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„...Niewątpliwie kolekcja pozaeuropejska Muzeum Miejskiego w Żo-
rach stanowi cząstkę polskiego poznawania świata. Kryje się w niej nie 
tylko bogactwo dziedzictwa wielu kultur nazywanych kiedyś egzotycz-
nymi, ale również zawiera ona lekcję historii. Każdy obiekt, który trafia 
do muzeum ma nie tylko wewnętrzną wartość historyczną wskazującą 
na epokę, w której powstał, ale też jego miejsce w kolekcji wyznaczo-
ne jest datą nabycia i przywiezienia do Polski. „Polskie poznawanie 
świata” pozwala poprzez wystawione obiekty dotrzeć do tych, którzy 
do tego procesu się przyczynili, poznać ich sylwetkę, dzieło oraz zasługi 
w przekazywaniu wiedzy o świecie swoim rodakom.”

Prof. ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

“Book submitted for approval is a proposition for those who are fasci-
nated with the exhibition of Museum in Żory and would like to broaden 
their knowledge about topic presented in the exposition. This work may 
function independently as a popular science item discussing the Polish 
researchers’ input in the documentation of various world cultures. Such 
a knowledge compendium is invaluable.”

Professor Jan Święch, PhD, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University

“...Undoubtedly the non-European collection of Municipal Museum 
in Żory constitutes a part of the Polish way of learning the world. It  in-
corporates the wealth of heritage of many cultures called the exotic cul-
tures and it is also a history lesson. Each item acquired by the museum 
has the inner, historical value revealing its own period of origin and its 
place in the collection is indicated by the date of acquisition and the date 
of the delivery to Poland. “Polish Way of Learning the World” through 
the  exhibited items allows us to reach to the people responsible for 
this process, to  know them, their works and services in transmitting 
the knowledge about the world to their countrymen.”

Professor Jacek Jan Pawlik, Priest, PhD, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
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The present publication is not just a scholarly work present-
ing the  latest results of  research on world cultures and  the 
history of recording these cultures in Poland. Rather, it is an 
academic attempt to portray this issue for the general pub-
lic. The  book is  supplementary to the  permanent exhibition 
at the new seat of the Municipal Museum in Żory (Muzeum 
Miejskie w Żorach) entitled “The Polish Way of  Learning 
the World” and it shows the Polish contribution to broaden-
ing knowledge about the world, particularly to exploring world 
cultures from a slightly different perspective. The primary aim 
of this publication is not to provide the readers with basic in-
formation, but rather to encourage them to further research 
the topic. 

The texts have been written by the  scholars who are in-
terested in  the  history of  the  Polish way of  learning about 
the  world and  the  explorers themselves, who carry on their 
activities in different parts of the globe. Therefore, the texts 
in this book vary in their character. They include historical, as 
well as ethnological and literary studies. A few of them con-
template methodological issues. Such a selection of articles 
does not only make the reader aware of the cultural diversity 
of the world and the history of Polish explorations, but also it il-
lustrates the variety of research methods and interpretations. 
Multiple aspects of the included works do not only result from 
a different scope of disciplines represented by the authors, but 
also from varying research methods that they employ. 

Apart from the  profiles of  Polish researchers of  vari-
ous specializations, both the  exhibition and  the  catalogue 
portray biographies of  people who popularized information 
on the world and world cultures in Polish society. They were 
settlers, travelers, and writers. Some of their reports and nov-
els have been translated into many languages and popularized 
abroad. Among them were the works by Henryk Sienkiewicz 
and Józef Conrad-Korzeniowski, Arkady Fiedler, Kamil Giżycki, 
Antoni Ferdynand Ossendowski and many others. They were 
not always great writers, but as in case of A.F. Ossendowski 
they were widely-read and popular in their time. Ultimately, 
their reports and novels strongly influenced the shaping of col-
lective notion held by Poles of non-European peoples and cul-
tures. The  popularity of  A.F. Ossendowski is  demonstrated 
by the  fact that his travels were even mentioned by Kornel 
Makuszyński in  his novel “Awantury i wybryki małej małpki 
Fiki-Miki”. Hence, he could not have been omitted from the ex-
hibition or this study.

Any discussion regarding the  formation of  the  notions 
of  various areas of  the  world cannot overlook literature or 
fictional characters brought into existence by writers, as they 

Niniejsza publikacja nie jest dziełem wyłącznie nauko-
wym, ukazującym najnowsze wyniki badań nad kulturami 
świata i historią ich polskiego opisywania. Jest próbą popu-
larno-naukowego ukazania tej problematyki. Jako dopełnie-
nie wystawy stałej pt. „Polskie poznawanie świata” prezen-
towanej w  nowej siedzibie Muzeum Miejskiego w  Żorach 
kwestię polskiego wkładu w  poszerzanie wiedzy o  świecie, 
a  szczególnie w  badania nad jego kulturami przedstawia 
w  nowatorski sposób. Głównym jej celem jest bowiem nie 
tyle przekazanie czytelnikowi podstawowych informacji, ile 
zachęcenie go do pogłębiania wiedzy z tego zakresu. 

Teksty pisały osoby zajmujące się naukowo historią pol-
skiego poznawania świata oraz sami badacze, działający 
w różnych częściach kuli ziemskiej. Dlatego też mają one róż-
ny charakter. Znajdujemy tu opracowania o profilu historycz-
nym,  etnologicznym oraz literaturoznawczym. Kilka z  nich 
podejmuje też problematykę metodologiczną. Taki dobór ar-
tykułów ma zwrócić uwagę czytelnika nie tylko na różnorod-
ność kulturową otaczającego nas świata i dzieje jej „polskiego 
odkrywania”, ale także na rozmaitość sposobów prowadzenia 
badań i  interpretacji. Wieloaspektowość prezentowanych 
prac wynika nie tylko z odmiennych zakresów reprezentowa-
nych przez autorów dyscyplin, ale także ze stosowania przez 
nich różnych metod badawczych. 

Oprócz sylwetek polskich badaczy o  rozmaitych specjal-
nościach, zarówno na  wystawie, jak i  w  tekście katalogu 
prezentowane są biogramy ludzi, którzy popularyzowali 
w polskim społeczeństwie informacje na temat świata i jego 
kultur. Byli wśród nich osadnicy, podróżnicy, literaci. Niektó-
re z  ich relacji i powieści były tłumaczone na wiele języków 
i popularyzowane poza krajem. Były to m.in. prace Henryka 
Sienkiewicza i  Josepha Conrada, a także Arkadego Fiedlera, 
Kamila Giżyckiego, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego 
i wielu innych. Nie zawsze byli to wielcy pisarze, ale tak jak to 
miało miejsce w przypadku A.F. Ossendowskiego – niezwy-
kle poczytni i  bardzo w  swoim czasie popularni. Ich relacje 
i powieści miały duży wpływ na kształtowanie zbiorowej wy-
obraźni Polaków na temat ludów i kultur pozaeuropejskich. 
O popularności A.F. Ossendowskiego świadczy to, że o  jego 
podróżach wspomina nawet Kornel Makuszyński w utworze 
Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki. Nie mogło więc tej 
postaci zabraknąć i na wystawie, i w niniejszym opracowaniu.

Omawiając problematykę tworzenia wyobrażeń dotyczą-
cych rozmaitych obszarów świata, nie można pominąć nie 
tylko samej literatury, ale także stworzonych przez pisarzy 
postaci fikcyjnych. Miały one bowiem niemały wpływ na spo-
sób postrzeganie świata przez Polaków. Ich przygody, wiedza 

FROM THE EDITORSOD REDAKCJI
ANGPL
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had a considerable influence on the perception of the world 
by  Poles. Their adventures, knowledge and adopted attitudes 
were known and  embedded in  the  memories of  the  read-
ers. One such example is the novel “W pustyni i w puszczy” 
by Henryk Sienkiewicz, this book shaped the notion of Africa 
in  several generations of  Poles. One could venture to state 
that the  adventures of  Staś and  Nel, characters created 
at the beginning of the 20th century, had a greater influence 
on shaping the picture of African cultures than the sum results 
of the works of Prof Jan Czekanowski who conducted his re-
search in Central Africa at that time.

The last part of  this publication concerns the  collection 
of our Museum. The collectibles are a medium used to learn 
about the world. Through direct contact with an object, by its 
exploration, by learning about the context of  its production, 
and about the culture it represents the recipient has a chance 
to better know it. The easiest way to learn about the world 
is  through objects. The things we touch, use, the ones that 
surround us every day and are easy to identify – allow us to 
understand and remember the “other world”, the one beyond 
the horizon. 

The classic form of the catalog, presenting the objects from 
the exhibition was abandoned. Such a decision was because 
more expanded information about the  exhibits is  contained 
in the multimedia sphere and by publishing it on the Internet 
this information will be available to a wider circle of  the  re-
cipients. Whereas the  museum’s collection which is  mainly 
kept with due diligence in a warehouse and shown from time 
to time during travelling exhibitions, will become the  hero 
of the publication. 

As mentioned in the introductory paragraph, this publica-
tion is aimed at encouraging the readers to broaden and sup-
plement their knowledge on the subject of the exhibition. They 
may refer to the texts in the catalogue and the bibliography 
accompanying each of the presented articles. We hope that by 
visiting the exhibition and reading the book you will become 
familiar with the Polish way of learning the world. We believe 
that this will not only help you find the answers to the ques-
tions about who, when and  how explored and  described in-
dividual continents and their cultures, but will also assist you 
in  finding your own path to delight in  the  cultural diversity 
of the world.

Lucjan Buchalik
Katarzyna Podyma

i przyjmowane przez nich postawy były dobrze znane i zapa-
dały w pamięć czytelników. Przykładem takiej książki może 
być W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, która przez 
kilka pokoleń kształtowała polskie wyobrażenia na  temat 
Afryki. Można zaryzykować twierdzenie, że przygody Stasia 
i Nel – postaci wymyślonych na początku XX w. – miały więk-
szy wpływ na  tworzenie w  polskim społeczeństwie obrazu 
kultur tego kontynentu niż efekty działań prof. Jana Cze-
kanowskiego prowadzącego w  tym samym czasie badania 
w Afryce Środkowej.

Ostatnia część niniejszej publikacji odnosi się do  zbio-
rów naszego Muzeum. Muzealia zostały potraktowane 
jako medium służące poznawaniu świata. Poprzez bezpo-
średni kontakt z obiektem, zgłębianie wiedzy o nim, kon-
tekście jego wytworzenia, o kulturze, której jest wyrazem, 
odbiorca ma szansę na pełniejsze spotkanie. Świat najła-
twiej przecież poznawać poprzez przedmioty. To, czego do-
tykamy, czym się posługujemy, co otacza nas na co dzień 
i  jest łatwo identyfikowalne, pozwala również na  zrozu-
mienie i zapamiętanie „świata innego”, tego, który jest za 
horyzontem.

Zrezygnowano z klasycznej formy katalogu odnoszącego 
się do obiektów prezentowanych na wystawie. Takie podej-
ście do tematu umożliwiła decyzja o tym, że poszerzona in-
formacja o eksponatach znajdzie się w sferze multimediów, 
a  poprzez opublikowanie w  internecie stanie się dostępna 
dużemu gronu odbiorców. Kolekcja muzealna, która w więk-
szości przechowywana jest z  wielką dbałością w  magazy-
nach i prezentowana od czasu do czasu w ramach tzw. wy-
staw objazdowych, stanie się zaś bohaterem wydawnictwa.

Jak wspomniano na wstępie, niniejsza publikacja ma za-
chęcić do  poszerzenia, uzupełnienia wiedzy na  temat za-
ledwie poruszony w  ekspozycji. Służą temu same teksty 
katalogu, ale również bibliografia, którą opatrzono każdy 
prezentowany artykuł. Mamy nadzieję, że połączenie wy-
stawy z  lekturą książki pozwoli uzyskać wiedzę na  temat 
polskiego poznawania świata. Liczymy na  to, że nie tyl-
ko pomoże znaleźć odpowiedzi na  pytania o  to kto, kiedy 
i w jaki sposób poznawał oraz opisywał poszczególne kon-
tynenty i ich kultury. Wierzymy, że ułatwi także znalezienie 
własnej ścieżki do zachwytu nad różnorodnością kulturową 
świata.

Lucjan Buchalik
Katarzyna Podyma
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ANGPL

Ethnographer, director of the Municipal Museum in Żory with the PhD de-
gree, author of: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów 
Dogonów i Kurumba, Do-gon ya gali. Dawny świat Dogonów, as well as several 
dozen publications in professional journals.

Doktor, etnograf, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, autor książek: Kolo-
rowy Sahel, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba,  
Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze  
fachowej. 

WHY  
“THE POLISH  
WAY OF LEARNING 
THE WORLD”?

Upon the  emergence of  the  realistic plan to ob-
tain the  seat for the  Municipal Museum in  Żory, works 
on the new permanent exhibition of the Division of Non-
European Cultures was commenced. The  earlier seat – 
the attic of the Municipal Cultural Centre – housed the ex-
hibition “In the African villages”. It had numerous visitors 
and set our Museum apart from other institutions of this 
kind in  the  region. We knew that the  exotic aspect was 
popular and defined our character in the eyes of the audi-
ence. Therefore, we decided to pursue this aspect. There 
were many concepts of the exhibition; the most advanced 
of them was to choose clay, the raw material, as the cen-
tral theme. Clay is  used to make many practical items, 
such as bricks (associated with building and architecture), 
or functional ceramics (offering even more related topics: 
clay vessels are used to carry water, store groceries, pre-
pare meals, etc.). What is more, the production of pottery 

Wraz z pojawieniem się realnego planu pozyskania siedzi-
by dla Muzeum Miejskiego w Żorach rozpoczęły się prace nad 
nową wystawą stałą Działu Kultur Pozaeuropejskich. W do-
tychczasowej siedzibie – na strychu Miejskiego Ośrodka Kul-
tury – prezentowaliśmy wystawę „W afrykańskich wioskach”. 
Odwiedzało ją wiele osób, wyróżniała ona nasze Muzeum 
spośród innych placówek tego rodzaju w całym regionie. Wie-
dzieliśmy, że „wątek egzotyczny” cieszy się popularnością 
i w jakiś sposób określa w oczach odbiorców nasz charakter. 
Postanowiliśmy więc kontynuować tę drogę rozwoju. Pomy-
słów na wystawę było wiele, najbardziej zaawansowana była 
idea, aby myślą przewodnią stała się glina jako tworzywo. 
Produkuje się z niej bowiem wiele użytecznych przedmiotów, 
w  tym cegły (można byłoby poruszyć temat budownictwa, 
architektury), czy ceramikę użytkową (tutaj możliwości są 
jeszcze większe: w naczyniach glinianych przynosi się wodę, 
przechowuje artykuły spożywcze, przygotowuje posiłki etc.). 

DLACZEGO 
„POLSKIE 
POZNAWANIE 
ŚWIATA”?

Lucjan Buchalik
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continues to be an interesting and widely practiced handi-
craft. 

However, at  the  beginning of  2014 it was decided that 
the  theme of  the  new exhibition would be the  achieve-
ments of  Polish scientists who conducted their research 
beyond the boundaries of Europe. Thus, the “exotic aspect” 
was preserved but demonstrated from the angle of the his-
tory of Poland. The majority of numerous national museums 
(more than 500 institutions with the  statutes or regula-
tions agreed upon with the Ministry of Culture and National 
Heritage1) are focused on their own history and  culture. 
Still, there are no museums devoted to the history of Pol-
ish science. However, the  topic is  too broad. Poles have 
had achievements in many fields, from science to humani-
ties, but the Museum in Żory has a limited exhibition area. 
Therefore, we had to strictly define the  boundaries of  our 
area of  interest. The  first criterion then was the  place, i.e. 
non-European territories. The other criterion was dictated by 
the character of the current collection of our museum that 
was absolutely dominated by ethnography. Thus, we decided 
to select the topics of the exhibition so that they could be 
illustrated with ethnographic items or related architectural 
pieces. The problem of the lack of an exhibition presenting 
the achievements of Polish scientists in the field of explora-
tion, research and description of the world would come up 
frequently in the Polish journalism. Recently the  issue was 
brought up by Krzysztof Kowalski. In the  “Rzeczpospolita” 
daily he stressed the successes of Polish researchers in ac-
knowledged European scientific centers. Following the  re-
birth of the Republic of Poland after the World War I, they 
would return to Poland and  work for their country which 
thus, from its earliest days, had scientists of  international 
renown2. Today, it is still worth remembering the people who 
were then returning to their home country. We wish to fill 
that thematic niche with our exhibition.

From the early days, the Museum in Żory focused its at-
tention on non-European cultures. West Africa became its 
primary area of  research. Therefore, the  original concept 
of the exhibition was restricted to that continent. The start-
ing point for the project was the exhibition organized by our 
Museum and called “Our Identity”. Visitors to the exhibition 
get to know Stefania Zweig, the author of the well-known 
book Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa). In 2003 a film 
adaptation of the novel was awarded the Oscar in the cate-
gory “Best Foreign Language Film” by the American Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences. The author had family 

1 The data presented during the 1st Congress of Polish Museologists held 
in April 2015.

2 K. Kowalski, Ci odlatują, ci zostają, “Rzeczpospolita” 14-15.03.2015, 
p. 34-35.

Poza tym produkcja wyrobów glinianych jest ciągle żywym 
i interesującym rękodziełem. 

Na początku 2014 r. zdecydowano jednak, że tematem no-
wej wystawy będą osiągnięcia polskich naukowców prowa-
dzących badania poza Europą. Został więc zachowany „wą-
tek egzotyczny”, ale pokazany przez pryzmat historii Polski. 
Spośród licznych krajowych muzeów (ponad 500 jednostek 
ze statutem lub regulaminem uzgodnionym z  Minister-
stwem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego1) większość kon-
centruje się na własnej historii i kulturze. Nie ma natomiast 
placówki muzealnej poświęconej dziejom nauki polskiej. 
Temat ten jest jednak zbyt obszerny. Polacy mieli osiągnię-
cia w wielu dziedzinach  – od nauk ścisłych po humanistykę, 
a przecież żorskie Muzeum ma ograniczone przestrzenie wy-
stawiennicze. Należało więc ściśle określić granice naszych 
zainteresowań. Pierwszym kryterium stał się zatem obszar, 
czyli tereny pozaeuropejskie. Drugie kryterium wynikało 
z  charakteru dotychczasowych zbiorów naszego Muzeum, 
w  których bezwzględnie dominuje etnografia. Postanowi-
liśmy więc dobierać tematykę ekspozycji tak, aby można ją 
było zilustrować zbiorami etnograficznymi bądź pokrewny-
mi im zabytkami archeologicznymi. Problem braku wystawy 
pokazującej osiągnięcia polskich naukowców w poznawaniu, 
badaniu i  opisywaniu świata był wielokrotnie poruszany 
w polskiej publicystyce. Ostatnio uczynił to Krzysztof Kowal-
ski w „Rzeczpospolitej”, podkreślając, że polscy naukowcy od-
nosili w tym zakresie sukcesy także w uznanych europejskich 
ośrodkach naukowych. Po odrodzeniu się Rzeczypospolitej 
po I wojnie światowej wracali oni do Polski i pracowali dla oj-
czyzny, która miała dzięki temu na starcie naukowców świa-
towej sławy2. Współcześnie także warto pamiętać o  tych, 
którzy wtedy wracali do kraju. Zatem właśnie w tę niszę te-
matyczną próbujemy się wpisać ze swoją wystawą.

Muzeum w  Żorach od początku istnienia  kierowało za-
interesowania w  stronę kultur pozaeuropejskich. Głównym 
terenem badań stała się Afryka Zachodnia. Zatem pierwotny 
pomysł na  wystawę dotyczył tylko tego kontynentu. Punk-
tem wyjścia dla projektu była zrealizowana przez nasze Mu-
zeum ekspozycja „Nasza tożsamość”. Widz poznaje bowiem 
podczas jej zwiedzania Stefanię Zweig, autorkę głośnej 
książki Nirgendwo in  Afrika (Nigdzie w  Afryce). Ekranizacja 
tej powieści została w 2003 r., nagrodzona przez Amerykań-
ską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej Oscarem w kategorii 
„Najlepszy film nieanglojęzyczny”. Rodzina autorki była zwią-
zana z Żorami, a w książce opisuje ona swoje przeżycia w Ke-
nii, często jednak wspominając także nasze miasto. W ostat-
niej sali wspomnianej wystawy można było także zobaczyć  

1 Dane podane w czasie I Kongresu Muzealników Polskich, zorganizowanego 
w kwietniu 2015 r.

2 K. Kowalski, Ci odlatują, ci zostają, „Rzeczpospolita”, 14–15.03.2015, s. 34–35. 
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monety afrykańskie, które dziwnym zrządzeniem losu poja-
wiły się na naszym terenie. Te egzotyczne przykłady świad-
czą o  tym, że z  Żor do  Afryki nie jest znowu aż tak bardzo 
daleko.

I tak Stefania Zweig (1932–
2014) stała się jedną z  postaci, 
wokół której zbudowano obie 
wystawy, tę regionalną i tę poza-
europejską. Rodzina S. Zweig od 
połowy XIX w. mieszkała w  Żo-
rach, tutaj jej dziadek miał w ryn-
ku hotel, tutaj często przyjeżdżał 

jej ojciec. Zweigowie – jak wynika 
z literatury – mieli dość skompli-
kowaną tożsamość. Polacy uwa-
żali ich za Niemców, a Niemcy za 
polskich Żydów. Sama Stefania 
urodziła się w Głubczycach, Żory 
odwiedziła tylko raz. Kiedy roz-
mawiałem z  nią we Frankfurcie 
jesienią 2013 r., zapytałem, co pa-
mięta z wizyty w Żorach. Odpowiedziała:

 – Nic nie pamiętam, byłam za mała, aby coś pamiętać. 
Moje wspomnienia z  dzieciństwa związane są z  Kenią – od-
parła bez namysłu.

– Dlaczego w takim razie tak często w swojej książce wspo-
mina pani Żory? – zapytałem. 

– Radia na  farmie nie mieliśmy, wieczorami ojciec czytał 
nam książki oraz listy z Żor, które przychodziły do nas do Kenii, 
często je czytał, znaliśmy je prawie na pamięć, ciągle wspomi-
nał Żory. Rodzinne miasto towarzyszyło mu w czasie całego  
pobytu w  Afryce. Przypominają się w  tym momencie słowa 
Karen Blixen: „W Afryce widać lepiej”, z daleka zawsze lepiej 
się widzi własną ojczyznę3.

Już po rozpoczęciu prac nad scenariuszem „Polskiego po-
znawania Afryki” postanowiliśmy jednak rozszerzyć nieco 
temat i  nie ograniczać się do  tego kontynentu. Ekspozycja 
przedstawia więc dokonania polskich naukowców na różnych 
obszarach. Zanim rozpoczęliśmy projektowanie aranżacji eks-
pozycji, zbieraliśmy informacje na  temat polskich badaczy 
prowadzących prace na  wszystkich kontynentach. Literatura 
na ten temat jest stosunkowo bogata, co może cieszyć. Jednak 
wstępne rozpoznanie w największych polskich muzeach dopro-
wadziło do niezbyt optymistycznego wniosku. Kolekcjonerskich  
efektów badań największych polskich uczonych jest w naszych 

3 Fragment wywiadu przeprowadzonego we Frankfurcie jesienią 2013 r.

connections in Żory. In the book she describes her experienc-
es in Kenia and frequently mentions our town. The last room 
of that exhibition contained African coins which, by a myste-
rious twist of fate, appeared in our region. These exotic ex-

amples act as proof that it is not 
so far from Żory to Africa.

This way Stefania Zweig 
(born in  1932) became one 
of  the  figures around whom 
both exhibitions, the  regional 
and  the  non-European, were 
built. The  family of  Stefania 

Zweig lived in Żory from the mid-
19th century. Her grandfather 
ran a hotel in the market square 
and  her father was a  frequent 
visitor to Żory. It appears from 
literary records that the Zweigs 
had a  rather complicated iden-
tity. Poles considered them Ger-
mans, while for Germans they 

were Polish Jews. Stefania was born in  Głubczyce and  she 
came to Żory just once. During our conversation in Frankfurt 
in the fall of 2013 I asked her what she remembered from her 
visit to Żory. She said:

“I don’t remember anything. I was too small to remember 
anything. My childhood memories are connected with Kenia,” 
she answered without hesitation.

“Then why do you mention Żory so often in your book?” 
I asked. 

“We did not have a radio on the farm. In the evenings our 
father read to us books and letters from Żory that were deliv-
ered to us in Kenia. He read them often, we almost knew them 
by heart. He kept reminiscing about Żory. His home town ac-
companied him throughout his stay in Africa. This brings to 
mind the words by Karen Blixen “you can see more in Africa” 
– you can always see your homeland better from afar3.” 

Right after work on the  program of  “The Polish Way 
of Learning Africa” was commenced, we decided to broaden 
the theme slightly and not to restrict ourselves to just that 
continent. So, the  exhibition portrays the  achievements 
of  Polish researchers in  different fields. Before we started 
to design the  exhibition, we had gathered information on 
the Polish explorers who conducted their works in all conti-
nents. The literature on that subject is relatively extensive, 

3 A fragment of the interview done in Frankfurt in the fall of 2013.

Stefania Zweig w swoim mieszkaniu we Frankfurcie
(fot. J. Struczyk)

Stefania Zweig in her apartment in Frankfurt 
(picture: J. Struczyk)
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Dodatek specjalny do Sohrauer Stadtblat informował o odległych stronach świata 
(archiwum Muzeum Miejskiego w Żorach)

A special supplement to Sohrauer Stadtblat provided information about remote parts of the world 
(archive of the Municipal Museum in Żory)
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muzeach niewiele. Utwierdziło nas to w słuszności podjętej 
decyzji i mimo wszystkich problemów i przeciwności losu roz-
poczęliśmy przygotowania do realizacji wystawy, która przy-
bliży polskim widzom sylwetki tych badaczy. 

Wiele osób kojarzy muzea tylko z dziedzictwem własne-
go kraju, regionu lub miasta, w którym żyje. Mimo, że dzięki 
rozwojowi techniki podróżowanie po świecie stało się łatwe, 
a  świat się jakby skurczył, my sami chętnie się zamykamy 
w kręgu własnej kultury. Owszem, z przyjemnością wypoczy-
wamy w  egzotycznych krajach. Większość z  nas ogranicza 
się jednak do  relaksu pod palmami, natomiast zwiedzanie 
i  poznawanie innych kultur pozostawia na  dalszym planie. 
Egzotyczna wycieczka to rodzaj obrazka, zdjęcia wykonane-
go w odległym od nas świecie. Tymczasem te oba światy są 
ze sobą ściśle powiązane. Dostrzegli to już nasi przodkowie 
i  dlatego przeglądając lokalne gazety (chociażby „Sohrauer 
Stadtblatt”), znaleźć w  nich możemy ilustrowane wkładki 
pokazujące odległe krainy. Natomiast w  dzisiejszej prasie 
lokalnej próżno byłoby szukać informacji dotyczących innych 
kontynentów...

U zarania dziejów rozsiane po całym świecie grupy ludzi zna-
ły tylko najbliższe okolice, teren, na którym funkcjonowały. Poza 
znanym sobie obszarem w  zbiorowej wyobraźni umieszczano 
nieznane istoty, ludzi o dziwacznym wyglądzie, smoki, potwory 
i niekończące się oceany. Istniały jednak pewne czynniki, które 
popychały co odważniejsze jednostki do dalszych wypraw. Kup-
cy, żeglarze i misjonarze byli pierwszymi podróżnikami i odkryw-
cami nowych ziem. Nie przyświecały im co prawda cele nauko-
we, jednak to oni pozostawiali pierwsze pisane relacje z wypraw. 
Natomiast podróże i wyprawy o charakterze naukowym w kul-
turze Zachodu pojawiły się dopiero w  XVIII w. Wtedy wyłonił 
się nowy typ podróżnika, którego nie inspirowała myśl o korzy-
ściach finansowych, lecz pociągało poznanie tajemnic nieznane-
go świata. Dzięki działalności takich ludzi w XIX w. praktycznie 
rozpoznano linię brzegową wszystkich kontynentów oraz wysp, 
a do połowy XX w. także ich wnętrza. Paradoksalnie, najpóźniej 
Zachód poznał Afrykę – kontynent znajdujący się w sąsiedztwie 
Europy. W dziejach odkryć geograficznych i wypraw naukowych 
zapisali się również Polacy. Biorąc pod uwagę to, że Polska nigdy 
nie była potęgą morską ani kolonialną, a w XIX w. nie posiadała 
nawet własnej państwowości, udział ten jest znaczący. Wielu 
z polskich podróżników-naukowców wywodziło się z grupy ze-
słańców i uchodźców politycznych, którzy brali udział w walce 
o odzyskanie niepodległości. Niestety, dzisiaj niewiele się na ten 
temat mówi, a wiedzę o tych dokonaniach ma nieliczne grono 
specjalistów. Nie funkcjonuje ona w powszechnej świadomości. 
Jednym z celów naszej wystawy jest wzbudzenie zainteresowa-
nia tymi zagadnieniami i upowszechnienie owej wiedzy.

Narracja ekspozycji biegnie w dwóch przestrzeniach. Zarów-
no w  tej podstawowej, realnej powierzchni wystawienniczej, 
do  której wchodzi widz, jak i  w  drugiej – multimedialnej, 

which is promising. However, a preliminary survey of the larg-
est Polish museums did not lead to very optimistic conclu-
sions. Collector’s effects of the research of the greatest Pol-
ish scholars are scarce. We were convinced of the rightness 
of our decision and  in spite of all the problems and adver-
sities we embarked on the preparation of the exhibition to 
familiarize Poles with the figures of these explorers. 

Many people associate museums solely with the heritage 
of their own country, region or city. Even though technologi-
cal advancements made international travel easy and, some-
how, the world became smaller, we tend to shut ourselves 
away from other cultures. We do like spending our holidays 
in  exotic countries. Most of  us, however, do no more than 
relax under the palm trees, while sightseeing and encoun-
tering other cultures is  further down on our list. An exotic 
trip is a kind of an image, or a picture taken in a remote part 
of  the  world. Meanwhile, the  two worlds are intertwined. 
This was already recognized by our ancestors and that is why, 
when leafing through local newspapers (such as “Sohrauer 
Stadtbaltt”, for instance), we come across illustrated inserts 
showing faraway lands. Whereas in the contemporary press 
one will search in vain for information on other continents.

Since the  dawn of  time, groups of  people scattered 
throughout the world knew only their closest surroundings 
and the region where they lived. Collective imagination was, 
beyond the familiar area, populated by alien beings, people 
with strange looks, dragons, monsters and unending oceans. 
However, there were certain things that drove the more cou-
rageous individuals to make long expeditions. Merchants, 
sailors, missionaries were the  first travelers and  explorers 
of new lands. Although not inspired by scientific purposes, 
they were the first to leave written accounts of their expe-
ditions. Travels and expeditions of a scientific nature did 
not appear in  western culture until the  18th century. It 
was then that a new kind of traveler emerged – one that 
was not driven by financial advantages but rather lured by 
the mysteries of the unknown world. Through the activity 
of such people the shorelines of all the continents and is-
lands were already explored in the 19th century, and their 
interiors had become known by the middle of the 20th cen-
tury. Paradoxically, Africa, Europe’s neighbor, was the last 
continent to be explored by the  West. Poles also made 
their contribution to geographic explorations and scientif-
ic expeditions. Considering the fact that Poland was never 
a maritime or colonial power and that in the 19th century 
it was deprived of its statehood, that contribution is sig-
nificant. Many Polish travelers and scientists were political 
exiles and refugees who took part in the fight for indepen-
dence. Sadly, today the subject is rarely discussed and only 
a few specialists are familiar with their accomplishments. 
They are not present in  the  common consciousness. One 
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do której może wejść za pomocą rozmieszczonego w salach 
sprzętu elektronicznego. Przestrzeń realną oparto na rozwią-
zaniach scenograficznych i  niestety jest ona bardzo ograni-
czona wymiarami (łącznie ok. 200 m2), natomiast prezen-
tacje multimedialne wykraczają poza przestrzeń Muzeum. 
Na niewielkiej powierzchni trudno zaprezentować sylwetki 
i osiągnięcia wszystkich wybranych, a znakomitych polskich 
badaczy. Pomaga nam w tym zatem współczesna technika. 
W  ramach ekspozycji przestrzennej prezentujemy tylko kil-
ka wyselekcjonowanych obszarów kulturowych i  związane 
z nimi postaci. Natomiast w prezentacjach multimedialnych 
jest ich o wiele więcej, a ponadto pomyślane są one tak, żeby 
można je było ciągle aktualizować. Obie wystawy stałe („Pol-
skie poznawanie świata” i  „Nasza tożsamość”) są gotowe 
na przyjęcie widza, ale wciąż pozostają otwarte na nowe tre-
ści. W przyszłości zostaną wzbogacone o sylwetki kolejnych 
Polaków – odkrywców i badaczy. Intencją Muzeum jest także 
stworzenie – we współpracy z ośrodkami naukowymi – bazy 
danych dotyczącej polskich badań kultur pozaeuropejskich. 
Aktualizacja będzie dotyczyć głównie studiów prowadzonych 
obecnie lub w nieodległej przyszłości, ponieważ wiedza o do-
konaniach  badaczy z dawnych lat jest już dość dobrze udo-
kumentowana.

Naszym podstawowym odbiorcą są dzieci i  młodzież 
szkolna. Dlatego też wystawa jest tak pomyślana, aby każ-
da prezentowana postać była punktem wyjścia do tematów 
realizowanych w  ramach zajęć szkolnych. Na przykład M.A. 
Beniowski może zostać wpisany w  kontekst konfederacji 
barskiej albo poematu J. Słowackiego, a P.E. Strzelecki może 
być bohaterem lekcji geografii. Oświatowy aspekt wystawy 
podkreślają dodatkowo ścieżki edukacyjne, które są zróżni-
cowane pod względem treści merytorycznych adresowanych 
do każdej docelowej grupy zwiedzających.

Uzupełnieniem obu znajdujących się na parterze wystaw, 
zarówno „Polskiego poznawania świata” jak i „Naszej toż-
samości”, jest usytuowany poniżej magazyn ekspozycyjny. 
Prezentacja magazynów jest nową tendencją w wystawien-
nictwie muzealnym. W paryskim Musée du quai Branly widz, 
wchodząc do sal ekspozycyjnych, idzie wzdłuż przeszklonych 
magazynów. Widzi półki wypełnione najprzeróżniejszymi 
obiektami (broń, instrumenty muzyczne, rzeźby itp.), niepo-
siadającymi jednak opisów. Brak jest tam narracji charaktery-
stycznej dla prezentacji muzealnych. Pokazane jest tylko bo-
gactwo kolekcji. W naszym muzeum próbujemy zrealizować 
nieco inną koncepcję magazynu studyjnego, opartą na zasa-
dach: pozyskiwanie, konserwacja, opracowanie, udostępnia-
nie. Odbiorca widzi więc nie tylko to, co stanowi kolekcję, ale 
także poznaje różnice w sposobie przechowywania obiektów, 
wynikające z  ich gabarytów czy surowców, z  jakich zostały 
wykonane. Poznaje także pracę konserwatora czy etnografa. 
Dlatego w  centralnym miejscu magazynu znajduje się stół 

of the aims of our exhibition is to raise interest and promote 
the subject.

The exposition is narrated in two dimensions. One is a pri-
mary dimension – the  real exhibition area visited by 
the people, while the other is a multimedia space that can 
be accessed with the use of electronic equipment arranged 
in the museum rooms. The real dimension is based on design 
solutions and, unfortunately, has a  very limited space (ap-
proximately 200 square meters in total), while the multime-
dia presentations extend beyond the walls of the Museum. 
It is difficult to portray the figures and achievements of all 
of  the selected and eminent Polish scholars. This is where 
contemporary technical solutions come in  handy. As part 
of the spatial exhibition we present just a few selected cul-
tural areas and  related figures. Multimedia presentations 
comprise many more, and, additionally, they are designed so 
as to allow for continuous update. The two permanent ex-
hibitions (“The Polish Way of Learning the World” and “Our 
Identity”) are ready to be shown to the  visitors, although 
they are still open to having new content added. In the fu-
ture they will be expanded to include the  figures of  other 
Polish explorers and researchers. The intent of the Museum 
is also to create, together with science centers, a data base 
of Polish research on non-European cultures. The update will 
mainly cover contemporary or recent research, since the ex-
plorers’ past achievements are relatively well documented.

Our exhibition is  mainly targeted at  school children 
and youth. Therefore, it is designed so that each of the por-
trayed figures is a starting point for the subjects pursued as 
part of the school curriculum. M. A. Beniowski, for example, 
may be discussed in the context of the Confederation of Bar 
or a poem by J. Słowacki, while P.E. Strzelecki may be the cen-
tral figure of a geography class. The educational dimension 
of  the  exhibition is  further enhanced by educational trails 
customized to different target groups of visitors.

Both ground-floor exhibitions, “The Polish Way of Learn-
ing the  World” and  “Our Identity”, are supplemented with 
an exhibition storage area located in the basement. Presen-
tation of  exhibition storage areas is  a new trend in  muse-
ums. In Paris Musée du quai Branly visitors entering exhibi-
tion rooms go past glazed storage areas. They see shelves 
filled with various items (weapons, musical instruments, 
sculptures, etc.), yet without any descriptions. There is  no 
narration that is  characteristic to museum presentations. 
Just the abundance of collection. In our museum we are try-
ing to follow a slightly different concept of a studio storage 
area based on the  following principles: gather, maintain, 
document, make available. Hence, the viewers do not only 
see the elements of the collection, but they also learn about 
different ways of storing the showpieces, depending on their 
dimensions and  constituent materials. Additionally, they  
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– codzienne miejsce pracy muzealnika dokonującego opisu 
obiektu. Magazyn podzielono na dwie części odpowiadające 
dwom podstawowym działom Muzeum. W  części regional-
nej dominują obiekty wyposażenia wnętrza domu, a  także 
kolekcja malarstwa. Natomiast w  części pozaeuropejskiej 
ceramika, stanowiąca nawiązanie do  idei budowy Yatengi – 
muzeum budowanego w  technice low-tech, czyli z  użyciem 
surowców naturalnych (niewypalanej gliny, drewna itp.)4. 

Wystawa „Polskie poznawanie świata” nie ma ambicji od-
krywczych czy nowatorskich. Większość przedstawionych po-
staci jest znana ze stronic książek czy encyklopedii. Naszym 
pomysłem było ich połączenie i trwałe usytuowanie w salach 
muzealnych. Przeprowadzone kwerendy dowodzą, że kolekcje 
przez nich gromadzone rzadko znajdują się w polskich muze-
ach. Wynika to stąd, że wielu na-
szych naukowców pracowało dla 
placówek znajdujących się poza 
granicami Polski. Jan Czekanow-
ski pracował dla muzeów Lipska 
i  Berlina, Wacław Sieroszewski 
i Bronisław Piłsudski dla peters-
burskiej Kunstkamery, a prywat-
ne zbiory tego ostatniego zosta-
ły po jego śmierci rozproszone, 
dzieło zniszczenia dokonało 
się natomiast podczas II wojny 
światowej. W  1947  r. szacowa-

no straty w  muzealnictwie et-
nograficznym na  poziomie 50% 
stanu posiadania z  roku 19395. 
Proces ten dotyczył wielu pol-
skich kolekcji, chociażby zbiorów 
przywiezionych pod koniec XIX 
w. z  Kamerunu przez członków 
wyprawy Stefana Szolca-Rogo-
zińskiego. Tworząc wystawę, podjęliśmy próby wypożyczenia 
zbiorów z muzeów Niemiec czy Rosji. Rozpoczęliśmy proce-
durę pozyskania obiektów przywiezionych przez J. Czekanow-
skiego dla berlińskiego muzeum etnograficznego6. Jednak 

4 „Yatenga – Spotkania Kultur Świata” – projekt zakładał stworzenie inno-
wacyjnego centrum kultury i nauki, którego architektura nawiązywałaby do tra-
dycyjnej architektury Afryki Zachodniej. Budynki miały być wykonane z niewy-
palanej gliny, a współczesne techniki i surowce miały zostać wykorzystane tylko 
w niezbędnym zakresie.

5 M. Gładysz, Działalność naukowa etnograficznych placówek muzealnych 
w okresie powojennym, „Etnografia Polska”, 1959, t. 2, s. 109.

6 Zbiory przywiezione przez J. Czekanowskiego obecnie znajdują się w De-
partamencie Afryki Muzeum Etnograficznego w  Berlinie (Ethnologisches Mu-

become familiar with the work of a restorer or ethnographer. 
That is why the central part of the storage area is occupied 
by a  table – an  everyday workplace of  a museum worker. 
The  storeroom is  divided into two parts corresponding to 
the  two principal divisions of  the  Museum. The  regional 
part is dominated by home decor elements and a collection 
of  paintings. The  non-European part presents ceramics as 
a reference to the idea of construction of Yatenga – the mu-
seum built using alow-tech method, which involves the use 
of natural raw materials (unfired clay, wood, etc.)4. 

