraz materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć edukacyjnych (miseczki, 

patyczki, wachlarze itp.).

Efektem obu wyjazdów do Ajnów, były artykuły, praca zbiorowa oraz wystąpienia na konferencjach:

Lucjan Buchalik, 2016, The Noble Minority. The Renaissance of Ainu Culture in Contemporary Japan, 

„Ethnologia Polona”, t. 37, 2016 (2017), s. 145–162.

Lucjan Buchalik (red.), 2018, Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano. ブロニス
ワフ・ピウスツキから. 萱野茂の時代にかけてのアイヌの世界. The World of Ainu from the time 

of Bronisław Piłsudski to Shigeru Kayano, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, s. 13–16, 84–87, 149–153.

Lucjan Buchalik, 2018, Museum collection as a witness of changes in traditional Ainu culture, [w:] 

Bronisław Piłsudski: On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland, Abstracts, 

Kraków: Manggha Museum of Japanese Art and Technology, Żory: Municipal Museum.

Lucjan Buchalik, 2020, Muzealium jako świadek zmian w tradycyjnej kulturze Ajnów, Kraków: 

Manggha, (w druku).

Lucjan Buchalik, Muzeum lokalne, między statystyka a misją, referat wygłoszony w trakcie I Do-

rocznej Konferencji SMP „Muzeum – trzecie miejsce?”, Katowice-Żory 7–9.03.2018, organizator: 

Stowarzyszenie Muzealników Polskich, (w druku).

Lucjan Buchalik, Museum collection as a witness of changes in traditional Ainu culture (Kolek-

cja muzealna jako świadek zmian w tradycyjnej kulturze Ajnów), referat wygłoszony w trakcie 

4th International Conference on Bronisław Piłsudski and his Scholarly Heritage, pt. „Bronisław 

Piłsudski: On the Centennial of His Death. Towards an Independent Homeland”, Kraków-Żory  

18–20.10.2018, organizatorzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Mu-

zeum Miejskie w Żorach, (w druku).

Lucjan Buchalik, Charakterystyka kolekcji ajnuskiej w Żorach, referat wygłoszony w trakcie konferen-

cji „Ajnowie: historia, dziedzictwo kulturowe oraz tożsamość”, Petersburg 24.09.2019, organizator: 

Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego (Kunstkamera) Rosyjskiej Akademii Nauk.
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Wyjazd Piekarski 2018 
12.06–25.06.2018

Wyjazd miał charakter studialny. W czasie pobytu w Jakucji koncentrowano się na wizytach w mu-

zeach, rozmowach z muzealnikami, wizytach w warsztatach rzemieślniczych. Pozyskiwano obiek-

ty z myślą o wykorzystaniu ich na wystawie stałej Polskie Poznawanie Świata (PPS) oraz na po-

trzeby wystawy czasowej poświęconej Edwardowi Piekarskiemu i  Jakutom (przewidywany czas 

realizacji 2021 r.).

CEL

• Udział w III Międzynarodowej Konferencji „Miasta i Ludzie”.

• Nawiązanie kontaktów z jakuckimi muzealnikami, artystami i rzemieślnikami. 

• Pozyskanie obiektów ilustrujących kulturę Jakutów. 

TEREN BADAŃ

Najwięcej czasu spędzono w Jakucku, gdzie uczestniczono w Konferencji, zwiedzano muzea, od-

wiedzano rzemieślników i artystów jakuckich. W tym czasie wzięto również udział w  lokalnym 

święcie Ysych. 

Zrealizowano trasę: Jakuck – Niżnyj Bistiach – Czurapcza – Czerkiech – Ytyk-Kiujol – Bajaga – Ytyk-

-Kiujol – Czerkiech – Jakuck – Ortu Dojdu – Jakuck. 

TEMATY BADAWCZE

• Rejestracja zmian zachodzących w kulturze Jakutów. 