“The Polish Way of Learning the World” exhibition does 
not have any revealing or innovative ambitions. The major-
ity of portrayed figures are known from literature or ency-
clopedias. Our idea was to “combine” and  “locate” them 

in  the  museum rooms. Preliminary 
surveys have shown that their col-
lections are rare in  Polish museums. 
This comes from the  fact that many 
of  our researchers worked for foreign 
institutions. Jan Czekanowski worked 
for the museums in Lipsko and Berlin, 
Wacław Sieroszewski and  Bronisław 
Piłsudski were engaged with Kunst-
kamera of  St. Petersburg; the  private 
collection of  the  latter of  the  two re-
searchers became scattered after his 
death and then destroyed during World 

War II. In 1947 the losses in ethnographic 
museums were estimated at 50% when 
compared to 19395. Many Polish collec-
tions underwent such a process; among 
them were the items brought from Cam-
eroon by the members of the exhibition 
of  Stefan Szolc-Rogoziński at  the  end 
of  the  19th century. During the  devel-

opment of the exhibition we tried to borrow collections from 
the museums in Germany and Russia. We commenced the pro-
cedure of obtaining the objects brought by J. Czekanowski for 
the  Berlin Ethnological Museum6. However, we abandoned 

4 “Yatenga – The Meeting Place of World Cultures” – the project assumed 
the creation of an innovative center of culture and science, whose architecture 
would draw on the traditional architecture of West Africa. The buildings were 
planned to be made of unfired clay, while contemporary technique and raw 
materials were to be used only in the necessary scope.

5 M. Gładysz, Działalność naukowa etnograficznych placówek muzealnych 
w okresie powojennym, “Etnografia Polska”, vol. 2, p. 109.

6  The  collection gathered by J. Czekanowski is currently exhibited 
in the Department of Africa of the Ethnographic Museum in Berlin (Ethnologi-

Pomnik Bronisława Piłsudskiego w Shiraoi w Japonii 
(fot. L. Buchalik)

A monument to Bronisław Piłsudski in Shiraoi, Japan 
(picture: L. Buchalik)
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odstąpiliśmy od tych planów, koszty wypożyczenia zbioru 
okazały się bowiem wysokie, a ponadto czasowy depozyt nie 
rozwiązuje problemów związanych z możliwością ekspozycji 
obiektu na wystawie stałej. Tworząc scenariusz, musieliśmy 
więc dokonać także doboru sylwetek badaczy pod kątem uka-
zania ich dokonań przez pryzmat obiektów znajdujących się 
w polskich kolekcjach. Trzeba było więc określić, które muzea 
polskie mają eksponaty pochodzące z ich kolekcji i są skłon-
ne je wypożyczyć, oraz jaka jest możliwość pozyskania takich 
samych lub podobnych obiektów na rynku antykwarycznym 
albo podczas badań terenowych. 

Na wystawie pokazujemy polski dorobek naukowy w  za-
kresie poznawania świata, począwszy od czasów Benedykta 
Polaka – franciszkanina z Wrocławia, który w czasie  ponad-
dwuletniej misji (1245–1247) dotarł z poselstwem od papieża 
Innocentego IV do  siedziby wielkiego Chana w  Karakorum, 
po czasy współczesne. Chcąc jednak pokazać zależność mię-
dzy wydarzeniami w Polsce a aktywnością naszych rodaków, 
narrację właściwą rozpoczynamy od końca XVIII w. Wtedy to 
wraz z upadkiem Rzeczypospolitej z różnych przyczyn wielu 
Polaków opuściło ojczyznę. Kluczem do wyboru prezentowa-
nych postaci był ich odkrywczy, twórczy charakter. Współcze-
śnie wielu ludzi podróżuje (dziennikarze, specjaliści na kon-
traktach, turyści), wielu też nazywa się podróżnikami, chcąc 
podnieść w  oczach czytelników swój prestiż. Współcześni 
podróżnicy w większości nie wnoszą wiele do nauki, a podró-
żowanie traktują jak hobby i sposób na życie. I ta rzesza ludzi 
nie stanowi obiektu zainteresowań wystawy. Dawni podróż-
nicy byli w znacznej części także naukowcami poszerzający-
mi nasz horyzont wiedzy. O nich jest więc nasza muzealna 
opowieść. 

Najistotniejszym elementem wystaw muzealnych są eks-
ponaty, i  to właśnie ich dostępność miała znaczący wpływ 
na dobór prezentowanych w realnej przestrzeni wystawy syl-
wetek badaczy. Obiekty dotyczące Afryki, te o charakterze et-
nograficznym, częściowo już posiadaliśmy (pochodzące głów-
nie z Mali, Burkina Faso, Kamerunu), a częściowo pozyskaliśmy 
w terenie w czasie wypraw naukowych (Gwinea, Uganda, Japo-
nia, Korea). Przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicz-
nych zostały natomiast wypożyczone z Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Część obiektów zakupiliśmy w Polsce, od kolek-
cjonerów, misjonarzy, lub też pozyskiwaliśmy za pośrednic-
twem antykwariatów, a część wypożyczyliśmy z Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Azji i Pacy-
fiku w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz 
Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Staraliśmy się dobierać obiekty tak, aby nie tylko pokazy-
wały kulturę ludu, z którego pochodzą, ale – jeśli to możliwe 

seum, Staatliche Museen zu Berlin).

these plans because the  cost of  borrowing the  collection 
turned out to be too high, and temporary loan does not solve 
the  problems connected with the  possibility of  including 
objects in permanent exhibition. When working on the de-
sign we then had to select explorers and their achievements 
based on the availability of objects in Polish collections. We 
had to find out which Polish museums have showpieces from 
their collections and are willing to loan them, and determine 
the chances of obtaining the same or similar showpieces on 
the antique market or through field research. 

Our exhibition presents Polish scientific achievements 
in  the  area of  world exploration, starting from the  times 
of Benedykt Polak, a Franciscan from Wrocław, who during 
his mission that lasted more than two years (1245-1247) went 
from Pope Innocent IV to the seat of the great Khan in Karako-
rum, until contemporary times. However, in order to illustrate 
the relation between the events in Poland and the activities 
of our countrymen, we chose to start our narration at the end 
of the 18th century. It was then, at the fall of the Republic 
of Poland, when numerous Poles left their home country for 
different reasons. The key to the selection of the presented 
figures was their revealing and creative character. In contem-
porary times many people travel (journalists, contract spe-
cialists, tourists) and many call themselves travelers, wishing 
to raise their prestige in the eyes of the readers. The major-
ity of the travelers of our times do not make any significant 
contribution to research and treat travelling as a hobby and a 
way of life. And this mass of people is not an object of inter-
est of the exhibition. The travelers of the past were also, in a 
large part, researchers who broadened our horizon of knowl-
edge. They are the heroes of our museum storyline. 

The most important element of museum exhibitions are 
showpieces and  therefore their availability was a  decisive 
factor in the selection of figures of the researches to be por-
trayed in the real dimension of the exhibition. We had had 
some ethnographic objects related to Africa (mostly from 
Mali, Burkina Faso, Cameroon) and some of them were ob-
tained in  the  field during scientific expeditions to Guinea 
and Uganda. The items from archeological excavations were 
borrowed from the  National Museum in  Warsaw. Some 
of  the  objects were purchased from Polish collectors, mis-
sionaries, or obtained through the  intermediary of antique 
shops. Others were borrowed from the  National Museum 
of  Ethnography in  Warsaw, the  Asia and  Pacific Museum 
in Warsaw and the Ethnographic Museum of Cracow.

We tried to select objects that would not only illustrate 
the culture of the people that they came from but, if possible, 
refer to the history of Poland and the figures of known Poles. 

sches Museum, Staatliche Museen zu Berlin).
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– nawiązywały także do historii Polski i sylwetek znanych Po-
laków. W gablocie pokazującej kultury Oceanii prezentowany 
jest więc miecz z zębów rekina pochodzący z kolekcji Ignace-
go Jana Paderewskiego, a w „skrzyniach podróżników” wra-
cających z Kamerunu znajdziemy tarcze ze zbioru należącego 
niegdyś do Xawerego Dunikowskiego. 

Na wystawie pokazujemy też obiekty wypożyczone z Pań-
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które po 
II wojnie światowej zostały przekazane z  Pszczyny, Gliwic 
czy też Bytomia. Obiekty te świadczą o tym, że w XIX i XX w. 
mieszkańcy Śląska podróżowali do odległych zakątków glo-
bu. Niestety, niewiele wiemy na  temat pochodzenia tych 
zabytków. Jednak te, pozbawione często danych merytorycz-
nych przedmioty wiele mówią o tragicznych losach polskich 
muzeów w czasie II wojny światowej. Są bowiem dowodem 
na to, że po jej zakończeniu, w latach 40. i 50. XX w., ściąga-
no do  stolicy obiekty muzealne z  całego kraju (szczególnie 
z Ziem Odzyskanych), aby odbudować zniszczone warszaw-
skie muzea i utworzyć ich kolekcje.

W niektórych przypadkach w  Polsce nie można było od-
naleźć żadnego obiektu przywiezionego przez polskiego ba-
dacza czy podróżnika. Tak było np. ze zbiorami Jana Czeka-
nowskiego i Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Chcąc 
pokazać badane i odwiedzane przez nich niegdyś tereny, trze-
ba było wyjechać do Afryki, aby nabyć przedmioty ilustrujące 
kultury zamieszkujących tam ludów. Oczywiście są to zbiory 
z zupełnie innej epoki, ale znakomicie pokazują z jednej strony 
ciągłość miejscowej tradycji, a z drugiej nieuniknione zmiany 
zachodzące w tych kulturach. Najlepiej widać to w przypadku 
działalności profesora J. Czekanowskiego. W  jego książkach 
zamieszczono wiele ilustracji pokazujących przedmioty będą-
ce w użyciu na początku XX w. Jak wykazały nasze badania, 
niektóre obiekty mają swoje prawie identyczne odpowiedniki 
i są do dzisiaj używane, inne nieco się zmieniły, a niektórych 
w  ogóle już nie można spotkać. Natomiast nasze wyjazdy, 
poza walorami praktycznymi (zakup obiektów), owocowały 
doskonaleniem sposobu pracy etnologa w terenie: metod po-
zyskiwania, opisywania i wysyłania eksponatów. 

Wielkim problemem twórców wystawy było znalezienie 
sposobu pokazania Oceanii i jej polskich badaczy. Zbiorów po 
Bronisławie Malinowskim, Janie Kubarym czy Pawle E. Strze-
leckim (1797–1873) próżno szukać w  polskich muzeach. Po-
dobny problem dotyczy pracy Bronisława Piłsudskiego pro-
wadzonej wśród Ajnów. Szukając obiektów pochodzących 
z terenu działalności tego uczonego, najczęściej słyszeliśmy 
informację, że w Krakowie są łyżki ajnuskie z kolekcji Cecy-
lii z  Gilewiczów Chrzanowskiej, a  pewną ilość obiektów ilu-
strujących kulturę tego ludu posiada prof. Alfred Majewicz, 
pod którego redakcją ukazały się wydane dotychczas w czte-

And thus the display case presenting the cultures of Ocea-
nia shows a sword made of shark’s teeth from the collection 
of Ignacy Jan Paderewski, while the “chests of the travelers” 
returning from Cameroon comprise shields from the collec-
tion that once belonged to Xawery Dunikowski. 

Our exhibition also includes objects borrowed from 
the National Museum of Ethnography in Warsaw that had 
been passed over from Pszczyna, Gliwice and  Bytom af-
ter the  World War II. These objects prove that in  the  19th 
and  20th century the  inhabitants of  Silesia traveled to re-
mote parts of the globe. Unfortunately, not much is known 
about the  origins of  these items. Still, these objects that 
are often deprived of any information on their origins tell us 
a lot about a tragic fate of Polish museums during the World 
War II. They show that after the end of the War, in the 1940s 
and 1950s, museum objects were brought to the capital from 
the whole country (particularly from the so-called Regained 
Territories) in order to restore the destroyed Warsaw muse-
ums and build their collections.

In some cases it was impossible to find a  single object 
brought back by any of the Polish explorers or travelers. This 
was, for example, the case with the collections of  Jan Cze-
kanowski i Ferdynand Antoni Ossendowski. In order to show 
the lands that they once visited and explored it was neces-
sary to go to Africa and purchase items illustrating the cul-
tures of  the  peoples inhabiting these regions. Obviously, 
these are the collections from a completely different period, 
but they illustrate the continuity of local tradition on the one 
hand and  inevitable changes undergone by these cultures 
on the other. The activity of Prof J. Czekanowski is the best 
example. His books feature numerous illustrations showing 
the items that were in use at the beginning of the 20th cen-
tury. As proven in our studies, some objects have nearly iden-
tical equivalents and are still in use today, some have been 
slightly modified, while some are impossible to come by. Our 
trips, except for practical advantages (purchase of objects), 
have yielded an improvement in the methodology of ethno-
logical field work, i.e. methods of  collecting, documenting 
and sending showpieces. 

A large problem for the creators of the exhibition was find-
ing a way of portraying Oceania and  its explorers from Po-
land. There is no use looking for the collections of Bronisław 
Malinowski, Jan Kubary or Paweł E. Strzelecki (1797-1873) 
in Polish museums. We were faced with a similar problem 
in the case of the works carried out by Bronisław Piłsudski 
among the  Ainu. When looking for objects from the  area 
of his activity we were usually informed that there are Ainu 
spoons from the collection of Cecylia Chrzanowska (née Gile-
wicz) in Cracow, while a larger collection of objects illustrating 
the Ainu culture is in the hands of Prof Alfred Majewicz who 
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rech tomach dzieła B. Piłsudskiego7. O tym, jak wielką rolę 
Bronisław Piłsudski odegrał w  rozwoju naszej nauki, może 
świadczyć to, że na  wystawie „Kultura Ajnów. Rosyjskie 
spojrzenie”, przygotowanej przez Muzeum Antropologii i Et-
nografii im. Piotra Wielkiego (Kunstkamera) z  Petersburga, 
a prezentowanej w 2013 r. w Japonii, na 141 obiektów aż 103 
pozyskali polscy naukowcy: sam Bronisław Piłsudski 73, 
a  wspólnie z  Wacławem Sieroszewskim kolejne 30 obiek-
tów8. Jak już wspomniałem, eksponaty bywały dokupywane 
nie tylko na  terenach  badanych, ale także w  miejscowych 
i polskich antykwariatach oraz od prywatnych kolekcjonerów. 
Aby zilustrować Melanezję – miejsce badań profesora Broni-
sława Malinowskiego, zakupiliśmy obiekty z kolekcji Janusza 
i Barbary Czamarskich. Australię pokazujemy zaś za pomocą 
zabytków znajdujących się obecnie w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie, a przywiezionych przez mało 
znanego polskim widzom i czytelnikom Karola Marcelego Łu-
kowicza (1854–1918). 

Jak wspomniałem, intencją autorów wystawy jest poka-
zanie procesu poznawania świata przez pryzmat historii Pol-
ski. Na pierwszy rzut oka można 
by powiedzieć, że zadanie jest 
niewykonalne: co historia Pol-
ski ma wspólnego z  badaniami 
kultur pozaeuropejskich? Aby to 

zrozumieć, wystarczy jednak zro-
bić proste doświadczenie – na osi 
czasu zaznaczyć daty walki o od-
zyskanie niepodległości po upad-
ku I Rzeczypospolitej (powstania, spiski etc.) i na to nanieść 
lata rozpoczęcia przez polskich uczonych działań prowadzo-
nych w  odległych krainach świata. Bardzo szybko można 
zauważyć, że po każdym przegranym powstaniu następo-
wał kolejny wysyp polskich badaczy. Przykładem może być 
konfederacja barska (1768–1772), przez niektórych history-
ków uważana za pierwsze polskie powstanie narodowe. Jej 
uczestnikiem był Maurycy August Beniowski (Móric Beny-
ovszky, Móric Beňovský, 1746–1786), zesłany na Kamczatkę, 
z  której uciekł, a  znany głównie dzięki swoim rozlicznym 

7 A.F. Majewicz, The Collected Works of Bronisław Piłsudski, t. 1–4, Berlin-
New York 1998.

8 Kōeki zaidan hōjin Ainubunka shinkō-kenkyū suishin kikō (eds.) – Roshia-
ga mita ainu bunka – Roshia Kagaku Akademī Pyōtoru Daitei Kinen Jinruigaku 
Mizokugaku Hakubutsukan-no korekushon-yori// Культура айнов: взгляд 
из России. Из коллекции Музея антропологии и этнографии имен Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской Академии Наук, Sapporo: Kōeki zaidan 
hōjin Ainubunka shinkō-kenkyū suishin kikō, 2013.

edited the  four volumes of  works of  Bronisław Piłsudski7. 
The role played by Bronisław Piłsudski in the development 
of  science is  signified by the  fact that 103 out of  141 ob-
jects presented in  the exhibition “The Culture of  the Ainu. 
The Russian Perspective” prepared by the Peter the Great’s 
Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) 
in St. Petersburg, were collected by Polish scholars: Bronisław 
Piłsudski obtained 73 items on his own and another 30 items 
together with Władysław Sieroszewski8. As already men-
tioned, exhibition items were purchased not only at the lo-
cation of  field studies but also in  local and  Polish antique 
shops and from private collectors. In order to illustrate Mela-
nesia – the place researched by Bronisław Malinowski – we 
purchased objects from the collection of Janusz and Barbara 
Czamarski. Australia is  portrayed through the  use of  his-
toric items that currently belong to the  National Museum 
of Ethnography in Warsaw. They were brought to Poland by 
Karol Marcel Łukowicz (1854-1918), a scholar little known to 
the Polish audience and readers. 

As already said, the  exhibition is  aimed at  showing 
the  process of  learning about 
the world from the angle of Pol-
ish history. The  task may seem 
unfeasible at  first sight: What 
does Polish history have in com-

mon with the  studies on non-
European cultures? However, 
a simple experiment is enough to 
see the connection. If on a time-

line you mark the  dates of  fights for independence after 
the fall of the First Republic of Poland (uprisings, plots, etc.) 
and the time of commencement of activities undertaken by 
Polish scholars in remote parts of the world, you will soon no-
tice that each lost uprising was followed by another “heavy 
crop” of Polish researchers. The Confederation of Bar (1768-
1772), which some historians consider to be the first Polish 
insurrection, may serve as a good example. One of  its par-
ticipants was Maurycy August Beniowski (Móric Benyovszky, 
Móric Beňovský, 1746-1786), exiled to Kamchatka from where 

7 A.F. Majewicz, The Collected Works of Bronisław Piłsudski, vol. 1-4, Berlin-
New York: 1998.

8 Kōeki zaidan hōjin Ainubunka shinkō-kenkyū suishin kikō (eds.) – Roshia-
ga mita ainu bunka – Roshia Kagaku Akademī Pyōtoru Daitei Kinen Jinruigaku 
Mizokugaku Hakubutsukan-no korekushon-yori// Культура айнов: взгляд 
из России. Из коллекции Музея антропологии и этнографии имен Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской Академии Наук, Sapporo: Kōeki zaidan 
hōjin Ainubunka shinkō-kenkyū suishin kikō, 2013.

Ulica Beniowskiego w stolicy Madagaskaru, Antana-
narywie (fot. M.Szczepański)

Bieniowski Street in the capital city of Madagascar – 
Antananarivo (picture: M. Szczepański)
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przygodom opublikowanym w  Pamiętnikach9. Sam stał się 
z  kolei bohaterem wielu utworów literackich. Z  punktu wi-
dzenia obu wystaw (regionalnej i  pozaeuropejskiej) postać 
równie istotna jak S. Zweig, która korzenie  ma na  Śląsku, 
a  znana jest ze względu na  twórczość związaną z  Afryką. 
M.A. Beniowskiego pokazujemy jako podróżnika słynącego 
z działalności na Madagaskarze, ale musimy pamiętać o jego 
skomplikowanej tożsamości. Z  pochodzenia był Węgrem, 
urodził się na  Słowacji, a  sam twierdził, że jest Polakiem, 
czemu kilkakrotnie dawał wyraz w swych Pamiętnikach. Na-
tomiast współcześnie jest on przez trzy narody (polski, wę-
gierski i słowacki) uważany za swojego przedstawiciela.

Po upadku I  Rzeczypospolitej Polacy zaciągali się do  po-
wstających legionów z  nadzieją na  wywalczenie niepodle-
głości. Niestety, nie każdemu żołnierzowi było dane walczyć 
o  niepodległą Polskę. W  latach 1802–1803 legionistów wy-
słano na  Haiti, aby stłumić powstanie niewolników. Polacy 
nie wykazywali się tam szczególnym zapałem do  walki, ze 
współczuciem i  zrozumieniem traktowali ciemnoskórą lud-
ność. W  walkach i  od chorób tropikalnych zginęło wówczas 
4000 polskich żołnierzy, a  kolejne 400 postanowiło zostać 
na Haiti na zawsze. Otrzymali miejscowe obywatelstwo, a ich 
potomkowie do dzisiaj tam mieszkają. Trudno jednak mówić 
o  haitańskiej Polonii, prawnukowie legionistów są bowiem 
stuprocentowymi Haitańczykami, a po wydarzeniach sprzed 
dwu wieków pozostało trochę polsko brzmiących nazwisk 
i  mgliste wspomnienia współczesnych. Jednak w  dowód 
uznania dla postawy legionistów w  pierwszej haitańskiej 
konstytucji zawarto zapis o szczególnym traktowaniu Niem-
ców i Polaków, którzy jako jedyni biali mieli prawo nabywać tu 
ziemię. Jak widać, ich pobyt na Haiti nie owocował dziełami 
naukowymi, ale w pewnym sensie było to jednak poznawanie 
i „oswajanie” odległego świata, do którego trafili.

Większość postaci pokazanych na wystawie – szczególnie 
tych z XIX w. – ma powstańczą przeszłość. Zostali zmusze-
ni do  opuszczenia kraju przez władze carskie, byli zsyłani 
na  Wschód, przez co odkryli dla świata Syberię. Dzięki nim 
stała się ona jednak nie tylko bardziej znana i  opisana, ale 
także nowocześniejsza. Na przykład jeszcze pod koniec XX w. 
syberyjscy górnicy orientowali się w  wysokości położenia, 
wykorzystując repery (trwale stabilizowany znak geodezyjny) 
wyznaczone przez polskiego geologa Aleksandra Czekanow-
skiego. 

Jakie straty w potencjale intelektualnym poniosła Polska 
wskutek powstań, trudno dziś oszacować. Niewątpliwie na-
tomiast nasi emigranci polityczni wzbogacili naukę światową 
i  walnie przyczynili się do  rozwoju innych regionów świata, 
szczególnie Syberii. Dane Polskiej Akademii Nauk mówią 

9 M.A. Beniowski, Pamiętniki Beniowskiego. Syberya, Daleki Wschód, Mada-
gaskar, oprac. Zofia Bukowiecka, Warszawa 1909.

he escaped, and known mainly for his numerous adventures 
described in his Pamiętniki (Memoirs)9. He himself became 
a  hero of  many works of  literature. From the  perspective 
of the two exhibitions (regional and non-European), he was 
as important a figure as S. Zweig, with his origins in Silesia, 
and known for his literary works on Africa. M. A. Beniowski 
is portrayed in our exhibition as a traveler famous for his ac-
tivities in Madagascar. Yet, one has to be aware of his compli-
cated identity. He was a Hungarian by origin, born in Slovakia, 
while he himself claimed to be a Pole, which he often assert-
ed in his Pamiętniki. Today three nations (Polish, Hungarian 
and Slovakian) consider him to be their representative.

After the fall of the First Republic of Poland Poles enlisted 
in the  legions hoping to gain independence. Unfortunately, 
not every soldier had a chance of fighting for an independent 
Poland. In the years 1802-1803 the legionnaires were sent to 
Haiti to quell a slave rebellion. The Poles were not particu-
larly eager to fight; they felt compassion and understanding 
for the dark-skinned people. 4,000 Polish soldiers were killed 
in the fighting or died from tropical diseases and 400 decided 
to remain in Haiti forever. They received Haitian citizenship 
and their descendants live there until today. Yet, it would be 
an  overstatement to claim the  existence of  a Polish com-
munity in Haiti because great-grandsons of the legionnaires 
are 100 per cent Haitian and not much is left of the events 
two centuries earlier except for some Polish-sounding names 
and  hazy memories of  the  contemporary people. However, 
in recognition of the legionnaires’ attitude, the first Haitian 
constitution contained a  provision for special treatment 
of the Germans and Poles who were the only Whites entitled 
to acquire land in Haiti. Apparently, their stay in Haiti did not 
yield academic works but it was, in a sense, a form of learn-
ing and “taming” the remote world where they landed.

The majority of  figures portrayed at  the  exhibition, es-
pecially those from the  19th century, have an  insurrection-
ary past. They were made to leave their country by tsarist 
authorities and exiled to the East. As a consequence, they 
revealed Siberia to the world. Through their presence Siberia 
did not only become better known and described, but also 
more modern. For example, even at the end of the 20th cen-
tury Siberian coal miners estimated height above sea level 
using benchmarks (permanently stabilized geodetic signs) 
established by the Polish geodesist Aleksander Czekanowski. 

It is  hard to assess the  loss of  intellectual potential 
borne by Poland as a result of uprisings. On the other hand, 
there is no doubt that our political emigrants contributed to 
the development of international science and advancement 

9 Pamiętniki (Memoirs M.A. Beniowski, Pamiętniki Beniowskiego: Sybe-
rya, Daleki Wschód, Madagaskar, oprac. Zofia Bukowiecka, Warszawa 1909.
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o około dwóch tysiącach polskich badaczy terenów rosyjskiej 
Azji10. Mówi się, że na Syberii co trzeci mieszkaniec ma pol-
skie korzenie. Razem z  rosyjskimi zesłańcami tworzyli oni 
pierwszą lokalną inteligencję. 

Polistopadową Wielką Emigrację oblicza się na 15 tys., na-
tomiast w  jednym tylko roku 1832 wywieziono w  głąb Rosji, 
według źródeł francuskich, 60 tys. osób; pamiętnikarz Rufin 
Piotrowski podaje, że w 1844 r. na Syberii przebywało 50 tys. 
zesłańców i  liczbę tę nazywa nieprzesadzoną. Materiały ra-
dzieckie wymieniają 40 tys. zesłańców po 1863 r.11.

Niektórzy zesłańcy po zaaklimatyzowaniu się w  nowym 
środowisku rozpoczęli prowadzenie badań, wpisując się trwale 
w lokalną historię. Często później – już z własnej woli – wracali 
do dawnych miejsc zsyłki, aby kontynuować swoje dzieło. Przy-
kładem może być Benedykt Dybowski (1833–1930), który brał  
udział w organizacji powstania styczniowego, był komisarzem 
Rządu Narodowego na Litwę i Białoruś. Za swą działalność zo-
stał skazany na śmierć, jednak dzięki wstawiennictwu zoologów 
niemieckich i  pośrednictwu kanclerza Bismarcka karę śmierci 
zamieniono na zesłanie. Był typem naukowca-przyrodnika, po-
dróżnika-odkrywcy, początkowo badał Bajkał, a  potem także 
Daleki Wschód i Kamczatkę. Ten profesor Uniwersytetu Lwow-
skiego i Szkoły Głównej Warszawskiej uważany jest za jedne-
go z ojców polskiej limnologii (hydrologia jezior słodkich). Jego 
zasługi badawcze doceniono i w 1876 r. uzyskał on pozwolenie 
na powrót do kraju. Postanowił jednak wrócić na Daleki Wschód 
i w 1879 r. przybył na Kamczatkę, gdzie oprócz pracy naukowej 
podjął także działalność lekarską i  humanitarną, zakładając 
szpitale dla trędowatych i zwalczając miejscowe epidemie. 

Ze względu na kontakty z władzami carskimi niektórzy ba-
dacze byli czasem uważani za szpiegów, co znacznie utrudniało 
im prowadzenie badań naukowych. Problem taki mieli Wacław 
Sieroszewski i Bronisław Piłsudski, którzy w połowie 1903 r. (od 
8–10 lipca do 19 września „nowego naszego” kalendarza) rozpo-
częli na  południu Japonii (Hakodate, Shiraoi, Biratori) badania 
wśród Ajnów. Jednak w efekcie zwiększa-
jącego się napięcia między Rosją i Japonią 
musieli opuścić teren badań12. Kilka mie-

sięcy później (8 lutego 1904 r.) wybuchła 
między tymi państwami wojna.

 Były też postaci tragiczne. Przy-
kładem może być dramat Jana Kuba-
rego (1846–96), uczestnika powstania 

10 E. Kotarska, Badacze-zesłańcy, „Kontynenty”, 1978, nr 4, s. 15.
11 Ibidem.
12 W. Sieroszewski, Wśród kosmatych ludzi, Warszawa 1957.

of other regions in the world, especially Siberia. According to 
data of the Polish Academy of Science, there were approxi-
mately two thousand Polish researchers exploring the terri-
tories of the Russian part of Asia10. It is said that every third 
inhabitant of Siberia has Polish origins. Together with Rus-
sian exiles they formed the first local intelligentsia. 

Great Emigration after the November Uprising is estimated 
at 15 thousand people, while according to French sources 60 
thousand people were deported to Russia just during one year 
of  1832; the memoirist Rufin Piotrowski wrote that in  1844 
there were 50 thousand exiles in Siberia and he claims that 
the number is not overrated. Russian materials mention 40 
thousand exiles after 186311.

Having adapted to the new environment, some of the ex-
iles began to conduct research, thus earning themselves 
a permanent place in the local history. Later on they would 
often return, out of their own free will, to the places of past 
exile in  order to continue their work. An example may be 
Benedykt Dybowski (1833-1930) who was actively engaged 
in the organization of the  January Uprising and a Commis-
sioner of the National Government of Lithuania and Belar-
us. For his activity he was sentenced to death, but through 
the  intervention of  German zoologists and  intermediary 
of Chancellor Bismarck the death sentence was commuted 
to exile. He was a scientist and naturalist, traveler and ex-
plorer. At first he studied Lake Baikal, then also the  Far 
East and Kamchatka. A professor at the University of Lvov 
and University of Warsaw (Szkoła Główna Warszawska), he 
is  considered to be one of  the  fathers of  Polish limnology 
(hydrology of freshwater lakes). His service to research was 
recognized and in 1876 he was allowed to return to Poland. 
However, he decided to return to the  Far East and  in 1879 
he arrived in Kamchatka where, except for scientific work, he 
also took up medical and humanitarian work by establishing 
leprosaria and fighting local epidemics. 

Because of  contacts with tsarist au-
thorities some of  the  researchers were 
sometimes thought to be spies, which was 

a great impediment to their research work. 
This was the problem faced by Wacław Si-
eroszewski and  Bronisław Piłsudski who 
in the middle of 1903 (from ca. 8∼10 July to 
19 September of the “new”, i.e. our, calen-
dar) began the  research among the Ainu 

10  E. Kotarska, Badacze-zesłańcy, “Kontynenty” 1978, no. 4, p. 15.
11  Ibidem.

Wizerunek Bronisława Malinowskiego widnieje na tablicach, 
znaczkach czy monetach pamiątkowych

An effigy of Bronisław Malinowski can be seen on commemorative 
plaques, stamps and coins
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styczniowego, który związał się z carską ochraną (tajna po-
licja polityczna w  Imperium Rosyjskim), a  następnie uciekł 
do Niemiec, prawdopodobnie obawiając się zemsty ze strony 
swoich dawnych kolegów z  powstania. W  1868  r. wyjechał 
natomiast na Mikronezję i do dzisiaj zaliczany jest do najwy-
bitniejszych badaczy tego terenu, a  na  niektórych wyspach 
był pierwszym białym człowiekiem, który je odwiedzał.

W II połowie XIX w. na  niektórych terenach Azji oraz 
w Afryce nasiliła się akcja misyjna. Jednym z najważniejszych 
zgromadzeń misyjnych było założone przez św. o. Arnolda 
Janssena w  1875  r. w  Holandii Zgromadzenie Słowa Bożego 

– werbiści (SVD). Pierwsi Ślązacy pojawili się w tym zakonie 
już w latach 90. XIX w., dzięki Domowi Misyjnemu św. Krzyża 
w  Nysie. Doceniono zdolności językowe Ślązaków i  powie-
rzono im tłumaczenie na  języki lokalne modlitewników. Na 
przykład wydawaną na Górze Świętej Anny książeczkę do na-
bożeństw Droga do nieba przetłumaczono pod lokalnym ty-
tułem Djiſono na język ludu Ewe z południowego Togo. Jesz-
cze dzisiaj w  kościołach w  tym kraju można usłyszeć stare 
śląskie pieśni kościelne. Najbardziej charakterystyczna wyda-
je się pieśń Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam śpiewana 
na  „ostatnie pożegnanie”, szczególnie popularna w  diecezji 
katowickiej.

Przed wybuchem I  wojny światowej na  swe pierwsze po-
ważne badania etnologiczne wyjeżdża mieszkaniec Austro-
-Węgier Bronisław Malinowski (1884–1942). Z  pochodzenia 
Polak (na Melanezji uważany za Niemca), jednak w nauce trak-

in the south of Japan (Hakodate, Shiraoi, Biratori). However, 
they had to leave the research field due to the increasing ten-
sion between Russia and Japan12. A few months later (8 Feb-
ruary 1904) war broke out between the two countries.

There were also tragic figures. An example may be 
the drama of Jan Kubary (1846-1896), a participant in the Jan-
uary Uprising, who joined the tsarist Okhrana (secret political 
police in the Russian Imperium), and then fled to Germany 
probably out of fear of revenge from his former fellow insur-
rectionists. In 1868 he went to Micronesia and  until today 
he has been ranked among the most prominent researchers 

of that region. He was the first white visitor ever to some 
of the islands.

In the  second part of  the  19th century, missionary ac-
tions were intensified in  some regions of  Asia. Among 
the most important missionary congregations was the So-
ciety of the Divine Word (SVD) established by Saint Arnold 
Janssen in the Netherlands in 1875. The first Silesians joined 
the order through the Holy Cross Mission Home in Nysa as 
early as in  the  1890s. The  language abilities of  the  Sile-
sians were appreciated and  they were assigned to trans-
late prayer books into local languages. One of  them was 
a  prayer book published at  St. Anne Mountain entitled 
Droga do nieba, which was translated under the local title 

12  W. Sieroszewski, Wśród kosmatych ludzi, Warszawa 1957.

A.F. Ossendowski 
spędził sylwestra 
w Tangali (Gwinea), 
dzisiaj to miejsce  
wygląda zgoła inaczej 
(fot. L. Buchalik)

A.F. Ossendowski 
spent the New 
Year’s Eve in Tangala 
(Guinea); today this 
place looks quite 
different
(picture: L. Buchalik)
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towany jako przedstawiciel antropologii anglosaskiej, twór-
ca teorii badawczej zwanej funkcjonalizmem. Jego prace są 
do dzisiaj aktualne, o czym świadczą cytowania we współcze-
śnie publikowanych poważnych dziełach naukowych. Niestety, 
w polskich muzeach trudno byłoby znaleźć obiekty przez niego 
przywiezione, czy nawet ilustrujące kulturę Trobriandczyków. 

Odrodzenie Polski po I  wojnie światowej otwarło nowy 
rozdział w  historii poznawania świata. Znalazło to odbicie 
m.in. w popularności i liczbie powstałych wówczas opowieści 
podróżniczych. Najpopularniejszą postacią tego okresu jest 
niewątpliwie Ferdynand Antoni Ossendowski (1876–1945), 
pisarz, dziennikarz, podróżnik, antykomunista, działacz po-
lityczny. Podróżował po Azji i  Afryce, czego owocem były 
liczne publikacje. Zasłynął jednak głównie książką Lenin tłu-
maczoną na liczne języki13. Jest to fabularyzowana biografia 
przywódcy rewolucji październikowej oraz niezwykle ostra 
krytyka rewolucji i komunizmu. Po przekroczeniu Wisły przez 
Armię Czerwoną w  styczniu 1945  r. NKWD pilnie poszuki-
wało grobu Ossendowskiego, który zmarł 3 stycznia. Jakby 
nie dowierzając jego śmierci, kazano ekshumować zwłoki, 
które fotografowano, aby się upewnić, czy zajadły wróg Le-
nina na  pewno nie żyje. Na uwagę zasługuje także postać 
jego wieloletniego współpracownika – Kamila Giżyckiego 
(1893–1968), autora książek podróżniczych, kierowanych tak-
że do dzieci i młodzieży. Podróżował on początkowo po Azji 
(jako jeniec znalazł się na  Syberii), a  potem po Afryce. Był 
propagatorem i uczestnikiem polskiego osadnictwa w Libe-
rii, a  w  1939  r. wrócił do  kraju, aby wziąć udział w  walkach 
obronnych. 

Okres II Rzeczypospolitej to także pomysły niektórych 
Polaków na posiadanie w imię rozwoju gospodarczego kraju 
własnych kolonii. Wielu naszych rodaków wyjeżdżało za chle-
bem na różne kontynenty, nigdzie jednak nie skutkowało to 
ostatecznie znaczącym zaludnieniem konkretnego obszaru 
i przekształceniem go w zamorską posiadłość Rzeczypospo-
litej. Powstała Liga Morska i Kolonialna (1918–1953) – maso-
wa organizacja społeczna propagująca zagadnienia morskie 
i  ekspansję kolonialną, której celem było m.in. pozyskanie 
terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski w  Ameryce 
Południowej (Brazylia, Peru) i  Afryce (Liberia, Madagaskar). 
Ze starań tych nic jednak nie wynikło, a efektem ubocznym 
było pogorszenie stosunków z Liberią.

W owym czasie rozpoczynają się też, afiliowane już przy 
polskich jednostkach naukowych, badania prowadzone 
na innych kontynentach, W okresie międzywojennym swoją 
działalność naukową w Egipcie rozpoczyna archeolog Kazi-
mierz Michałowski (1901–1981) – twórca polskiej archeologii 
śródziemnomorskiej. Jako jeden z  nielicznych naukowców 

13 A.F. Ossendowski, Lenin, Poznań 1930.

Djiſono into the language of the Ewe people from south 
Togo. Until this day old Silesian religious songs can be 
heard in  the  churches of  that country. The  most distin-
guishing seems to be the song Today I entrust my soul into 
Your hands sang during funerals and  particularly popular 
in the Katowice diocese.

Before the outbreak of World War I, Bronisław Malinowski 
(1884-1942), a resident of Austria-Hungary, left for his first 
serious ethnological research. A Pole by origin (thought to be 
German by the Melanesians), in science he is seen as a rep-
resentative of  Anglo-Saxon anthropology and  the  creator 
of  the  research theory called functionalism. His works are 
still relevant today, as proven by references in serious con-
temporary scientific works. Unfortunately, it would be hard 
to find objects brought by him or at least illustrating the cul-
ture of the Trobrianders. 

The rebirth of  Poland after World War I  opened a  new 
chapter in the history of world exploration. It was reflected, 
among other things, in the popularity and number of the writ-
ten travel novels at that time. Undoubtedly, the most popu-
lar figure of that period was Ferdynand Antoni Ossendowski 
(1876-1945), a writer, journalist, traveler and anti-communist 
political activist. He traveled through Asia and Africa and re-
corded his experiences in numerous publications. Yet, he is pri-
marily famous for the  book Lenin that was translated into 
many languages13. It is a fictionalized biography of the leader 
of the October Revolution and an extremely sharp criticism 
of revolution and communism. When the Red Army crossed 
the Vistula river in January 1945, the NKVD urgently searched 
for the grave of Ossendowski who died on January 3. As if dis-
believing his death, they ordered the exhumation of his body 
and photographed it to make sure that the virulent enemy 
of Lenin is really dead. Worthy of note is a figure of his long-
time colleague Kamil Giżycki (1893-1968), the author of travel 
books, also for children and teenagers. At first, he traveled 
across Asia (he was in Siberia as a prisoner of war), and then 
Africa. He was a  promoter and  participant of  Polish settle-
ment in Liberia and in 1939 he returned to Poland to take part 
in defensive operations. 

The epoch of  the  Second Republic of  Poland was also 
the  time when some Poles had ideas of  colonization, with 
a view to economic development of their country. Many Poles 
left their country to work on different continents. Nowhere, 
however, did it result in a significant population of a specific 
area or transformation of the land into an overseas dominion 
of the Republic of Poland. The Maritime and Colonial League, 
a mass social organization promoting maritime development 
and  colonial expansion, was established (1918-1953) with 

13 A.F. Ossendowski, Lenin, Poznań 1930.
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miał on także szansę prowadzić swoje badania w  czasach 
PRL-u. Stworzona przez niego polska szkoła archeologii 
łączy wykopaliska i  badania z  pracami konserwatorskimi 
i jeszcze współcześnie uważana jest za wzorcową.

Warto także pamiętać, że w  okresie międzywojennym 
słynne były pierwsze wyprawy globtroterskie: afrykańska 
podróż rowerowa Kazimierza Nowaka14, rajd Krzysztofa Czy-
żewskiego samochodem z  Warszawy, przez Sudan, do  Ca-
petown15 czy Haliny Korolec i  Stanisława Bujakowskiego 
motocyklem z  Druskiennik do  Szanghaju16. Były to jednak 
wyprawy mające przede wszystkim charakter turystyczny. 
Z punktu widzenia polskiej nauki istotniejsze były tereno-
we badania językoznawcze, etnograficzne i  antropologicz-
ne Romana Stopy, prowadzone na  południu Afryki, wśród 
Buszmenów i  Hotentotów (etnonimy – San i  Khoikhoi). 
W  ich efekcie stał się on światowej sławy ekspertem od 
tzw. języków mlaskowych (klikowych). W 1938  r. powstało 
w  Warszawie Polskie Towarzystwo Wypraw Badawczych, 
które miało promować ekspedycje kierowane na  obszary 
pozapolskie. Jedną z  nich była naukowo-alpinistyczna wy-
prawa do Ugandy, w której uczestniczyli Jerzy Loth (antro-
polog), Tadeusz Wiśniewski (botanik) i  Stanisław Gorzu-
chowski (geograf). Jej wyniki zostały opublikowane dopiero 
po wojnie.