• Opis kultury Jakutów – cechy charakterystyczne. Jak Jakuci sami siebie postrzegają, co uważa-

ją za najważniejsze, najbardziej charakterystyczne, odróżniające ich od innych ludów zamiesz-

kujących Syberię i Daleki Wschód. 

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Tomasz Górecki (politolog, Muzeum 

Miejskie w Żorach), Paulina Kopestyńska (tłumacz, przewodnik).

EFEKTY BADAŃ

Pozyskanie 52 obiektów jakuckich; wykonanie 1010 zdjęć; przeprowadzenie kilkunastu wywiadów 

w przedstawicielami jakuckiego świata nauki, muzealnikami i rzemieślnikami. 
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Zebrane materiały posłużyły do napisania referatu:

Lucjan Buchalik, Великие люди в польском исследовании мира – Эдуард Пекарский (Wielcy 

Polskiego Poznawania Świata), referat wygłoszony w trakcie Okrągłego Stołu z okazji 160-lecia 

urodzin Edwarda Piekarskiego, Petersburg 13.10.2018, organizator: Konsulat Generalny Rzeczpo-

spolitej Polskiej w Petersburgu.
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Wyjazd Dybowski 2019
21.07–05.09.2019

Wyjazd do zachodniej części Buriacji miał charakter studialny. W czasie pobytu koncentrowano 

się na wizytach w muzeach (państwowych i lokalnych), w warsztatach rzemieślniczych, centrach 

religijnych. Wyjazd zorganizowano we współpracy z  Instytutem Socjologii Rosyjskiej Akademii 

Nauk oddziałem w Petersburgu.

CEL

• Pozyskanie obiektów ilustrujących kulturę Buriatów.

• Nawiązanie kontaktów z tamtejszymi muzealnikami i rzemieślnikami. 

TEREN BADAŃ

Studia na współczesną kulturą Buriatów koncentrowały się na dwóch obszarach: dolinie Tunkij-

skiej i w Ułan-Ude – centrum kulturalnym Buriacji.

W czasie dwóch tygodni pokonano trasę: Irkuck – Arszan – Kyren – Turan – Niłowka (Niłowa Pustyń) 

– Burchan Bałe (Burchan-Baabaj) – Chojto-Goł – Kyren – Arszan – Ułan-Ude – Goriaczyńsk (j. Bajkał) 

– Ułan-Ude – Iwołgińsk – Ułan-Ude – Irkuck.

TEMATY BADAWCZE

• Proces przemian, zjawisko szeroko pojętej globalizacji dotykającej kultury tradycyjne. 

• Współczesne zjawiska kulturowe – odradzania się szamanizmu jak i buddyzmu w kontekście 

poszukiwania tożsamości współczesnych Buriatów. 

• Dokumentacja miejsc związanych z  pobytem polskich zesłańców-naukowców (Benedykt 

Dybowski, Jan Czerski) oraz polskiej diaspory na Syberii (Irkuck).

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w Żorach), mgr Marietta Kalinowska-Bujak (etnolog, 

Muzeum Miejskie w Żorach), dr Veronika Belyaeva-Saczuk (etnolog, Kunstkamera Petersburg).

EFEKTY BADAŃ

Pozyskanie 174 obiektów, zakupienie 28 książek i broszur, wykonanie prawie 700 zdjęć.

Zebrane materiały posłużą do napisania pracy zbiorowej poświęconej Benedyktowi Dobowskiemu 

i Janowi Czerskiemu oraz kulturze Buriacji. Dotychczas ukazał się artykuł popularnonaukowy:

Lucjan Buchalik, Marietta Kalinowska-Bujak, 2019 – Z Benedyktem Dybowskim i Janem Czerskim 
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z  kraju Buriatów, [w:] Lucjan Buchalik (red.), Kalendarz Żorski 2020, Żory: Muzeum Miejskie 

w Żorach, s. 244-251.
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Wyjazd Piekarski 2019 
11.11–16.11.2019; 12.11–17.12.2019

Wyjazd studialny do Jakucji stanowił kontynuację działań z 2018 r.