Okres II wojny światowej przerwał prowadzenie nawet 
tych nielicznych polskich badań w  obszarach pozaeuropej-
skich. Jednak nie był to tak całkiem czas stracony, wśród 
żołnierzy armii Andersa popularna była bowiem akcja „mu-
zeum w plecaku”. Zachęcano żołnierzy do nabywania obiek-
tów z  odwiedzanych krajów (oczywiście na  miarę żołnier-
skich możliwości) oraz dokumentowania swoich podróży. 
Pielęgnowano nadzieję, że po powrocie do  kraju zabrane 
materiały zasilą polskie muzea. W zbiorach naszej placówki 
znajduje się jeden z takich albumów, stworzony przez żoł-
nierza na szlaku bojowym. Druga wojna światowa rozrzuciła 
Polaków po wielu kontynentach. Powszechnie znane są in-
formacje dotyczące wysiedlania Polaków na  tereny byłego 
Związku Radzieckiego, ale już o polskich uchodźcach w Afry-
ce wiedza jest skromna. Anglicy przygotowali w Afryce obozy, 
[...] w których zgrupowano uchodźców polskich. Kenia, Tanga-
nika, Uganda i Północna Rodezja gościły w tym okresie około 
80  000 Polaków. Były to przeważnie rodziny żołnierzy armii 
Andersa oraz uchodźców, którzy w  okresie działań wojennych 
w 1939 roku opuścili kraj, udając się na tułaczkę przez granicę 
rumuńską17. Z tymi wydarzeniami związany był Jerzy Golcz, 

14 K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, Poznań 2008.
15 K.L. Czyżewski, W afrykańskiej dżungli, buszu i pustyni, Warszawa 1964.
16 H. Korolec-Bujakowska, Mój chłopiec, motor i ja. Z Druskiennik do Szang-

haju 1934–1936, Warszawa 2011.
17 K.L. Czyżewski, W afrykańskiej…, s. 5–6.

the aim of obtaining territories for settlement or colonies for 
Poland in South Africa (Brazil, Peru) and Africa (Liberia, Mada-
gascar). However, these attempts failed and, as a side effect, 
caused a deterioration in relations with Liberia.

 At that time studies conducted on other continents and af-
filiated with the already existing Polish scientific centers be-
gan. During the  interwar period scientific activity in  Egypt 
was undertaken by archeologist Kazimierz Michałowski 
(1901-1981) – the founder of Polish Mediterranean archeology.  
He was among the few scientists who had the opportunity to 
conduct their studies during the time of the Polish People’s 
Republic. His “Polish school of archeology” combines excava-
tions and research with conservation works, and even today 
is considered exemplary.

It is also worth remembering the first globetrotter trips 
undertaken during the  interwar period: the  African bicycle 
trip of  Kazimierz Nowak14, Krzysztof Czyżewski’s car race 
from Warsaw through Sudan to Cape Town15, or the  mo-
torcycle trip of  Halina Korolec and  Stanisław Bujakowski 
from Druskininkai to Shanghai16. These trips, however, were 
mainly touristic in character. From the point of view of Pol-
ish science, more important were language, ethnographical 
and anthropological field studies conducted by Roman Stopa 
in the south of Africa among the Bushmen and Hottentots 
(ethnonyms: San and  Khoikhoi). These studies made him 
an  international expert on the  so-called click (smack) lan-
guages. In 1938 the Warsaw Society of Scientific Expeditions 
was established to promote expeditions outside Poland. One 
of them was a scientific and mountaineering expedition to 
Uganda. Its participants included: Edward Loth (anthropolo-
gist), Tadeusz Wiśniewski (botanist) and  Stanisław Gor-
zuchowski (geographer). The results of the expedition were 
published only after the war.

World War II interrupted even these rare Polish studies 
of  non-European areas. However, the  time was not com-
pletely lost because of  the  action named “museum in  a 
backpack” that was popular among the soldiers of the An-
ders’ army. The  soldiers were encouraged to purchase 
objects from the  visited countries (within their means) 
and document their trips. The hope was that after their re-
turn to the country these items would be acquired by Polish 
museums. Our institution has one of such albums created 
by a soldier along the combat trail. World War II scattered 
Poles over many continents. The  fact of  displacement 
of the Polish people to the territories of the former Soviet 
Union is widely known, but there is hardly any information 

14 K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, Poznań 2008.
15 K.L. Czyżewski, W afrykańskiej dżungli, buszu i pustyni, Warszawa 1964.
16 H. Korolec-Bujakowska, Mój chłopiec, motor i ja. Z Druskiennik do Szang-

haju 1934-1936, Warszawa 2011.
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on Polish refugees in Africa. In Africa the English prepared 
camps

[...]where Polish refugees were brought together. Kenia, Tan-
ganyika, Uganda and  Northern Rhodesia had approximately 
80,000 Poles living there at  that time. These were mainly 
the families of the soldiers of the Anders’ Army and refugees 
who emigrated in 1939 across the Romanian border17. 

Among the people involved in these events was Jerzy Gol-
cz who in  1942 was sent to Uganda, Kenia and Tanzania by 
the Polish emigration authorities to take care of Polish refu-
gees and teach in a Polish museum. He did not limit himself 
to educational activities but he also organized mountaineer-
ing and scientific expeditions including topographic research 
in the massif of the Rwenzori in 1943.

Many of the Polish people did not return to their country 
after the end of military operations. Some of them pursued 
their areas of  interest in  their new homelands as lecturers 
at local universities. Generally, in the early years of the Pol-
ish People’s Republic non-European studies were not con-
ducted. The few missionaries were the only Polish “ambas-
sadors” to remote countries. Not until the 1970’s did Poland 
become open to the outside world. That was when several 
ethnographic expeditions were launched to other conti-
nents. The majority of them were organized and supported 
by the Institute of Ethnology of Adam Mickiewicz University 
in  Poznań. They went to: Afghanistan (1976), India (1976), 
West Africa (1976-1977), the  coast of  the  Gulf of  Guinea 
(1979) and  South America (1981). The  expeditions were or-
ganized by students who were accompanied by a  tutor. 
These enthusiastic young people would go to great lengths 
to organize the expeditions, usually despite a complete lack 
of experience in such undertakings. Today, many participants 
of  the  expeditions are university scientists – a  new gen-
eration of  scholars engaged in  non-European research. At 
that time the National Museum in Szczecin was very active 
in the conduct of archeological works with the aim of discov-
ering the capital of the medieval state Mali (studies by Prof 
Władysław Filipowiak – 1926-2014). Later on, the  Depart-
ment of Non-European Cultures, which was set up at  that 
Museum and managed by Jacek Łapott, participated in sever-
al ethnographic expeditions (organized together with Adam 
Mickiewicz University in Poznań, the University of Warsaw 
and the University of Wrocław), with a view to conducting 
research and obtaining exhibit items for museums. This has 
made the National Museum in Szczecin a leading Polish mu-
seum of African profile.

This publication is mainly targeted at an audience interest-
ed in the discussed topic. Yet, it presents exploration by Poles 

17  K.L. Czyżewski, “W afrykańskiej…, p. 5-6.

który jesienią 1942 r. został przez polskie władze emigracyjne  
wysłany do  Ugandy, Kenii i  Tanzanii, gdzie opiekował się 
polskimi uchodźcami i uczył w polskim liceum. Nie ograni-
czał się do działalności edukacyjnej, prowadził także wypra-
wy alpinistyczne i naukowe, w tym w 1943 r. badania topo-
graficzne w masywie Ruwenzori.

Po zakończeniu działań wojennych wielu Polaków nie 
wróciło do kraju, a niektórzy z nich kontynuowali swoje za-
interesowania w nowych ojczyznach, będąc wykładowcami 
lokalnych uniwersytetów. Natomiast we wczesnym PRL-u 
nie prowadzono zasadniczo badań pozaeuropejskich. Je-
dynymi polskimi ambasadorami w  odległych krajach byli 
nieliczni misjonarze. Otwarcie na świat nastąpiło dopiero 
w latach 70. Wtedy też na obce kontynenty wyjechało kil-
ka ekspedycji etnograficznych. Najwięcej ich zorganizował 
lub pomagał w ich tworzeniu Instytut Etnologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były to wyprawy 
kierowane do  Afganistanu (1976), Indii (1976), Afryki Za-
chodniej (1976–1977), Zatoki Gwinejskiej (1979) i  Ameryki 
Południowej (1981). Ekspedycje te były organizowane przez 
studentów, którym towarzyszył opiekun naukowy. To wła-
śnie ci młodzi ludzie, niesieni zapałem, podejmowali trud 
organizacyjny, najczęściej nie mając żadnego doświadcze-
nia w tego typu przedsięwzięciach. Dzisiaj wielu uczestni-
ków tych wypraw jest naukowcami na różnych uczelniach, 
stanowiąc nowe pokolenie uczonych prowadzących bada-
nia pozaeuropejskie. W  owym czasie dużą aktywnością 
wykazało się także Muzeum Narodowe w Szczecinie, pro-
wadząc prace archeologiczne, których celem było odkry-
cie stolicy średniowiecznego państwa Mali (badania prof. 
Władysława Filipowiaka – 1926–2014). Później utworzony 
w  tym muzeum, a  kierowany przez Jacka Łapotta Dział 
Kultur Pozaeuropejskich uczestniczył w  kilku wyprawach 
etnograficznych (organizowanych wspólnie z Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetem 
Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim), których ce-
lem było prowadzenie badań i  pozyskiwanie eksponatów 
dla muzeów. Dzięki tym działaniom Muzeum Narodowe 
w Szczecinie stało się czołowym polskim muzeum o profi-
lu afrykanistycznym.

Niniejsza publikacja jest kierowana szczególnie do widza 
zaintrygowanego poruszanym tematem. Przybliżamy w niej 
jednak poznawanie przez Polaków starego świata, jako że 
na wystawie dominują zbiory z Afryki i Azji. Omawiając te-
mat polskich peregrynacji pozaeuropejskich, trudno byłoby 
pominąć pracę misjonarzy, którzy docierali do  najodleglej-
szych zakątków ziemi, a których relacje niejednokrotnie są 
jedynymi źródłami informacji na  temat zamieszkujących 
tam ludów. 

Jak już wspomniano, narracja wystawy kończy się na cza-
sach nam współczesnych, stanowiąc zatem otwartą księgę, 
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of the old world, since the exhibition is dominated by the col-
lections from Africa and  Asia. In the  discussion concerning 
peregrinations of  Poles outside Europe one cannot overlook 
the work of missionaries who went to the most remote cor-
ners of the world and whose reports are often the only source 
of information on the peoples living there. 

As already said, the narration of the exhibition stops in con-
temporary times, thus being an open book, or an unfinished 
story which may, with the passing of time, incorporate new 
events and figures important to the international science. 

The decision to share the multimedia on the Internet made 
“The Polish Way of Learning the World” a widely envisioned 
project and the exhibition became its flagship.

niedokończoną opowieść, w  której wraz z  upływem czasu 
mogą i będą się pojawiać nowe wydarzenia i znaczące w na-
uce światowej postaci.

Decyzja o udostępnieniu zasobu multimediów w interne-
cie spowodowała, że „Polskie poznawanie świata” stało się 
szeroko zakrojonym projektem, a  sama wystawa jego wi-
zytówką.
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SOMMAIRE

Dès sa fondation le musée municipal de Żory adressait son intérêt à des cultures extra-européennes. Son domaine prin-
cipal de l’exploitation scientifique est l’Afrique de l’Ouest. Des expositions « exotiques » étant très populaires parmi les 
visiteurs l’on a proposé une exposition permanente « Une connaissance polonaise du monde » réalisée dans le nouveau siège 
du musée. 

La narration se déroule dans deux espaces: un espace réel, où un visteur entre et un espace multimédial, auquel il peut 
accéder virtuellement avec l’equipment mis en place. L’espace réel est construit dans un système de scénographie, malheure-
sement, restreint dans ses dimensions. Les présentations multimediales dépassent cet espace réel et permettent à enrichir 
l’exposition de nouvelles matières. L’exposition matérielle ne présente que quelques régions culturelles et personnes y liées. 
L’exposition multimédiale en présente plus car elle est crée d’une façon qui permet à l’actualiser constamment. Elle est 
prête à visiter mais en même temps elle reste ouverte à de nouvelles matières. L’exposition sera enrichie succesivement en 
nouveaux personnages d’explorateurs et  découvreurs. Le musée tient à créer – en coopération avec des centres scientifiques 
– une base de données sur la recherche des cultures extraeuropéennes menée par les Polonais. L’actualisation va comprendre 
la recherche contemporaine et d’un passé proche car la connaissance des explorateurs d’un passé est déjà bien documentée.
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PL ANG

POLISH 
DREAMS 
AND COLONIZATION 
PLANS1 

Polish interest in  non-European areas is very old. Much 
has been written on Benedykt Polak and his trips to the East, 
on our exploration of the world, economic and political emi-
gration, settlement, scientific peregrinations, hunting expe-
ditions, etc.2. Our colonization activities have also received 
a lot of attention3. Among the publications devoted to Pol-

1  The subject is exceptionally broad. For obvious reasons the present text 
may only emphasize the most important themes. They have been discussed 
at length by: M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej, Warszawa 2005; idem, 
Dyskurs Kolonialny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010; idem, Spisek 
plantatorów, „Przegląd Tygodniowy, 1988, no. 3, (7.01), p.10; T. Białas, Liga Mor-
ska i Kolonialna 1930-1939 Gdańsk 1983; A. Kuczyński, Polskie Opisanie Świata, 
vol. 1, Wrocław 1994; vol. 2, Wrocław 1997; W. Słabczyński, Polscy podróżnicy 
i odkrywcy, wydanie II zmienione, Warszawa 1988; A. Nadolska-Styczyńska, 
Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działania popularyzatorskie 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wrocław 2005.

2  See, for example: A. Kuczyński, Polskie....; W. Słabczyński, Polscy....
3 These were both works that discussed emigration and  colonial issu-

es and publications related to Polish travels. The motifs concerning colonial 

A post-doctoral degree holder, ethnologist, museologist, assistant professor 
in  the  Ethnology and Cultural Anthropology Department of the History Stu-
dies Department, Nicolaus Copernicus University in Toruń. She is the author 
of numerous exhibitions devoted to Non-European cultures, as well as articles 
and books in the history of Polish ethnology, Non-European issues and ethno-
graphic museology. An editor and co-editor of four joint publications in the field 
of ethnology.

Doktor habilitowany, etnolog, muzeolog, adiunkt w Katedrze Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  Autorka licznych wystaw poświęconych kulturom poza-
europejskim, artykułów i książek z zakresu historii polskiej etnologii o tematy-
ce pozaeuropejskiej i muzealnictwa etnograficznego. Redaktor i współredaktor 
czterech publikacji zbiorowych z zakresu etnologii. 

POLSKIE 
MARZENIA 
I PLANY 
KOLONIALNE1

Polskie zainteresowania obszarami pozaeuropejskimi się-
gają bardzo dawnych czasów. Napisano już wiele o Benedykcie 
Polaku i jego podróży na Wschód, o naszym poznawaniu świa-
ta, wędrówkach za chlebem, emigracjach politycznych, osadni-
czych, peregrynacjach naukowych, wyprawach łowieckich itd.2. 
Sporo pisano także o naszych działaniach kolonialnych3. Pośród 

1 Temat jest wyjątkowo obszerny. Z  przyczyn oczywistych w  niniejszym 
tekście możliwe jest jedynie zaakcentowanie jego najważniejszych wątków. 
Obszernie na  ten temat pisali m.in.: M.A. Kowalski, Kolonie Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2005; idem, Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
2010; idem, Spisek plantatorów, „Przegląd Tygodniowy”, 1988, nr 3, (7.01), s. 10; 
T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983; A. Kuczyński, Polskie 
opisanie świata, t. 1, Wrocław 1994; t. 2, Wrocław 1997; W. Słabczyński, Polscy 
podróżnicy i odkrywcy, wydanie II zmienione, Warszawa 1988; A. Nadolska-Sty-
czyńska, Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działania populary-
zatorskie Ligi Morskiej i Kolonialnej, Wrocław 2005. 

2 Porównaj m.in.: A. Kuczyński, Polskie….; W. Słabczyński, Polscy….
3 Były to zarówno prace omawiające zagadnienia emigracyjno-kolonialne, 

jak i  publikacje dotyczące polskiego podróżnictwa. Wątki dotyczące zaintere-

Anna Nadolska-Styczyńska
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ish colonization ideas several are worthy of notice. In 1983, 
following a  series of articles, a  work by Tadeusz Białas 
Liga Morska i Kolonialna 1930-1939 [The Maritime and Co-
lonial League] was published. It presented the  history, ac-
tivities and social role of that association4. Chronologically, 
the next was a book entitled Ludy zamorskich lądów. Kultury 
pozaeuropejskie a działania popularyzatorskie Ligi Morskiej i 
Kolonialnej [The peoples of overseas lands. Non-European 
cultures and promotional activities of the Maritime and Colo-
nial League]. It dealt with the promotional aspects of the ac-
tivities undertaken by that association5. In recent years two 
books by the recently deceased Marek Arpad Kowalski were 
published. They put the subject of Polish colonization ideas 
in a much wider social and political perspective6. The afore-
mentioned studies that are based on interwar archive re-
cords and publications complement one another and serve 
as basic reference material for the present text7.

Polish colonial activity was considerably different in  its 
nature and scope from West European territorial expansion 
to other continents. Therefore, it is good to start by taking 
a closer look at the following terms: a colony, colonial, colo-
nist, colonialism and colonization.

The Great Dictionary of the  Polish Language provides 
the following definitions: A colony:

• a group of people of the  same nationality residing 
in a specific area of a foreign county,

• a state’s foreign estate, which is politically dependent 
and economically exploited by that state,

• in antiquity: a  Greek, Phoenician or Roman trade or 
farming settlement established on a  foreign land 
and subordinate to a metropolis8.

The term “colonial” means:
• connected with a  colony – a  state’s foreign estate, 

which is politically dependent and  economically ex-
ploited by that state,

interests can also be found in the  literature discussing emigration issues 
and foreign policy of Poland during the  interwar period. See, for example: 
Halina Janowska, Emigracja zarobkowa z Polski, 1918-1939, Warszawa 1981; 
Polonia w Ameryce Łacińskiej eds. Zbigniew Dobosiewicz i Waldemar Rómel, 
Lublin 1977.

4 T. Białas, Liga....
5 A. Nadolska-Styczyńska, Ludy....
6 The former , Kolonie Rzeczypospolitej [The colonies of the Republic of 

Poland] is aimed for general public. The  latter – Dyskurs kolonialny Drugiej 
Rzeczypospolitej [The Colonial Discourse of the  Second Republic of Poland] 
is a scientific publication. It is noteworthy that the author had published his 
opinions earlier in the press. See: M. A. Kowalski, Kolonie...; idem, Dyskurs...; 
idem, Spisek plantatorów, „Przegląd Tygodniowy, 1988, no. 3, (7.01), p.10.

7 M.A. Kowalski, Kolonie....; idem, Dyskurs..., T. Białas, Liga..., A. Nadolska-
-Styczyńska, Ludy....

8 http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=22987&id_znacze-
nia=4920273&l=12&ind=0 (access 8. 07. 2015)

publikacji poświęconych polskim ideom kolonialnym warto mieć 
na uwadze kilka opracowań książkowych. W roku 1983 ukazała 
się, poprzedzona kilkoma artykułami, praca Tadeusza Białasa: 
Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, ukazująca historię, działania 
i społeczną rolę tego stowarzyszenia4. Kolejna, chronologicznie 
rzecz ujmując, była publikacja Ludy zamorskich lądów. Kultury 
pozaeuropejskie a działania popularyzatorskie Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej, traktująca o popularyzatorskich aspektach działalności 
tego stowarzyszenia5. Natomiast w ostatnich latach ukazały się 
dwie książki zmarłego niedawno Marka Arpada Kowalskiego, 
które ujęły tematykę polskich idei kolonialnych w znacznie szer-
szym, społeczno-politycznym zakresie6. Wymienione powyżej, 
oparte na archiwaliach i publikacjach okresu międzywojennego 
opracowania uzupełniają się i stanowią podstawową bazę źró-
dłową niniejszego tekstu7.

Polska aktywność kolonialna znacząco odbiegała w  swoim 
charakterze i  rozmiarach od zachodnioeuropejskiej ekspansji 
terytorialnej na inne kontynenty. Warto zatem na wstępie przyj-
rzeć się bliżej terminom: kolonia, kolonialny, kolonista, kolonia-
lizm i kolonizacja.

Wielki Słownik Języka Polskiego podaje następujące wyja-
śnienia: „kolonia” to:

• grupa ludzi tej samej narodowości zamieszkałych na okre-
ślonym obszarze w obcym kraju,

• zagraniczna posiadłość jakiegoś państwa, zależna od nie-
go politycznie i eksploatowana gospodarczo,

• w starożytności grecka, fenicka lub rzymska osada handlo-
wa bądź rolnicza, założona na obcym terenie i podporząd-
kowana metropolii8.

Termin „kolonialny” natomiast oznacza:
• związany z  kolonią – zagraniczną posiadłością jakiegoś 

państwa, zależną od niego politycznie i eksploatowaną go-
spodarczo.

Z pojęciem tym są powiązane kolejne hasła: kolonialny rząd 
i kolonialne podboje9. „Kolonista” jest natomiast określany jako:

sowań kolonialnych można także odnaleźć w  literaturze dotyczącej zagadnień 
emigracyjnych i  polityki zagranicznej Polski okresu międzywojennego. Porów-
naj m.in.: Halina Janowska, Emigracja zarobkowa z Polski, 1918–1939, Warszawa 
1981; Polonia w Ameryce Łacińskiej red. Zbigniew Dobosiewicz i Waldemar Róm-
mel, Lublin 1977.

4 T. Białas, Liga….
5 A. Nadolska-Styczyńska, Ludy….
6 Pierwsza, Kolonie Rzeczypospolitej, ma charakter popularny. Druga – Dys-

kurs kolonialny Drugiej Rzeczypospolitej jest publikacją naukową. Warto wspo-
mnieć, że autor ten drukował też wcześniej swoje przemyślenia na  łamach 
prasy. Porównaj: M.A. Kowalski, Kolonie….; idem, Dyskurs…; idem, Spisek planta-
torów, „Przegląd Tygodniowy”, 1988, nr 3 (7.01), s. 10.

7 M.A. Kowalski, Kolonie….; idem, Dyskurs…, T. Białas, Liga…, A. Nadolska-
-Styczyńska, Ludy….

8  http://w w w.wsjp .p l/ index .php?id_hasla=22987&id_znacze-
nia=4920273&l=12&ind=0 (dostęp: 8.07.2015)

9 Ibidem.
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There are other entries related to that term: a  colonial 
government and colonial conquest9. 

A colonist is defined as:
• a person who settled in a colony – a state’s foreign es-

tate, which is politically dependent and  economically 
exploited by that state.

PWN Encyclopedia defines the word colonialism as follows:
• a historical phenomenon involving taking and  main-

taining political and economic control by one group of 
countries of another group of counties in order to ex-
ploit them10.

It is then apparent that the notion of a colony may be con-
sidered from at least two aspects11. Undoubtedly, the first is 
related to a group of people who settled (for a short period 
or permanently) outside of their own country. According to 
the second definition, it is an area belonging to a larger coun-
try located outside the  boundaries of that area and  domi-
nated both economically and politically by the larger country. 
Colonization means activities taken in order to gain control 
over a foreign area.

It was the first aspect that absolutely dominated the his-
tory of Polish interest in non-European territories. Yet, there 
was also an idea of finding land for Polish settlement in or-
der to rebuild Polish statehood outside of the homeland that 
was torn apart by the partitions. In our history we also had 
cases of individual actions that brought control, albeit at 
times questionable and temporary, over the overseas terri-
tories to their initiators. Let us take a  closer look at these 
actions.

The repressions inflicted on Polish society after the Janu-
ary Uprising caused shock and resulted in a gradual loss of 
hope for the recovery of own state. Little by little all the au-
thorities of the Congress Kingdom of Poland were liquidated 
and in 1881 a Tsar’s order was passed which allowed imposing 
a state of emergency and gave unlimited power to the gov-
ernor general. In the 1860s increasingly intensified Russifica-
tion of Poland was begun and laws were passed that led to 
the destruction of Polish education, while subsequent Rus-
sian orders prevented attempts by the Church to maintain 
Polish national identity. Repressions also affected the areas 
of economy and administration12.

9 Ibidem.
10 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3924014/kolonializm.html (dostęp 

8.07.2015).
11 It was pointed out both by the  authors writing about Polish travels 

and  explorations of foreign lands and  about Polish colonial ideas. See, for 
example: M. Paradowska, Polacy w Ameryce Południowej, Warszawa 1977; 
A. Kuczyński, Polskie...; T. Białas, Liga...; M. A. Kowalski, Kolonie…; A. Nadol-
ska-Styczyńska, Liga....

12 Post-uprising repressions are discussed extensively in historical stu-
dies. See, for example: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1975.

• osoba, która osiedliła się na terenie kolonii – zagranicznej 
posiadłości jakiegoś państwa, zależnej od niego politycznie 
i eksploatowanej gospodarczo.

Z kolei Encyklopedia PWN tak definiuje słowo „kolonializm”:
• zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzyma-

niu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad 
innymi w celu ich eksploatacji10. 

Widać zatem, że pojęcie kolonii można rozpatrywać w co naj-
mniej dwóch aspektach11. Pierwszy dotyczy niewątpliwie grupy 
ludzi, którzy osiedli na jakiś czas (na okres krótki lub docelowo) 
poza własnym krajem. W drugim rozumieniu to obszar stano-
wiący posiadłość jakiegoś większego państwa, leżący poza jego 
granicami i  zdominowany przez nie gospodarczo i  politycznie. 
Natomiast kolonizacja to właśnie działania podjęte w celu pod-
porządkowania sobie jakiegoś zagranicznego obszaru.

W dziejach polskiego zainteresowania terenami pozaeuro-
pejskimi bezwzględnie dominował pierwszy aspekt. Jednakże 
mieliśmy także do czynienia z ideą znalezienia ziemi pod polskie 
osadnictwo, u której podłoża leżała chęć odbudowania polskiej 
państwowości poza obszarem rozdartej rozbiorami ojczyzny. 
Mieliśmy też w  swojej historii przypadki indywidualnych akcji, 
które przyniosły zainteresowanym pewną, czasem wątpliwą 
i chwilową, władzę nad zamorskimi terytoriami. Przyjrzyjmy się 
tym działaniom bliżej.

Represje, jakie dotknęły społeczeństwo polskie po powsta-
niu styczniowym, wywołały szok i powoli prowadziły do utraty 
nadziei na odzyskanie własnego państwa. Stopniowo likwidacji 
uległy wszystkie jednostki rządowe Królestwa, a  w  roku 1881 
wprowadzono ukaz carski dopuszczający możliwość wprowa-
dzania stanu wyjątkowego, który dawał generałowi-gubernato-
rowi nieograniczoną władzę. Już w latach 60. XIX w. rozpoczęto 
stale pogłębianą akcję rusyfikacji kraju, wprowadzano akty 
prowadzące w  sposób jednoznaczny do  zagłady polskiego 
szkolnictwa, a kolejne rosyjskie ukazy uniemożliwiły działania 
Kościoła w  zakresie podtrzymywania polskości i  myśli 
narodowej. Represje dotknęły także sfer gospodarczych 
i administracyjnych12.

Atmosfera rozpaczy i  przygnębienia, jaka zapanowała 
w  kraju, zwróciła uwagę społeczeństwa w  stronę osiągnięć 
polistopadowej Wielkiej Emigracji. Wróciły hasła zorgani-
zowania namiastki państwa polskiego poza krajem. Ta idea 

10 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3924014/kolonializm.html (dostęp: 
8.07.2015).

11 Zwracali na  to uwagę autorzy zajmujący się zarówno polskim podróż-
nictwem i  poznawaniem obcych lądów, jak i  polskiej myśli kolonialnej. Po-
równaj m.in.: M. Paradowska, Polacy w Ameryce Południowej, Warszawa 1977; 
A. Kuczyński, Polskie…; T. Białas, Liga…; M.A. Kowalski, Kolonie…; A. Nadolska-
-Styczyńska, Liga…. 

12 Represje popowstaniowe zostały kompleksowo omówione w opracowa-
niach historycznych. Porównaj m.in.: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, 
Warszawa 1975.
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The atmosphere of despair and depression that prevailed 
in  the  country drew society’s  attention to the  achieve-
ments of the  Great Emigration after the  November Upris-
ing. Calls for the organization of a semblance of the Polish 
state beyond the boundaries of the country could be heard 
again. That idea was based on the  conviction that Polish 
emigration was political and  not economic and  on the  be-
lief in the role that the Polish emigrants had to fulfill. It was 
their task to remind Europe of the importance of Poland to 
the history of the continent and of the harm suffered by our 
nation13. At the turn of the 1860s and 1870s the idea of creat-
ing colonies outside Poland was spoken about with increas-
ing openness. The colonies were to provide people who val-
ued freedom most with the opportunity to live together far 
from the partitioners14. They were intended as a safe place, 
far from potential repressions, allowing undisturbed activ-
ity of conspirators, associations, etc. They were supposed 
to be the center of political thought and the beginnings of 
military forces. These remote foreign territories were to be-
come a  stronghold of independence because liberation of 
Poland was expected to come from there, under opportune 
circumstances15. Just as important was the  conviction that 
there, in  these far countries, centers would be established 
that would nourish Polish traditions and  collect money for 
the  rebuilt of an  independent state. Referring to the  pre-
vailing mood in  the Prussian territory, Wojciech Wrzesiński 
underlines the essence of that national motif and adds that 
these centers were assumed to comprise representatives of 
all the annexed territories, to establish Polish political insti-
tutions, and  maintain some political independence within 
the  limits of a  state accepting Polish settlers16. It offered 
a chance for the creation of the foundations of future state 
organization and for the upbringing of a new and progres-
sive generation. On 13 January 1865 “Dziennik Polski” wrote 
that such activities would, among the  other things, “pro-
vide us with a quiet orphanage and at least a  reminder of 
our homeland”17. Not everyone was enthusiastic about these 
ideas. In the discussion carried out by Wojciech Wrzesiński 
in “Dziennik Poznański” numerous critical opinions were ex-
pressed concerning the risks inherent in leading the national 
activity out of Poland and the resultant abatement of such 

13 W. Wrzesiński, Polacy Zaboru Pruskiego wobec wychodźstwa (1870–
1914), w: Wychodźstwo a kraj. Studia historyczne, eds. K. Groniowski i W. Stan-
kiewicz, Warszawa 1981 p. 10-11. Based on selected press articles, the author 
of the publications analyses in great detail the  issue of the attitude of va-
rious small circles under Prussian territory towards the question of political 
and economic emigration.

14 M.A. Kowalski, Kolonie…, p. 231-232.
15 Ibidem.
16 W. Wrzesiński, Polacy..., p. 11.
17  Ibidem, p. 12.

była podpierana przekonaniem o  politycznym, a  nie gospo-
darczym charakterze polskiej emigracji oraz o  roli, jaką Po-
lacy na wychodźstwie mają do odegrania. Ich zadaniem było 
bowiem przypominanie Europie zarówno o znaczeniu Polski 
w  historii kontynentu, jak i  o  doznanych przez nasz naród 
krzywdach13. Na  przełomie lat 60. i  70. XIX w. coraz głośniej 
mówiono o  potrzebie tworzenia poza Polską kolonii mogą-
cych umożliwić skupienie  z dala od zaborców ludzi, dla któ-
rych wolność była celem dominującym14. O stworzeniu miejsca 
bezpiecznego, bo oddalonego od potencjalnych represji, miejsca 
swobodnej działalności spiskowców, stowarzyszeń itd. Miało 
to być centrum myśli politycznej i  zaczątków sił wojskowych. 
Te obce, dalekie terytoria miały się stać przyczółkiem niepod-
ległości, to stamtąd bowiem, w sprzyjających okolicznościach, 
miało nadejść wyzwolenie kraju15. Nie bez znaczenia było prze-
konanie, że w tych dalekich krajach powstaną ośrodki pielęgnu-
jące polskie tradycje oraz zbierające fundusze na  odbudowę 
niepodległego państwa. Wojciech Wrzesiński, w  odniesieniu 
do nastrojów panujących w zaborze pruskim, podkreśla istotę 
tego właśnie narodowego motywu, dodając, że zakładano po-
łączenie w tych ośrodkach przedstawicieli wszystkich zaborów, 
tworzenie polskich instytucji politycznych, utrzymanie pewnej 
niezależności politycznej w  ramach państwa przyjmującego 
polskich osadników16. Dawało to szanse stworzenia podwalin 
przyszłej organizacji państwowej oraz wychowania nowego, 
postępowego pokolenia. „Dziennik Polski” z 13 stycznia 1865 r. 
pisał m.in., że takie działania dałyby nam przytułek swobodny 
i  choć przypomnienie własnej ojczyzny17. Nie wszyscy podcho-
dzili do  tych pomysłów entuzjastycznie. W  omawianej przez 
Wojciecha Wrzesińskiego, a prowadzonej na łamach „Dzienni-
ka Poznańskiego” dyskusji padały także liczne opinie krytycz-
ne, wskazujące na zagrożenie wyprowadzenia z Polski działań 
o charakterze narodowym, a tym samym ich osłabienia na tere-
nie kraju. Wskazywano również nierealność założenia, że któreś 
niezależne państwo zezwoli na  utworzenie na  swoim teryto-
rium zwartej i licznej kolonii obejmującej grupę narodową o kon-
kretnych ambicjach politycznych18. 

Idea Polski poza krajem nie była nowa i skupiała rozmaitych 
ludzi. Podobne hasła, a nawet działania podejmowali już wcze-
śniej polscy uchodźcy19. W naszych dziejach znane są przypadki 

13 W. Wrzesiński, Polacy zaboru pruskiego wobec wychodźstwa (1870–1914), 
w: Wychodźstwo a kraj. Studia historyczne, red. K. Groniowski i W. Stankiewicz, 
Warszawa 1981, s. 10–11. Autor publikacji, opierając się na wybranych artykułach 
prasowych, omawia problematykę stosunku rozmaitych środowisk zaboru pru-
skiego do zagadnienia emigracji zarówno politycznej, jak i zarobkowej.

14 M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 231–232.
15 Ibidem.
16 W. Wrzesiński, Polacy…, s. 11.
17 Ibidem, s. 12.
18 Ibidem, s. 13.
19 M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 147–196, 203–212, 217–224, 229-236; W. Słab-
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activity in the country. The assumption that any of the  in-
dependent states would allow a large and close-knit colony, 
including a national group with specific political ambitions to 
be created on its territory, was considered unrealistic18. 

The idea of Poland beyond the  boundaries that was 
shared by different people was not new. Polish refugees had 
had similar motives and  had even initiated similar actions 
before19. Our history has seen cases of Poles who owned 
small overseas lands. Claims about their political and  na-
tional character should rather be considered as the effect of 
the legend concocted later by supporters of the idea of Polish 
colonies. A noteworthy figure is Maurycy August Beniowski 
who in  the  1770s was awarded the  title of the Emperor of 
Madagascar. According to a  treasured story he was look-
ing for the place for “New Poland” on that island. In fact, he 
would limit himself to the plans concerning Polish settlement 
on the lands that were subordinate to him. In the 1840s, af-
ter the  November Uprising, Adam Piotr Mierosławski (the 
younger brother of the dictator of the Uprising), in recogni-
tion of his wartime merits, became the owner of the New 
Amsterdam island in the Indian Ocean. Yet, he had no plans 
to establish a place for the reconstruction of Polish statehood 
in the territory that was subordinate to France. An interest-
ing and noteworthy event was the so-called Bajkal Insurrec-
tion of 1866. It was organized by a group of builders of Bajkal 
roads and led by Narcyz Celiński and Gustaw Szaramowicz. 
The insurgents planned to free the Poles imprisoned in that 
area and go to China. After the fights they conquered small 
territories where they proclaimed the “New Poland”. The bid 
lasted no longer than two months and was foredoomed to 
failure20. Still, the uprising received a lot of publicity abroad 
due to desperation of the fighters and their propagated na-
tional ideas21.

An extravagant and irrational idea, even at that time, was 
the  intention of Piotr Wereszczyński to create Polish terri-
tory on the Pacific islands. In 1875 he published a brochure 
entitled: An open letter concerning the  establishment of 
an independent Polish settlement in the Oceania. It presented 
the main theses of his project. He believed that the grow-
ing Polish emigration should be managed for the benefit of 
the country. Thus, a colony of free people had to be created, 
far from the partitioners, conspiracies, unreliable superpow-
ers and social conflicts. The “New Poland” was intended as 
a  farming settlement, initially consisting of 500 to 1000 

18 Ibidem, p. 13.
19 M.A. Kowalski, Kolonie….p. 147-196, 203-212, 217-224, 229-236; W. Słab-

czyński, Polscy..., p.169-173, 336-337.
20 Also due to the lack of unity of aspirations among Polish exiles. See: S. 

Kieniewicz, Historia..., p. 266-267.
21  M.A. Kowalski, Kolonie…, p. 224-226.

posiadania przez Polaków niewielkich terytoriów zamorskich. 
Opowieści o ich polityczno-narodowym charakterze należy jed-
nak raczej uznać za efekt legendy, budowanej przez później-
szych zwolenników idei polskich kolonii. Należy tutaj wspomnieć 
o Maurycym Auguście Beniowskim, który w latach 70. XVIII w. 
zyskał tytuł cesarza Madagaskaru. Według pielęgnowanej 
opowieści poszukiwał na tej wyspie miejsca dla „Nowej Polski”. 
W rzeczywistości jednak ograniczał się do planów dotyczących 
polskiego osadnictwa na podległych mu terenach. Po powstaniu 
listopadowym Adam Piotr Mierosławski (młodszy brat dyktato-
ra powstania) został w latach 40. XIX w., w wyniku swoich za-
sług wojennych, właścicielem wyspy Nowy Amsterdam na Oce-
anie Indyjskim. Nie miał on jednak w planach tworzenia na tym 
podległym Francji terenie miejsca pod odbudowę polskiej pań-
stwowości. Interesującym i wartym zapamiętania wydarzeniem 
było natomiast tzw. powstanie zabajkalskie z  roku 1866. Jego 
organizatorami była grupa budowniczych zabajkalskich dróg, 
a przywódcami Narcyz Celiński oraz Gustaw Szaramowicz. Po-
wstańcy planowali oswobodzenie więzionych w  tym rejonie 
Polaków i przedostanie się do Chin. Po walkach zdobyli pewne 
niewielkie tereny, na których proklamowali „Nową Polskę”. Ca-
łość tego zrywu zbrojnego trwała niecałe dwa miesiące i była 
z góry skazana na niepowodzenie20. Powstanie odbiło się jednak 
na świecie głośnym echem właśnie ze względu na desperację 
bojowników i głoszone hasła narodowe21.

Pomysłem wyjątkowym i zupełnie, nawet jak na ówczesne 
czasy, szalonym była koncepcja stworzenia terytorium Pol-
ski na wyspach Pacyfiku; jej autorem był Piotr Wereszczyński. 
W  roku 1875 wydał on broszurę zatytułowaną: List otwarty 
względem założenia osady polskiej niezależnej w Oceanii. Zamie-
ścił w niej podstawowe tezy swojego projektu. Uważał, że roz-
wijającą się Polską emigrację należy ukierunkować z pożytkiem 
dla kraju. Trzeba zatem stworzyć kolonię ludzi wolnych, daleką 
od zaborcy, spisków, niesłownych mocarstw i  konfliktów spo-
łecznych. Owa „Nowa Polska” miała być osadą rolniczą, liczącą 
początkowo od 500 do 1000 osób, która miała się sukcesywnie 
rozwijać, a potencjalnie stać się miejscem przesiedlenia całego 
narodu polskiego. Terenem, który wybrał na  przeprowadzenie 
akcji, była Nowa Gwinea. P. Wereszczyński wychodził z założe-
nia, że mocarstwa podzieliły między siebie niemal cały świat, ale 
wśród miejsc wolnych od osadnictwa zachowały się wyspy Pa-
cyfiku. Wybrał zatem Nową Gwineę, traktując ją jako wyspę ni-
czyją22. Liczył na poparcie Zachodu, wskazując na coraz większą 

czyński, Polscy…, s. 169–173, 336–337.
20 Także ze względu na brak jedności dążeń polskich zesłańców. Porównaj: 

S. Kieniewicz, Historia…, s. 266–267.
21 M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 224–226.
22 Papuasi lub Melanezyjczycy nie byli wówczas uważani za „właścicieli” wy-

spy i nie byli w tych projektach brani pod uwagę. Szerzej na temat tego projektu 
pisał M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 231–242. Artykuł poświęcony projektowi za-
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people, and gradually growing in number. Possibly, it was to 
become a place for relocation of the whole Polish nation. His 
selected area was New Guinea. Piotr Wereszczyński assumed 
that the superpowers divided nearly the whole world among 
themselves but the  Pacific islands were among the  lands 
that remained free. Hence, he chose New Guinea as a  no-
man’s-island22. He counted on the  support of the  West 
drawing attention to the  intensifying expansion of Russia 
in those regions of the world and the necessity to maintain 
balance of international powers in  the  acquisition of new 
territories. Yet, no one treated his projects seriously. He did 
earn the  interest of some (two, to be precise) people from 

the  United States, however, with the  pas-
sage of time they withdrew from the project 
and  suggested that the  Polish settlement 
could possibly be moved to California23.