Wyjazd był możliwy dzięki podpisaniu memorandum o współpracy z Instytutem Badań Humani-

tarnych i Problemów Małych Ludów Północy Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk 

Federacji Rosyjskiej.

CEL

• Udział w konferencji „Echa Arktycznych odysei: losy narodów”. 

• Pozyskanie obiektów ilustrujących kulturę Jakutów.

TEREN BADAŃ

Badania prowadzono głównie w Jakucku. Z  przyczyn logistycznych (krótki czas pobytu) łatwiej 

było sprowadzić rzemieślników do Jakucka, niż wyjeżdżać w teren.

TEMATY BADAWCZE

• Informacja o pozyskiwanych obiektach – dane ewidencyjne i podstawowe. 

• Nawiązanie współpracy z muzealnikami z różnych ośrodków w Rosji. 

UCZESTNICY

Dr Lucjan Buchalik (etnolog, Muzeum Miejskie w  Żorach), Paulina Kopestyńska (tłumacz,  

przewodnik). 

EFEKTY BADAŃ

Pozyskano 52 obiekty jakuckie, 

Wykonano 336 zdjęć dokumentujących pozyskiwanie obiektów.

Publikacja naukowa, pokonferencyjna: Lucjan Buchalik, 2019, «Польское изучение мира» – 
выставка в городском музее в Жорах, [w:] materiały pokonferencyjne „Эхо арктической 
Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов посвященной 
100-летию со дня рождения выдающегося российского этнолога, ученого-североведа, 
доктора исторических наук Ильи Самуиловича Гурвича” (Echo of the Arctic Odyssey: The Fa-

tes of Ethnic Cultures in the Studies of Northern Scientists), Jakuck, s. 463–467).

Zebrane w trakcie wyjazdów do Jakucji materiały posłużą do napisania pracy zbiorowej poświęco-

nej Edwardowi Piekarskiemu i Wacławowi Sieroszewskiemu oraz kulturze Jakucji.
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BADANIA Z ZAKRESU HISTORII I KULTURY REGIONU 

mgr Jacek Struczyk
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 plene-

rowej „Galerii Pod Chmurką” (2005–2010) oraz współredaktor albumu fotograficznego „Żory. 

Moje-Twoje-Nasze”.

CEL BADAŃ

Program zakłada całościowe opracowanie naukowe kolekcji oraz publikację efektów pracy w po-

staci 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Tomasz Górecki
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 Sontagblatt”.

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.
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CEL BADAŃ

Niemiecka działalność kolonialna propagowana była nie tylko na łamach prasy specjalistycznej 

wydawanej przez towarzystwa wspierające rozwój niemieckich posiadłości zamorskich, ale także 

w ilustrowanej prasie popularnej, wydawanej na szczeblu regionalnym lub wręcz lokalnym. Tego 

typu wydawnictwa prasowe ukazywały się, na obszarze całych Niemiec, także na terenie Górnego 

Śląska, m.in. w Żorach, Rybniku i Wodzisławiu.

W miastach tych wychodziły gazety lokalne (np. w Żorach „Sohrauer Stadtblatt”), które w swej 

ofercie miały także jako bezpłatny dodatek ilustrowany – „Ilustrierte Sontagsblatt”, drukowany 

w Stuttgarcie przez wydawnictwo Greiner und Pfeifer i rozsyłany do wielu gazet lokalnych na tere-

nie całej Rzeszy. W badanym okresie (druga połowa lat 80. XIX wieku do roku 1918) zamieszczano 

w nich bardzo często fotografie i ryciny z terenów niemieckich kolonii oraz artykuły różnej objęto-

ści omawiające przedstawione na rycinach i fotografiach obiekty lub sytuacje.

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy zawartości tego wydawnictwa zarówno pod kątem często-

tliwości publikacji (analiza ilościowa), jak i rodzaju ich treści (informacje polityczne, gospodarcze, przyrod-

nicze, geograficzne i etnograficzne) oraz próba pokazania jego wpływu na świadomość czytelników.

ZAKRES BADAWCZY

Projekt zakłada przeanalizowanie roczników „Illustrierte Sontagblatt” od początku lat 90. XIX 

wieku po rok 1918.

BADANIA Z ZAKRESU KULTUR POZAEUROPEJSKICH

dr Lucjan Buchalik
SPOŁECZNOŚCI TRADYCYJNE AFRYKI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN. „TURYSTYCZNY 

RAJ” CZY „SMUTEK TROPIKÓW”? NA PRZYKŁADZIE DOGONÓW Z MALI I SOMBA Z BENINU 

(AFRYKA ZACHODNIA)

O AUTORZE

Lucjan Buchalik, etnolog. Doktorat na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (2008). Stwo-

rzył od podstaw stałą ekspozycję zbiorów afrykańskich w  Żorach. Do Afryki wyjechał po raz 

pierwszy jako student (1985), od tego czasu prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachod-

niej, głównie Mali i  Burkina Faso. Opublikował książki: „Kolorowy Sahel”, „Niewolnicy kobiet 

czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba”, „Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów” oraz 

kilkadziesiąt artykułów w literaturze fachowej.

Badania własne pracowników
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CEL BADAŃ

Projekt ma na celu finalizację rozpoczętych w 2010 r. badań, które koncentrują się na postrzeganiu 

zmian zachodzących współcześnie przez dwie społeczności zachodnioafrykańskie: Sombów z Be-

ninu i Togo (zwanych tam Tamberma) oraz Dogonów z Mali. Oba ludy zamieszkują podobne śro-

dowisko geograficzne, w którym wytworzyły oryginalne kultury i można domniemywać, że proces 

zmian będzie przebiegał podobnie. Analiza porównawcza procesów ma na celu potwierdzenie 

bądź odrzucenie tezy o podobieństwie.

ZAKRES BADAWCZY

Badania koncentrują się wokół: opisania i przeanalizowania sytuacji turystycznej obu wskazanych 

regionów; udokumentowania i opisania zjawisk pojawiających się pod wpływem ruchu turystycz-

nego; wskazania źródeł i przyczyn takiego stanu rzeczy. Łączą one w zasadniczy sposób teorię 

i praktykę dając spójną wiedzę pogłębioną analitycznie o mechanizmy działania rynku turystycz-

nego na wskazanych badawczo obszarach. Wstępne badania pozwoliły na opracowanie pytań 

badawczych, a uzyskane na nie odpowiedzi powinny pomóc w zamknięciu badań i ostatecznym 

naukowym opracowaniu poprojektowym.

Rozwijająca się turystyka jest jednym z istotnych aspektów globalizacji. Zjawisko to jest 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 dwóch ludów pozwoli być może na zrozumienie zacho-

dzących zmian w szerszym kontekście całego kontynentu afrykańskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr Katarzyna Podyma
JAK FENIKS Z POPIOŁÓW.

SPOŁECZNY KONTEKST ODRODZENIA TRADYCYJNEJ SZTUKI KURUMBÓW Z BURKINY FASO

 

O AUTORZE

Katarzyna Podyma, magister historii, historii sztuki, muzeolog, zastępca dyrektora i główny in-

wentaryzator Muzeum Miejskiego w Żorach. Autorka wystaw i projektów kulturoznawczo-edu-

kacyjnych związanych z kulturami pozaeuropejskimi. Uczestniczka wypraw naukowo-badawczych 

do krajów Afryki Zachodniej. Prowadzi badania z zakresu tradycyjnej sztuki afrykańskiej.
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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).