Such was the atmosphere in which an idea 
to organize the  First Polish Scientific Expe-
dition to Africa originated24. It was created 
and  followed up by Stefan Szolc Rogoziński. 
The expedition was assumed to be scientific 
and exploratory in nature. Still, some political 

and national threads of the undertaking could 
also be identified. Later on they were used 
in the mottoes that represented Polish aspi-
rations to acquire lands in Africa.

The author of the  idea was born in  Ka-
lisz where his father Ludwik August Adolf 
Scholtz, a  German by origin, ran a  very suc-
cessful textile factory. The traveler’s mother, 

22 At that time the  Papuans and  Melanesians were not considered 
the “owners” of the island and were disregarded in those projects. The topic 
is discussed extensively by M. A. Kowalski in Kolonie…,p. 231-242. An article 
on that topic was also published in 1933 in “Morze”: Projekt Wereszczyńskie-
go założenia kolonji polskiej w Oceanii [A Project by Wereszczyński to establish 
a Polish colony in Oceania], „Morze” 1933, coll. 3, p. 19-22.

23 M.A. Kowalski, Kolonie…, p. 241.
24 There were numerous studies regarding the expedition. The reports of 

its participants were a valuable source of information, too. See, for example: 
L. Janikowski, Wspomnienia z podróży afrykańskich w latach 1882-1886, „Mo-
rze”, 1933, coll. 1. p. 25; idem, Wspomnienia z ekspedycji Szolca-Rogozińskiego 
do Kamerunu w r.1882, „Morze”, 1931, coll. 3, p. 25; idem, W dżunglach Afryki. 
Wspomnienia z Polskiej Wyprawy Afrykańskiej, w latach 1882-1890, Warszawa 
1936; S. Szolc-Rogoziński, Żegluga wzdłuż wybrzeży zachodniej Afryki, War-
szawa 2011; M. A. Kowalski, Kolonie…; See also: P. Oziębło, Kontrowersje pra-
sowe wokół wyprawy Rogozińskiego, „Afryka”, no. 16, 2002/2003, p. 21-37; W. 
Słabczyński, Polscy..., p. 193-202; R. Vorbrich, Kameruńska wyprawa S.S. Ro-
gozińskiego (1882-1885) na tle epoki kolonialnej, „Afryka”, no. 16, 2002/2003, 
p. 1-20; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan Szolc-Rogoziński. Badania i kolek-
cja afrykańska z lat 1882 do 1890. Kraków 1984.

ekspansję Rosji w tych rejonach świata i konieczność zachowa-
nia światowej równowagi sił w pozyskiwaniu nowych terytoriów. 
Jego projektów nikt jednak nie traktował poważnie. Wzbudził co 
prawda zainteresowanie pewnych (dokładnie – dwóch) osób ze 
Stanów Zjednoczonych, które jednak stopniowo wycofywały się 
z  projektu, sugerując ewentualne przeprowadzenie polskiego 
osadnictwa w Kalifornii23.

W tej atmosferze powstał pomysł zorganizowania Pierwszej 
Polskiej Ekspedycji Naukowej do Afryki24. Jego twórcą i realiza-
torem był Stefan Szolc-Rogoziński. Wyprawa z założenia miała 
charakter naukowo-poznawczy. Można jednak w tym przedsię-
wzięciu odnaleźć także wątki polityczno-narodowe, wykorzysta-
ne w  latach późniejszych 
w hasłach towarzyszących 
polskim zainteresowa-
niom pozyskania terenów 
w Afryce.

Autor pomysłu urodził 
się w Kaliszu, gdzie jego oj-
ciec Ludwik August Adolf 
Scholtz – Niemiec z pocho-
dzenia, posiadał świetnie 

prosperującą fabrykę su-
kienniczą. Matką podróż-
nika była Polka – Malwina 
Rogozińska. Przyszły po-
dróżnik ukończył niemiec-
ką szkołę we Wrocławiu, 
ale ostatecznie spolszczył 
pisownię nazwiska rodo-
wego i  przyjął nazwisko 
matki. Wstąpił do  ma-
rynarki rosyjskiej, gdzie 
uzyskał stopień porucznika. Odbył wówczas m.in. rejs dookoła 
świata, a doświadczenia te były dobrą szkołą nawigacji i żeglugi.

mieściło także w roku 1933 „Morze”: Projekt Wereszczyńskiego założenia kolonji 
polskiej w Oceanii, „Morze”, 1933, z. 3, s. 19–22.

23 M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 241. 
24 Wyprawa doczekała się licznych opracowań. Cennym źródłem są także 

relacje jej uczestników. Porównaj m.in.: L. Janikowski, Wspomnienia z  podróży 
afrykańskich w  latach 1882–1886, „Morze”, 1933, z. 1. s. 25; idem, Wspomnienia 
z  ekspedycji Szolca-Rogozińskiego do  Kamerunu w  r. 1882, „Morze”, 1931, z.  3, 
s. 25; idem, W  dżunglach Afryki. Wspomnienia z  Polskiej Wyprawy Afrykań-
skiej w  latach 1882–1890, Warszawa 1936; S. Szolc-Rogoziński, Żegluga wzdłuż 
wybrzeży zachodniej Afryki, Warszawa 2011; M.A. Kowalski, Kolonie…; Porównaj 
także: P. Oziębło, Kontrowersje prasowe wokół wyprawy Rogozińskiego, „Afryka”, 
2002/2003, nr 16, s. 21–37; W. Słabczyński, Polscy…, s. 193–202; R. Vorbrich, Kame-
ruńska wyprawa S.S. Rogozińskiego (1882–1885) na tle epoki kolonialnej, „Afryka”, 
2002/2003, nr 16, s. 1–20; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan Szolc-Rogoziński. 
Badania i kolekcja afrykańska z lat 1882 do 1890, Kraków 1984.

Stefan Szolc-Rogoziński 
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Stefan Szolc-Rogoziński  (picture: National Digital Archives)
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Malwina Rogozińska, was Polish. The future traveler gradu-
ated from a German school in Wrocław but ultimately Po-
lonized the  spelling of his family name and  adopted his 
mother’s name. He joined the Russian navy where he was 
promoted to the rank of lieutenant. He then went on a cruise 
around the world and that experience was a lesson in naviga-
tion and sailing.

In the early 1880s he decided to organize a scientific ex-
pedition to Africa. In the early phase he was already receiv-
ing strong support from his colleagues from the  navy Jan 
Budziłowski and  Klemens Tomczek, a  young man known 
to Rogoziński from the earlier years. He described his plans 
in “Wędrowiec” in 1882. He was planning a trip to the Bay of 
Cameroon25 to set up a base from where he would organize 
expeditions deep into the  land. An exploratory aim was to 
search and verify information on lakes Liba, which involved 
trips to the north of Cameroon. S.S. Rogoziński was planning 
to return in two columns in order to include a greater area 
in the studies and avoid losing all materials in case of failure 
of the expedition. 

Not only was not the  idea received enthusiastically by 
the  Polish society, but it was strongly criticized26. Before 
the  call appeared in  the  press, the  traveler tried to solicit 
the support of scientific Italian associations, ultimately with 
no success, and for the help of the Russian Geographic So-
ciety, which withdrew its support following the resignation 
of Italian associations. Therefore, the solely Polish character 
of the  exhibition was, to a  certain extent, necessitated by 
the  circumstances. Unfortunately, the  call for participation 
in the expedition that was included in the above-mentioned 
press release did not evoke much response. There were no 
people with adequate qualifications and funds: own contri-
bution was to amount to 2,000 rubles. As a result, the search 
for public funding began. Ultimately, the  story stirred up 
a  discussion in  the  Polish press27. Numerous adversaries 
gathered around “Prawda” and  Aleksander Świętochowski 
raised the  problem of poverty that prevailed in  Poland 
and pointlessness of sinking money in an expedition orga-
nized by a country without political independence and access 
to the sea. The establishment of a colony in that situation 
would have generated profits for foreign countries instead of 
Poland. In their opinion the aims of the expedition were not 
worth 10,000 rubles which would have had to be collected 

25 The present name is Bight of Biafra.
26  P. Oziębło, Kontrowersje... See also: M.A. Kowalski, Kolonie…, p. 256-

269; R. Vorbrich, Kameruńska...; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., p. 7. 
27 The subject of that expedition was also taken up in the following perio-

dicals: “Wędrowiec”, “Prawda”, “Kurier Warszawski”, “Tygodnik Ilustrowany”, 
“Słowa” and “Niwy”. See, for example: P. Oziębło, Kontrowersje...; M.A. Kowal-
ski, Kolonie..., p. 256-262.

W początku lat 80. XIX w. postanowił zorganizować wy-
prawę naukową do  Afryki. Już w  fazie początkowej zyskał 
ścisłe poparcie kolegi z marynarki Jana Budziłowskiego oraz 
Klemensa Tomczeka, młodego człowieka dobrze znanego Ro-
gozińskiemu z  lat wcześniejszych. Swoje plany opublikował 
w  roku 1882 w „Wędrowcu”. Planował podróż do zatoki ka-
meruńskiej25 i założenie bazy w celu organizowania stamtąd 
wypraw w  głąb lądu. Celem odkrywczym było natomiast 
poszukiwanie i  weryfikacja informacji dotyczących domnie-
manych jezior Liba, co wiązało się z wędrówkami na północ 
Kamerunu. S. Szolc-Rogoziński planował powrót dwiema 
kolumnami. Miało to na  celu objęcie badaniami większego 
terenu oraz uniknięcie, w  przypadku niepowodzenia, utraty 
całości zebranych materiałów. 

Pomysł nie tylko nie spotkał się z  entuzjastycznym przy-
jęciem polskiego społeczeństwa, ale uderzyła weń fala ostrej 
krytyki26. Przed rozpisaniem prasowego apelu podróżnik starał 
się, niestety w  końcowym efekcie nieskutecznie, o  poparcie 
włoskich stowarzyszeń naukowych oraz o  pomoc Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego, które wycofało się ze wsparcia po 
rezygnacji towarzystw włoskich. Zatem całkowicie polski cha-
rakter wyprawy został poniekąd wymuszony przez okoliczności. 
Niestety, zamieszczone we wspomnianej notatce zaproszenie 
do udziału w wyprawie nie przyniosło większego odzewu. Brak 
było ludzi o odpowiednim przygotowaniu i funduszach, wkład 
własny miał bowiem wynosić 2000 rubli. Rozpoczęto więc po-
szukiwanie funduszy społecznych. Sprawa wywołała ostatecz-
nie dyskusję na łamach polskich czasopism27. Liczni adwersarze, 
skupieni wokół „Prawdy” i Aleksandra Świętochowskiego, pod-
nosili sprawę powszechnej biedy panującej w Polsce i bezsensu 
topienia funduszy w wyprawie dokonanej przez kraj, który nie 
posiada samodzielności politycznej i dostępu do morza. W ist-
niejącej sytuacji ewentualne założenie kolonii generowałoby 
zyski obcym państwom, a nie Polsce. Cele wyprawy nie były ich 
zdaniem warte 10  000 rubli, która należałoby zebrać, a  które 
można było znacznie rozsądniej wydać na potrzeby gospodar-
cze i  społeczne w kraju. Poza tym zwracano uwagę na młody 
wiek S. Szolca-Rogozińskiego i jego brak doświadczenia podróż-
niczego.

Pozostałe czasopisma drukowały teksty popierające pro-
jekt, a pośród autorów wyraźnie pozytywne stanowisko zajęli 
Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. Wśród argumentów po-
jawiały się tezy dotyczące szansy zaistnienia Polski w  świe-
cie odkryć geograficznych oraz możliwość zorganizowania 

25 Obecna nazwa to zatoka Biafra.
26 P. Oziębło, Kontrowersje… Porównaj także: M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 256–

269; R. Vorbrich, Kameruńska…; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 7. 
27 Temat wyprawy podejmowały m.in.: „Wędrowiec”, „Prawda”, „Kurier War-

szawski”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Słowa” i „Niwy”. Porównaj m.in.: P. Oziębło, 
Kontrowersje…; M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 256–262.
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and which could have been spent much more reasonably on 
economic and social needs in the country. Besides, the young 
age of S.S. Rogoziński and his lack of travel experience was 
pointed out.

Other magazines printed texts in  support of the  proj-
ect and  the  writers Bolesław Prus and  Henryk Sienkiewicz 
clearly favored the  idea. Some of the  arguments claimed 
that Poland would have an opportunity of gaining recogni-
tion in  the  world of geographic explorations and  organiz-
ing the first truly Polish expedition. It was pointed out that 
public funds in Poland had not always been spent in a proper 
way and thus the argument of poverty had not been justi-
fied. All the more so as scientific expeditions to other con-
tinents were organized not only by international superpow-
ers. The expedition was backed up by academic circles from 
Cracow: the Academy of Skills (in the person of Izydor Ko-
pernicki) and the Technical and Industrial Museum of Adrian 
Baraniecki, when S.S. Rogoziński undertook to deliver eth-
nographical and anthropological collections to both institu-
tions. The  profits from the  museum exhibition were sup-
posed to (and actually were) used for the purchase of other 
showpieces28. Nonetheless, the funds that were ultimately 
collected were still inadequate.

The official scientific objectives of the expedition included 
verification of the existence of lakes Liba, possible identifica-
tion of the Kalabar river sources and, thus, filling in the un-
charted territories on the  maps of Africa29. At that time it 
was believed that lakes Liba were situated south from Lake 
Chad and  supplied water to the  so-called Cameroon river. 
However, historical sources and  studies mention hidden 
aims of the  expedition: economic and  political motives re-
mained in the background of exploratory intentions30. One of 
the texts by Bolesław Prus reads:

They go to find a  new territory for the  civilized world. 
They go there, so that, with time, a few million Europeans 
who cannot feed themselves at home, instead of stealing, 
mugging or killing one another, could find a new homeland 
in that remote part of the world, where they would be hap-
pier than before31. 

28 M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., 6–7 and the following pages. 
29 That undiscovered area included the territory located between the Ni-

ger River Basin and Congo River Basin and Lake Chad. See: S. Szolc-Rogoziński, 
Żegluga..., p. 14. Scientific aims of the expedition were discussed by nearly all 
explorers engaged in it. 

30 R. Vorbrich, Kameruńska..., p.13; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., 
p. 8; M. Arpad Kowalski, Kolonie…, p. 260.

31 B. Prus, „Kurier Warszawski” z 27 I. 1882 roku. Quoted after: R. Vorbrich, 
Kameruńska..., p. 13. This quote was also cited by other researchers interested 
in the topic. See also: M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., p. 9. Marek Arpad 
Kowalski quotes other lines of that text, yet he keeps the first sentence cited. 
See: M.A. Kowalski, Kolonie…, p. 260.

pierwszej prawdziwie polskiej wyprawy. Podkreślano, że fun-
dusze społeczne nie zawsze są w Polsce wydawane właściwie, 
zatem używanie argumentu biedy nie jest uzasadnione. Tym 
bardziej że wyprawy badawcze wysyłali na  obce kontynenty 
nie tylko światowi potentaci. Ekspedycję poparło krakowskie 
środowisko naukowe: Akademia Umiejętności (w osobie Izydo-
ra Kopernickiego) i Muzeum Techniczno-Przemysłowe Adriana 
Baranieckiego, a S. Szolc-Rogoziński zobowiązał się dostarczyć 
kolekcje etnograficzną i antropologiczną do obu instytucji. Do-
chody z wystawy muzealnej miały się stać (i były) przeznaczane 
na zakup kolejnych eksponatów28. Jednak zebrane ostatecznie 
fundusze nadal były niewystarczające.

Wiadomo, że oficjalnymi naukowymi celami wyprawy były 
weryfikacja istnienia jezior Liba, ewentualne określenie źródeł 
rzeki Kalabar (Calabar) i tym samym wypełnienie treścią białych 
plam na mapach Afryki29. Istniało wówczas przekonanie, że je-
ziora Liba leżały na południe od jeziora Czad i dostarczały wody 
tzw. rzece kameruńskiej. Jednak źródła historyczne i opracowa-
nia wspominają o ukrytych celach ekspedycji, o tym, że w cieniu 
zamierzeń poznawczych pozostawały cele gospodarcze i  poli-
tyczne30. W jednym z tekstów Bolesława Prusa czytamy:

Oni jadą po to, aby cywilizowanemu światu wynaleźć nowe 
terytorium. Jadą po to, ażeby z  czasem kilka milionów Euro-
pejczyków nie mogących wyżywić się w domu – zamiast kraść, 
rozbijać lub zabijać siebie – znaleźli w tej odległej części świata 
nową ojczyznę, gdzie będą szczęśliwsi niż dawniej31. Odbiorcy 
czytali być może między wierszami, że chodzi nie tylko o kraj, 
w  którym można być szczęśliwym. Tak wówczas szyfrowano 
plany „wykrojenia skrawka niepodległości” na ziemi afrykańskiej, 
pisze R. Vorbrich, autor jednego z artykułów omawiających cele 
i efekty wyprawy32.

Do tych ukrytych zadań ekspedycji nawiązał 50 lat później jej 
uczestnik Leopold Janikowski. W jednym z wystąpień, podczas 
akademii zorganizowanej z okazji 50-lecia wyprawy (8 grudnia 
1932 r.) stwierdził m.in.:

Kiedy w  roku 1881 poznałem Rogozińskiego i  kiedy rozto-
czył on przede mną swoje plany badań naukowych oraz jeden 
z głównych celów, z konieczności ukryty, a mianowicie wyszuka-
nie odpowiedniego terenu do  kolonizacji polskiej, jako przyszłej 

28 M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 6–7 i dalsze. 
29 Ów niepoznany obszar stanowił teren leżący pomiędzy dorzeczami Nigru 

i Kongo oraz jeziorem Czad. Porównaj: S. Szolc-Rogoziński, Żegluga…, s. 14. Cele 
naukowe ekspedycji omawiali wszyscy zajmujący się nią badacze. 

30 R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 13; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, 
s. 8; M. Arpad Kowalski, Kolonie…, s. 260.

31 B. Prus, „Kurier Warszawski” z 27.01.1882 r. Cytuję za: R. Vorbrich, Kame-
ruńska…, s. 13. Cytat ten przytaczają także inni badacze tematu. Porównaj tak-
że: M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 9. Marek Arpad Kowalski przytacza 
nieco inne wersy tego tekstu, zachowując jednak pierwsze cytowane zdanie. 
Porównaj: M.A. Kowalski, Kolonie…, s. 260.

32 R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 13.
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Perhaps the  people could read between the  lines that 
it was not just about the  country where one could be 
happy. “This was the  way to encode the  plans >of setting 
aside a scrap of independence< on the African land,” wrote 
R. Vorbrich, the author of one of the articles that discussed 
the aims and effects of the expedition32.

50 years later Leopold Janikowski, one of the participants 
of the  expedition, made references to its hidden aims. In 
an address made during celebrations of the 50th anniversary 
(8 December 1932) he said that: 

When I met Rogoziński in 1881 and when he unfolded to 
me his plans of scientific research and one of his main aims, 
necessarily undisclosed, which involved a search for the land 
appropriate for Polish colonization, that would become an an-
chor for those who were restricted not only materially but also 
spiritually under the rules of the three partitioners, I was cap-
tured by his plan and devoted myself to it wholeheartedly33. 

Regardless of the real aims and priorities, on 13 Decem-
ber 1882 the expedition set off to Africa in the sailing ship 
“Łucja Małgorzata” purchased in Hawra, with a five-mem-
ber crew and five members of expedition on board34. They 
were: Stefan Szolc-Rogoziński (a sailor, a graduate of an of-
ficer’s school who had sailed through different seas around 
the world), Leopold Janikowski (a merchant from Sieradz who, 
for the  purposes of the  expedition, served a  few months’ 
internship in  the  Warsaw meteorogical observatory), Fe-
liks Tomczek (a graduate of a school of mining engineering 
in Fryburg), who had geological qualifications accompanied 
by Władysław Ostaszewski and Ludwik Hirszenfeld, who re-
signed from participation in the expedition after the  initial 
failures. Already on Madera (in January 1883) the  travelers 
were faced with the  problems caused by the  ship’s break-
down. Further expedition was then made possible through 
the  help of the  count Benedykt Tyszkiewicz who paid for 
the repair and took the crew in35. Finally, in April 1883, the ex-
pedition reached the  island of Mondoleh on the  coast of 
Cameroon. After establishing contact with the  local ruler, 
the land was purchased in order to set up a Polish station 
on the island36. It was accompanied by flying of a Polish flag, 

32 R. Vorbrich, Kameruńska..., p. 13.
33 L. Janikowski, W dżunglach Afryki. Wspomnienia z Polskiej Wyprawy 

Afrykańskiej, w latach 1882-1890, Warszawa 1936, p. 206. This quote is often 
cited as well.

34 Many authors wrote about the expedition. See, for example the follow-
ing studies: M.A. Kowalski Kolonie...p. 243-286; R. Vorbrich, Kameruńska..., 
p. 1-20; M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan....

35 In his memoirs S. Szolc-Rogoziński described sailing along the coast of 
West Africa and his impressions from the stay at local settlements. He wrote 
that he wanted “to see as many coastal areas as possible”: S. Szolc-Rogoziński, 
Żegluga..., p. 15.

36 The charge included: 10 pieces of fabric; 6 flintlocks, 3 boxes of gin, four 

ostoi dla tych, którym nie tylko materialnie, ale i duchowo było za 
ciasno pod rządami trzech naszych zaborców – plan ten porwał 
mnie i oddałem mu się całą duszą33. 

Bez względu na rzeczywiste cele i ich priorytety wyprawa wy-
ruszyła do Afryki 13 grudnia 1882 r., na zakupionym w Hawrze 
lugrze „Łucja Małgorzata”, z  pięcioosobową załogą i  pięcioma 
członkami ekspedycji34. W  jej skład weszli: Stefan Szolc-Ro-
goziński (marynarz, absolwent szkoły oficerskiej pływający po 
rozmaitych morzach świata), Leopold Janikowski (kupiec z Sie-
radza, który na  potrzeby wyprawy przeszedł kilkumiesięczny 
staż w warszawskim obserwatorium meteorologicznym), Feliks 
Tomczek (absolwent akademii górniczej we Fryburgu), który po-
siadał kwalifikacje geologiczne, oraz Władysław Ostaszewski 
i Ludwik Hirszenfeld, którzy jednak po pierwszych niepowodze-
niach zrezygnowali z udziału w wyprawie. Już na Maderze (sty-
czeń 1883 r.) podróżnicy stanęli wobec problemów wywołanych 
awarią statku. Dalszą wyprawę umożliwiła wówczas pomoc 
hr. Benedykta Tyszkiewicza, który opłacił naprawę i udzielił go-
ściny załodze35. Ostatecznie w kwietniu 1883 r. ekspedycja do-
tarła do wyspy Mondoleh u wybrzeży Kamerunu. Po nawiązaniu 
kontaktów z miejscowym władcą odkupiono od niego teren pod 
złożenie na wyspie polskiej stacji36. Połączono to z wywiesze-
niem polskiej flagi, co było symbolicznym objęciem jej w posia-
danie w  imieniu Polski. Niestety, wyprawę dopadły pierwsze 
niepowodzenia. Przede wszystkim utracono statek. „Łucja Mał-
gorzata”, wynajęta przez niemiecką faktorię, zatonęła na oczach 
podróżników. Ponadto utracono instrumenty pomiarowe, a wy-
prawę opuścili, rezygnując z dalszego w niej udziału, Wł. Osta-
szewski i  L.  Hirszenfeld. Pozostali członkowie ekspedycji po-
stanowili jednak przeprowadzić zaplanowane badania. Leopold 
Janikowski pozostał na Mondoleh, a Klemens Tomczek ze Ste-
fanem Szolcem-Rogozińskim wyruszyli na  pierwszą wyprawę 
w obszar górnego biegu rzeki Mungo (kierunek w stronę hipo-
tetycznych jezior Liba). Podczas wędrówki podróżnicy prowadzili 
obserwacje etnograficzne i  badania kartograficzne. Założono 
czasową bazę, skąd wyruszano na kolejne wypady badawcze37. 

33 L. Janikowski, W dżunglach Afryki. Wspomnienia z Polskiej Wyprawy Afry-
kańskiej, w latach 1882–1890, Warszawa 1936, s. 206. Ten cytat także bywa czę-
sto przytaczany.

34 Przebieg ekspedycji omawia wielu autorów. Porównaj m.in. opracowania: 
M.A. Kowalski Kolonie…, s. 243–286; R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 1–20; M. Za-
chorowska, J. Kamocki, Stefan….

35 Żeglugę wzdłuż wybrzeża Afryki Zachodniej oraz swoje wrażenia z pobytu 
w miejscowych osadach opisał S. Szolc-Rogoziński w swoich wspomnieniach. 
Zaznacza w nich, że pragnął zwiedzić jak najwięcej części brzegów: S. Szolc-Ro-
goziński, Żegluga…, s. 15.

36 Ustalona należność to: 10 sztuk materii, 6 fuzji skałkowych, 3 skrzynki 
dżinu, cztery kuferki, czarny tużurek i cylinder, 12 czerwonych czapek, trzy ka-
pelusze, 4 tuziny słoików pomady, 4 jedwabne chustki i 12 bransolet. Porównaj: 
M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 10.

37 W stronę wodospadów na  rzece Peteh (Mały Mungo), jeziora Barombi-
-Koto, w kierunku górnego dorzecza Mungo i w kierunku jeziora Barombi Mbo 
(Słoniowego). Porównaj: M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 11.
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W  jedną z  nich, z  powodu kontuzji Rogozińskiego, wyruszył 
samodzielnie Klemens Tomczek i  to on dotarł do  jeziora Ba-
rombi Mbo (Słoniowego), nazywając go, na  cześć hrabiego 
Benedykta Tyszkiewicza, Jeziorem Benedykta. Był to główny, 
poza opracowaniem kartograficznym systemu rzecznego tego 
obszaru, wymierny efekt ekspedycji38. Po powrocie do  bazy 
na Mondoleh do kwietnia 1884 r. prowadzono badania obsza-
rów wybrzeża i  części „gór kameruńskich”. Pracę przerwała 
śmierć Klemensa Tomczeka39. Po tej stracie L. Janikowski i S. 
Szolc-Rogoziński udali się na tereny Gabonu, gdzie prowadzili 
prace kolekcjonerskie z zakresu etnografii i antropologii. Jednak 
rok 1884 okazał się dla wyprawy tragiczny i decydujący w skut-
kach. Latem Niemcy przystąpili do podboju Kamerunu i próby 
podporządkowania sobie miejscowych ludów. Uniemożliwiło 
to organizowanie wypraw w głąb interioru. Ostatecznie Niem-
cy zagrozili obszarom, na których istniała polska stacja badaw-
cza. Tymczasem Okręt Wielkiej Brytanii – „Forward” – podniósł 
flagę na obszarze Jeziora Wiktorii – kraju dzielącym tereny wy-
prawy od ziem zajętych przez Niemców. Ekspedycja oddała się 
zatem pod opiekę Anglików. Nawiązano kontakt z konsulem 
Wielkiej Brytanii w  efekcie czego S. Szolc-Rogoziński został 
tymczasowym szefem nowo powstającej kolonii brytyjskiej40. 
Ostatecznie styczeń 1885 r. wypełniła podróżnikom wędrówka 
po osadach połączona z  nakłanianiem miejscowych wodzów 
do przyjęcia zwierzchnictwa Anglii41. Tymczasem jednak kon-
ferencja berlińska ustaliła ostateczne strefy wpływów i Kame-
run został objęty protektoratem niemieckim. Wyprawa zosta-
ła więc zmuszona do opuszczenia Kamerunu i w marcu 1885 
powróciła do Europy42.

 Jak wiemy, celem badawczym ekspedycji było odszuka-
nie domniemanych jezior Liba i  ewentualne określenie źró-
deł rzeki Calabar. Wyprawa dotarła jednak jedynie do punktu 
leżącego 75 km od wybrzeża. Nie osiągnęła zamierzonych 
celów, ale zbadała kraj zamieszkany przez ludy Mungo, Ba-
lungi i Bakundu. Zdaniem specjalistów do największych osią-
gnięć ekspedycji należało odkrycie i opisanie jeziora Barombi 
Mbo ((Jezioro Słoniowe) oraz wodospadów na rzece Meme43. 

38 Na kolejną wyprawę Stefan Szolc-Rogoziński wraz z  Klemensem Tom-
czekiem wyruszyli do krainy Bayong leżącej w dolnym dorzeczu Mungo. Zostali 
jednak w swej wędrówce zatrzymani przez obawiających się konkurencji miej-
scowych handlarzy.

39 Zmarł na czarną febrę 20 maja 1884 r.
40 M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan…, s. 13.
41 Wywieszenie flagi brytyjskiej w kilkudziesięciu miejscowościach.
42 S. Szolc-Rogoziński wracał do Afryki jeszcze dwukrotnie, a pomiędzy ro-

kiem 1886 i 1890 prowadził plantację na Fernando Po. Przedsięwzięcie to nie było 
jednak udane. Podróżnik dalej marzył o wyprawach afrykańskich. Zginął tragicznie 
pod kołami wozu konnego w Paryżu w 1896 r., podczas przygotowań do kolejnej 
ekspedycji. Natomiast Leopold Janikowski wrócił do Afryki w 1886 r. w celu prowa-
dzenia badań na terenie Mbini w Gabonie (dzisiaj Gwinea Równikowa). 

43 Naukowe efekty wyprawy omawiało i oceniało wielu badaczy. Najpełniej 
uczynili to R. Vorbrich, Kameruńska… oraz M. Zachorowska i  J. Kamocki, Ste-

which symbolized taking the station over on behalf of Po-
land. Unfortunately, the expedition was beset with failures. 
First of all, the ship was lost. “Łucja Małgorzata”, charted by 
a German trading post, sank in front of the travelers’ eyes. 
Measurement instruments were also lost and W. Ostasze-
wski and L. Hirszenfeld left the expedition and resigned from 
further participation in it. Still, the other members of the ex-
pedition decided to conduct the planned research. Leopold 
Janikowski stayed on Mondoleh and  Klemens Tomczek to-
gether with Stefan Szolc-Rogoziński set off on their first ex-
pedition to the area of the upper reaches of the river Mungo 
(in the direction of hypothetical lakes Liba). During the trip 
the  travelers carried out their ethnographic observations 
and cartographic studies. A temporary base was set up from 
where research trips were made37. On one such trip made 
by Klemens Tomczek alone, because of an  injury affect-
ing Rogoziński, he reached the  lake M`bu (Elephant Lake) 
and called it the Lake of Benedict in honor of count Benedykt 
Tyszkiewicz. That was the main effect of the expedition, ex-
cept for the cartographic study of the  river system in  that 
area38. After returning to the base on the Mondoleh island 
the studies of the coastal area and a part of “Cameroon moun-
tains” were continued until April 1884. The death of Klemens 
Tomczek interrupted the work39. After that loss L. Janikowski 
and S.S. Rogoziński set off to Gabon, where they conducted 
collector works in  the  field of ethnography and  anthropol-
ogy. However, 1884 turned out to be tragic and decisive for 
the fate of the expedition. In the summer the Germans set 
out to conquer Cameroon and  gain control over the  local 
peoples. That made the expeditions farther into the land im-
possible. Ultimately, the Germans threatened the area where 
the  Polish research station was located. In the  meantime, 
the ship of Great Britain “Forward” raised the flag on the ter-
ritory of Victoria – the country that separated the area of ex-
pedition from the land occupied by the Germans. As a result, 
the expedition surrendered to the protection of the British. 
A contact was established with the consul of Great Britain 
and, consequently, S.S. Rogoziński became a  temporary 
chief of the newly created British colony40. Finally, in Janu-

trunks, a black frock coat and a top hat, 12 red caps, three hats, 4 dozen jars 
of pomade, 4 silk scarves and 12 bracelets. See: M. Zachorowska, J. Kamocki, 
Stefan..., p. 10.

37 Towards the waterfalls on the river Peteh (Little Mungo), lake Balombi-
ba-Kotta, towards the upper basin of the river Mungo and lake M`bu (Elephant 
Lake). See: M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., p. 11.

38 For their next trip Stefan Szolc-Rogoziński together with Feliks Tomc-
zek set out to the land of Bayong in the lower basin of river Mungo. However, 
they were soon stopped by the local merchants who were afraid of competi-
tion.

39 He died of black fever on 20 May 1884.
40 M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., p. 13.
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Poza tym znaczące były przeprowadzone przez L. Janikow-
skiego badania geologiczne gór Kamerunu, opracowanie pa-
rametrów klimatu oraz opisu roślinności terenów nad Zato-
ką Gwinejską, a także  badania nad miejscowymi kulturami. 
Istotna była rejestracja spostrzeżeń dotyczących ich obrazu 
z  przełomu wieków (opisy, obserwacje, badania językowe) 
oraz propagowanie kultur Afryki i  idei polskich badań afry-
kanistycznych poprzez  publikacje oraz odczyty podróżników 
itd. Ważne były także osiągnięcia kolekcjonerskie ekspedy-
cji. Zbiory etnograficzne Leopolda Janikowskiego, pozyskane 
podczas jego wtórnego pobytu w Afryce na terenie Gabonu, 
zostały przekazane do Warszawy (Wystawa Etnograficzna), 
spłonęły niestety w całości w 1939 r. Prawdopodobnie znisz-
czeniu uległy wówczas także prywatne zbiory z  wyprawy. 
Natomiast zbiory antropologiczne (czaszki Mpangue) zostały 
przekazane do  Akademii Umiejętności. Z  kolei kolekcja et-
nograficzna S. Szolca-Rogozińskiego przesłana do  Krakowa 
w trzech partiach (1884–1885) trafiła do Muzeum Przemysło-
wego oraz Akademii Umiejętności44. 

Niezbyt oszałamiające osiągnięcia ekspedycji były spowo-
dowane wieloma rozmaitymi czynnikami. Najważniejsze chyba 
było to, że badany obszar był wybrany dobrze pod względem 
poznawczym, ale niefortunnie pod względem politycznym, 
a konferencja w Berlinie (1884–1885) ustaliła ostateczne strefy 
wpływów europejskich i  zarazem zniweczyła efekty działania 
wyprawy. 

[…] wbrew naiwnym, jak się okazało, nadziejom Rogoziń-
skiego, wyprawa Polaków nie miała szans na realizację planów 
politycznych w  ówczesnej sytuacji ich ojczyzny. Polska flaga, 
jaką wywiesili na założonej stacji (notabene – fakt wstydliwie 
przemilczany lub zapomniany – wyspa Mondoleh była przez 
dwa lata jedynym miejscem na ziemi, nad którym powiewała 
polska flaga), nie reprezentowała żadnej (nawet symbolicznej) 
siły politycznej, pisze cytowany już Ryszard Vorbrich45. Poza 
tym Polacy dotarli co prawda aż 75 km w głąb lądu, ale tylko 
20 km dalej niż poprzedzający ich w czasie badacz C. Comber. 
Dlatego efekty wyprawy przeszły w świecie naukowym prawie 
niezauważone46. 

Ta próba uzyskania skrawka afrykańskiej ziemi i  założona 
na Mondoleh osada stały się jednak na wiele lat symbolem pol-
skich osiągnięć odkrywczych i osadniczych na tym kontynencie. 
Temat wyprawy wracał później wielokrotnie, wykorzystywany 

fan…, s. 17–18.
44 Zbiory antropologiczne (czaszki i szkielet Bubis) – przekazane Akademii 

Umiejętności. Eksponaty dotyczące sylwetki Leopolda Janikowskiego przecho-
wywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a pamiątki po Stefanie Szolcu-
-Rogozińskim – w Muzeum Okręgowym w Kaliszu: M. Zachorowska, J. Kamocki, 
Stefan…, s. 19–24; R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 18.

45 R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 19. 
46 Ibidem, s. 16.

ary 1885, the  travelers wandered through the  settlements 
and  tried to convince local chiefs to accept the  control of 
England41. However, at the same time, the Berlin Convention 
conclusively defined the spheres of influence and Cameroon 
was included in the protectorate of Germany. The expedition 
was then made to leave Cameroon and in March 1885 it re-
turned to Europe42.

 As it is known, the scientific aim of the expedition was 
to find hypothetical lakes Liba and, possibly, determine 
the  sources of the  river Kalabar. However, the  expedition 
got only as far as the point located 75 km from the coast. It 
did not achieve its assumed goals but it explored the coun-
try populated by the Mungo, Balungi and Bakundu peoples. 
In the opinion of specialists, the greatest achievements of 
the  expedition were the  discovery and  description of lake 
Bolombi M`bu (Elephant Lake) and  waterfalls on the  river 
Meme43. Other significant results included geological stud-
ies of Cameroon mountains carried out by L. Janikowski, 
the establishment of climatic parameters and description of 
the flora of the land at the Gulf of Guinea as well as the stud-
ies of the local cultures. Just as significant were the records 
concerning their pictures at the turn of the century (descrip-
tions, observations, linguistic studies) and the promotion of 
African culture as well as the idea of Polish studies on Africa 
by means of publications, lectures, etc. given by the travel-
ers. No less important were the collector’s achievements of 
the expedition. The ethnographic collection acquired by Leo-
pold Janikowski during his second stay in Africa, in the terri-
tory of Gabon, was passed on to Warsaw (the Ethnographic 
Exhibition). Unfortunately, it burned down completely 
in  1939. Private collections from the  expedition were prob-
ably destroyed, too. The anthropological collection (Mpangue 
skulls) was handed over to the  Academy of Skills. Ethno-
graphic collection of S.S. Rogoziński that was sent to Cracow 
in three parts (1884-1885) was passed over to the Museum 
of Industry and the Academy of Skills44. 

41 Raising the British flag in several dozen locations.
42 S. Szolc-Rogoziński returned to Africa two more times and between 

1886 and 1890 he ran a plantation on Fernando Po. However, that undertaking 
was not successful. The traveler kept dreaming about African expeditions. He 
died a tragic death under the wheels of a horse-drawn carriage in Paris in 1896, 
during preparations for the next expedition. Leopold Janikowski returned to 
Africa in 1886 to carry out his studies in the territory of Rio Muni in Gabon 
(today’s Equatorial Guinea). 

43 Scientific effects of the  expedition were analyzed and  evaluated by 
many researchers, most extensively by R. Vorbrich, Kameruńska.... and  M. 
Zachorowska i J. Kamocki, Stefan..., p. 17-18.

44 Anthropological collection (Bubis skulls and skeleton) – handed over to 
the Academy of Skills. The showpieces connected with the figure of Leopold 
Janikowski are stored in the National Museum in Szczecin, while the memen-
toes of Stefan Szolc-Rogoziński are kept in  the  Regional Museum in  Kalisz: 
M. Zachorowska, J. Kamocki, Stefan..., p. 19-24; R. Vorbrich, Kameruńska..., p. 18.
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propagandowo w  kontekście rozwijających się w  okresie mię-
dzywojennym polskich idei kolonialnych47.

Motywem, który powracał w okresie II Rzeczypospolitej wie-
lokrotnie, była nadzieja na przyznanie Polsce przez Ligę Narodu 
mandatu48 z dawnych kolonii niemieckich.

Już 14 marca 1919 r., w czasie odbywającej się w Paryżu konfe-
rencji pokojowej, jeden z przedstawicieli Polskiego Stronnictwa 
Ludowego-Lewica wnioskował w Sejmie, aby Polska domaga-
ła się przyznania części byłych kolonii niemieckich, wskazując 
właśnie Kamerun jako obszar, którego wybrane tereny winne 
być przyznane Polsce w imię „dziejowej sprawiedliwości”49. Na 
początku lat 20. próby kształtowania polskiej „polityki manda-
towej” podjął szef Komisji Zagranicznej Sejmu Janusz Radzi-
wiłł. Grupa działaczy organizacji społecznych wnosiła postulaty 
i opracowywała memoriały, które wskazywały na potrzebę po-
siadania przez Polskę kolonii, m.in. jako odszkodowań za znisz-
czenia wojenne. Wskazywano także na potrzeby demograficzne 
i polityczne kraju. Wnioski te nie spotkały się jednak z zainte-
resowaniem ze strony MSZ. Temat powrócił ponownie w roku 
1931, rozeszły się bowiem wówczas pogłoski o planach Ligi Na-
rodów dotyczących rewizji przyznanych mandatów kolonialnych. 
Wieści te okazały się ostatecznie nieprawdziwe, ale wywołały 
liczne dyskusje dotyczące zasadności podejmowania przez Pol-
skę działań kolonialnych50.

Dyskusje dotyczące tego tematu toczyły się w kilku sferach. 
Pierwszą były organa państwowe, które jednak do roku 1935 
nie wykazywały w tym względzie szczególnego zainteresowa-
niami. Zdaniem Marka Arpada Kowalskiego było to spowodo-
wane postawą marszałka Józefa Piłsudskiego, który niechętnie 
odnosił się do  „awantur kolonialnych”. Stanowisko państwa 
w tym zakresie wypracowano dopiero w latach późniejszych.51 
Dyskurs kolonialny52 toczył się więc do  połowy lat 30. jakby 
na marginesie zainteresowań sfer rządowych, chociaż poprzez 

47 Porównaj: R. Vorbrich, Kameruńska…, s. 19; M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 100 
oraz 105–106. Problem porusza także praca poświęcona popularyzatorskim działa-
niom Ligi Morskiej i Kolonialnej: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy…, s. 70–72.

48 Było to powierzenie w  imieniu Ligi Narodów zarządzania dawnym te-
rytorium poniemieckim lub należącym wcześniej do  Turcji jednemu z  państw 
sprzymierzonych. Mandaty typu A dotyczyły terytoriów „niemal dojrzałych 
do  samodzielności”. Typu B odnosiły się do  obszarów zamieszkanych przez 
ludy „na niskim poziomie cywilizacyjnym”, a  mandaty typu C dotyczyły tery-
toriów niewielkich i słabo zaludnionych. System mandatowy był uznawany za 
tymczasowy i nieprecyzyjny. Dawało to nadzieje na jego nowelizacje. Porównaj: 
M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 97–103.

49 Dyskusji dotyczącej planów i działań o charakterze kolonialnym, prowa-
dzonej przez rozmaite gremia Drugiej Rzeczypospolitej poświęcił swoją ostatnią 
książkę M.A. Kowalski: Dyskurs….

50 Ibidem, s. 99–103.
51 Szerzej na temat charakteru rządowego zainteresowania ideami kolonial-

nymi pisali: T. Białas, Liga…, s. 179–187; M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 38–52.
52 Pojęcie to M.A. Kowalski definiuje jako wszelkie formy wypowiedzi doty-

czące zarówno idei kolonialnych, jak i działań mających na celu praktyczne ich 
wykorzystanie lub też je negujące oraz sens tych wypowiedzi. Ibidem, s. 28.

The rather mediocre achievements of the expedition were 
caused by various factors. One of the most important was 
the fact that the selection of the penetrated area was pru-
dent from the exploratory perspective, but unfortunate from 
the  political standpoint, and  the  conference held in  Berlin 
in  1884-1885 ultimately determined European spheres of 
influence and thus thwarted the effects of the expedition. 

[…] against naive, as it turned out, hope of Rogoziński, 
the expedition of the Poles had no chances to achieve its po-
litical goals in the situation of their homeland at that time. 
The  Polish flag that they flew at the  established station 
(nota bene, what was shamefully left unsaid or forgotten was 
the fact that for two years Mondoleh island had been the only 
place on earth where the Polish flag flew) did not represent 
any (even symbolic) political power,” writes the already quot-
ed Ryszard Vorbrich45. Besides, even though the Poles got as 
far as 75 kilometers deep into the land, it was a mere 20 ki-
lometers farther than their predecessor scientist C. Comber. 
That is why the  effects of the  expedition in  the  scientific 
circles went unnoticed46. 

Nonetheless, the  attempt to acquire a  scrap of African 
land and  the  settlement established on Mondoleh island 
remained a  symbol of Polish exploratory and  settlement 
achievements on that continent for many years. Later on 
the topic of the expedition would reappear a number of times 
and would be used in the context of Polish colonial ideas that 
became increasingly popular during the interwar period47.

The motif that would often come back in  the  period of 
the  Second Republic of Poland was the  hope that Poland 
would receive a  mandate over one of the  former German 
colonies from the League of Nations48.

On 14 March 1919, during a peace conference held in Par-
is, one of the  representatives of the  People’s Party-the 
Left petitioned in the Sejm for Poland to be granted a part 
of former German colonies and he indicated Cameroon as 
the area where selected territories should be granted to 
Poland in the name of “historical justice”49. In the early 1920s 

45 R. Vorbrich, Kameruńska..., p. 19. 
46 Ibidem, p. 16.
47 See: R. Vorbrich, Kameruńska..., p. 19; M.A. Kowalski, Dyskurs..., p. 100 

oraz 105-106. The issue was also brought up in the work on popularizing ac-
tions of the Maritime and Colonial League: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy..., 
p. 70-72.

48  This would consist in  the  assignment to manage a  former old Ger-
man or Turkish territory by one of the allied states on behalf of the League of 
Nations. A-type mandates applied to the territories that were “nearly ready 
for independence”. B-type mandates referred to the territories populated by 
the  peoples “at low level of civilization”, while C-type mandates concerned 
small and  underpopulated areas. The  system of mandates was considered 
as temporary and imprecise. It held out hope for its novelization. See: M.A. 
Kowalski, Dyskurs…, p. 97-103.

49  The discussion concerning colonial plans and activities undertaken by 
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swoje silne powiązania z polityką zagraniczną kraju niewątpli-
wie żywo interesował MSZ53. Jednak środowiskiem, w którym 
nie tylko najgłośniej podnoszono, ale także realizowano dzia-
łania o charakterze kolonialnym, były stowarzyszenia społecz-
ne – przede wszystkim Liga Morska i  Kolonialna54, ale także 
towarzystwa osadnicze, emigracyjne i polonijne55. Warto jed-
nak pamiętać, że obie sfery były połączone osobami działaczy 
popierających idee kolonialne Polski. Mianowicie wszystkie 
wspomniane organizacje społeczne miały swoich przedstawi-
cieli w Sejmie lub Senacie, w poszczególnych ministerstwach, 
a nawet w  wojsku. Działali oni w  ramach tych stowarzyszeń 
prywatnie, wnosząc jednak ewentualnie ich wnioski i postula-
ty pod obrady poszczególnych organów władzy56.

Warto wyjaśnić, w  jaki sposób w  tej toczącej się w  II Rze-
czypospolitej dyskusji pojmowano termin kolonii. Zasadniczo 
uznawano, że jest to teren obcy zarówno etnicznie, jak i geogra-
ficznie, poddany administracyjnie i politycznie metropolii. Wy-
różniano kolonie osadnicze, czyli ludnościowe, i eksploatacyjne, 
czyli kapitałowe i surowcowe57. Natomiast przez kolonizację poj-
mowano zarówno zajmowanie jakiegoś terenu na własność, jak 
i osadnictwo emigracyjne o zorganizowanym charakterze.

Podnoszono kilka powodów konieczności posiadania przez 
Polskę kolonii. Pierwszym było poczucie potrzeby dołączenia 
Polski do  grupy krajów europejskich. W  owym czasie wszyst-
kie liczące się na  arenie międzynarodowej kraje Europy posia-
dały kolonie. Uważano, że Polska, która po latach walki odzy-
skała wreszcie niepodległość, ma pełne prawo być traktowana 
na  równi z  innymi państwami, które wygrały I  wojnę. Z  tym 
postulatem wiązał się kolejny, dostrzegający w  polskich kolo-
niach zalążek Polski mocarstwowej, to znaczy silnej i  liczącej 
się na  arenie międzynarodowej gospodarczo oraz politycznie. 

53 Ibidem, s. 41–42.
54 Początki Ligi to stowarzyszenie Bandera Polska, które powstało we wrze-

śniu 1918 r. Rok później przekształcono je w Ligę Żeglugi Polskiej po połącze-
niu z Kołem Kaszubsko-Pomorskim oraz krakowskim Towarzystwem „Żegluga 
Polska”. W roku 1924 zmieniono po raz kolejny statut, powołując Ligę Morską 
i Rzeczną. Na początku roku 1928 w ramach LMiR powstał Związek Pionierów 
Kolonialnych, skupiający działaczy zainteresowanych pozyskaniem dla Polski 
kolonii. W roku 1930 Stowarzyszenie przyjęło nazwę Liga Morska i Kolonialna, 
włączając motywy kolonialne do  statutu. ZPK istniał formalnie do  roku 1933, 
a następnie został wchłonięty przez stowarzyszenie. Wyczerpującą monografię 
dziejów i charakteru oraz zakresu działalności stowarzyszenia zawiera opraco-
wanie T. Białasa, Liga…. Porównaj też: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy…, s. 23–42.

55 Były to m.in.: Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze, „Światpol” oraz 
Polskie Towarzystwo Kolonialne (potem Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 
wreszcie Urząd Emigracyjny, działający od 1933 r. w ramach struktur MSZ).

56 M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 41; T. Białas, Liga…, s. 34–35.
57 Autorzy wymieniali także kolonie polityczne, którymi mogły być kolonie 

kapitałowe i  kolonie osadnicze. Jednak teoretycznym aspektem idei kolonial-
nych zajmowało się niewielu badaczy. Marek Arpad Kowalski wskazuje dwóch: 
Gustawa Załęckiego i Stanisława Pawłowskiego. Porównaj: M.A. Kowalski, Dys-
kurs…, s. 89. Stanisław Pawłowski przyjmował nieco obszerniejszą systematy-
kę kolonii, wskazując na jej zróżnicowanie będące efektem różnic w charakterze 
przyjmowanych kryteriów. Ibidem, s. 93.

attempts to shape Polish “mandate policy” were made by 
Janusz Radziwiłł, the Head of the Foreign Affairs Committee 
of the Sejm. A group of activists from community organiza-
tions made demands and drew up memoranda which postu-
lated the need for Poland to have colonies as compensation 
for war damage, among other things. Demographic and po-
litical needs of the country were also brought up. However, 
these motions were ignored by the Ministry of Foreign Af-
fairs. The topic reappeared in 1931 as a result of the rumors 
about the plans of the League of Nations concerning the re-
vision of granted colonial mandates. Ultimately, the rumors 
turned out to be false but they stirred many discussions on 
the reasonability of Polish colonial actions50.

Discussions on that subject were carried out in  several 
circles. The first were government authorities, but until 1935 
they did not show much interest in the issue. According to 
Marek Arpad Kowalski that was caused by the  attitude of 
Marshal Józef Piłsudski who was unwilling to engage in any 
“colonial affairs”. The  position of the  state on that matter 
did not evolve until later years51. Colonial discourse52 contin-
ued until the mid-1930s, but it remained on the margin of 
interest of the government, although it must have been of 
interest to the Ministry of Foreign Affairs53. Yet, these were 
community organizations which did not only strongly advo-
cate, but also undertook colonial actions. Among them was, 
first and  foremost, the  Maritime and  Colonial League54 as 
well as settlement, emigration societies and representatives  
of Polish community abroad55. Yet, it is also worth remem-

different groups in the Second Republic of Poland is presented in the latest 
book by M. A. Kowalski: Dyskurs…

50 Ibidem, p. 99-103.
51 More on the nature of the government’s interest in colonial ideas can 

be found in: T. Białas, Liga..., p. 179 -187; M.A. Kowalski, Dyskurs…, p. 38-52.
52 That notion is defined by M.A. Kowalski as any forms of expressions 

concerning both colonial ideas and activities aimed at their practical use or 
negating the sense of these expressions. Ibidem p.28

53 Ibidem, p. 41-42.
54 The League originated from the  Polish Flag (Bandera Polska) asso-

ciation established in September 1918. One year later, after the merger with 
the  Kashubian and  Pomeranian Association (Koło Kaszubsko-Pomorskie) 
and Cracow association the Polish Sailing (Żegluga Polska), it was transformed 
into the Polish Sailing League (Liga Żeglugi Polskiej). In 1924 the statute was 
amended again and the Maritime and River League (Liga Morska i Rzeczna) 
was established. At the beginning of 1928, as part of the Maritime and River 
League, the Union of Colonial Pioneers (Związek Pionierów Kolonialnych) was 
established. It gathered activists interested in the acquisition of colonies for 
Poland. In 1930 the  Association took the  name of the  Maritime and  River 
League and  incorporated colonial ideas in  its statutes. Formally, the  Union 
of Colonial Pioneers existed until 1933. Afterwards, it was incorporated into 
the Association. Exhaustive monography of the history, character and scope 
of activity of the Association can be found in the study by T. Białasa, Liga... 
See also: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy..., p. 23-42.

55 They included, among others: the International Settlement Association 
(Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze) “Światpol” and the Polish Colonial 
Association (Polskie Towarzystwo Kolonialne) (later named the Polish Emigra-
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Kolejny z pojawiających się wątków to wspomniany już motyw 
sprawiedliwości dziejowej i dążenia do uzyskania dla Polski tere-
nów odebranych w wyniku traktatu wersalskiego Niemcom jako 
rekompensaty za straty wojenne58. Wyliczono, że poniemieckie 
obszary Kamerunu odpowiadają potencjalnym należnościom 
w  tym względzie59. Tutaj podnoszono oczywiście argumen-
ty historyczno-prawne, włączając motyw polskich racji do  tej 
cząstki Afryki, wynikających z  działalności wyprawy Stefana 
Szolca-Rogozińskiego60. Bardzo silnym argumentem podno-
szonym przez wszystkich uczestników dyskursu były potrzeby 
gospodarczo-populacyjne. Pierwsze to dostęp do  surowców 
kolonialnych oraz konieczność podtrzymywania kontaktów han-
dlowych z krajami posiadającymi posiadłości zamorskie. Drugi 
– konieczność zapewnienia terenów pod „swobodną ekspansję 
osadniczą”. Wyliczano, że przeludniona Polska będzie wkrótce 
potrzebowała obszarów do nieskrępowanej emigracji. Uznawa-
no, że ta z kolei powinna zachować charakter narodowy i ścisły 
związek z krajem. Tak więc miały to być liczne i w miarę nieza-
leżne skupiska polskich osadników. Rozróżniano też osadnictwo 
plantacyjne – mniej liczne, oparte na pracy ludności tubylczej, 
i osadnictwo rolne, gdzie dominowałyby grupy ludności pocho-
dzące z polskich wsi, uprawiające ziemię i ściśle współpracują-
ce z rodzinnym krajem. Ten zaś zobowiązany byłby do pomocy 
i opieki gospodarczej, kulturalnej i politycznej. Warto też wspo-
mnieć o pojawiającym się w prasie motywie cywilizacyjnej misji 
Europy na obszarach pozaeuropejskich61.

Liga Morska i Kolonialna była masowym stowarzyszeniem, 
które w społeczeństwie polskim propagowało sprawy morskie 
i  rzeczne oraz idee kolonialne. Było jednak także organizacją, 
która podejmowała konkretne akcje osadnicze, wyprawy ba-
dawcze i związane z nimi działania o charakterze naukowo-ba-
dawczym oraz popularyzatorskim62.

Obszarami, które Liga Morska i  Kolonialna objęła swoimi 
działaniami, były: Angola (wyprawa naukowa 1928  r. i  próba 
przeprowadzenia akcji osadniczej w  ramach umów z  Portuga-
lią63); Liberia (przeprowadzona w  roku 1934 akcja osadnicza, 
oparta na umowach zawartych między LMiK a rządem Liberii64); 

58 Były to więc postulaty poniekąd także antyniemieckie. Porównaj m.in.: 
T.  Białas, Liga…, s. 266–272; A. Nadolska-Styczyńska, Ludy…, s. 149 i  dalsze; 
M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 97–103; 138; 159–160.

59 M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 105.
60 Porównaj: M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 105; A. Nadolska-Styczyńska, 

Ludy…, s. 70–72. 
61 O źródłach i charakterze polskich idei kolonialnych pisali obszernie m.in.: 

T. Białas, Liga…, 166–187, 266–272, M. A. Kowalski, Dyskurs…, s. 39–40, 99–103, 
139–148.

62 T. Białas, Liga…, A. Nadolska-Styczyńska, Ludy….
63 Jednak pojawiające się w prasie sugestie, że niebawem Angola stanie się 

polską kolonią, zaniepokoiły rząd w Lizbonie, który wyraźnie ograniczył zezwo-
lenia na osadnictwo w Angoli. Porównaj: T. Białas, Liga…, s. 188–192; M. A. Ko-
walski, Kolonie…, s. 321–323; idem, Dyskurs…, s. 107–108.

64 Umowa przyznawała wydzierżawienie 50 polskim plantatorom po 

bering that both circles were joined by the  people who 
supported colonization ideas of Poland. All of the commu-
nity organizations had their representatives in the Sejm or 
the Senate, in the ministries and even in the army. They were 
active in  these organizations as private people, but they 
would bring their motions and demands before the authori-
ties56.

It is worth noting the way in which the subject of colo-
nies was perceived in  the  discussion that was underway 
in  the  Second Republic of Poland. Generally, the  colonies 
were viewed as a foreign land, both ethnically and geograph-
ically, that was administratively and politically subordinate to 
a superpower. There were settlement, or population, colonies 
and exploitation colonies, known as capital and raw material 
colonies57. Colonization was understood both as occupation 
of a given land and emigration settlement of organized char-
acter.

A few reasons were provided as to why Poland had to own 
colonies. The first one was the perceived need for Poland to 
join the group of other European countries. All the European 
countries that were a  force to be reckoned with in  the  in-
ternational arena had colonies. It was thought that Poland, 
which regained independence after many years of fighting, 
was fully entitled to be treated equally with other countries 
that had won World War I. There was a  related postulate 
that viewed Polish colonies as the beginnings of superpower 
Poland, i.e. the country that would be economically and po-
litically strong in the international arena. Another idea was 
the  already mentioned motif of historical justice and  Pol-
ish aspirations to acquire the lands taken from Germany as 
a  result of the  Versailles Treaty, as compensation for war 
damage58. It was calculated that the formerly German area 
of Cameroon is equivalent to potentially due compensa-
tion59. Historical and legal arguments were also brought up, 
including the motif of the Polish right to that part of Africa 
resulting from the achievements of the expedition of Ste-

tion Association [Polskie Towarzystwo Emigracyjne], and, finally, the Emigra-
tion Office that was active from 1933 within the structures of the Ministry of 
Foreign Affairs).

56 M. A. Kowalski, Dyskurs…, p. 41; T. Białas, Liga..., p. 34-35.
57 The authors also mentioned political colonies, which could be both capi-

tal and settlement colonies. Nonetheless, few scientists dealt with theoretical 
aspect of colonial ideas. Marek Arpad-Kowalski names two: Gustaw Załęcki 
and  Stanisław Pawłowski. See: M.A. Kowalski, Dyskurs…, p. 89. Stanisław 
Pawłowski assumed a slightly broader semantics of colonies, pointing out its 
diversification resulting from the differences in the character of the assumed 
criteria. Ibidem, p. 93.

58 Thus, these were to some extent anti-German postulates. See, for 
example: T. Białas, Liga..., p. 266-272; A. Nadolska-Styczyńska, Ludy..., p. 149 
i dalsze; M.A. Kowalski, Dyskurs…, p. 97-103; 138; 159-160.

59 M.A. Kowalski, Dyskurs..., p. 105.
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fan Szolc-Rogoziński60. Another strong argument raised by 
all the  participants of the  discourse named the  economic 
and population needs. The economic needs included access 
to colonial resources and the necessity to maintain trade re-
lationships with the countries possessing overseas domin-
ions. The other motivation was related to the necessity to 
provide land for the “unrestricted expansion of settlement”. 
It was estimated that overpopulated Poland would soon 
need areas for unrestrained emigration that was expected 
to retain its national character and  close connections with 
the mother country. Therefore, these were supposed to be 
large in number and relatively independent clusters of Pol-
ish settlers. Besides, differentiation was made between 
plantation settlement that was less populated and  relied 

on the  work performed by local people 
and  farming settlement dominated by 
groups of people from Polish villages, cul-
tivating the  land and  closely cooperating 

with their home country. The home country, 
in return, would be obliged to provide eco-
nomic, cultural and  political care and  sup-
port. Also, it is worth mentioning the recur-
ring motif in the press about the civilizing 
mission of Europe in non-European lands61.

The Maritime and Colonial League was a mass association 
which promoted maritime and river-related matters and co-
lonial ideas in Polish society. It was also engaged in specific 
settlement undertakings, scientific expeditions and related 
scientific, research and popularizing activities62.

The areas covered by the activities of the Maritime and Co-
lonial League included: Angola (a scientific expedition in 1928 
and an attempted settlement in accordance with the agree-
ments with Portugal63); Liberia (settlement action carried 
out in  1934, based on the  agreements concluded between 
the  Maritime and  Colonial League and  the  government of 

60 See: M.A. Kowalski, Dyskurs…, p. 105; A. Nadolska-Styczyńska, Ludy..., 
p. 70-72. 

61 The origins and character of Polish colonial ideas were extensively de-
scribed in: T. Białas, Liga..., 166-187; 266- 272; M. A. Kowalski, Dyskurs…, p. 39-
40, 99-103, 139-148.

62 T. Białas, Liga..., A. Nadolska-Styczyńska, Ludy....
63 Yet, press suggestions that Angola would soon become a Polish colony 

disturbed the  government in  Lisbon, which significantly limited permits to 
settle in Angola. See: T. Białas, Liga..., p. 188-192; M. A. Kowalski, Kolonie…, 
p. 321-323; idem, Dyskurs…, p. 107-108.

Brazylia, która była brana pod uwagę jako potencjalny teren ma-
sowej emigracji osadniczej65 (zakup gruntów rządowych w sta-
nie Parana, organizacja kolonii „Morska Wola”66); Rejs wyczar-
terowanego statku SS „Poznań” do  portów Afryki Zachodniej 
(rok 1934 – próba nawiązania stosunków handlowych z istnieją-
cymi w Afryce przedstawicielstwami) oraz rejs handlowy statku 
„Elemka” na Bliski Wschód (1935–1936)67.

Wszystkie działania osadnicze i gospodarcze Ligi zakończy-
ły się mniejszym lub większym fiaskiem, połączonym niekiedy 
z wywołanym zamieszaniem o charakterze politycznym, które 
wyciszać musiało polskie MSZ. Ostatecznie w roku 1937 wła-
dze stowarzyszenia podjęły uchwałę o rezygnacji Ligi z podej-
mowania jakiejkolwiek bezpośredniej działalności gospodar-
czej68. Badacze tematu są jednak zdania, że sfery rządowe nie 

tylko musiały mieć świadomość działań podejmowanych przez 
to stowarzyszenie, ale dawały na nie nieformalne przyzwole-
nie, traktując Ligę jako swoistą „forpocztę” polskich zamierzeń 
kolonialnych. O tyle wygodną, że niezwiązaną bezpośrednio 
z rządem i polityką zagraniczną państwa69. 

150 akrów ziemi na 50 lat, z możliwością powiększenia obszaru w przyszłości, 
prawo do powołania towarzystwa ds. eksploatacji bogactw naturalnych i klau-
zulę uprzywilejowania dla polskich handlowców i przemysłowców. Strona polska 
zobowiązała się do zorganizowania konsulatów oraz przysłania doradców go-
spodarczych i społecznych oraz zorganizowanie żeglugi przybrzeżnej. Całość nie 
powiodła się ze względu na pojawiające się w prasie głosy dotyczące rzekomych 
planów uczynienia z Liberii polskiej kolonii. Porównaj: T. Białas, Liga…, s. 208–
223; M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 109–120; idem, Kolonie…,s. 329–339.

65 Istniało tam już od wieku XIX liczne środowisko polonijne. W  latach 
30. XX w. oceniano jego wielkość na ponad 200 tys. osób.

66 Porównaj m.in.: T. Białas, Liga…, s. 196–207; M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 123.
67 T. Białas, Liga…, s. 224–238. Oba rejsy nie przyniosły oczekiwanych zy-

sków.
68 Uczyniły to na wyraźne zalecenie MSZ, po nieudanej misji gospodarczej 

pułkownika S. Iwanowskiego, który w roku 1935 udał się na Haiti, do Dominika-
ny, Kolumbii i  Wenezueli w  celu nawiązania odnośnych kontaktów. Porównaj: 
T. Białas, Liga…, s. 237.

69 T. Białas, Liga…, s. 180-182; M. A. Kowalski, Dyskurs…, s. 41–48.

Manifestacja członków Ligi Morskiej i Kolonialnej na rzecz uzyskania 
przez Polskę kolonii, Poznań, 9 lipca 1938 r. 
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

The Maritime and Colonial League members demonstration for obtain-
ing colonies by Poland, Poznań, 9th July 1938 
(picture: National Digital Archives)
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Liberia64); Brazil considered as a  potential area for mass 
settlement emigration65 (acquisition of state land in Parana 
state, establishment of “Morska Wola” colony66); a voyage of 
a chartered ship s. s. “Poznań” to the harbors in West Africa 
(1934 – attempt to establish trade relationship with African 
agencies) and trade voyage of “Elemka” ship to the Middle 
East (1935-1936) 67.

All settlement and economic activities of the League end-
ed in failure to a varying degree, sometimes combined with 
a political turmoil that had to be hushed up by the Polish Min-
istry of Foreign Affairs. Ultimately, in  1937, the  authorities 
of the association passed a resolution ordering the League 
to give up any direct economic activity68. Yet, the research-
ers who investigated the topic believe that the government 
spheres were not only aware of the  activities undertaken 
by that association, but they gave their informal consent to 
these activities, treating the League as a specific vanguard 
of Polish colonial aspirations. It was convenient in so far as 
it was not directly connected with the government or foreign 
policy of the state69. 

However, after 1936 the  interest of Polish government 
spheres in  colonial ideas became noticeably higher. It was 
caused by the failures of non-government activities, primari-
ly the League70, and political changes in the country (death of 
Marshal Józef Piłsudski followed by death of General Orlicz-
Dreszera, the chairman of the Maritime and Colonial League 
of many years). The  interest of the Ministry of Foreign Af-
fairs was clearly focused on settlement and revolved around 
several specific areas. They were, first of all, the lands sub-
ordinate to France. It was assumed that France would not 
be able to populate its numerous condominiums and might 
make some of them available to Poland. Among them was 

64 The  Agreement granted the  lease of 150 acres of land to 50 Polish 
planters for the  period of 50 years, with an  option of future extension of 
the area, the right to establish an association for exploitation of natural re-
sources and a benefit clause for Polish merchants and industrialists. The Pol-
ish side undertook to establish consulates and send economic and social advi-
sors and to organize coastal navigation. The whole idea failed due to press 
rumors about supposed plans of turning Liberia into a  Polish colony. See: 
T. Białas, Liga..., p. 208-223; M.A. Kowalski, Dyskurs..., p. 109-120; idem, Ko-
lonie…p. 329-339.

65 There was a  large Polish community already in  the  19th century. 
In  the 1930s its population was estimated at more than 200 thousand people.

66 See, for example: T. Białas, Liga..., p. 196-207; M.A. Kowalski, Dyskurs…, 
p. 123.

67 T. Białas, Liga..., p. 224-238. Neither voyage brought expected profits.
68 They did that at the explicit order of the Ministry of Foreign Affairs, 

following a failed economic mission of colonel S. Iwanowski who in 1935 went 
to Haiti, the Dominican Republic, Columbia and Venezuela in order to establish 
relevant contacts. See: T. Białas, Liga..., p. 237.

69 T. Białas, Liga..., p. 180-182; M. A. Kowalski, Dyskurs…, p. 41- 48.
70 Its disobedience with respect to the solutions suggested by the Minis-

try of Foreign Affairs was not without significance.

Po roku 1936 można jednak obserwować wyraźny wzrost 
zainteresowania polskich sfer rządowych ideami kolonialny-
mi. Było to spowodowane zarówno niepowodzeniami dzia-
łań pozarządowych, w  tym przede wszystkim działalności 
Ligi70, jak i zmianami politycznymi w kraju (śmierć marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, potem generała Orlicz-Dreszera – 
wieloletniego prezesa LMiK). Zainteresowania MSZ miały 
wyraźnie osadniczy charakter i  dotyczyły kilku wybranych 
obszarów – przede wszystkim terenów podległych Fran-
cji. Uznano bowiem, że nie jest ona w  stanie zasiedlić tak 
licznych kondominiów, i liczono na ewentualne udostępnie-
nie niektórych z nich Polsce. W grę wchodził Madagaskar71. 
W przypadku tej wyspy wykorzystano oczywiście propagan-
dowo legendę Maurycego Beniowskiego i  jego rzekomych 
patriotycznych starań o  uzyskanie tego terenu dla Polski. 
W  roku 1936 na  Madagaskaru udała się komisja badająca 
możliwości osadnicze72. Można się jednak domyślać, że dzia-
łania osadnicze mogły być w tym wypadku traktowane jako 
punkt wyjścia do dalszych pertraktacji z zarządzającą wyspą 
Francją. Kolejnym obszarem podległym Paryżowi była Gwi-
nea Francuska, gdzie dopatrzono się możliwości stworze-
nia plantacji bananowców, jednak po wstępnym rozeznaniu 
uznano sprawę za nieopłacalną. Powrócono zatem do wątku 
„poniemieckiego”, okazując pewne zainteresowanie Togo, 
które było terytorium mandatowym przyznanym Francji. 
Jednak panujące tam warunki uznano za nieodpowiednie dla 
osadnictwa europejskiego. Jednocześnie obszarami wzbu-
dzającymi ciągłe zainteresowanie były posiadłości portugal-
skie. Tym razem brano pod uwagę teren Mozambiku, podej-
mując rozważania nad przeprowadzeniem akcji osadniczej 
i  podjęciem działań gospodarczych. Ponadto uwagę zwró-
ciły ówczesne Holenderskie Indie Wschodnie, a  właściwie 
zachodnia część Nowej Gwinei, którą interesowano się jako 
potencjalnym obszarem osadniczym zapewniającym dostęp 
do surowców. Pomysł upadł ze względu na warunki geogra-
ficzne i  niepewność polityczną w  tej części świata. W  tych 
działaniach Liga Morska i  Kolonialna miała już odgrywać 
z założenia rolę drugorzędną73.

70 Nie bez znaczenia była jednak także jej swoiste nieposłuszeństwo wzglę-
dem sugerowanych przez MSZ rozwiązań.

71 Zainteresowania Madagaskarem jako miejscem współpracy kolonialnej 
Polski i Francji dało się zauważyć już w początku lat 20. Obszarem tym była także 
zainteresowana wówczas LMiK. Porównaj: M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 120.

72 Wyprawą kierował wieloletni działacz ligi Mieczysław Bohdan Lepecki. 
Pomimo pozytywnych ocen możliwości osadniczych koncepcji tej nie rozwinię-
to. Efektem tej ekspedycji była natomiast m.in. książka Arkadego Fiedlera Jutro 
na Madagaskar. Wyprawa i  związane z nią nadzieje odbiły się szerokim echem 
w  publikacjach LMiK. Porównaj: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy…, s. 95–101. Do-
tyczy to także postaci M. Beniowskiego, ale teksty mu poświęcone pojawiły się 
w wydawnictwach Ligi już w roku 1928: ibidem, s. 62, 65.

73 Bardziej kompleksowo problem działań inicjowanych przez sfer rządowe oma-
wia M.A. Kowalski. Dyskurs…, s. 122–123. Porównaj także: T. Białas, Liga…, s. 191–195.



45

Madagascar71. In case of this island the  legend of Maurycy 
Beniowski and  his alleged patriotic aspirations to acquire 
that land for Poland was used for propaganda purposes. In 
1936 a committee set off to Madagascar in order to check 
the  island’s settlement potential72. As it may be guessed, 
these settlement activities could be treated as a  starting 
point for further negotiations with France which controlled 
the island. Another land controlled by Paris was French Guin-
ea, where the possibility of creating a plantation of banana 
trees was seen, but after a preliminary survey this was found 

to be unprofitable. Therefore, a “post-Germany” idea 
returned and some interest was given to Togo, which 
was a mandate territory granted to France. However, 
the conditions on the island were deemed inappropri-
ate for European settlement. At the same time, Por-
tuguese estates continued to attract interest. This 

time the territory of Mozambique was considered with 
respect to settlement action and economic activities. 
Moreover, attention was given to Dutch India, or more 
precisely the  western part of New Guinea which at-
tracted interest as a  potential settlement area with 

access to natural resources. The idea failed due to geographic 
conditions and political instability in that part of the world. 
The  Maritime and  Colonial League was assumed to have 
then played a secondary role in those activities73.

Subsequent settlement plans of the Ministry of Foreign 
Affairs are also worth mentioning. They considered sending 
a group of Polish emigrants to San Domingo74 and to Colum-
bia, which were viewed as suitable for potential cooperative 
settlement with the  participation of a  group of intelligen-
tsia75. The  Ministry of Foreign Affairs was also interested 

71 The interest in Madagascar as a place of colonial cooperation of Poland 
and France could be noticed already at the beginning of the 1920s. At that 
time the area aroused the attention of the Maritime and Colonial League as 
well. See: M. A. Kowalski, Dyskurs…, p. 120.

72 The expedition was lead by the League elder Mieczysław Bogdan Lep-
ecki. Despite positive review of settlement capabilities, the idea was not fol-
lowed up. One of the effects of the expedition was the book by Arkady Fiedler 
Jutro na Madagaskar (Tomorrow to Madagascar). The expedition and hopes it 
aroused evoked a large response in the publications of the Maritime and Co-
lonial League. See: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy..., p. 95-101. The same was 
also true for M. Beniowski, yet the mentions of him appeared in the books 
issued by the League already in 1928: ibidem, p.62, 65.

73 For a more extensive description of activities initiated by the govern-
ment spheres see M. A. Kowalski. Dyskurs…, p. 122-123. See also: T. Białas, 
Liga..., p. 191-195.

74 Today’s Dominicana.
75 It took place in the years 1935-1936. The Maritime and Colonial League 

Warto też wspomnieć o  kolejnych planach osadniczych 
MSZ. Dotyczyły one skierowania grupy polskich emigrantów 
na San Domingo74 oraz do Kolumbii jako na tereny potencjal-
nych spółdzielczych działań osadniczych z  udziałem grupy 
inteligencji75. Uwagę MSZ zwróciły także obszary Peru, Gwa-
temali i Wenezueli76.

Wybuch II wojny światowej zakończył rozważania nad poten-
cjalnymi możliwościami zdobycia terenów pod polską ekspansję 
gospodarczą, osadniczą i polityczną. Ich ocena nie jest sprawą 
prostą. Oczywiście wszelkie działania kolonialne uznajemy dzi-

siaj wszyscy za niehumanitarne, tragiczne w  skutkach, a  ich 
konsekwencje napawają nas często przerażeniem i  szczerym 
współczuciem skierowanym w stronę ofiar, czyli ludów i naro-
dów zamieszkujących obszary pozaeuropejskie. Współczesne 
konflikty, z  jakimi mamy w  tych obszarach do  czynienia, są 
często wynikiem zaszłości historycznych regionu i niechlubnej 
działalności kolonizatorów. Musimy się jednak odnieść do  hi-
storycznego kontekstu, w  jakim opisane powyżej polskie pla-
ny i  działania były podejmowane. Świat początku XX  w. był 
podzielony pomiędzy silne gospodarczo i  politycznie jednostki 
państwowe. I nikt wówczas nie podejrzewał, że ten układ zmie-
ni się tak diametralnie w przeciągu zaledwie półwiecza. Posia-
danie wówczas własnej kolonii było dowodem rangi politycznej 
i  gospodarczej kraju. Polska wyniszczona rozbiorami i  wojną, 
po  odzyskaniu niepodległości starała się wypracować właści-
wą pozycję na arenie międzynarodowej. Ta idea Polski mocar-
stwowej – dzisiaj śmieszna, przesadzona i nierealna, była pró-
bą wizualizacji państwa mocnego, bogatego i  bezpiecznego.  

74 Dzisiejsza Dominikana.
75 Miało to miejsce w latach 1935–1936. Pewne zaangażowanie w tym pro-

jekcie wykazała także Liga Morska i Kolonialna, chociaż jej działania dotyczyły 
raczej spraw gospodarczo-handlowych (misja płk. S. Iwanowskiego). Porównaj: 
T. Białas, Liga…, s. 237–238; M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 123.

76 M. A. Kowalski, Dyskurs…, s. 123.

Pochód wojsk kolonialnych z okazji zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Toruniu, 1939 r. 
(fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

A march of the colonial army on the occasion of the convention of the Maritime 
and Colonial League in Toruń, 1939 (picture: National Digital Archives)
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in the territories in Peru, Guatemala and Venezuela76.
The outbreak of World War II ended deliberations on 

potential chances of acquiring land for Polish economic, 
settlement and  political expansion. Their evaluation is not 
straightforward. Today, any colonial activities are considered 
as non-humanitarian, and tragic in their effects; their conse-
quences often fill us with terror and arouse sincere sympathy 
towards the victims, that is the peoples and nations occu-
pying the non-European territories. Contemporary conflicts 
prevailing in  these territories often stem from unresolved 
historical issues and  the  disgraceful activity of the  colo-
nizers. Yet, we have to refer to the  historical context of 
the above described Polish plans and acts. At the beginning 

of the 20th century the world was divided 
among the  states with strong economic 
and  political potential. No one suspected 
that the  arrangement would diametrically 
change within a  mere half a  century. Hav-
ing a colony was at that time an indicator of 

political and economic standing of the coun-
try. Having regained independence, Poland, 
which had been impoverished by partitions 
and  war, tried to develop a  solid interna-
tional position. The  idea of a  superpower 

Poland, as ridiculous, exaggerated and unreal as it may seem 
today, was an attempt to visualize a state that is strong, rich 
and safe. A utopia? Certainly yes. However, as time showed, 
it may have been a  unique attempt to avoid a  potential 
threat77.

It must be borne in mind that not everyone was carried 
away by these colonial mirages. The ideas drew sharp criti-
cism throughout the  existence of the  Second Republic of 
Poland. Adversaries pointed out the  inappropriateness of 
plans of overseas expansion with respect to the actual eco-
nomic condition of Poland. They were afraid of emigration 
of the  most enterprising people, which would surely ham-
per the rebuilding of the state that had been impoverished 

also demonstrated some involvement in  that project, although its activities 
were more focused on economic and commercial issues (the mission of colonel 
S. Iwanowski). See: T. Białas, Liga..., p. 237-238; M. A. Kowalski, Dyskurs..., p. 123.

76 M. A. Kowalski, Dyskurs..., p. 123.
77 One should bear in mind the changes in the attitude demonstrated by 

the minister Józef Beck. Initially opposed to the colonial plans, in the second 
half of the  1930s he recognized a possibility of using them in anti-German 
policy. See: M.A. Kowalski, Dyskurs…, p. 43.

Utopia? Na pewno tak. Ale jak czas pokazał, mogła to być 
przecież swoista próba poszukiwania sposobu uniknięcia po-
tencjalnego zagrożenia77.

Trzeba też koniecznie pamiętać o tym, że nie wszyscy dali się 
ponieść tym kolonialnym mirażom. Idee te przez cały czas trwa-
nia II Rzeczypospolitej spotykały się z gorącą krytyką. Adwer-
sarze podkreślali nieadekwatność planów zamorskiej ekspansji 
do rzeczywistego stanu gospodarki kraju, obawiali się odpływu 
najbardziej rzutkiej grupy Polaków poza granice, co ewidentnie 
osłabiało możliwości odbudowy państwa wyniszczonego wojną 
i podzielonego zaszłościami zaborów. A cele ujednolicenia i roz-
woju gospodarczego oraz zadbania o bezpieczeństwo państwa 
uznawano wówczas za absolutnie priorytetowe78. Podkreślano 

także niebezpieczeństwo legitymizacji niemieckiego podważa-
nia ustaleń traktatu wersalskiego przez realizację postulatów 
dotyczących rewizji przydziału mandatów kolonialnych, będą-
cych przecież efektem ustaleń pokojowych.

Warto na zakończenie zwrócić uwagę na pewną interesują-
cą prawidłowość. Porównajmy obszary zainteresowań dawnych 
marzycieli poszukujących miejsca dla „Polski poza krajem” i tereny 
brane pod uwagę w rozważaniach kolonialnych II RP. Tych drugich 
było bez porównania więcej, ale znalazły się tu także Afryka Za-
chodnia, Madagaskar i wyspy Oceanii, a pośród nich nawet Nowa 
Gwinea (!). Przypadek? Zapewne tak. Trudno bowiem podejrze-
wać, że te dawne podróżniczo-emigracyjno-badawcze przypadki 
decydowały o późniejszych wyborach dotyczących zainteresowań 
i poszukiwań podejmowanych przez zwolenników pozyskania ko-

77 Warto pamiętać o zmianach zachodzących w postawie reprezentowanej 
przez ministra Józefa Becka. Początkowo przeciwny planom kolonialnym, w dru-
giej połowie lat 30. XX w. dostrzegł możliwość ich wykorzystania w polityce an-
tyniemieckiej. Porównaj: M.A. Kowalski, Dyskurs…, s. 43.

78 jednocześnie niektóre ugrupowania widziały w masowej emigracji możli-
wość rozwiązania problemów mniejszości narodowych i etnicznych.

Pieszy, paramilitarny oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej mający pełnić 
służbę na przyszłych koloniach Polski, Toruń 1939 r. (fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe)

An infantry, paramilitary Maritime and Colonial League unit which was 
supposed to serve in the future Polish colonies, Toruń 1939, (picture: 
National Digital Archives)
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by the  war and  divided by unresolved problems resulting 
from partitions. At that moment in  history the  objectives 
of unification, economic development and  state security 
were given absolute priority78. Another thing that was high-
lighted was the danger of legitimizing Germany undermining 
the terms of the Versailles Treaty by means of implementing 
the postulates for the revision of colonial mandates granted 
on the basis of peace agreements.

In conclusion, it is worth noting an  interesting regular-
ity. Let us compare the areas of interest of old-time dream-
ers seeking the  place for “Poland beyond the  boundaries” 
and the  lands taken into consideration in colonial delibera-
tions during the Second Republic of Poland. The latter were 
significantly higher in number but they also included West 
Africa, Madagascar, the  islands of Oceania, and  even New 
Guinea (!). Was it a coincidence? Yes, probably. It is difficult 
to suspect that those travel, emigration and research experi-
ences of the past might have been decisive for later choices 
regarding aspirations and search undertaken by the support-
ers of acquiring the colonies for Poland. However, earlier in-
terest in the aforementioned parts of the world as places for 
potential settlement were exhaustively used by the institu-
tions and writers of interwar Poland supporting the efforts 
aimed at finding a colony for Poland79. They became a tool of 
propaganda as well as a historical and legal argument allow-
ing justification of an attempt to translate past dreams into 
colonial plans, no matter how unreal and, from the perspec-
tive of time, controversial.