Ważnym elementem pracy będzie próba redefinicji sztuki tradycyjnej, opis afrykańskiego rynku 

antykwarycznego oraz opis zmian, jakie zachodzą w podejściu do artefaktów kulturowych i prak-

tycznego 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.

BADANIA Z ZAKRESU SZTUKI

mgr Anna Flaga
WIĘZIEŃ ŻYCIA – ARTYSTA UWIKŁANY W DRAMATURGIĘ HISTORII

O AUTORZE

Anna Flaga, magister sztuki, doktorantka w dziedzinie sztuk plastycznych Akademii Sztuk Pięk-

nych Krakowie. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Kuratorka wystaw sztuki i spe-

cjalistka ds. promocji i wydawnictw w Muzeum Miejskim w Żorach. Laureatka nagród w dziedzinie 

sztuki i muzealnictwa. Uczestniczka wielu wystaw i plenerów w kraju i za granicą.

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 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Badania własne pracowników
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ZAKRES BADAWCZY

Projekt obejmuje realizację wystawy malarstwa wraz z pracą pisemną. 

Przedmiotem rozważań malarskich i teoretycznych będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania 

o to kim jest człowiek i jakie „owoce” wydaje.

W pracy teoretycznej poddane analizie zostaną pojęcie dobra i zła. Ciąg myślowy od św. Augu-

styna, poprzez Kanta, Levinasa po Tischnera, pozwoli uzasadnić postawę jednostki uwikłanej 

w rzeczywistość. Rozważania pojęcia zła i jego wszechobecności prowadzić będą do tęsknoty za 

dobrem. Czy zło mogłoby nie istnieć? Dlaczego zaistniało i krąży wokół nas, zdobywając nasze 

„otwarte” wnętrze? Jaki jest jego początek i w jaki sposób nami manipuluje? Próba odpowiedzi na 

te i inne pytania doprowadzi do kluczowych kwestii dotyczących drogi twórczej artysty uwikłane-

go w sprawy świata. 

Głównym przedmiotem rozważań będzie artysta zaangażowany społecznie. Zakres badań zosta-

nie zawężony do analizy twórczości wybranych artystów powojennej Polski oraz kilku współczes-

nych. Kluczem do ich wyboru będzie działalność artystyczna nawiązująca do holokaustu, zniewo-

lenia w systemie totalitarnym oraz do „nadmiaru wolności” w systemie demokratycznym. 

Analizie poddane zostaną dzieła powstałe po II wojnie światowej, wśród nich prace Jana Leben-

steina, Andrzeja Wróblewskiego, Aliny Szapocznikow, Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kanto-

ra i Józefa Szajny, Zbigniewa Libery, działania grupy Wprost (Zbylut Grzywacz). 

Prace malarskie będą realizowane w technice mieszanej (cyfrowo-olejnej) na płótnie. Podstawę 

realizacji stanowić będzie siedem odmiennych kompozycji przestrzennych, omawiających siedem 

grzechów głównych. Każda z  nich będzie zawierać wątki skupione wokół jednego z  grzechów 

i konfrontować je ze współczesną „historią występku”. W sposób subiektywny i symboliczny za 

pomocą symplifikacji prześledzony zostanie motyw złej woli i występków ludzkich.



WYDAWNICTWA
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WYDAWNICTWA Z ZAKRESU HISTORII I KULTURY REGIONU

NASZA TOŻSAMOŚĆ. KOLEKCJA DZIAŁU HISTORII I KULTURY REGIONU 
MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH 

pod red. Lucjana Buchalika, Jacka Struczyka, Katarzyny Podymy

charakter wydawnictwa: katalog zbiorów połączony z rozbudowanym 
komentarzem merytorycznym

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach 
miejsce i rok wydania: Żory 2017 
liczba stron: 360 
język publikacji: polski, angielski

LEKSYKON ŻORSKI

pod red. Lucjana Buchalika, Tomasza Góreckiego

charakter wydawnictwa: uporządkowany zbiór wiedzy o mieście – jego 
historii i ludziach, z elementami informacji geograficznych i przyrodniczych, 
w formie haseł wraz z podstawowymi opisami

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2010
liczba stron: 516
język publikacji: polski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2010 w kategorii wydawnictwa książkowe.