78 At the same time, some groupings viewed mass emigration as an op-
portunity to solve the problems of national and ethnic minorities.

79 See, for example: A. L. Polacy w służbie kolonialnej Francji, „Polska na 
Morzu”, 1936, no. 10, A series, p. 7-8.; K. Zieleniewski, Polski dorobek w Afry-
ce, „Morze” 1934, coll. 6, p. 2-3; R. Krajewski, Beniowski – Pjonier kolonjalny, 
„Morze”, 1928, coll. 7, p. 18; Projekt Wereszczyńskiego...; L. Janikowski, Wspo-
mnienie z ekspedycji Szolca- Rogozińskiego do Kamerunu w r. 1882, „Morze” 
1931, coll. 3, p. 25-28; St. Zieliński, Wyprawa S. Szolca Rogozińskiego do Afryki, 
Warszawa 1933; idem, Polsko-Angielska walka z Niemcami o Kamerun w latach 
1884-1885, „Morze”, 1932, coll. 12. p. 20-23. More information on the publica-
tion and lecturing activity of the Maritime and Colonial League can be found 
in: A. Nadolska-Styczyńska, Ludy....

lonii dla Polski. Jednak wcześniejsze zainteresowania wymienio-
nymi obszarami świata jako miejscami potencjalnego osadnictwa 
zostały w  pełni wykorzystane przez instytucje i  pisarzy Polski 
międzywojennej, wspierających działania mające na celu poszuki-
wanie dla Polski kolonii79. Stały się narzędziem propagandy, histo-
ryczno-prawnym argumentem pozwalającym uzasadniać podję-
cie próby przekształcenia dawnych marzeń w konkretne, chociaż 
zupełnie nierealne, a patrząc z perspektywy czasu – co najmniej 
bardzo kontrowersyjne plany kolonialne.

79 Porównaj m.in.: A.L. Polacy w służbie kolonialnej Francji, „Polska na Mo-
rzu”, 1936, nr 10, Seria A, s. 7–8.; K. Zieleniewski, Polski dorobek w Afryce, „Mo-
rze” 1934, z. 6, s. 2–3; R. Krajewski, Beniowski – Pjonier kolonjalny, „Morze”, 1928, 
z. 7, s. 18; Projekt Wereszczyńskiego…; L. Janikowski, Wspomnienie z ekspedycji 
Szolca-Rogozińskiego do Kamerunu w r. 1882, „Morze” 1931, z. 3, s. 25–28; S. Zie-
liński, Wyprawa S. Szolca-Rogozińskiego do Afryki, Warszawa 1933; idem, Pol-
sko-angielska walka z Niemcami o Kamerun w latach 1884–1885, „Morze”, 1932, 
z. 12. s. 20–23. Więcej informacji na temat publikacji i działalności odczytowej 
Ligi Morskiej i Kolonialnej można odnaleźć w książce: A. Nadolska-Styczyńska, 
Ludy….
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PL ANG

Ukończyła indianistykę w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, uzyskując dyplom w 1983 r. w  zakresie indianistyki oraz dwulet-
nie podyplomowe studia w Central Institute of Hindi, N. Delhi (1980–1982). 
Od 1989 r. pracuje w Dziale Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Etnograficzne-
go im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Kustosz, specjalista w dziedzinie kultur 
azjatyckich, szczególnie Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej; zajmuje się 
również kulturami Indian obu Ameryk. Jest autorką i współautorką wielu wy-
staw i publikacji związanych z tematyką pozaeuropejską

Absolwent etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz w Dziale Kultur Po-
zaeuropejskich Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
Uczestnik i  współorganizator wypraw naukowo-badawczych do krajów Afry-
ki Zachodniej, Maghrebu i na Syberię. Na co dzień zajmuje się problematyką 
zmian kulturowych w Europie i krajach pozaeuropejskich, rolą fotografii w et-
nograficznej narracji oraz wystawiennictwem muzealnym.

Next to a fascinatingly different world of wild prairies, Af-
rican bush and warm seas of Oceania, there is the equally se-
cret and mysterious world of Asian exoticism. That world was 
a permanent part of Polish explorations1. 

Without travel and accompanying geographical explora-
tions, there would be no fascinating collections presenting 
remote regions of the world and mysterious cultures. The 
yearning to find out what is far away and to tame what is 
unknown and alien has changed the character of European 
history and culture. The uniqueness of  the history of Po-
land, the periods of partitions and insurrections, have con-
siderably affected the direction of Polish research and ex-
plorations. Asia remained a  rather obvious choice among 

1 A. Kuczyński, Ludy dalekie a bliskie, Wrocław 1989, p. 7-8.

Obok fascynującego swą odmiennością świata dzikich prerii, 
afrykańskiego buszu i ciepłych mórz Oceanii istnieje równie ta-
jemniczy i zagadkowy świat egzotyki azjatyckiej. Ten świat był 
trwałym udziałem polskiego poznawania1. 

Nie byłoby dziś fascynujących kolekcji prezentujących od-
ległe regiony świata i  tajemnicze kultury, gdyby nie podróże 
i  towarzyszące im odkrycia geograficzne. Pragnienie pozna-
nia tego, co dalekie, oswojenia tego, co nieznane i obce, przez 
wieki zmieniało oblicze europejskiej historii i  kultury. Specy-
fika polskich dziejów, czas zaborów i  narodowych zrywów 
powstańczych znacząco wpłynęły na  kierunek badawczych 
poszukiwań i  eksploracji. Spośród wszystkich destynacji nie-
mal oczywistym „priorytetem” dla pokoleń naszych rodaków 

1 A. Kuczyński, Ludy dalekie a bliskie, Wrocław 1989, s. 7–8.
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all destinations available to our fellow countrymen. The 
continent that is closest to Europe and, at the same time, 
so vast, diverse and remote became a “second homeland” 
not only to thousands of Polish exiles but also to official-
ly active scientists for 120 years of  bondage2. Polish ways 
of  learning Asian cultures and  civilizations are marked by 
a  turbulent history, a  fascinating biography and  feats that 
fill us with admiration and respect. These events mainly took 
place in the 19th century, when despite the loss of indepen-
dence and  successive traumas connected with ineffective 
attempts to regain independence, Poles were among top ex-
plorers of Asian nature and culture. Their biographies, which 
are often forgotten or little known to a wider public, prove 
their dedication and  far-sightedness. On the  other hand, 
their priceless collections reflect work and dedication and are 
evidence of sacrifice and enormous passion. The Polish way 
of  describing the  world, including discoveries and  studies 
conducted in Asia, was not just done in the pursuit of fame 
and glory, but for the homeland and for future generations. 

The unique collections housed in many museums and re-
search institutions constitute material heritage of  Polish 
studies and explorations conducted in Asia. Yet, before they 
got there, they often travelled in  time and  space, cover-
ing thousands of  kilometers of  roads and  road-less tracks 
in Asia. In many cases their destination was Cracow – the city 
that remained an oasis of civil liberties and a place of devel-
opment of the Polish culture, science and art. Undoubtedly, 
one of the key exhibition spots was the Technical and Indus-
trial Museum, which was founded in 1868 by Count Adrian 
Baraniecki, an outstanding doctor and, first of all, commu-
nity worker and pioneer of ethnographic museums. Anything 
that was connected with decorative and functional art, also 
from the world of non-European cultures, was sent to that 
institution (one of the first of this type in Poland). Thanks 
to that museum, unique collections have been preserved, in-
cluding, for example, gatherings from the First Polish Scien-
tific Expedition to Africa (called the Stefan Szolc-Rogoziński 
expedition), the collection of Konstanty Jelski from the French 
Guyana and Paru and the Siberian collection of Benedykt Dy-
bowski. Nowadays, the activity of the Baraniecki museum is 
continued by several Cracowian scientific and research insti-
tutions, including, for example, the  Museum of  Ethnogra-
phy, founded in 1911 by Seweryn Udziela. From the first days 
of its existence, the Museum has remained a storage place 

2 This has been discussed at length by: W. Słabczyński, Polscy podróżni-
cy i odkrywcy, Warszawa 1973; A. Kuczyński, Ludy dalekie a bliskie, Wrocław 
1989; idem, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych 
i plemiennych, v. 1, Wrocław 1994;, v. 2, Wrocław 1997;  M. Grabski, M. Dolińska, 
Podróżnicy. Zbiory podróżników polskich przełomu XIX i XX wieku w Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie, exhibition’s catalogue, Kraków 2001.

pozostawała Azja. Ten najbliższy, a zarazem tak ogromny, od-
legły i zróżnicowany pod każdym względem kontynent przez 
ponad 120 lat niewoli stał się „drugą ojczyzną” nie tylko dla 
tysięcy polskich zesłańców, lecz również oficjalnie działających 
naukowców2. Polskie drogi poznania azjatyckich kultur i cywi-
lizacji są naznaczone burzliwymi dziejami, fascynującymi bio-
grafiami i wyczynami do dziś budzącymi podziw i uznanie. Are-
ną tych wydarzeń był przede wszystkim wiek XIX, w którym 
pomimo utraty niepodległości i  kolejnych traum związanych 
z  nieskutecznymi próbami jej odzyskania Polacy znaleźli się 
w czołówce badaczy świata przyrody i kultur Azji. Ich życiorysy, 
często zapomniane lub wciąż zbyt mało znane szerszej pu-
bliczności, są dowodem ofiarności i dalekowzroczności. Z kolei 
zgromadzone przez nich bezcenne kolekcje są odbiciem pracy 
i  poświęcenia, dowodem poniesionych wyrzeczeń i  ogromnej 
pasji. Polskie opisanie świata, w tym odkrycia i badania pro-
wadzone w Azji, czynili oni nie dla własnej chwały i sławy, lecz 
z myślą o ojczyźnie i dla jej przyszłych pokoleń. 

Materialnym dziedzictwem polskich badań i  eksploracji 
prowadzonych w Azji są dziś unikalne kolekcje zgromadzone 
w  wielu muzeach, archiwach, instytutach i  placówkach ba-
dawczych. Nim jednak tam trafiły, przebywały niejednokrotnie 
zadziwiające podróże w czasie i przestrzeni, pokonując tysiące 
kilometrów drogami i  bezdrożami Azji. Punktem docelowym 
w  wielu przypadkach pozostawał Kraków, w  dobie zaborów 
oaza swobód obywatelskich i miejsce rozwoju polskiej kultury, 
nauki i sztuki. Niewątpliwie jednym z najważniejszych spośród 
tych miejsc stało się Muzeum Techniczno-Przemysłowe, za-
łożone w  1868  r. przez hr. Adriana Baranieckiego, wybitnego 
lekarza, a  przede wszystkim społecznika i  prekursora etno-
graficznego muzealnictwa. Do tej placówki (jednej z  pierw-
szych tego typu w  Europie) trafiało wszystko, co powiązane 
było z rzemiosłem artystycznym i użytkowym, w tym także ze 
świata kultur pozaeuropejskich. Dzięki temu muzeum w pol-
skich zbiorach przetrwały unikalne kolekcje m.in. Pierwszej 
Polskiej Wyprawy Naukowej do Afryki (zwanej wyprawą Ste-
fana Szolca-Rogozińskiego), Konstantego Jelskiego z  Gujany 
Francuskiej i Peru oraz syberyjska kolekcja Benedykta Dybow-
skiego. Działalność muzeum Baranieckiego jest obecnie konty-
nuowana przez kilka krakowskich instytucji naukowo-badaw-
czych, w tym przez Muzeum Etnograficzne założone w 1911 r. 
przez Seweryna Udzielę. Od początku istnienia pozostaje ono 
miejscem gromadzenia zbiorów pozaeuropejskich, w tym tych, 
które trafiły do Krakowa i na tereny opanowanej przez zabor-
ców Polski na długo przed datą jego powstania. 

2  Szerzej na ten temat pisali m. in.: W. Słabczyński, Polscy podróżnicy i od-
krywcy, Warszawa 1973; A. Kuczyński, Ludy dalekie a bliskie, Wrocław 1989; idem, 
Polskie opisanie świata. Studia z  dziejów poznania kultur ludowych i  plemien-
nych, t. 1, Wrocław 1994, t. 2, Wrocław 1997; M. Grabski, M. Dolińska, Podróżnicy. 
Zbiory podróżników polskich przełomu XIX i XX wieku w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie (katalog wystawy), Kraków 2001.
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for non-European collections, including those that went to  
Cracow and to the areas occupied by the partitioners of Po-
land, long before it was established.  

This presentation of the explorers of Asia and the collec-
tions from that continent which are housed in the Polish mu-
seums are closely connected with the Museum of Ethnogra-
phy in Cracow. Such an approach comes from the assumption 
that within the museum exhibition space the figures of Pol-
ish scientists and explorers will be best illustrated by their col-
lections and preserved archive records. Obviously, it is neither 
a full nor exhaustive catalogue of “the Polish way of describ-
ing Asia”, but a selection that was made in order to present 
the geographic and cultural diversity of their achievements. 
We have focused on a few outstanding but still relatively lit-
tle-known characters who conducted scientific and research 
activity in  different regions of  Asia and  who left priceless 
collections and  remarkable scientific and  research output. 
Presentation of their collections in museum exhibitions, with 
the use of publications and technologies is, to some extent, 
the execution of their will.

Syberia. Travelers out of necessity, explorers by choice.
Syberia3 is a  vast region whose history has been inter-

twined with the  history of  Poland and  the  Poles from at 
least as early as the beginning of the 19th century. The first 
association, which is by no means false, is the fate of Pol-
ish exiled participants of nationalist and liberation insurrec-
tions, revolutionaries and  prisoners of  gulags. In  that sad 
landscape of national disasters and futile uprisings, Siberia 
played the role of a “damned land”, marked with the suffer-
ing of whole generations. Yet, from the very beginning, such 
a view was incomplete, to say the least, as it emphasized only 
the tragic dimension of the fates of personalities, of known 
or unknown names, who were either forced or chose to make 
that region in Asia their place of life, work as well as scien-
tific and research activity. We should recount at least a few 
of the hundreds or maybe even thousands of Poles who left 
their traces in Siberia. Still, it must be borne in mind that 
any selection will only be a subjective and  incomplete list 

3  A geographical region in Asia which, in the major part, belongs to 
Russia. It stretches from the Ural Mountains to the eastern end of Asia. 
In  the  north it is surrounded by the waters of the Arctic Ocean and from 
the south by the steppes of Mongolia and Kazakhstan. Siberia is usually divi-
ded into at least four large regions, which can be further subdivided into many 
smaller ones. Westwards they include, in order:

1. Western Siberia overlapping with the area of the Western Siberian 
Lowland and reaching as far as the Yenisei River;

2. Eastern Siberia including the area of the Middle Siberian Highlands 
from the Yenisei River up to the north-eastern ends of Asia;

3. Far East comprising the Amur River Basin and Manchuria;
4. Southern Siberia stretching over the area of the Altai Mountain Co-

untry, Tuva and Chakasia;

Niniejsza prezentacja sylwetek badaczy Azji oraz kolekcji 
z  tego obszaru znajdujących się w  polskich zbiorach muze-
alnych została przez autorów tego opracowania ściśle po-
wiązana z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Takie ujęcie 
wynika z  założenia, że w  muzealnej przestrzeni wystawien-
niczej sylwetki polskich naukowców i eksploratorów najlepiej 
zilustrują ich kolekcje oraz zachowane archiwalia. W  sposób 
oczywisty nie jest to pełen i wyczerpujący katalog „polskiego 
opisania Azji”, lecz wybór dokonany w celu ukazania możliwie 
najszerszego geograficznego i kulturowego zróżnicowania ich 
dokonań. Nacisk położono na kilka wybitnych, a powszechnie 
wciąż nieznanych postaci, które prowadziły działalność nauko-
wo-badawczą w różnych regionach Azji, pozostawiając po so-
bie bezcenne kolekcje i wybitny dorobek naukowo-badawczy. 
Prezentacja tych zbiorów w przestrzeni wystaw muzealnych, 
poprzez publikacje i nowe technologie jest niejako spełnieniem 
testamentu ich twórców.

Syberia. Podróżnicy z przymusu, badacze z wyboru
Syberia3 to ogromna kraina geograficzna, której historia 

przeplata się z historią Polski i Polaków przynajmniej od po-
czątku XIX w. Pierwszym, skądinąd słusznym skojarzeniem 
są losy polskich zesłańców, uczestników powstań narodowo-
wyzwoleńczych, rewolucjonistów, a  później więźniów guła-
gów. W tym smutnym pejzażu narodowych klęsk i bezowoc-
nych zrywów Syberia odegrała rolę „przeklętej krainy”, ziemi 
naznaczonej cierpieniem całych pokoleń. Taki obraz od same-
go początku był co najmniej niepełny, akcentował bowiem 
jedynie tragiczny wymiar losów wielu znanych i  nieznanych 
z imienia i nazwiska wybitnych osobowości, które z koniecz-
ności lub kierując się własnym wyborem, wybrały ten region 
Azji jako miejsce życia, pracy i działalności naukowo-badaw-
czej. Wśród tych setek, a może tysięcy Polaków, którzy na Sy-
berii pozostawili trwały ślad, trzeba przypomnieć choć kilka 
wybranych postaci. Warto jednak pamiętać, że każdy wybór 
będzie jedynie subiektywnym i niepełnym zestawieniem na-
zwisk. Kryterium zastosowanym w tym opracowaniu jest ich 
wkład w  badania kultury rdzennych mieszkańców tego ob-
szaru. 

3  Kraina geograficzna w Azji wchodząca w większości w skład Rosji. Roz-
ciąga się od Uralu na zachodzie aż po wschodnie krańce Azji. Od północy ograni-
czają ją wody Oceanu Arktycznego, a na południu stepy Mongolii i Kazachstanu. 
Syberię zwykło się dzielić co najmniej na cztery wielkie regiony, w których ob-
rębie wydzielić można jeszcze wiele pomniejszych. Idąc od zachodu na wschód, 
są to kolejno:

1. Syberia Zachodnia pokrywająca się z obszarem Niziny Zachodniosybe-
ryjskiej aż do Jeniseju;

2. Syberia Wschodnia zajmująca obszar Wyżyny Środkowosyberyjskiej od 
Jeniseju aż po północno-wschodnie krańce Azji;

3. Daleki Wschód obejmujący dorzecze Amuru i Mandżurię;
4. Syberia Południowa przypadająca na  obszar Kraju Ałtajskiego, Tuwy 

i Chakasji.
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of names. The criterion used in this study was their contribu-
tion to the exploration of the culture of indigenous inhabit-
ants of Siberia. 

With only a  few exceptions, the Polish presence behind 
the  Ural Mountains was the  effect of  a  compulsory trip; 
only later did this land become a place of work and research. 
Yet, regardless of the character of their stay, the Poles got 
acquainted and established close relationships with the in-
habitants of  Dauria4, Yakutia or the  remote Kamchatka. 
Throughout the 19th century the Polish exiles and, later, also 
explorers and discoverers, were offered help and learned re-
spect for the surrounding nature and survival abilities from 
the Siberian autochthones. The relations between the Poles 
and Siberians gave rise to the records in the form of ethno-
graphic observations, notes, diaries and memoirs. Long be-
fore the emergence of such independent scientific disciplines 
as ethnography, linguistics, religious studies, important pub-
lications on  the  culture and  languages of  the  north-east-
ern Asia were created through the  passion and  sensitivity 
of the Polish explorers of Siberia. What is more, long before 
any museums came into being, they contributed to the de-
velopment of  unique ethnographic and  natural collections 
which today are international cultural heritage.

The history of Polish exploration of Siberia dates back to 
at least the 17th century. From that period comes the account 
of Adam Kamieński Dłużyk (it was published in the 19th cen-
tury), who got to today’s Sakha Republic, i.e. Yakutia. A later 
account that comes from the beginning of the 18th century 
was written by Ludwik Sienicki, an author, and  participant 
of  the  Polish-Russian wars, who went as far as Yakutsk 
and spent more than ten years there. In  the work entitled 
Dokument osobliwego miłosierdzia boskiego (…) z  wspom-
nieniem o mniey znanych Moskiewskiego Państwa krainach 
w  pogańskich błędach jeszcze zostających (…)5, which was 
published in  Vilnius in  1754, Ludwik Sienicki, just like his 
predecessor, included interesting descriptions concerning 
the  life of  the  Yakuts and  the  Evenks (formerly known as 
the Tunguz). The next publication which is most appreciated 

4 Dauria – the former name of a geographical region comprising southern 
Zabaikal and the Upper Amur River basin. In the 19th century Dauria’s key cen-
ter was Nerchinsk and later Chita. Presently, the area of historical Dauria is 
a part of the Republic of Buryatia and the Zabaikal Country.

5  The first title of the book by L. Sienicki published in 1754 is: Dokument 
osobliwego miłosierdzia boskiego cudownie z kalwińskiey sekty pewnego sługę 
y chwalcę swego do Kościoła Chrystusowego pociągający, z wykładem niektó-
rych kontrawersyj zachodzących między nauką kościoła powszechnego kato-
lickiego, a podaniem wymyślonym rozumem ludzkim luterskiey, kalwińskiey, 
greckiey i innych w tej księdze wyrażonych y wymienionych sekt; y z wspomnie-
niem o mniey znanych Moskiewskiego Państwa krainach w pogańskich błędach 
jeszcze zostających dla duchownego pożytku ludzi w różnych sektach od jedno-
ści kościoła powszechnego odpadłych, częścią z uporu, częścią z niewiadomo-
ści żyjących, z druku pierwszy raz wychodzący.  J.K.M. WW. Printing House XX 
Franciszkanów, Wilno.

Poza nielicznymi wyjątkami polska obecność za Uralem 
była wynikiem podróży z przymusu, a dopiero później ziemie te 
stały się miejscem pracy i badań naukowych. Jednak niezależ-
nie od statusu swojego pobytu Polacy poznawali mieszkańcow 
Daurii4, Jakucji czy odległej Kamczatki i zawierali z nimi bliskie 
więzi. Przez cały XIX w. polscy zesłańcy, a  później badacze 
i odkrywcy doświadczali ich pomocy, ucząc się od syberyjskich 
autochtonów szacunku do  otaczającej natury i  umiejętności 
przetrwania. Z  takich to właśnie relacji pomiędzy Polaka-
mi a  mieszkańcami Syberii zrodziły się zapisy o  charakterze 
etnograficznych obserwacji, notatek, pamiętników i  wspo-
mnień. Na długo przed powstaniem samodzielnych dyscyplin 
naukowych, takich jak etnografia, językoznawstwo, religio-
znawstwo, dzięki pasji i wrażliwości polskich badaczy Syberii, 
powstały niezwykle ważne publikacje dotyczące kultury i języ-
ków ludów północno-wschodniej Azji. Co więcej, także dzięki 
nim na długo przed powstaniem muzeów stworzone zostały 
unikalne kolekcje etnograficzne i  przyrodnicze, które dziś są 
ponadnarodowym dziedzictwem kultury.

Historia polskiej eksploracji Syberii sięga co najmniej 
XVII  w. Z  tego czasu pochodzi relacja Adama Kamieńskie-
go-Dłużyka, który dotarł na tereny obecnej Republiki Sacha, 
czyli do  Jakucji (wydana jednak w  XIX w.). Chronologicznie 
późniejsza, bo pochodząca z początków XVIII w., jest relacja 
Ludwika Sienickiego. Autor, uczestnik wojen polsko-rosyj-
skich, zawędrował aż do Jakucka, w którym spędził kilkana-
ście lat. W wydanej w Wilnie w 1754 r. pracy zatytułowanej 
Dokument osobliwego miłosierdzia boskiego (…) z wspomnie-
niem o  mniey znanych Moskiewskiego Państwa krainach 
w pogańskich błędach jeszcze zostających (…)5, podobnie jak 
jego poprzednik, zawarł interesujące opisy dotyczące życia 
Jakutów i Ewenków (zwanych dawniej Tunguzami). Następ-
na, niezmiernie cenna ze względu na  etnograficzne relacje 
i  opisy, jest publikacja Józefa Kopcia, uczestnika insurekcji 
kościuszkowskiej, który podczas zesłania dotarł aż na Kam-
czatkę. W  spisanych wspomnieniach, wydanych w  Berlinie 
w roku 1863 jako Dziennik Józefa Kopcia Brygadjera Wojsk Pol-
skich z  rozmaitych nót dorywczych sporządzony pozostawił  

4 Dauria – dawna nazwa krainy geograficznej obejmującej południowe 
Zabajkale i dorzecze górnego Amuru. W XIX w. głównym ośrodkiem Daurii był 
Nerczyńsk, później Czyta. Obecnie ziemie historycznej Daurii wchodzą w skład 
Republiki Buriacji i Kraju Zabajkalskiego. 

5 Pełen tytuł wydanej w  1754  r. książki L. Sienickiego brzmi: Dokument 
osobliwego miłosierdzia boskiego cudownie z  kalwińskiey sekty pewnego sługę 
y chwalcę swego do Kościoła Chrystusowego pociągający, z wykładem niektórych 
kontrawersyj zachodzących między nauką kościoła powszechnego katolickiego, 
a podaniem wymyślonym rozumem ludzkim luterskiey, kalwińskiey, greckiey i in-
nych w tej księdze wyrażonych y wymienionych sekt; y z wspomnieniem o mniey 
znanych Moskiewskiego Państwa krainach w pogańskich błędach jeszcze zosta-
jących dla duchownego pożytku ludzi w różnych sektach od jedności kościoła po-
wszechnego odpadłych, częścią z uporu, częścią z niewiadomości żyjących, z dru-
ku pierwszy raz wychodzący. Drukarnia J.K.M. WW. XX Franciszkanów, Wilno.
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for its ethnographic accounts and  descriptions is the  work 
by Józef Kopcia, a participant of the Kościuszko Insurrection, 
who during his exile went as far as to Kamchatka. His record-
ed memories published in Berlin in 1863 under the title Dzien-
nik Józefa Kopcia Brygadjera Wojsk Polskich z rozmaitych nót 
dorywczych sporządzony [Journal of Józef Kopcia, a brigadier 
general of  the  Polish army, made on  the  basis of  random 
notes] included a  priceless, as it is seen now, description 
of the Itelmen culture (formerly named the Kamchadals). 

After these first pioneering accounts, in the second half 
of the 19th century, a new generation of exiles landed in Si-
beria as a  result of  repressions after the  January Uprising. 
The majority of them were young well-educated Poles who 
sometimes used the compulsory trip to the Far East of Rus-
sia as their chance of a lifetime to conduct studies and ex-
plorations in  their selected fields. Undoubtedly, the  most 
important of  them were Jan Czerski6, a  geologist, Wacław 
Sieroszewski, a writer, traveler and ethnographer, Bronisław 

Piłsudski (Józef’s brother), an ethnographer 
and linguist and, last but not least, the old-
est of them all, Benedykt Dybowski. But for 
these people, not only would it be impossible 
to describe the history of Siberia, but to pre-
serve the  knowledge of  the  unique nature 

and  ethnical cultures of  the  north-eastern 
Asia. Benedykt Dybowski was chosen as 
a  representative example of  the  great gen-

eration of scientists and explorers due to the scope of this 
study and the possibility to illustrate his biography with col-
lections. The vast social and political context of his works fo-
cuses the history of Polish way of describing Siberia. 

The life and  activity of  Benedykt Dybowski (30th April 
1833 - 30th January 1930), an outstanding Polish zoologist, 
long-term exile and explorer of Far Eastern Asia is not only an 
intriguing story, but it is also an example of how a personal 
disaster, as it might seem, can be transformed, through work 
and passion, into personal and even national success. In order 
to understand that, it is necessary to follow the fate of that 
eminent Pole who left a lasting footprint, just like many of his 
contemporaries, in the history of learning Siberia. 

Benedykt Dybowski was born  in  Adamaryn (Adamczyn) 
near Mińsk, today’s capital of  Belarus.  He spent his childhood 
in the countryside surrounded by nature. That, probably, as he 

6 The name of Czerski appears in several Siberian geographical names, 
e.g. the Chersky Mountains in Yakutia, a mountain range in Zabaikal, the town 
of Chersky in the Sacha Country (Yakutia).

bezcenny – z  perspektywy czasu – opis kultury Itelmenów 
(zwanych dawniej Kamczadalami). 

Po tych pierwszych pionierskich relacjach w  II połowie 
XIX  w., w  wyniku fali represji po powstaniu styczniowym, 
na Syberię trafia nowa generacja zesłańców. Dominują wśród 
nich młodzi, dobrze wykształceni Polacy, którzy przymuso-
wą podróż na daleki wschód Rosji wykorzystali z czasem jako 
swoją życiową szansę prowadzenia badań i eksploracji w wy-
branych przez siebie dziedzinach. Wśród nich najważniejsze 
postaci to niewątpliwie geolog Jan Czerski6, pisarz, podróżnik 
i etnograf Wacław Sieroszewski, etnograf i językoznawca Bro-
nisław Piłsudski (brat Józefa) czy wreszcie Benedykt Dybow-
ski, najstarszy wśród wymienionych. Bez przypomnienia tych 
postaci nie tylko niemożliwe byłoby opisanie historii Syberii, 
lecz przede wszystkim zachowanie wiedzy zarówno o unikal-
nej przyrodzie, jak i kulturach etnicznych północno-wschodniej 
Azji. Z konieczności wynikającej z objętości niniejszego opraco-
wania oraz ze względu na istniejącą możliwość zilustrowania 
biografii zbiorami jako reprezentatywny przy-
kład tej wielkiej generacji badaczy i odkrywców 
wybrany został Benedykt Dybowski. Rozległy, 
społeczno-polityczny kontekst prowadzonych 
przez niego badań skupia jak w soczewce dzie-
je polskiego opisania Syberii. 

Życie i  działalność Benedykta Dybowskie-
go (30 kwietnia 1833 r. – 30 stycznia 1930 r.), 
wybitnego polskiego zoologa, wieloletniego 
zesłańca i  badacza dalekowschodniej Azji, to nie tylko intry-
gująca historia, ale przykład tego, w jaki sposób wydawałoby 
się osobistą klęskę można przekuć dzięki pasji i pracy w wielki, 
nie tylko własny, ale i narodowy sukces. By to zrozumieć, choć 
pokrótce trzeba prześledzić losy tego wybitnego Polaka, który 
na trwałe – podobnie jak wielu mu współczesnych – wpisał się 
w historię poznania Syberii.

Benedykt Dybowski urodził się w miejscowości Adamaryn 
(Adamczyn), położonej w okolicach Mińska, stolicy obecnej 
Białorusi. Dzieciństwo spędzone na prowincji upływało mu 
na swobodnym kontakcie z naturą. Prawdopodobnie to też 
sprawiło, że już od najmłodszych lat wykazywał duże zainte-
resowanie przyrodą. Początkowo Benedykt uczył się w domu, 
lekcji udzielali mu zarówno rodzice, starsza siostra Sabina, jak 
i korepetytor. W 1848 r., po zdaniu odpowiedniego egzaminu, 
został przyjęty do III klasy gimnazjum w Mińsku, gdzie w roku 

6  Nazwisko Czerskiego występuje w kilku nazwach geograficznych Syberii, 
np. Góry Czerskiego w  Jakucji, a także pasma góskiego na  Zabajkalu, Osiedla 
Czerskiego w Republice Sacha (Jakucji).

Portret prof. Juliana Talki-Hryncewicza z późniejszego okresu (źródło: Julian 
Talko-Hryncewicz, Z przeżytych dni (1850-1908), Warszawa 1930; skład: 
Główny Dom Książki Polskiej SA)

A portrait of Julian Talko-Hryncewicz from a later period (source: Julian 
Talko-Hryncewicz, Z przeżytych dni (1850-1908), Warsaw 1930; typesetting: 
Główny Dom Książki Polskiej SA)
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later claimed, developed his interest in nature. In the beginning 
he was learning at home, he was taught by his parents, an old-
er sister Sabina, as well as a tutor. In 1848, when he passed a 
proper exam, he was admitted to the 3rd class of the secondary 
school in Mińsk where he passed his secondary school-leaving 
examinations (matura exam). Only in 1851, when he graduated 
from school, he could choose the long-time favorite subjects 
of  nature and medicine at the University in Dorpat (today’s 
Tartu, Estonia). He continued his studies in Wrocław and from 
1858 also in Berlin. There, he took his doctorate in medicine 
and surgery. Having gained a doctorate in medicine, he nos-
trificated his diploma in order to be able to work as a doctor 
on the Polish territories subordinate to the Russian Empire. 

Parallel to pursuing his interests in  the  field of  nature 
and  medicine as well as his scientific career, Dybowski was 
engaged in Polish affairs. In 1849, he joined the Philomath So-
ciety and during the following years he emphasized that he 
had never been indifferent to the fate of his home country. 
When his scientific career and efforts to be awarded a pro-
fessorship at the  Jagiellonian University in  Cracow seemed 
to be on  the  right track, the  January Uprising broke out. It 
turned out to be a turning point in his life and career. Arrest-
ed on the charges of participation in the January Uprising, he 
was sentenced to death. Through the  intervention of Berlin 
and Wrocław professors and diplomatic efforts at the highest 
level, including the  intercession of  Chancellor Bismarck with 
the tsarist authorities, his death sentence was commuted to 
12 years of  penal servitude. Dybowski was exiled to Irkutsk, 
where he landed in December 1864, after a 6-month journey. 
Next year he was ordered to go further east, to the  village 
of Sivakov on the Ingoda River, behind the Yablonovy Range. It 
was the area of Dauria (today’s Zabaikal Country), with which 
he was connected for many years of  his exile. In  Dauria, he 
conducted his first anthropological research and ethnographic 
observations among the  Buryat people who inhabited that 
region. During the initial period of exile Dybowski underwent 
a kind of ethnographic initiation. It was then that he wrote 
down one of his first of what was to become many ethno-
graphic observations. During his stay in the village of Golustna 
he wrote:

 We went to an Orthodox church (…) to see a monument, 
that is a “not-made-by-hand” statue of St Nicolaus; it is a large 
graven image carved out of a birch log; they call it miraculous, 
bring him ample gifts, which he rewards by blessing the  do-
nors profusely. The Siberians and Buryats, who are members 
of the Orthodox church, believe in the miracle-working proper-
ties of the statue. (...) Except for periodic tours the statue makes 
other, summer tours through Dauria7.

7 Wielcy podróżnicy. Benedykt Dybowski (1833 - 1930); http://portalhisto-

1853 zdał egzamin maturalny. Jednak dopiero na uniwersytecie 
w Dorpacie (obecne Tartu w Estonii), gdzie zaczął studiować 
w 1851 r., mógł wybrać preferowane od dawna kierunki: przyro-
dę i medycynę. Naukę kontynuował we Wrocławiu, a od 1858 r. 
także w Berlinie. Na tym też uniwersytecie Benedykt Dybowski 
doktoryzował się z medycyny i chirurgii. Po uzyskaniu stopnia 
doktora nauk medycznych nostryfikował swój dyplom, aby 
móc wykonywać zawód lekarza na obszarze ziem polskich pod-
ległych Imperium Rosyjskiemu. 

Równolegle do  swoich zainteresowań światem przyrody 
i nauk medycznych oraz rozwojem kariery naukowo-zawodo-
wej Dybowski zaangażowany był w sprawy Polski. Już w roku 
1849 wstąpił w szeregi młodzieży filareckiej, a przez następne 
lata silnie podkreślał, że losy jego ojczyzny nigdy nie były mu 
obojętne. Kiedy wydawało się, że jego kariera naukowa i zwią-
zane z tym starania o przyznanie tytułu profesorskiego na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie są na najlepszej drodze, 
wybuchło powstanie styczniowe. Okazało się ono momentem 
przełomowym w  jego życiu i  karierze naukowej. Aresztowa-
ny za udział w  powstaniu, skazany został na  karę śmierci. 
Po  wstawiennictwie berlińskich i  wrocławskich profesorów, 
zabiegach dyplomatycznych sięgających najwyższych szczebli 
i interwencji u władz carskich samego kanclerza Bismarcka (!) 
kara zamieniona została na 12 lat katorgi. Dybowski został ze-
słany do Irkucka, w którym zameldował się po półrocznej po-
dróży w grudniu 1864 r. W roku następnym został skierowany 
na wschód, za pasmo Gór Jabłonowych, do wsi Siwakowa po-
łożonej nad Ingodą. Była to już ówczesna Dauria (dziś Kraj Za-
bajkalski), z którym to regionem pozostał związany na długie 
lata zesłania. Tam też prowadził pierwsze badania antropolo-
giczne oraz obserwacje etnograficzne wśród zamieszkujących 
te tereny Buriatów. W początkowym okresie zesłania Dybow-
ski przeszedł swoistą inicjację etnograficzną. To wówczas za-
notował jedną z pierwszych z licznych później etnograficznych 
obserwacji. Przebywając we wsi Gołustna, pisał:

Wyszliśmy (…) obejrzeć w cerkwi posąg, czyli statuę św. Miko-
łaja „nierukotwornego”; jest to duży bałwan z kłody brzozowej 
wyciosany i wyrzeźbiony, mienią go cudotwórczym, składają mu 
obfite dary, za nie wywdzięcza się święty zsyłając wielkie błogo-
sławieństwa na  ofiarodawców. Sybiracy prawosławni i  Buriaci 
wierzą święcie w  cudotwórczość tego posągu. (…) Oprócz pe-
riodycznych wędrówek, odbywa posąg jeszcze inne, letnie po 
Daurii7. 

W latach 1865–1866 B. Dybowski przebywał w Czycie, gdzie 
u  gubernatora Wschodniej Syberii gen. Korsakowa wyjednał 
dla siebie i swoich towarzyszy zesłania przeniesienie do Dara-
sunia, podówczas małej osady nad rzeką Tura, którą sami mieli 
zamienić w przyszły zakład kąpielowy (uzdrowisko). Darasuń 

7 Wielcy podróżnicy. Benedykt Dybowski (1833–1930), http://portalhisto-
ryczny.org/wielcy_podroznicy/Benedykt,2.html (dostęp: 12.03.2014).
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In the years 1865-1866, Dybowski stayed in Chita, where 
he managed to elicit from General Korsakov, the  governor 
of Eastern Siberia, permission for himself and his fellow ex-
iles to be transferred to Darasun, the then small settlement 
on the Tura River, which they were to transform into a bath 
center (a health resort). Darasun became the place of the first 
advanced natural studies of  the  Zabaikal. The possibility 
to move freely through the  vast terrains of  the  Yablonovy 
Mountains, the Ingoda Valley and the so-called Agin Steppe 
allowed Dybowski to get to know the life of the Buryats. It 
is worth quoting his description of  a  visit that he paid to 
a Buryat yurt: 

(…) The visitors were invited into the yurt; I entered through 
a filigree low door (khalga – door), covered with a felt curtain 
(udyn – curtain). The yurts of  the  Agin Buryats are round 
and  made of  felt; the  yurt’s scaffolding is made of  wood 
covered from the outside with a thick felt, the scaffolding is 
crafted nicely (...). At the bottom of the yurt, on the outside 
of the felt curtain, it is encircled tightly with a strong and thick 
leather rope called “kayakchy”, which serves as a  solid an-
chor for the  building. During winter, the  yurt’s door usually 
faces southwards and in the summer it is open to the north; 
the center of the yurt is occupied by a fireplace (...)8.

After a  few years in  Dauria, Dybowski was moved with 
other exiles to Kultuk at the  Baikal Lake, where together 
with Wiktor Godlewski he conducted ichthyologic stud-
ies of the fauna of the deepest lake in the world. However, 
in 1869, accompanying the expedition of General Skalkov, he 
conducted studies on the Amur and Ussuri Rivers, and got 
as far as the eastern coast of Asia, up to the Sea of Okhotsk. 
From his return to Baikal in December 1969, until the mid-
dle of  1872, Dybowski resumed ichthyologic and  limnologic 
studies of the world’s deepest lake. It was then that he dis-
covered and described Baikal golomyanka, endemic fish liv-
ing in the depths of the lake. Moreover, in 1871, he explored 
Khövsgöl Nuur Lake (Chubsugul) in  Mongolia. In  the  years 
1872-1875, in  company with Wiktor Godlewski and  Michał 
Jankowski, he took part in a great expedition, this time along 
the Argun River, Amur and Ussuri Rivers as far as to Vladi-
vostok, where he stayed for a longer time on the nearby is-
land of Askold. During the three-year expedition he explored 
the  fauna of  the  Khanka Lake9 and  for a  longer time he 
stayed in the taiga on the Amur River. While in taiga he dis-
covered the then unknown deer species which, in his honor, 
was named the Dybowski’s deer10.

ryczny.org/wielcy_podroznicy/Benedykt,2.html; (access 12.03.2014).
8 Ibidem.
9 The lake north of Vladivostok, currently divided by the Russia-China 

border.
10 Cervus nippon hortulorum known as Dybowski’s sika deer.

stał się też miejscem pierwszych zaawansowanych badań 
przyrodniczych Zabajkala. Możliwość swobodnego przemiesz-
czania się po rozległych terenach Gór Jabłonowych, doliny In-
gody oraz tzw. Stepu Agińskiego stwarzała też możliwość bliż-
szego poznania życia Buriatów. Warto przytoczyć opis wizyty, 
jaką złożył w buriackiej jurcie: 

Przybyłych zaproszono do  jurty; wszedłem przez drzwi fili-
granowe, niskie (chałga – drzwi) przykryte z  zewnątrz wojło-
kową zasłoną (udyn – zasłona). Jurty agińskich Buriatów są 
okrągłe, wojłokowe, rusztowanie jurty jest drewniane, zewnątrz 
pokryte wojłokiem grubym, rusztowanie ładnie wyrobione (…). 
U dołu jurty na zewnątrz po wojłoku, obiega ją dokoła i mocno 
uciska jakby obręczą silny i gruby powróz rzemienny zwany „ka-
jakczy”, on stanowi potężną ostoję całego budynku. Drzwi jurty 
są zwykle zwrócone zimą na południe, latem na północ, środek 
zajmuje ognisko8.

Po paru latach pobytu w  Daurii Dybowski został przenie-
siony wraz z innymi zesłańcami do Kułtuka nad Bajkał, gdzie 
z Wiktorem Godlewskim prowadził badania ichtiologiczne nad 
fauną najgłębszego jeziora świata. Już jednak w roku 1869, to-
warzysząc ekspedycji gen. Skałkowa, prowadził badania nad 
Amurem i Ussuri, docierając do wschodnich wybrzeży Azji, aż 
do Morza Ochockiego. Od powrotu nad Bajkał w grudniu 1969 r. 
aż do połowy roku 1872 ponownie oddał się badaniom ichtio-
logicznym i  limnologicznym najgłębszego jeziora świata. To 
wówczas odkrył i opisał naukowo bajkalską gołomiankę – en-
demiczną rybę żyjącą w głębinach jeziora. Ponadto, w 1871  r. 
badał jezioro Chubsuguł w Mongolii. Z kolei w latach 1872–1975 
wraz z Wiktorem Godlewskim i Michałem Jankowskim ponow-
nie uczestniczył w wielkiej wyprawie, tym razem wzdłuż rzeki 
Argun, wodami Amuru i  Ussuri aż do  Władywostoku, gdzie 
przez dłuższy czas przebywał na położonej nieopodal wyspie 
Askold. W trakcie tej niemal trzyletniej ekspedycji badał faunę 
jeziora Chanka9 i przez dłuższy czas przebywał w nadamurskiej 
tajdze. Wówczas też odkrył i opisał nieznany dotąd gatunek 
jelenia, który później na  jego cześć nazwany został jeleniem 
Dybowskiego10.

W 1877 r., po 12 latach zesłania, Dybowski uzyskał zgodę 
na powrót do Warszawy, do której dotarł w grudniu tego sa-
mego roku. W kraju przebywał niespełna rok, od razu planu-
jąc kolejną wielką ekspedycję badawczą na  tereny dalekiego 
północnego wschodu, na  Kamczatkę i  Wyspy Komandorskie. 
Dzięki pomocy i  wstawiennictwu Rosyjskiego Towarzystwa 
Geograficznego z Irkucka uzyskał też możliwość wykonywania 
zawodu lekarza na terenach objętych działaniem prowadzonej 
przez siebie ekspedycji. W  listopadzie 1878  r. Benedykt Dy-

8 Ibidem.
9 Jezioro znajdujące się na  północ od Władywostoku, podzielone obecnie 

granicą pomiędzy Rosję i Chiny.
10 Jeleń Dybowskiego (Cervus nippon hortulorum).
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In 1877, after 12 years of exile, Dybowski obtained permis-
sion to return to Warsaw. He arrived there in December that 
year. He stayed in the country for less than a year, and im-
mediately started planning a  large research expedition to 
Kamchatka and  the  Commander Islands in  the  Far North 
East. Through the support and intervention of the Russian 
Geographic Society from Irkutsk he gained the opportunity 
to work as a doctor in the territories covered by the activity 
of his expedition. In 1878, Benedykt Dybowski was appointed 
to the  position of  a  governmental district doctor in  Kam-
chatka and  the  Commander Islands. The contract was for 
three years. In June 1879, Dybowski was in Vladivostok, from 
where, via Sakhalin (where he conducted short anthropologi-
cal studies among the Ainu), he headed for his destination, 
i.e. the Kamchatka Peninsula, where he stayed for as long 
as four years (until the middle of 1883). On the Kamchatka 
Peninsula he worked mainly among the  Itelmens (the Ka-
mchadals), Koryaks and Evens (the Lomut), whom he cured 
of  the  diseases caused by contact with white man. From 
there he went to the Bering Island inhabited by the Aleut, 
with whom he developed ties of friendship. 

The so-called “Kamchatka episode” is the  least known 
in  the  long and  eventful life of  Benedykt Dybowski. What 
seems obvious is the fact that Dybowski’s situation was ex-
ceptional in every aspect, as he was the only doctor in the area 
that was larger than the area of Poland. During his mission 
he was also a government official active in an under populat-
ed area that, at least from the beginning of the 19th century, 
was subjected to wasteful exploitation ignoring the  rights 
and traditions of the indigenous people. Daily government-
imposed Russification (intensified with the increasing num-
ber of  settlers and  establishment of  trading posts, settle-
ments and harbors) led to the disruption of traditional social 
relations and gradual extinction of ethnic identity of Paleo-
Asian peoples. These “transformations” were further wors-
ened by alcohol and the previously unknown diseases that 
wreaked havoc among the Itelmen, Koryak and Aleut peo-
ples that were so few in number. From the notes by Bene-
dykt Dybowski we know that in the 1880s the worst situa-
tion prevailed among the Itelmen people (the Kamchadals). 
At the beginning of the 20th century their population was 
less than 2,00011. The Itelmens inhabited the settlements 
of the interior of the Kamchatka Peninsula, and traditional-
ly lived by hunting, fishing and collecting plants. They were 
distrustful of any novelties, which was reflected, for exam-
ple, in their unwillingness to take up the breeding of horses 

11  At the turn of the 21st century the number of people who declared 
themselves as the Itelmens (based on declarations in official censuses) was 
estimated at 2,400 (census from 1993) to 3193 (census from 2010); data based 
on: https://en.wikipedia.org/wiki/Itelmens (access 28.02.2014).

bowski otrzymał nominację na stanowisko rządowego lekarza 
okręgowego na Kamczatce i Wyspach Komandorskich. Umowa 
o pracę została zawarta na okres trzech lat. W czerwcu 1879 r. 
Dybowski był już we Władywostoku, a stamtąd przez Sachalin 
(gdzie przeprowadził krótkie badania antropologiczne wśród 
Ajnów) udał się do celu swej podróży – na półwysep Kamczat-
ka, na  którym spędził ostatecznie aż cztery lata (do połowy 
1883 r.). Pracował tam przede wszystkim wśród Itelmenów 
(Kamczadali), Koriaków oraz Ewenów (Lomutami/Łomutami), 
lecząc ich głównie z chorób będących następstwem kontaktów 
z białym człowiekiem. Stamtąd też wyprawiał się na Wyspę 
Beringa zamieszkiwaną przez Aleutów, z którymi połączyły go 
serdeczne więzi. 

W długim i obfitującym w wydarzenia życiu Benedykta Dy-
bowskiego tzw. epizod kamczacki jest stosunkowo najsłabiej 
poznanym okresem. Wydaje się oczywiste, że Dybowski zna-
lazł się w  wyjątkowej pod każdym względem sytuacji, będąc 
jedynym lekarzem na obszarze większym od powierzchni Polski. 
Pełniąc swoją misję, był zarazem oficjalnym urzędnikiem pań-
stwowym, działającym w  regionie bardzo słabo zaludnionym 
i  poddawanym, przynajmniej od początków XIX w., rabunko-
wej gospodarce, nieliczącej się z prawami i obyczajami rdzennej 
ludności. Urzędowa i codzienna rusyfikacja (nasilająca się wraz 
z przybywającą falą osadników oraz zakładaniem faktorii, osad 
i  portów) doprowadzała do  dezintegracji tradycyjnych stosun-
ków społecznych i  stopniowego zaniku tożsamości etnicznej 
ludów paleoazjatyckich. Obrazu „przemian” dopełniał – co pod-
kreślał w  swych relacjach sam Dybowski – alkohol i  nieznane 
wcześniej choroby, które czyniły olbrzymie spustoszenie wśród 
i tak nielicznych Itelmenów, Koriaków i Aleutów. Dzięki zapiskom 
Benedykta Dybowskiego wiemy, że w latach 80. XIX w. najgorzej 
przedstawiała się sytuacja Itelmenów (Kamczadali), których li-
czebność na początku XX w. nie przekraczała 2000 osób11. Itel-
meni zamieszkiwali w  osadach interioru Półwyspu Kamczac-
kiego, a  ich tradycyjnym źródłem utrzymania było myślistwo, 
zbieractwo roślin i rybołówstwo. Nieufnie odnosili się do wszel-
kich nowości, co wyrażało się m.in. w  oporze wobec przyjęcia 
hodowli koni sprowadzonych na Kamczatkę przez Rosjan. Jako 
środek transportu wykorzystywali sanie, do których zaprzęgali 
psy. Jak zauważył Dybowski, woleli wieść koczowniczy tryb ży-
cia, przenosząc nawet na ramionach swój dobytek, niż korzystać 
z cywilizacyjnych udogodnień12. Współcześnie większość z nich 
porzuciła już koczowniczy tryb życia, osiadając na obszarze tzw. 
Kamczackiej Itelmenii, czyli terenach położonych nad rzeką Tigil. 

11  Na przełomie XX i XXI w. liczbę osób deklarującą przynależność do Itelme-
nów (na podstawie deklaracji samookreślenia się w urzędowych spisach ludno-
ści) szacowano na od około 2400 (spis z 1993 r.) do 3193 (spis z 2010 r.); dane za: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Itelmens (dostęp: 28.02.2014).

12  M. Dybowska, Kamczatka i jej ludy autochtoniczne – w fotografiach, tek-
stach i eksponatach Benedykta Dybowskiego, Warszawa, 2003, s. 16.
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introduced to Kamchatka by the Russians. They would use 
sleds pulled by dogs as a means of transport. As pointed out 
by Dybowski, they would rather lead their nomadic life, car-
rying all possessions on their back, than use modern conve-
niences12. In contemporary times, the majority of them have 
abandoned the  nomadic way of  life and  settled in  the  so-
called Itelmenia in Kamchatka, i.e. the area on the Tigil River. 

At the beginning of the 1880s the situation of the Aleut 
who inhabited the  archipelago of  the  Commander Islands 
neighboring with Kamchatka was just as bad, and  maybe 
even worse was the situation of the Itelmens.13. The attitude 
of  Dybowski, an explorer, scientist and, at the  same time, 
doctor and humanist, is best reflected by his plans and ef-
forts taken in the situation in which he found himself. Here is 
what he wrote about his first impressions:

Hills, mountains and Bering Islands are covered with moss; 
usually it is reindeer moss, thus they make perfect reindeer 
pastures. During my first stay in 1879, I came to the conclusion 
that resettlement of these animals was possible14. 

Throughout his stay in the Far East, he was driven by his 
care for the Paleo-Asian hunters settled in hostile environ-
ment. In  their plight he saw a  reflection of  heartlessness 
and  self-seeking of  the  white man. “An Aleut always has 
a look of worry on his face; there is no openness or joy that 
is characteristic of faces of many Kamchadals and Koryaks,”15 
he wrote in 1885 after his return to the country. It is known 
that through his personal involvement in the fate of the Aleu-
tian hunters not only did he improve their material existence, 
but he also managed to gather a unique collection illustrat-
ing their traditional culture16. It was, in a way, the last chance,  

12 M. Dybowska, Kamczatka i jej ludy autochtoniczne – w fotografiach, tek-
stach i eksponatach Benedykta Dybowskiego, Warszawa, 2003, p. 16.

13 The Aleuts from the Commander Islands are not autochthonic popula-
tion. After 1826 they were resettled from the Aleutian Islands (the archipelago 
stretching west of Alaska) by the American and Russian commercial and hun-
ting company as a “cheap labor force”, in order to hunt for sea mammals 
(such as sea otter). Left to themselves and exploited by commercial compa-
nies, they starved and lived in poverty. This has been discussed at length in: 
A. Kuczyński, Ludy..., Wrocław 1989.

14 B. Dybowski. Wyspy Komandorskie, „Kosmos”, 1885, R.X, p. 9.
15 Ibidem, p. 21.
16 The life of the Aleuts was slightly improved after 1871, when the 

Commander Islands were leased by the American Hutchinson Cohl & Com-
pany. Yet, significant improvement didn’t occur until 1882, after Dybowski 
succeeded in  introducing a Kamchatkan reindeer to the Bering Island. A 
herd, which initially consisted of barely a dozen or so animals, increased 
its population to several hundred reindeers at the beginning of the 20th 
century. This would not have been possible without the knowledge and 
personal involvement of the Polish explorer.  The life of the Aleuts was 
slightly improved after 1871, when the Commander Islands were leased by 
the American Hutchinson Cohl & Company. Yet, significant improvement 
didn’t occur until 1882, after Dybowski succeeded in introducing a Kam-
chatkan reindeer to the Bering Island. A herd, which initially consisted of 
barely a dozen or so animals, increased its population to several hundred 
reindeers at the beginning of the 20th century. This would not have been 

Podobnie źle, a  być może jeszcze gorzej niż Itelmenów 
przedstawiała się do początku lat 80. XIX w. sytuacja Aleutów, 
zamieszkujących sąsiadujący z  Kamczatką archipelag Wysp 
Komandorskich13. Wobec zastanej sytuacji postawę Dybow-
skiego – badacza i naukowca, ale zarazem lekarza i humanisty, 
najlepiej cechują jego plany i  działania. O swoich pierwszych 
spostrzeżeniach pisał tak:

Wzgórza, góry i wyspy Beringa są porosłe mchem przeważ-
nie reniferowym, w skutek czego nadają się doskonale na pa-
stwiska reniferów. Już podczas pierwszej mej bytności na niej, 
w  r. 1879 przyszedłem do  przekonania, że przesiedlenie tych 
zwierząt jest rzeczą możliwą14. 

Troska o  osiedlonych w  niegościnnym środowisku pale-
oazjatyckich myśliwych kierowała nim podczas całego pobytu 
na Dalekim Wschodzie. W ich losie dostrzegał niczym w zwier-
ciadle całą bezduszność i interesowność białego człowieka. Na 
twarzy Aleuta maluje się zawsze jakaś troska, nie ma na niej ani 
otwartości, ani wesela, które cechują twarz wielu Kamczadalów 
i Koryaków15 – pisał w roku 1885, po powrocie do kraju. Wiado-
mo, że dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w poprawę losu 
aleuckich myśliwych udało się nie tylko polepszyć ich mate-
rialną egzystencję, ale i zgromadzić unikalną kolekcję obrazu-
jącą ich tradycyjną kulturę16. Był to poniekąd ostatni dzwonek, 
bo już wówczas Aleuci coraz częściej zaczęli korzystać z udo-
godnień, jakie niósł z  sobą zacieśniający się kontakt z  coraz 
liczniejszymi przybyszami, a co za tym idzie – nieodwracalnie 
zmieniała się ich kultura. 

Wydaje się, że Benedykt Dybowski doskonale zdawał sobie 
sprawę, że nie jest w  stanie zgromadzić reprezentatywnego 
zbioru ukazującego m.in. tak ważne dziedziny, jak prakty-
kowane przez Aleutów, Itelmenów i  Koriaków rybołówstwo, 
myślistwo i hodowla reniferów. Postanowił więc namówić ich 
do wykonania modeli domów, kajaków i odzieży, które stano-
wiły o  ich kulturowej tożsamości. Wraz z pozostałymi obiek-
tami tworzą one obecnie bezcenną kolekcję utrwalającą dla 
pokoleń zwłaszcza wyjątkową kulturę wyspiarskich Aleutów. 
Warto w  tym miejscu także wspomnieć, że kilkadziesiąt lat 

13 Aleuci z Wysp Komandorskich nie są tam ludnością autochtoniczną. Zo-
stali przesiedleni po 1826 r. z Wysp Aleuckich (archipelagu ciągnącego się na za-
chód od Alaski) przez amerykańsko-rosyjską kompanię handlowo myśliwską 
jako tania siła robocza do polowań na ssaki morskie (m.in. na wydry morskie). 
Pozostawieni sami sobie, wykorzystywani przez kompanie handlowe, przymie-
rali głodem i wiedli nędzną egzystencję. Więcej na ten temat w: A. Kuczyński, 
Ludy…., Wrocław 1989.

14 B. Dybowski, Wyspy Komandorskie, Lwów 1885.
15 Ibidem, s. 21.
16 Los Aleutów uległ nieco poprawie po 1871 r., gdy Komandory przejęła 

w  dzierżawę amerykańska spółka Hutchinson Cohl & Company. Znaczące po-
lepszenie egzystencji miało jednak miejsce dopiero w roku 1882, po przeprowa-
dzonej przez Dybowskiego udanej introdukcji renifera z  Kamczatki na  Wyspę 
Beringa. Stado liczące początkowo zaledwie kilkanaście sztuk na początku XX w. 
zwiększyło populację do kilkuset reniferów. Nie byłoby to możliwe bez wiedzy 
i osobistego zaangażowania polskiego badacza.
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because already by that time the Aleuts were more and more 
often using the  conveniences introduced by the  strangers, 
who were increasing in  number, which irrevocably changed 
their culture.  

Apparently, Benedykt Dybowski was perfectly aware that 
he would not be able to gather a  representative collection 
illustrating such important spheres of  life as fishing, hunt-
ing and reindeer breeding practiced by the Aleuts, Itelmens 
and Koryaks. Thus, he decided to ask them to make model 
houses, kayaks and  clothing that demonstrated their cul-
tural identity. Together with the other objects they now form 
a priceless collection that preserves the unique culture of is-
lander Aleuts for future generations. It should also be point-
ed out that several decades later the  ethnographers who 
conducted studies on the Commander Islands were surprised 
to learn that Benedykt Dybowski was remembered by the lo-
cal peoples as “a good white god” and “creator of the rein-
deer”. On the other hand, the Itelmens and the Koryaks re-
membered him as a  devoted doctor and  person defending 
their rights and  dignity against the  Russian authorities. 
In 1903, on Dybowski’s 70th birthday, out of gratitude for his 
work and devotion they obtained and sent to Lvov, to Jan Ka-
zimierz University, where he lectured after the return from 
Siberia, a unique skeleton of a sea cow. It was a specimen 
of the then extinct animal, whose remains had been sought 
by Dybowski on Kamchatka and the Commander Islands with 
no success.   

In summer 1883, Benedykt Dybowski ended his mission 
among the  inhabitants of Kamchatka and the Commander 
Islands. After 16 years in  Siberia, including the  time of  ex-
ile, he returned to Warsaw. With him came a  cargo of  60 
tons of  various natural, anthropological and  ethnographic 
collections, including a  complex of  priceless ethnographic 
structures illustrating the  material culture of  the  peoples 
of  the  north-eastern Siberia. Having undergone changing 
fortunes, the majority of the collection landed in the Sew-
eryn Udziela Museum of Ethnography in Cracow. 

Later in life Dybowski became connected with Lvov, where 
in 1884 he was awarded a professorship and took the chair 
of  zoology at the  local university. He remained connected 
with Lvov for the  next 22 years, although his evolutionist 
views sometimes interfered with his work in the conserva-
tive scientific circles of eastern Galicia. During the  interwar 
period, after Poland had regained independence, Dybowski 
became a  member of  the  Polish Academy of  Sciences. He 
cooperated closely with the  well-known anthropologist Ju-
lian Talko-Hryncewicz. Professor Ignacy Redliński prepared 

possible without the knowledge and personal involvement of the Polish 
explorer.

później etnografowie prowadzący badania na  Wyspach Ko-
mandorskich odnotowali z zaskoczeniem to, iż Benedykt Dy-
bowski na  trwale zapisał się w  pamięci miejscowych ludów 
i wspominany był jako „dobry, biały bóg” i „stworzyciel rena” 
(renifera). Z kolei Itelmeni i Koriacy z Kamczatki zapamiętali go 
jako oddanego lekarza i człowieka wstawiającego się w obronie 
ich praw i godnego traktowania u rosyjskich władz. Wdzięczni 
za jego pracę i  poświęcenie na  70. urodziny, które przypadły 
w roku 1903, zdobyli dla niego i przekazali do Lwowa, na Uni-
wersytet Jana Kazimierza, gdzie wykładał po powrocie z Sybe-
rii, unikalny szkielet krowy morskiej. Był to okaz zwierzęcia już 
wówczas wymarłego, którego szczątków Dybowski bezsku-
tecznie poszukiwał na Kamczatce i Wyspach Komandorskich. 

Latem 1883  r. Benedykt Dybowski zakończył misję wśród 
mieszkańców Kamczatki i Wysp Komandorskich. Po 16 latach 
spędzonych na Syberii, wliczając w to okres zesłania, powrócił 
do Warszawy. Wraz z nim przybył ładunek 60 t różnorodnych 
zbiorów o charakterze przyrodniczym, antropologicznym i et-
nograficznym, w  tym zespół bezcennych obiektów etnogra-
ficznych prezentujących kulturę materialną ludów północno-
-wschodniej Syberii. Po zmiennych kolejach losu znaczna ich 
część znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficzne-
go im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 

Dalsze koleje losu związały Dybowskiego ze Lwowem, gdzie 
już w roku 1884 uzyskał tytuł profesora i kierownika Katedry 
Zoologii na tamtejszym uniwersytecie. Ze Lwowem pozostał 
związany przez następne 22 lata, choć jego ewolucjonistyczne 
poglądy nieraz utrudniały mu pracę w konserwatywnym śro-
dowisku naukowym wschodniej Galicji. W okresie międzywo-
jennym, po odzyskaniu niepodległości, Dybowski został człon-
kiem Polskiej Akademii Umiejętności. Współpracował blisko 
ze znanym antropologiem, prof. Julianem Talką-Hryncewi-
czem, a prof. Ignacy Redliński na podstawie jego zapisów i no-
tatek opracował serię słowników ludów północno-wschodniej. 
Azji. W  roku 1928 prof. Benedykt Dybowski został powołany 
do Akademii Nauk ZSRR. Wkrótce potem, w styczniu 1930 r., 
zmarł we Lwowie w wieku 97 lat.

Dzieło Benedykta Dybowskiego było kontynuowane na roz-
ległych terenach Syberii i  Dalekiego Wschodu przez wielu 
młodszych od niego wiekiem zesłańców, odkrywców i  bada-
czy. Wśród setek mniej lub bardziej znanych i  wybitnych po-
staci trzeba wymienić przynajmniej kilkoro najważniejszych. 
Na obszarze Dalekiego Wschodu (północno-wschodniej Syberii 
i  Japonii) byli to – wspomniani już na wstępie – Wacław Sie-
roszewski (1858–1945), wybitny znawca kultury i języka Jaku-
tów, autor książki 12 lat w kraju Jakutów, unikalnej monografii 
wydanej w  1900 r.17, oraz Bronisław Piłsudski (1866–1918), 

17 Pierwotnie praca ta ukazała się w 1896 r. w Petersburgu w języku rosyj-
skim jako: Jakuty. Opyt etnograficzeskogo issledowanija. 
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a series of dictionaries of the peoples of the north-eastern 
Asia on the basis of his notes. In 1928, Benedykt Dybowski 
was appointed to the  Academy of  Sciences of  the  USSR. 
Soon after, on January 1930 he died in Lvov at the age of 97.

The work of Benedykt Dybowski was continued in the vast 
territories of Siberia and the Far East by his younger fellow 
exiles, discoverers and explorers. Among hundreds of better 
or lesser known and outstanding characters, at least a few 
should be recounted. In  the  Far East (north-eastern Sibe-
ria and Japan) they were, as mentioned in the introduction: 
Wacław Sieroszewski (24th August 1858 - 20th April 1945), 
an eminent expert in  the  culture and  language of  the  Ya-
kuts, the author of the book: 12 lat w kraju Jakutów, a unique 
monography published in  190017 and  Bronisław Piłsudski 
(2nd November 1866 - 17th May 1918), explorer of  the  lan-
guage and culture of the Ainu from Sakhalin and Hokkaido18. 
In  central Siberia, in  the  Yenisei River basin, at the  begin-
ning of the 20th century, studies were conducted by Maria 
Antonina Czaplicka (25th October 1884 - 27th May 1921), 
the first Polish female anthropologist (and one of the first 
in the world), an expert in the culture of the Evenks and Ne-
nets (Samoyeds), and  the  author of  Aboriginal Siberia. 
A Study in Social Anthropology19.

In the service of science, with free Poland in mind
Looking further to the  South, Julian Talko-Hryncewicz 

(12th August 1850 - 26th April 1936) - Jagiellonian Univer-
sity professor, creator of the Physical Anthropology Depart-
ment, member of numerous Polish and international learned 
societies  and  author of  many scientific publications - has 
certainly gone down in  the  history of  Polish anthropologi-
cal and  ethnographic studies regarding Buryats, Mongols, 
and people from the Tungusic languages family. As written 
in the preface to the second part of Talko-Hryncewicz’s dia-
ries by Adam Wrzosek - their editor and publisher:

Professor Talko-Hryncewicz undoubtedly belongs to 
the rare type of Polish scholars who live for science and only 
for science. His life, full of efforts and merits, may be an ex-
ample to the younger generation of Polish scholars20.

Indeed, his great “almost fantastic affection for science 
and endless devotion to scientific research” can be observed 
in  his whole life and  his works - highlights the  publisher. 

17 Originally, the study was published in Russian in St Petersburg in 1896 
as: Jakuty. Opyt etnograficzeskogo issledowanija. 

18 What is interesting is that, the two explorers and, at the same time, 
former exiles, took part in the scientific expedition to the Ainu on the Japanese 
island of Hokkaido in the years 1903-1904.

19 M.A. Czaplicka, Aboriginal Siberia. A Study in Social Anthropology, 
Oxford, 1914.

20 J. Talko-Hryncewicz, Wspomnienia z lat ostatnich (1908-1932), Warsza-
wa 1932, p. 7-8.

badacz języka i kultury Ajnów z Sachalinu i Hokkaido18. Z ko-
lei na  terenach centralnej Syberii, w  dorzeczu Jeniseju, już 
z początkiem wieku XX badania prowadziła Maria Antonina 
Czaplicka (1884–1921), pierwsza polska antropolożka (i jedna 
z pierwszych w ogóle), znawczyni kultury Ewenków i Nieńców 
(Samojedów), autorka Aboriginal Siberia. A  Study in  Social 
Anthropology19. 

W służbie dla nauki, z myślą o wolnej Polsce
Patrząc dalej na południe, z pewnością na stałe do historii 

polskich badań z dziedziny antropologii i etnografii dotyczących 
Buriatów, Mongołów i ludów z rodziny tungusko-mandżurskiej 
grupy językowej wszedł Julian Talko-Hryncewicz (1850–1936), 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca Katedry Antro-
pologii Fizycznej, członek wielu polskich i zagranicznych towa-
rzystw naukowych oraz autor licznych publikacji naukowych. 
Jak napisał w przedmowie do drugiej części pamiętników Talki-
-Hryncewicza ich redaktor i wydawca Adam Wrzosek:

Prof. Talko-Hryncewicz należy niewątpliwie do tego rzadkie-
go typu uczonych w Polsce, którzy żyją dla nauki i tylko dla na-
uki. Życie jego, pełne trudu i zasług, może być wzorem dla młod-
szego pokolenia uczonych polskich20. 

I rzeczywiście to jego wielkie, wprost fanatyczne umiło-
wanie nauki i  bezgraniczne jego oddanie się badaniom na-
ukowym – jak podkreśla wydawca – widoczne jest w całym 
jego życiu i  twórczości. Można w  nim wyróżnić kilka okre-
sów, z  których każdy ma swoje znaczenie i  konsekwencje, 
począwszy od lekarskich tradycji rodzinnych, które wpłynęły 
na wybór studiów i zawodu lekarskiego, który – jak określił 
sam Hryncewicz – był jakby dziedzicznym21 w  jego rodzinie. 
Studia lekarskie odbywał w Akademii Medyko-Chirurgicznej 
w Petersburgu i na uniwersytecie w Kijowie, który ukończył 
w 1876 r., a przez kolejny rok dokształcał się w Paryżu i Wied-
niu, uczęszczając równocześnie na wykłady antropologiczne, 
m.in. profesora Piotra Pawła Brocka w  paryskiej szkole an-
tropologicznej. 

Chociaż wykonywaniu zawodu lekarskiego poświęcił wiele 
lat życia (prawie 32), najpierw w charakterze lekarza prowin-
cjonalnego w  niewielkiej Zwinogródce na  Ukrainie, a  potem 
przyjmując posadę lekarza w dalekiej Syberii, to jego zainte-
resowania już u  progu kariery zawodowej kierowały się „ku 

18 Co ciekawe, ci dwaj badacze, a zarazem dawni zesłańcy, razem uczestni-
czyli w latach 1903–1904 w wyprawie naukowo-badawczej do Ajnów na japoń-
ską wyspę Hokkaido.

19 M.A. Czaplicka, Aboriginal Siberia. A Study in Social Anthropology, Oxford, 
1914.

20 J. Talko-Hryncewicz, Wspomnienia z  lat ostatnich (1908–32), Warszawa 
1932, s. 7–8.

21 J. Talko-Hryncewicz, O dawnych lekarzach wileńskich, w: Archiwum Historii 
i filozofii medycyny oraz Historii nauk przyrodniczych, red. Adam Wrzosek, 1926, 
t. IV, z. 1, s. 55.
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A few periods can be distinguished, each of them has its own 
meaning and  consequences, starting from medical family 
traditions which influenced the choice of studies and medi-
cal profession which, according to Hryncewicz himself, was 
“somehow inherited”21 in his family. He conducted his medi-
cal studies in the “medical-surgical” Academy in Petersburg 
and at the Kyiv University from which he graduated in 1876 
and through the next year he took some additional training 
in Paris and Vienna. Simultaneously, he attended anthropo-
logical lectures of, among others, professor Piotr Paweł Brock 
in the anthropological school in Paris. 

Despite the  fact that he devoted many years of  his life 
to practicing medicine (almost 32 years), first as a province 
doctor in a small town of Zwinogródka in Ukraine, and then 
as a doctor in remote Siberia, his interests even at the be-
ginning of his professional career were focused on “the ex-
ploration of the history of the past”. It was expressed by an 
interest in kurgans located in Ryżanówka, near his practice. 
Excavation of  the  highest of  them in  1884 led to the  dis-
covery of  a  treasure from the  Scythian princess burial22, 
which was excavated by J. Talko-Hryncewicz, with the help 
of  an archeologist Gotfryd Ossowski who was called from 
Poland, and handed over to the Academy of Learning. The 
Ryżanówka kurgan was an incentive for the young doctor to 
start his research in the field of anthropology. To do so, he 
decided to go to Siberia which at that time, which is the be-
ginning of the 1980s,  seemed the most interesting for him. 

I wanted to get to know Siberia as a land, where whole gen-
erations of our exiles traveled for more than 150 years leaving 
luminous trails behind. [...] I wanted to follow their footsteps 
and start physical research on people from the East and their 
early cultures for the first time - he wrote in his memoirs years 
later23. 

Unlike his predecessors he traveled to Siberia voluntari-
ly. However, financial difficulties did not allow him to fo-
cus on science completely. In order to conduct his research 
and  gather materials for his scientific work he decided to 
leave in  the  capacity of  the  government physician. When 

21 J. Talko-Hryncewicz, O dawnych lekarzach wileńskich, in: Archiwum Hi-
storii i filozofii medycyny oraz Historii nauk przyrodniczych, eds. Adam Wrzo-
sek, 1926, v. IV, s. 1, p. 55.

22 The treasure from the Great Ryżanówka Kurgan, excavated by Talko-
-Hryncewicz in 1984, uncovered its riches only in 1887 when the local peasants 
started finding individual objects; Hryncewicz with G. Ossowski who was called 
from Poland excavated the treasure, handed it over to the Academy of Lear-
ning in Cracow and determined conditions of this action; currently the treasure 
belongs to the Archeological Museum of Kraków; more information about the 
treasure: J. Talko-Hryncewicz, Z przeżytych dni 1850-1908, Warszawa 1930, p. 
184-190; J. Chochorowski, Scytyjski Książę Ryżanówki, http://www2.almama-
ter.uj.edu.pl/99/32 (access 27.02.2014) and: http://www.ma.krakow.pl/mu-
zeum/zbiory/scytyjska_ksiezniczka_z_ryzanowki (access 27.02.2014).

23  J. Talko-Hryncewicz, Z przeżytych..., p. 198.

badaniom dziejów przeszłości”. Wyrazem tego było zaintere-
sowanie kurhanami znajdującymi się w Ryżanówce, w pobliżu 
miejsca praktyki. Rozkopanie w  1884  r. najwyższego z  nich 
doprowadziło później do odkrycia skarbu z pochówku scytyj-
skiej księżniczki22, który J. Talko-Hryncewicz przy pomocy we-
zwanego z  kraju archeologa Gotfryda Ossowskiego wydobył 
i  przekazał Akademii Umiejętności. Kurhan Ryżanowski był 
zachętą dla młodego lekarza do rozpoczęcia badań na polu an-
tropologii. W tym celu postanowił wyjechać na Syberię, która 
w owym czasie, tzn. u progu lat 90. XIX w., pod tym względem 
wydawała mu się najbardziej interesująca. 

Chciałem poznać Syberię jako ziemię, przez którą przez pół-
torasta lat wędrowały całe pokolenia naszych wygnańców, zo-
stawiając po sobie świetlane szlaki. (…) Chciałem i ja, idąc w ich 
ślady, rozpocząć poraz pierwszy fizyczne badania człowieka 
na  Wschodzie i  jego wczesne kultury – napisał po latach we 
wspomnieniach23.

Inaczej niż jego poprzednicy, on na  Syberię wyjechał do-
browolnie. Trudności finansowe nie pozwoliły mu się jednak 
poświęcić w  zupełności nauce. Aby móc prowadzić prace 
badawcze i gromadzić materiały do pracy naukowej, posta-
nowił wyjechać w charakterze lekarza rządowego. W uzyska-
niu takiej posady i  wyborze miejsca pomógł Hryncewiczowi 
wieloletni zesłaniec, a  następnie urzędnik Aleksander De-
spot-Zenowicz, polecając Troickosawsk-Kiachtę jako naj-
odpowiedniejsze miejsce do  badań antropologicznych. Dla 
pragnącego prowadzić badania naukowe bardzo zachęcająco 
brzmiały słowa Zenowicza, że znajdują się tam różne narody 
Azji Wschodniej i: na miejscu są Buriaci, Mongołowie, Chińczy-
cy z  różnych prowincyj, niedaleko Tunguzi, od czasu do  czasu 
przybywają Tybetańczycy i Mandżurowie24. W końcu Julian Tal-
ko-Hryncewicz, pełen zapału i nadziei na zrealizowanie nauko-
wych planów, poczyniwszy odpowiednie przygotowania, wy-
ruszył 20 kwietnia 1892 r. do swojego miejsca przeznaczenia. 
Towarzyszką jego podróży i  życia była poślubiona tuż przed 
wyjazdem kuzynka Krystyna Szabiniewiczówna. Jego bardzo 
długa droga wiodła przez Warszawę do Moskwy, a następnie 
Niżny Nowogród, Kazań, Jekaterynburg, Tobolsk, Tomsk, Kra-
snojarsk, Irkuck do  Troickosawska. Podróż z  Moskwy do  Niż-
nego Nowogrodu odbył koleją, a  stamtąd do  Kazania płynął 

22  Skarb z  Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego, rozkopanego przez Talko-
-Hryncewicza w 1984 r., odsłonił swoje bogactwa dopiero w 1887 r., kiedy miej-
scowi chłopi zaczęli znajdować pojedyncze przedmioty; Hryncewicz przy pomocy 
wezwanego z kraju archeologa G. Ossowskiego wydobywa i daruje go krakowskiej 
Akademii Umiejętności, określając warunki jego przekazania; obecnie znajduje 
się on w zbiorach Krakowskiego Muzeum Archeologicznego; szersze informacje 
na  jego temat w: J. Talko-Hryncewicz, Z  przeżytych dni 1850-1908, Warszawa 
1930, s. 184–190; J. Chochorowski, Scytyjski Książę Ryżanówki, http://www2.al-
mamater.uj.edu.pl/99/32 (dostęp: 27.02.2014) oraz http://www.ma.krakow.pl/
muzeum/zbiory/scytyjska_ksiezniczka_z_ryzanowki (dostęp: 27.02.2014).

23  J. Talko-Hryncewicz, Z przeżytych…, s. 198.
24  Ibidem, s. 214.
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Hryncewicz wanted to get the job and choose a place he got 
help from an exile for many years’ and  then government 
official Aleksander Despota-Zenowicz. He recommended 
Troitskosavsk-Kyakhta as the  most suitable place for an-
thropological research. The words of Zenowicz that he can 
find there different people of Eastern Asia and that: “there 
are Buryats, Mongols, Chinese from various provinces, near 
there are the Tungusic people, the Tibetan people and Man-
chu people arrive from time to time” were very encourag-
ing for a person who wanted to conduct scientific research24. 
Finally, full of enthusiasm and hope for carrying out his sci-
entific plans, Julian Talko-Hryncewicz made adequate prepa-
rations and  began his journey to the  place of  destination 
on the 20th April 1892. His travel companion, as well as his 
companion in life was his cousin Krystyna Szabiniewiczówna 
whom he married just before departure. His very long route 
led through Warsaw to Moscow, then to Nizhny Novgorod, 
Kazan, Yekaterinburg, Tobolsk, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkutsk 
to Troitskosavsk. He made the  journey from Moscow to 
Nizhny Novgorod by train and from there he traveled by ship 
on the Volga River to Kazan. From Perm he also traveled by 
water on the Kama River and then from Tyumen he travelled 
by train with a  small stop in  Yekaterinburg. From Tyumen 
he went by ship through Tobolsk to Tomsk and then by land 
he travelled in  a  rented “tarantass” (a special carriage) to 
the capital city of Eastern Siberia - Irkutsk and to Lake Baikal. 
This stage led through Mariinsk, Krasnoyarsk, Kansk, Nizh-
neudinsk (Nizhne Udinsk), Tulun to Irkutsk and Lake Baikal 
which he crossed on the ship “Jakow” getting to the mouth 
of the Selenga River. The last stage led through Selenginsk, 
Ust-Kiachta to Troitskosavsk situated near the  Mongolian 
boarder which at that time had 8,000 inhabitants25. 

His stay in Siberia, from 1892 to 1908, resulted in sev-
eral dozen works from the field of anthropology, ethnology, 
as well as archeology of  the  Transbaikal area and  Mon-
golia. He did not have many duties as a district physician 
and the vast land which he was in charge of gave favorable 
conditions for conducting research. He assesses them after 
many years and writes: 

[...] my long term stay in  Siberia was beneficial both 
when it comes to research by getting to know vast lands 
of the area and people, and when it comes to a practical side 
of life. I divided my work between professional duties, which 
were not onerous, medical practice and collecting anthropo-
logical materials and preparing their documentation26. 

24 conduct scientific research
25 An accurate description of the route and characterization of towns 

is provided by Talko-Hryncewicz in his memoirs Z przeżytych dni, in chapter 
XIV, p. 221-240.

26  J. Talko-Hryncewicz, Z przeżytych...,  p. 273.

statkiem po Wołdze. Odcinek do Permu odbył również drogą 
wodną po Kamie, a  następny etap do  Tiumenia, z  krótkim 
postojem w  Jekaterynburgu znów pokonał koleją. Z  Tiume-
nia popłynął statkiem przez Tobolsk do Tomska, a następnie 
drogą lądową wynajętym tarantasem (powozem) do  stolicy 
Syberii Wschodniej – Irkucka i do Bajkału. Ten odcinek wiódł 
przez Maryjsk, Krasnojarsk, Kańsk, Niżnieudinsk, Tułun do Ir-
kucka i Bajkału, który przepłynął statkiem „Jakow”, docierając 
do ujścia Selengi. Ostatni odcinek prowadził przez Selenginsk, 
Ust’-Kiachtę do położonego tuż przy granicy z Mongolią Tro-
ickosawska, który w owym czasie liczył 8000 mieszkańców25.

Jego kilkunastoletni pobyt na  Syberii w  latach 1892–1908 
zaowocował kilkudziesięcioma pracami z antropologii, etnolo-
gii, a także archeologii obszaru zabajkalskiego oraz Mongolii. 
Pełnienie obowiązków lekarza okręgowego nie było zbyt ob-
ciążające, a  rozległy obszar, jaki mu podlegał, sprzyjał bada-
niom. Sam oceniając je po latach, pisał: 

(…) długoletni mój pobyt na Syberii przysporzył mi korzyści, 
tak pod względem naukowym przez poznanie ogromnych ob-
szarów kraju i ludzi, jak i ze strony praktycznie życiowej. Prace 
swą dzieliłem pomiędzy obowiązki służbowe, które uciążliwe 
nie były, praktykę lekarską i  zbieranie materiałów antropolo-
gicznych oraz opracowywanie ich26.