Aleksandra Sieklicka-Wilamowska 
DOKUMENTY MAGISTRATU ŻORSKIEGO. 1308–1746

charakter wydawnictwa: monografia historyczna w ramach serii 
wydawniczej Towarzystwa Miłośników Miasta Żory „Pamiętam Żory”

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2007
ilość stron: 65
język publikacji: polski

Ryszard Kaczmarek, Jakub Grudniewski
ŻORY W DOBIE PANOWANIA HOHENZOLLERNÓW. 1742–1918/1919

charakter wydawnictwa: monografia historyczna miasta opisująca jego 
dzieje od czasów wojen śląskich do końca I wojny światowej. Opracowanie 
w ramach muzealnej serii wydawniczej „Ludzie i kultury” oraz cyklu 
Towarzystwa Miłośników Miasta Żory „Pamiętam Żory”.

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2013
ilość stron: 400
język publikacji: polski
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ŻORY 1945-1989

pod red. Kazimierza Miroszewskiego

charakter wydawnictwa: monografia historyczna miasta w ramach 
muzealnej serii wydawniczej „Ludzie i kultury”

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2017
ilość stron: 424
język publikacji: polski

Jan Delowicz
ŻOŁNIERZE III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

charakter wydawnictwa: monografia historyczna poświęcona 
losom Ślązaków podczas powstań śląskich oraz w okresie 20-lecia 
międzywojennego i okupacji hitlerowskiej; zawiera niepublikowany stan 
osobowy 13. Pułku Piechoty Żorskiej

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2011
ilość stron: 306
język publikacji: polski

HISTORIA SPORTU W ŻORACH

pod red. Ireneusza Stajera

charakter wydawnictwa: monografia poświęcona historii sportu w Żorach, 
opisująca wybitnych sportowców, trenerów i działaczy związanych 
z miastem, dawne kluby i stowarzyszenia sportowe, prezentująca żorskie 
obiekty sportowe i ośrodki rekreacyjne

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2010
ilość stron: 200
język publikacji: polski

KALENDARZ ŻORSKI

pod red. Lucjana Buchalika i in.

charakter wydawnictwa: materiały źródłowe do najnowszych dziejów Żor

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce wydania: Żory
wydawnictwo periodyczne, rocznik 
język publikacji: polski
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WYDAWNICTWA Z ZAKRESU KULTUR POZAEUROPEJSKICH

POLSKIE POZNAWANIE ŚWIATA. KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA 
MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH

pod red. Lucjana Buchalika, Katarzyny Podymy

charakter wydawnictwa: katalog zbiorów połączony z rozbudowanym 
komentarzem merytorycznym

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2016
liczba stron: 329
język publikacji: polski, angielski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2016 w kategorii wydawnictwa książkowe

MASKA AFRYKAŃSKA – MIĘDZY SACRUM A PROFANUM

pod red. Lucjana Buchalika, Katarzyny Podymy

charakter wydawnictwa: katalog wystawy połączony z rozbudowanym 
komentarzem merytorycznym

wydawcy: Muzeum Miejskie w Żorach, Muzeum Historii Katowic
miejsce i rok wydania: Żory – Katowice 2012
liczba stron: 131
język publikacji: polski, angielski

ŚWIAT AJNÓW. OD BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO PO SHIGERU KAYANO

pod red. Lucjana Buchalika

charakter wydawnictwa: katalog wystawy połączony z rozbudowanym 
komentarzem merytorycznym

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2018
liczba stron: 364
język publikacji: polski, japoński, angielski

Wydawnictwa
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EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI

pod red. Jacka Łapotta, Ewy Prądzyńskiej
tom 1

charakter wydawnictwa: zbiór artykułów poświęconych polskim badaniom 
afrykanistycznym w ramach muzealnej serii wydawniczej „Polskie 
Poznawanie Świata”

wydawcy: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo 
Afrykanistyczne
miejsce i rok wydania: Żory 2014
liczba stron: 298
język publikacji: polski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii wydawnictwa książkowe

EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI

pod red. Jacka Łapotta, Marty Toboty
tom 2

charakter wydawnictwa: zbiór artykułów poświęconych polskim badaniom 
afrykanistycznym w ramach muzealnej serii wydawniczej „Polskie 
Poznawanie Świata”

wydawcy: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo 
Afrykanistyczne
miejsce i rok wydania: Żory 2014
liczba stron: 396
język publikacji: polski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii wydawnictwa książkowe

EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI. KOBIETY W AFRYCE

pod red. Arkadiusza Żukowskiego
tom 3

charakter wydawnictwa: zbiór artykułów poświęconych polskim badaniom 
afrykanistycznym w ramach muzealnej serii wydawniczej „Polskie 
Poznawanie Świata”

wydawcy: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo 
Afrykanistyczne
miejsce i rok wydania: Żory 2014
liczba stron: 318
język publikacji: polski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2014 w kategorii wydawnictwa książkowe
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EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI.
pod red. Lucjana Buchalika, Jarosława Różańskiego
tom 4

charakter wydawnictwa: zbiór artykułów poświęconych polskim badaniom 
afrykanistycznym w ramach muzealnej serii wydawniczej „Polskie 
Poznawanie Świata”

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo 
Afrykanistyczne
miejsce i rok wydania: Żory 2017
liczba stron: 360
język publikacji: polski

LUDZIE I KULTURY

pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej

charakter wydawnictwa: opracowanie zbiorowe zawierające wyniki 
badań polskich antropologów kultury w zakresie tematyki regionalnej 
i pozaeuropejskiej. Pierwszy tom rocznika antropologicznego.

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2003
ilość stron: 301
język publikacji: polski

Jacek Łapott
POZYSKIWANIE ŻELAZA W AFRYCE ZACHODNIEJ NA PRZYKŁADZIE 
LUDÓW MASYWU ATAKORA

charakter wydawnictwa: monografia poświęcona pozyskiwaniu żelaza na 
pograniczu Togo i Beninu, szczegółowo omawiająca m.in. proces budowy 
dymarki, przygotowania do wytopu i dystrybucję gotowego produktu – 
żelaza

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2008 
liczba stron: 258
język publikacji: polski

Lucjan Buchalik
NIEWOLNICY KOBIET, CZYLI POKREWIEŃSTWO ŻARTÓW DOGONÓW 
I KURUMBÓW

charakter wydawnictwa: studium z etnohistorii Afryki Zachodniej

wydawcy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
liczba stron: 256
język publikacji: polski

Wydawnictwa
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Lucjan Buchalik
DOGON YA GALI. DAWNY ŚWIAT DOGONÓW

charakter wydawnictwa: monografia szeroko prezentującą dawną 
i współczesną kulturę Dogonów

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2011
liczba stron: 348
język publikacji: polski

wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Wydarzenie Muzealne Roku 2011 w kategorii wydawnictwa książkowe

AFRYKA – PASJA ŻYCIA

pod red. Ewy Prądzyńskiej, Anna Szczepańska-Dudziak, Lucjana Buchalika

charakter wydawnictwa: księga pamiątkowa dedykowana prof. Jackowi 
Łapottowi z okazji 70. rocznicy urodzin, opracowanie zbiorowe zawierające 
wyniki badań polskich afrykanistów

wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach
miejsce i rok wydania: Żory 2019
ilość stron: 404
język publikacji: polski



MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH  |  UL. MUZEALNA 1/2  |  TEL. 32 43 43 714
www. muzeum.zory.pl