Zebrał on materiały z  ponad 500 mogił na  przestrzeni 
800 km wzdłuż granicy z Mongolią. Obiektem jego badań były 
czaszki oraz inne szczątki kostne, a także materiały antropo-
logiczne i etnologiczne związane z Buriatami, grupami tungu-
skimi, Chałcha-Mongołami, Chińczykami, Wielkorosjanami, 
dodatkowo zajmując się zagadnieniem odłamu starowierców. 
Trzykrotne wyjazdy do Urgi (Ułan Bator) pozwoliły na badania 
Chałcha-Mongołów i  Buriatów mongolskich. Oddelegowany 
tam w 1899 r. w celu zbadania przyczyny epidemii dżumy, okre-
ślił, że nosicielami choroby są przede wszystkim gryzonie „tar-
bagany”. Obraz jego syberyjskiej aktywności naukowo-badaw-
czej dopełnia organizacja Oddziału Cesarskiego Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego, założonego już w  1894  r., oraz 
działającej przy nim biblioteki i muzeum gromadzącego kolek-
cje historyczno-przyrodnicze Zabajkala i Mongolii, z uwzględ-
nieniem Chin i  Japonii. Oddział ten spełniał przez wiele lat 
funkcję stacji naukowej na Dalekim Wschodzie, stając się dla 
wielu uczonych i osób podróżujących do Chin i Japonii przysta-
nią i  ośrodkiem pośredniczącym. Przez cały pobyt na  Syberii 
badacz prowadził również szeroką działalność społeczną. 
Zwany lekarzem ubogich, zawsze starał się nieść pomoc po-
trzebującym, nie kierując się chęcią zysku. Starał się też roz-
powszechniać zasady higieny wśród rdzennej ludności, a także 

25  Dokładny opis przebiegu trasy i charakterystyki miejscowości przekazuje 
Talko-Hryncewicz w  swoich wspomnieniach Z  przeżytych dni, w  rozdziale XIV, 
s. 221–240.

26  J. Talko-Hryncewicz, Z przeżytych…, s. 273.
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He collected materials from more than 500 graves over 
the  area of  800 km along the  Mongolian border. Objects 
of his studies were skulls and other bone remains, as well 
as anthropological and  ethnological materials related to 
Buryats, the Tungusic peoples, Khalkha Mongols, Chinese, 

inhabitants of  Great Russia, and  ad-
ditionally dealing with issues related to 
the  Old Believers fraction. Three trips 
to Urga (Ulan Bator) allowed him to re-
search Khalkha Mongols and  Mongol 
Buryats. He was transferred there in 1899 
in order to research causes of the bubon-

ic plague and  he determined that “tar-
bagan marmots” rodents were the main 
carriers of this illness. The picture of his 
research and  scientific activity in  Sibe-
ria is supplemented by the organization 
of  the  department of  the  Imperial Rus-

sian Geographical Society founded in 1894 and an attached 
library and museum collecting historical and natural items 
of the Transbaikal region and Mongolia, also taking into con-
sideration China and Japan. This department for many years 
has played the role of the field research station in the Far 
East, becoming a  haven and  transitory center for many 
scholars and people traveling to China and Japan. During his 
stay in Siberia Talko-Hryncewicz also conducted extended 
social activities. He was called “the doctor of  the  poor”, 
he always tried to bring help to the needy and was never 
driven by greed. He also tried to spread the  rules of  hy-
giene among natives and speared no expenses of his own 
in helping them. Finally, in 1908 Talko-Hryncewicz did not 
get leave and  resigned from the  job. He says goodbye to 
Siberia forever.

He came back to Poland when he was appointed 
the associate professor at the Jagiellonian University with 
mission to create and run the anthropology department. 
“From the Far East I was summoned to the center of Pol-
ish culture and I considered it an honor” - he wrote years 
later27. He was fulfilling this mission with success until 
1932, with a  short break between 1914 and  1918, when 
he returned to his medical practice organizing and  run-
ning (asked by the  Buryats themselves) the  Buryat field  

27 Ibidem, p. 315.

– nie szczędząc własnych środków – jej pomagać. Wreszcie 
w  1908 r., nie otrzymawszy urlopu, Talko-Hryncewicz rezy-
gnuje z posady i na zawsze żegna się z Syberią.

Powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uni-
wersytecie Jagiellońskim, z  misją utworzenia i  prowadzenia 

katedry antropologii wraca wreszcie do  kraju. Z  Dalekiego 
Wschodu wezwany do  ogniska kultury polskiej, uważałem to 
dla siebie za zaszczyt – napisał po latach27. Misję tę wypełniał 
z powodzeniem, aż do 1932 r., z niewielką przerwą 1914–1918, 
kiedy znów powrócił do praktyki lekarskiej, organizując i kieru-
jąc (na prośbę samych Buriatów) przez ponad dwa lata lazare-
tem buriackim w Petersburgu, a następnie prowadząc wykłady 
z antropologii w Kijowie. Pamiętniki, w których zawarł dzieje 
swojego życia, kończy słowami troski o dalsze losy zorganizo-
wanej katedry: 

(…) teraz najgłębszą moją troską jest, aby mój przyszły 
następca uszanował należycie zakład, który z  takim trudem 
zainicjował Izydor Kopernicki, a  ja go realizowałem, aby Za-
kład ten dalej świetnie się rozwijał i  stał się potężną kuźnią 
i nigdy nie gasnącym ogniskiem coraz intensywniejszej pracy 
naukowej28.

Do końca swych dni prof. Julian Talko-Hryncewicz prowa-
dził aktywne życie naukowe i dydaktyczne. Zmarł w 1936 r., 
pozostawiając ogromny dorobek naukowy w  postaci publi-
kacji oraz obiektów antropologicznych i  etnograficznych. 
Bibliografia jego prac to ponad 250 pozycji i  obejmuje za-
równo opracowania z  dziedziny medycyny (mniejszość), jak 
i  antropologii oraz etnologii, z  których wiele dotyczy ludów 

27  Ibidem, s. 315.
28  J. Talko-Hryncewicz, Wspomnienia…, s. 184–185.

Badanie cmentarzyska na Sudży w Zabajkalu 
(źrodło: Julian Talko-Hryncewicz: Z przeżytych dni (1850-1908), 
Główny Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1930)

An exploration of a burial mound in Sudzha, Transbaikal region 
(source: Julian Talko-Hryncewicz: Z przeżytych dni (1850-1908), 
Główny Dom Książki Polskiej SA, Warsaw 1930)
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hospital in Petersburg for more than two years, and then 
giving anthropology lectures in Kiev.

His finishes his memoirs, in which he comprised the his-
tory of his life, with words full of concern for the further fate 
of the organized department: 

[...] right now my biggest concern is for my future suc-
cessor to properly respect the  department which was creat-
ed with such an effort by Izydor Kopernicki and whose work 
was continued by me, to make this department still develop 
in such a great manner and make it become a mighty breed-
ing ground and never-dying fire of more and more intensive 
scholar work28.

To the end of his days professor Julian Talko-Hryncewicz 
led an active scientific and didactic life. He died in 1936 leav-
ing behind great scholarly achievements in the form of pub-
lications, as well as anthropological and ethnographic items. 
The bibliography of his works includes more than 250 items 
and  consists of  studies in  the  field of  medicine (minority), 
as well as anthropology and  ethnology from which many 
concerns Asian people. Among them such works should be 
mentioned: Materiały do etnologii i antropologii ludów Azji 
Środkowej. Mongołowie. Buriaci i Tungusi, the  entire work 
was published by the  Imperial Academy of Sciences in Pe-
tersburg with Polish brief edition in  1910; Irojskije Cham-
negany. K antropologii tungusow (1905); Materyały do pa-
leontologii Zabajkala. Badania mogił przedhistorycznych 
i pomiary znalezionych w nich kości (1896-1901); Ludy Azji 
Środkowej (1902); Przyczynek do kranjologii półn.-wsch. Azji 
(1919) and many others. 

His archeological collection, mainly coming from Siberia, 
which he handed over to the university in Kraków contains 
1047 items altogether, including 220 sculls and a great num-
ber of photographs. Julian Talko-Hryncewicz also gained an 
impressive ethnographic collection. Part of this collection re-
lated to the Tibetan Buddhism was handed over to the Pol-
ish Academy of Learning from where it was transferred to 
the Ethnographic Museum of Cracow in 1921 which he co-cre-
ated. His collection consisting of more than a hundred items 
includes numerous cult items which served people during 
religious observances: votive figurines, reliquaries, sacrifi-
cial vessels, as well as musical instruments which take part 
in every ceremony and celebrations. The museum’s collection 
also consists of a priceless Tibetan medicine chest with two 
medical manuscripts and  more than 300 medicines which 
were gained by Julian Talko-Hryncewicz from an exile Witołd 
Światopełk-Mirski. Professor Julian Talko-Hryncewicz is one 
of  the  figures who permanently went down in  the  history 
of  Polish anthropological, archeological and  ethnographical 

28 J. Talko-Hryncewicz, Wspomnienia..., p. 184-185.

azjatyckich. Wśród nich należy wymienić: Materiały do etno-
logii i antropologii ludów Azji Środkowej. Mongołowie. Buriaci 
i  Tungusi, wydane w  całości przez Cesarską Akademię Nauk 
w Petersburgu z polskim skrótowym wydaniem w 1910 r.; Iroj-
skije Chamnegany. K antropologii tungusow (1905); Materyały 
do paleontologii Zabajkala. Badania mogił przedhistorycznych 
i  pomiary znalezionych w  nich kości (1896–1901); Ludy Azji 
Środkowej (1902); Przyczynek do  kranjologii półn.-wsch. Azji 
(1919) oraz wiele innych. 

Jego zbiory archeologiczne, pochodzące głównie z  Syberii, 
które podarował krakowskiej uczelni, zawierają ogółem 1047 
przedmiotów, w tym 220 czaszek i dużą liczbę fotografii. Julian 
Talko-Hryncewicz pozyskał też pokaźne zbiory etnograficzne. 
Ich część związaną z buddyzmem tybetańskim przekazał Pol-
skiej Akademii Umiejętności, skąd w 1921 r. trafiły do Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie, którego uczony był współtwór-
cą. Wśród zgromadzonej przez niego kolekcji składającej się 
z ponad stu eksponatów znajdują się liczne przedmioty kulto-
we służące wiernym podczas wykonywania praktyk religijnych: 
figurki wotywne, relikwiarze, naczynia ofiarne, a także instru-
menty muzyczne biorące udział we wszystkich ceremoniach 
i uroczystościach. W zbiorach Muzeum znajduje się także bez-
cenna apteczka tybetańska z dwoma rękopisami medycznymi 
i ponad 300 lekami, które Julian Talko-Hryncewicz pozyskał od 
zesłańca Witolda Światopełk-Mirskiego. Profesor Julian Talko-
-Hryncewicz to jedna z tych postaci, która trwale zapisały się 
w  historii polskich badań antropologicznych, archeologicz-
nych i etnograficznych oraz w historii Krakowa i  jego insty-
tucji naukowych.

Kolejnym wybitnym Polakiem, który prowadził badania 
na  terenie Mongolii, a  także w Kałmucji, był Władysław Ko-
twicz (1872–1944), profesor uniwersytetów w Petersburgu i we 
Lwowie. Uczony rodem z Wileńszczyzny był wybitnym orien-
talistą, specjalizującym się w  językach mongolskich, a  także 
w mandżurskim i chińskim. Na Uniwersytecie Petersburskim, 
który ukończył w 1986 r., pracował przez wiele lat, kierując Ka-
tedrą Mongolistyki i Filologii Mandżurskiej. Niemal jednocze-
śnie podjął również pracę w Dziale Wschodnim Ministerstwa 
Finansów, zostając w  niedługim czasie jego kierownikiem. 
Jako specjalista w  dziedzinie języków wschodnich zasiadał 
też w  Rosyjskim Komitecie Badań Azji Środkowej i  Wschod-
niej. Władysław Kotwicz należał do uczonych Polaków bardzo 
dobrze znanych w  Mongolii. Po uznaniu przez Rosję Mongo-
lii Zewnętrznej jako strefy wpływów cesarstwa, Kotwicz jako 
znawca kultury i  języka mongolskiego został zaangażowany 
do tworzenia rosyjskich przedsiębiorstw w Mongolii. W 1911 r. 
brał udział w rozmowach z delegacją z Urgi (Ułan Bator) zabie-
gającą w Petersburgu o poparcie Rosji dla idei niepodległości 
Mongolii i jej uniezależnienia się od Chin. Nawiązane przyjazne 
kontakty zaowocowały otwarciem dla badacza tego podbitego 
kraju. 
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studies, as well as in the history of Kraków and its scientific 
institutions.

Another outstanding Pole who conducted research in Mon-
golia and  Kalmykia was Władysław Kotwicz (20th March 
1872 - 3rd October 1944), professor of universities in Peters-
burg and Lvov. This scholar from the Vilnius Region was an 

eminent orientalist specializing in Mongolian 
languages, as well as in Manchu and Chinese 
language. He worked at the Saint Petersburg 
university for many years, graduated from 
this university in  1986, and  ran the Mongo-

lian language and Manchu philology depart-
ment. At almost the  same time he started 
a  job in  the  Ministry of  Finance’s Eastern 
Department soon becoming its director. As 
a specialist in the field of Eastern languages 
he also had a seat on the Russian Committee 

of Central and Eastern Asia Studies. Władysław Kotwicz was 
one of Poles who were very well known in Mongolia. Upon 
Russian recognition of  the  Outer Mongolia as an imperial 
area of influence, Kotwicz as an expert in Mongolian culture 
and  language was engaged in  creating Russian companies 
in Mongolia. In 1911, he took part in talks in Petersburg with 
the Urga (Ulan Bator) delegation which was seeking Russian 
support for the idea of Mongolian independence and its inde-
pendence from China. As a result of friendly relations formed 
during the talks this conquered country was wide open for 
the explorer. 

At the  end of  1890s and  in the  beginning of  the  20th 
century, Kotwicz made a few scientific-research expeditions 
to Kalmykia which resulted in  numerous scientific publica-
tions about the  language and  folklore of  Kalmyk people. 
Kotwicz was first and foremost a linguist thus the majority 
of his works concern languages - mainly Kalmyk and Mon-
golian. However, his research expeditions were also benefi-
cial in the field of ethnography and archeology. His famous 
expedition to Mongolia and  the  valley of  the  Orkhon River 
in  the  summer of  1912 was short, but very fruitful. It  led 
to discovery of  old-Mongolian and  Turkish inscriptions 
in Erdene Zuu - the oldest Buddhist monastery in Mongolia, 
formed in the 16th century on the stone rubble of Karakoram, 
the medieval capital of the Mongol empire. During his Mon-
golian expedition he was accompanied by his Buryat friend 
Tsibeng Jamtsarano - an ethnographer and Mongolian tribe 
researcher, and former speaker of the Petersburg University 

Tkanina obrzędowa khatak/ chadak
Tybet-Mongolia, pocz. XX w.; z kolekcji W. Kotwicza; nr inw. 58578/MEK
(fot. M. Wąsik)

A ritual fabric khatak
Tibet-Mongolia, the beginning of the 20th c.; from W. Kotwicz collection; 
inv. no. 58578/MEK (picture: M. Wąsik)

Jeszcze w końcu lat 90. XIX w. i na początku XX w. Kotwicz 
odbył kilka podróży naukowo-badawczych na tereny Kałmucji, 
które zaowocowały wieloma publikacjami naukowymi o języku 
i  folklorze Kałmuków. Kotwicz był przede wszystkim lingwi-
stą, toteż większość jego prac naukowych dotyczyła języków, 
szczególnie kałmuckiego i mongolskiego. Jednak jego wyprawy 

badawcze przyniosły również korzyści w dziedzinie etnografii 
oraz archeologii. Jego słynna wyprawa do Mongolii, odbyta la-
tem 1912 r. do doliny rzeki Orchon, chociaż krótka, była bardzo 
owocna. Doprowadziła do odkrycia staromongolskich i turec-
kich inskrypcji w Erdenedzuu chijd – najstarszym buddyjskim 
klasztorze w Mongolii, powstałym w XVI w. na gruzach Karako-
rum, średniowiecznej stolicy imperium mongolskiego. W eks-
pedycji mongolskiej towarzyszyli mu: przyjaciel Buriat Tsibeng 
Jamtsarano (Cyben Żamcarano) – etnograf i  badacz plemion 
mongolskich, były lektor na  uniwersytecie petersburskim, 
oraz Konstanty Maskow – młody nauczyciel szkoły zawodowej 
w  Troickosawsku. Jak podaje Kotwicz, eskorty złożonej z  za-
bajkalskich Kozaków udzielił wyprawie rosyjski konsul gene-
ralny w  Urdze29. Władysław Kotwicz opisuje dokładnie trasę 
wyprawy oraz odkrycie staromongolskich inskrypcji w publika-
cji Le monument turc d’Ikhe-khuchotu en Mongolie Centrale30. 
Ta historyczna wyprawa i szczegóły z życia badacza były pre-
zentowane obszerniej na wystawie W sercu Mongolii. Stulecie 
wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 roku, zorga-
nizowanej w 2012 roku przez Archiwum Nauki PAN i PAU Pol-
skiej Akademii Umiejętności. Ekspozycji towarzyszył katalog 
pod tym samym tytułem31. Mimo ogromnej wiedzy i dorobku 

29 W. Kotwicz, A Samoilovitch, Le monument turc d’Ikhe-khuchotu en Mon-
golie Centrale, „Rocznik Orientalistyczny”, 1928, t. 4, s. 61. 

30 Ibidem, s. 61-108.
31 E. Dziurzyńska, W Sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza 

do Mongolii w 1912 r. (katalog wystawy), Kraków 2012.
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- and Konstanty Maskow - a young teacher of a vocational 
school in  Troickosawsk. According to Kotwicz, the  Russian 
consul-general in  Urga provided them with an escort con-
sisting of  the  Transbaikal Cossacks29. Władysław Kotwicz 
accurately describes the route of the expedition, as well as 
the discovery of the old-Monngolian inscriptions in a publi-
cation titled: Le monument turc d’Ikhe-khuchotu en Mongo-
lie centrale30. This historical expedition and details form his 
life are presented in an exhibition entitled W sercu Mongolii. 
Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 
roku, organized in  2012 by the  Archive of  Science of  PAN 
and PAU of the Polish Academy of Learning. The exhibition 
was supplemented by a catalogue of the same title31. Despite 
his great knowledge and scientific achievements Władysław 
Kotwicz was a  very modest man. In  his life history he de-
scribed his scientific expeditions in one sentence: 

I had the  possibility to get to know almost the  whole 
of  Asia and  Eastern Europe from different points of  view. 
In 1894, 1896, 1910 and 1917 I travelled through different parts 
of Kalmyk steppes in relation to my linguistic research, and in 
1912 I visited Central Mongolia32.

Kotwicz’s scientific activity, as well as his numerous writ-
ing achievements were much appreciated in Russia, where 
he obtained the  title of  professor in  1923, and  by interna-
tional scientific opinion. His bibliography contains almost 
150 works, the  most characteristic are Mongolian literary 
language descriptive grammar textbooks (1902), textbooks 
of  the  living Mongolian language (1915) and  many oth-
ers, e.g.: O chronologii mongolskiej (1925), Deklinacja we 
współczesnym języku kałmuckim (1925) or aforementioned 
publications about “the Mongolian monument”. How-
ever, experts in  the  subject consider Studia nad językami 
ałtajskimi his greatest work. This book was published after 
Kotwicz’s death, in the 16th volume of “Rocznik Orientalisty-
czny” (1953). It is worth mentioning that professor Władysław 
Kotwicz took an active part in the scientific activity of Polish 
orientalists. He was the first president of the Polish Oriental 
Society (founded in 1922) and he performed this function from 
1923, with a small break (1936-1938), until his death. He com-
bined the organization of conventions and scientific meetings 
with a function of the editor-in-chief of “Rocznik Orientalistyc-
zny” which published works of outstanding Polish orientalists, 
as well as ethnographers and  anthropologists from Poland 

29 W. Kotwicz, A Samoilovitch, Le monument turc d’Ikhe-khuchotu 
en Mongolie centrale, „Rocznik Orientalistyczny”, 1928, v. 4, p. 61. 

30 Ibidem, s. 61-108.
31 E. Dziurzyńska, W Sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwi-

cza do Mongolii w 1912 r., Kraków 2012, (exhibition’s catalogue).
32 Kotwicz Władysław, „Krótki życiorys”, Biographical materials from the 

Archive of Science of PAN and PAU: K-III -19/223.

naukowo-badawczego Władysław Kotwicz był niezwykle 
skromnym człowiekiem. Swoje podróże naukowe w życiorysie 
opisał skromnie jednym zdaniem: 

Miałem możność poznać dokładnie z  różnych punktów wi-
dzenia niemal całą Azję i  Europę Wschodnią. W  latach 1894, 
1896, 1910 i 1917 zwiedziłem różne części stepów kałmuckich dla 
badań lingwistycznych, a w 1912 roku Mongolię Środkową32.

Działalność naukowa Kotwicza oraz jego bogaty dorobek pi-
śmienniczy były bardzo cenione w Rosji, gdzie w 1923 r. uzyskał 
tytuł profesora, a  także przez międzynarodową opinię nauko-
wą. Wśród bibliografii jego prac obejmującej prawie 150 pozycji 
na  wspomnienie zasługują szczególnie podręczniki gramatyki 
opisowej literackiego języka mongolskiego (1902) oraz żywego 
języka kałmuckiego (1915), a także wiele innych, m.in.: O chrono-
logii mongolskiej (1925), Deklinacja we współczesnym języku kał-
muckim (1925) czy wspomniana już wyżej publikacja o „pomniku 
mongolskim”. Natomiast do  największych jego dzieł znawcy 
przedmiotu zaliczają Studia nad językami ałtajskimi, które uka-
zały się już po śmierci Kotwicza, w tomie 16. „Rocznika Orientali-
stycznego” (1953). Należy dodać, że profesor Władysław Kotwicz 
brał udział w działalności naukowej polskich orientalistów. Był 
pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Orientalistyczne-
go (założonego w 1922 r.), pełniąc tę funkcje od 1923, z niewielką 
przerwą (1936–1938) aż do śmierci. Organizację zjazdów i spo-
tkań naukowych łączył z funkcją redaktora naczelnego „Rocz-
nika Orientalistycznego”, w którego ramach ukazywały się prace 
wybitnych orientalistów, a  także etnografów i  antropologów, 
zarówno polskich, jak i  zagranicznych. W  „Roczniku” Kotwicz 
wydał m.in. Pieśni liryczne Gilaków ze spuścizny Bronisława Pił-
sudskiego („RO”, t. XI, 1935) oraz tzw. notatkę biobibliograficzną 
o Michale Boymie Bogdana Richtera („RO”, t. II, 1925). Zaznaczyć 
należy również, że podczas ekspedycji naukowych oraz licznych 
kontaktów z  Mongołami, Kałmukami, a  także Chińczykami, 
oprócz zagadnień językoznawczych, Kotwicza interesowały tak-
że kultura i  religia badanych ludów, czemu dał wyraz, groma-
dząc różne okazy etnograficzne. Dużą część tej kolekcji (ok. 50 
obiektów) Muzeum Etnograficzne w Krakowie pozyskało w la-
tach 80. i 90. XX w. od spadkobierców profesora. Wiele z nich to 
obiekty związane z kultem buddyzmu tybetańskiego – posąż-
ki Buddy i Bodhisattwów oraz inne przedmioty kultu, tkaniny 
liturgiczne kathak (chadag) – jedwabne szale ceremonialne, 
wręczane duchownym i świeckim osobom w geście błogosła-
wieństwa, będące także ofiarami dla bóstw. Ciekawą grupę 
przedmiotów stanowią też pochodzące z Chin wyroby zdo-
bione emalią cloisonné – misy, pojemniki, puzderka. 

Wśród badaczy Azji Środkowej w  II połowie XIX w. warto 
również wspomnieć Leona Barszczewskiego (1849–1910), nie-
zwykłego człowieka, który jako pierwszy Polak utrwalał swoje 

32 W. Kotwicz, Krótki życiorys, „Materiały biograficzne Archiwum Nauki PAN 
i PAU”: K-III -19/223. 
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and  from abroad. In  “Rocznik” Kotwiecz published, among 
others, Pieśni liryczne Gilaków by Bronisław Piłsudski („RO”, 
v. XI, 1935) and a bio-bibliographic note about Michał Boym 
by Bogdan Richter („RO”, v. II, 1925). It is also worth men-
tioning that during his scientific expeditions and numerous 
contacts with Mongols, Kalmyk people and Chinese he was 
not only interested in  linguistic issues but also in  focusing 
on  the  culture and  religion of  researched people - he ex-
pressed it by collecting various ethnographic items. A huge 
part of  this collection (about 50 items) was obtained by 
the  Ethnographic Museum of  Cracow from the  professor’s 
heirs in 1980s and 1990s. A lot of these objects were related 
to Tibetan Buddhism - a figurine of Buddha and Bodhisat-
tvas, as well as other cult objects, kathak (chadag) lithurgical 
fabric - a silk ceremonial shawls given not only to clerics but 
also to lay people as a gesture of blessing being also a sac-
rifice for the gods. A very interesting group of items include 
products decorated with a cloisonne enamel - vases, contain-
ers, caskets. 

Leon Barszczewski (20th February 1849 - 22nd March 
1910), an extraordinary man who was the  first Pole to re-
cord his expeditions and  research results in  Central Asia 
on  glass plates, is among the  researchers of  Central Asia 
from the  second half of  the  19th century who are worth 
mentioning. While serving in  the  Russian army he made 
a considerable contribution to international science conduct-
ing accurate topographic and glaciology research in the Tian 
Shan Mountains and  glaciers of  the  Pamir Mountains. He 
was interested in  the  life of people from the East; he was 
a  true friend of  Tajiks and  Uzbeks who he also portrayed 
in his photographs. According to his grandson Igor Strojecki, 
he probably took a couple thousand of them but only several 
hundred were preserved to the present day. In the past, his 
pictures were presented during various exhibitions and lec-
tures, e.g. the international exhibition in Paris in 1895 where 
his picture of a glacier was awarded a gold medal, the first 
photographic exhibition in  Warsaw in  1901 and  in many 
places around the country in our times. His photos were also 
awarded in the National Geographic Poland Great Photogra-
phy Contest in 2013. 

Krzysztof Wolski (born 1922 in  Rozbórz near Jarosław) - 
an academic teacher33 and museologist who conducted field 
researches in  Pakistan, Afghanistan and  India, as well as 
in Iran, Nepal and in Turkey for many years - is one of the con-
temporary researchers of the Middle East who gathered large 
collections of items34. The effect of his research is numerous 

33 UMCS (Maria Curie-Skłodowska University), UŁ (University of Łódź) i UJ 
(Jagiellonian University).

34 He was travelling between 1960 and 1961; 1964; 1967; 1969; 1970, 1972, 
1976; 1984; 1991.

wyprawy i  efekty badań w  Azji Środkowej na  szklanych kli-
szach. Pozostając w służbie wojsk rosyjskich, wniósł znaczący 
wkład w naukę światową, przeprowadzając wnikliwe badania 
topograficzne i glacjologiczne m.in. w górach Tienszan  i na lo-
dowcach Pamiru. Interesowało go również życie ludów Wscho-
du; był prawdziwym przyjacielem Tadżyków i Uzbeków, których 
także uwieczniał na swoich fotografiach. Wykonał ich zapew-
ne kilka tysięcy, jak pisze jego prawnuk Igor Strojecki, jednak 
do dziś zachowało się tylko kilkaset. Jego fotografie były pre-
zentowane w przeszłości na licznych wystawach i odczytach, 
m.in. na międzynarodowej wystawie paryskiej w 1895 r., gdzie 
jego zdjęcie lodowca otrzymało złoty medal, na pierwszej wy-
stawie fotograficznej w Warszawie w 1901 r., a współcześnie 
w wielu miejscach w kraju. Jego fotografie zostały również na-
grodzone w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geo-
graphic Polska 2013. 

Ze współczesnych badaczy Środkowego Wschodu, którzy 
zgromadzili liczne kolekcje, należy wymienić Krzysztofa Wol-
skiego (ur. w 1922 r. w Rozborzu koło Jarosławia) – wykładowcę 
uniwersyteckiego33 oraz muzealnika, który prowadził wielolet-
nie badania terenowe w Pakistanie, Afganistanie oraz Indiach, 
a także na terenie Iranu, Nepalu i Turcji34. Ich efektem są liczne 
prace naukowe oraz zbiory liczące ponad 1000 eksponatów, 
reprezentujące kulturę materialną i  rzemiosło artystyczne, 
a  także sztukę ludową badanych terenów, wzbogaconą dużą 
liczbą fotografii kontekstowych, które to obiekty znajdują się 
w zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego.

Dosyć wcześnie w centrum zainteresowania Europejczyków 
znalazła się Azja Południowo-Wschodnia i Daleki Wschód. Jed-
nak polskie związki z tymi terenami były do początku XIX w., 
nie licząc podróży jezuickich misjonarzy, nieliczne i słabo udo-
kumentowane. Najbardziej widoczne i  opisane podróże oraz 
pobyty naszych rodaków w  tej części świata przypadają do-
piero na XIX w. Wśród odwiedzanych krajów znaczące miejsce 
zajmuje dzisiejsza Indonezja, była kolonia holenderska, zwana 
wtedy Holenderskimi Indiami Wschodnimi. Duży udział w re-
lacjach z  tym krajem mieli naukowcy związani z  Krakowem, 
szczególnie Marian Raciborski i  Michał Siedlecki. Przywozili 
oni zebrane przez siebie kolekcje, obdarowując nimi rodzinę 
i  znajomych, a  także przekazując je różnym placówkom mu-
zealnym. 

Marian Raciborski (1863–1917), późniejszy profesor Aka-
demii Rolniczej w  Dublanach oraz uniwersytetów we Lwowie 
i  w  Krakowie, twórca i  zarazem pierwszy dyrektor Instytutu  
Botanicznego UJ (w latach 1913–1917), był tym Polakiem, któ-
ry właściwie zapoczątkował prawdziwe badania naukowe 
w  Indonezji. Jako jeden z  pierwszych znacząco przyczynił się 

33 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet 
Jagielloński.

34 Podróżował w latach 1960–61, 1964, 1967, 1969, 1970, 1972, 1976, 1984 i 1991.



68

scientific works and  a  collection of  more than 1000 exhib-
its which represent material culture, artistic craftsmanship 
and folk art of areas researched and  is enriched by a great 
number of  contextual photos. These items are located 
in the collection of the Ethnographic Museum of Cracow.

The Europeans became interested in the South-Eastern 
Asia and the Far East quite early. However, until the begin-
ning of the 19th century Polish links with these areas were 
rare and poorly documented, despite the travels of the Jesuit 

missionaries. The most visible and  well 
documented travels and  stays of  Polish 
people in  this part of  the  world started 
in the 19th century. One of the most impor-
tant of  the  visited countries was today’s 
Indonesia, a  former Dutch colony, which 

at that time was called the  Dutch Indies 
or the East Indies. Scientists from Kraków, 
especially Marian Raciborski and  Michał 
Siedlecki, played a big role in maintaining 
relations with this country. On their way 
back home they brought collected items, 

giving them to their families and handing them over to vari-
ous museums. 

Marian Raciborski (16th September 1863 - 17th March 
1917), later a professor of the Agricultural Academy in Dubla-
ny and universities in Lvov and Kraków, creator and the first 
director of  the  Jagiellonian University Botanical Institute 
(1913 - 1917), was the first Pole to initiate real scientific re-
search in  Indonesia. As one of  the  first people he greatly 
contributed to familiarizing Polish people with the  diverse 
flora of Indonesian islands and their rich culture. He fulfilled 
his professional dreams in the well organized and equipped 
permanent scientific and  research center in  the  Botanical 
Garden in Buitenzorg (now Bogor) in Java where he was re-
siding at the invitation of the Dutch government from 1896 
to 1900. The fruits of his research conducted in the center 
were numerous scientific works (more than 40, 31 of them 
were written during his stay in Java). According to an opinion 
of Polish scientists - experts in this field, both his contem-
poraries and those living at present times - Raciborski was 
one of the most outstanding and versatile Polish researchers 
in the field of tropical botany making a considerable contri-
bution to its development. 

His mind was not only prolific and creative but also very 
versatile. Raciborski was interested in  issues from different 

do  zapoznania Polaków z  różnorodną florą wysp indonezyj-
skich, a także ich bogatą kulturą. W doskonale zorganizowa-
nym i  wyposażonym stałym ośrodku naukowo-badawczym 
w Ogrodzie Botanicznym w Buitenzorgu (obecny Bogor) na Ja-
wie, gdzie przebywał na  zaproszenie rządu holenderskiego 
od 1896 do 1900 r., realizował marzenia zawodowe. Owocem 
prowadzonych tam badań są liczne prace naukowe (ponad 40, 
z czego aż 31 powstało w czasie pobytu na Jawie). W opinii pol-
skich naukowców, znawców tematu, zarówno współczesnych 

mu, jak i obecnych, Raciborski był jednym z najwybitniejszych 
i najwszechstronniejszych polskich badaczy w zakresie botani-
ki tropikalnej, wniósł znaczący wkład w jej rozwój. 

 Niezwykle płodny i  twórczy jego umysł był również bardzo 
wszechstronny. Raciborskiego interesowały bowiem zagadnie-
nia różnych gałęzi wiedzy botanicznej. (…) O zainteresowaniach 
jego świadczą liczne prace w  liczbie około 200 – pisała Zofia 
Maślankiewiczowa35. 

Zasługi Raciborskiego w  dziedzinie anatomii i  biologii oraz 
fizjologii i morfologii roślin kompleksowo przedstawili na spe-
cjalnym posiedzeniu krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Przyrodników znani botanicy: J. Rostafiński, K. Rouppert, 
E. Godlewski i W. Szafer, wymieniając jego najważniejsze publi-
kacje36. Raciborski zyskał uznanie nie tylko polskich uczonych, 
ale także botaników holenderskich. Doskonałym tego potwier-
dzeniem jest opinia o nim holenderskiego botanika Hendrika 
de Wita (1909–1999) zawarta w dziele Flora Malesiana (1949). 

35 Z. Maślankiewiczowa, Biologowie Polscy, „Biblioteczka Biologiczna”, ze-
szyt 6, Lwów-Warszawa 1938, s. 47–51.

36 Wystąpienia uczonych (J. Rostafińskiego, K.Roupperta, E. Godlewskiego 
i J. Mrozewicza) opublikowano w kwartalniku Polskiego Towarzystwa Przyrodni-
ków: „Kosmos”, 1917, nr 42, z. 1–4, s. 66–91. W czasopiśmie tym niejednokrotnie 
ukazywały się również prace Raciborskiego.

Marian Raciborski w Ogrodzie Botanicznym w Buitenzorgu  
(obecnym Bogorze) na Jawie (źródło: Władysław Szafer Z teki  
przyrodnika, Warszawa 1964) 

Marian Raciborski in the Botanical Garden in Buitenzorg (now Bogor) 
in Java (source: Władysław Szafer Z teki przyrodnika, Warsaw 1964) 
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branches of  botanical knowledge. [...] His interests are ex-
pressed by a  number of  about 200 scientific works - wrote 
Zofia Maślankiewiczowa35. 

Raciborski’s achievements in the field of anatomy and bi-
ology, as well as physiology and  morphology of  plants 
were presented at the  special meeting of  the  depart-

ment of  the  Polish Society of  Natural-
ists in  Kraków by famous botanists: J. 
Rostafiński, Kazimierz Rouppert, E. Go-
dlewski i W. Szafer by listing his most im-
portant publications36. Raciborski gained 
recognition of  Polish scientists, as well 
as Dutch botanists. A great proof may be 
the opinion of the Dutch botanist Hendrik 
de Wit (1909-1999) contained in  a  work 

entitled Flora Malesiana (1949). He wrote 
in it that the author of the second volume 
of a work titled Flora Buitenzorgu, Marian 
Raciborski, was an excellent microscopist 
who worked very fruitfully in  the  field 
of  paleobotany, histology, embryology, 
as well as physiology which is shown 
by his extensive and  exhaustive works 
on the subject of diverse tropical plants. 
He was also a  significant taxonomist 
and phytographist37. 

At the  beginning, Raciborski stayed in  Buitenzorg 
in Western Java where he completed ordered compulsory 
tasks. Subsequent stops where he conducted research 
and  obtained botanical and  ethnographic collections 
were numerous places in Western Java, e.g. Bandung, Te-
lagabodas, Depok, Tjibodas, Tjigombong, Salak Tjapoes 
and then places in Central Java - Kagok, Tegal, Cirebon, 

35 Z. Maślankiewiczowa, Biologowie Polscy, „Biblioteczka Biologiczna”, 
s. 6, Lwów-Warszawa 1938, p. 47-51.

36 Speeches of scientists (Józef Rostafiński, Kazimierz Rouppert, E. God-
lewski i J. Mrozewicz) were published in a quarterly of the Polish Society of 
Naturalists: „Kosmos”, 1917, no. 42, s. 1-4, p. 66-91. Works of Raciborski were 
also published in this magazine many times.

37 E. Tenerowicz, Indonezja. Mozaika tradycji i kultur. Marian Raciborski jako 
badacz flory jawajskiej i kolekcjoner sztuki wysp indonezyjskich, (exhibition’s ca-
talogue in J. Malczewski’s Museum in Radom), Radom, 2003, p. 14-18.

Pisał w niej, że autor II tomu Flory Buitenzorgu Marian Raci-
borski był doskonałym mikroskopistą, który pracował bardzo 
owocnie w  dziedzinie paleobotaniki, histologii, embriologii 
i fizjologii, czego dowodzą jego obszerne i wyczerpujące prace 
na temat różnorodnych roślin tropikalnych. Był także znaczą-
cym taksonomistą i fitografem37. 

Początkowo Raciborski przebywał w Buitenzorgu na Jawie 
Zachodniej, gdzie z powodzeniem realizował zlecone mu za-
dania obowiązkowe. Kolejnymi przystankami, w których pro-
wadził badania i pozyskiwał kolekcje botaniczne, a  także et-
nograficzne, były liczne miejsca najpierw na Jawie Zachodniej, 
m.in. Bandung, Telaga Bodas, Depok, Tjibodas, Tjigombong, 
Salak-Tjapoes, a  następnie na  Jawie Centralnej – Kagok, Te-
gal, Cirebon, Klaten, Jogjakarta, Solo (Surakarta) oraz Malang 
i Kota Batu na Jawie Wschodniej, a także na Nusa Kambongan 
u wybrzeży południowej Jawy38. Urzeczony miejscem, o którym 

37 E. Tenerowicz, Indonezja. Mozaika tradycji i kultur. Marian Raciborski jako 
badacz flory jawajskiej i kolekcjoner sztuki wysp indonezyjskich (katalog wystawy 
w Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu), Radom 2003, s. 14–18.

38 Career, Collecting Localities, www.nationaalherbarium.nl/fmcollectors/r/
RaciborskiM.htm (dostęp: 15.11.2013). Niektóre z wymienionych miejsc określo-

„Malajki w Buitenzorgu”, fot. M. Siedlecki (źródło: Michał Siedlecki, 
Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913, publikacja 
w zbiorach biblioteki MEK)

“Malay women in Buitenzorg”, pict. M. Siedlecki 
(source: Michał Siedlecki, Java. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, 
Kraków 1913, publication in the MEK library collection)
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Klaten, Djokja (Yogya), Solo (Surakarta), and  Malanga 
and Kota Batu in Eastern Java, as well as Nusa Kambongan 
on the coast of Southern Java38. He was bewitched by this 
place describing it after his return home as a place which is 
“like Rome or Paris to a painter or Napoli for a zoologist”39 
when it comes to development of botany and thus performed 
his compulsory tasks and  gathered numerous collections 
with enthusiasm. It is self-evident that because of his work 
Raciborski knew Java the best, however it is also known from 

the case studies, accounts 
of  the  researcher himself, 
as well as items collected 
by him that he also vis-
ited Sumatra and  Borneo 
(present Kalimantan). 
During his numerous field 
trips he gathered huge 

numbers of  herbal plants 
and  specimens prepared 
in  an alcohol solution 
which he wanted to pres-
ent in  the  museum. His 
huge botanical collection 
consisting of  almost 1300 

items 40 is located in the Institute of Botany at the Jagiello-
nian University and in the Botanical garden in Kraków where 
a hall devoted to Raciborski was created and where one can 
see examples of  herbaria, dried exotic fruits, so-called dry 
specimens, large number of lianas, as well as cross sections 
of  different species of  palms and  other tropical trees. The 
same species of ferns as these raised by Raciborski in  Java 
are grown in the palm house. 

38 Career, Collecting Localities, www.nationaalherbarium.nl/fmcollector-
s/r/RaciborskiM.htm (access 15.11.2013). Some of the listed places defined as 
Central Java are located in today’s province of West Java.

39 M. Raciborski, Zabytki Przyrody, Kraków 1947 (reprinted from the 1908 
original, with an introduction by Władysław Szafer), p. 6-7; E. Tenerowicz, In-
donezja..., p. 14-18.

40 A. Piekiełko-Zemanek, Zbiory muzealne Ogrodu Botanicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Wiadomości Botaniczne”, 1985/29/1, p. 61.

pisał po powrocie do kraju, że jest dla rozwoju botaniki tem, 
czem jest dla malarzy Rzym lub Paryż, lub dla zoologii Neapol39, 
z zapałem realizował zadania obowiązkowe, a także gromadził 
liczne kolekcje. Z racji zatrudnienia zrozumiałe jest, że Racibor-
ski najbardziej poznał Jawę, jednak – jak wiadomo z opracowań 
naukowych, relacji samego badacza oraz zgromadzonych przez 
niego zbiorów – był on również na Sumatrze oraz na Borneo 
(obecnie Kalimantan). Podczas licznych wyjazdów terenowych 
zgromadził duże zbiory roślin zielnikowych i okazów specjalnie 

przygotowanych w roztworze alkoholowym, z myślą o prezen-
tacji ich w muzeum. Jego ogromna kolekcja botaniczna, licząca 
prawie 1300 okazów40, znajduje się dziś w  Instytucie Botani-
ki UJ i  Krakowskim Ogrodzie Botanicznym, gdzie stworzono 
także poświęconą mu salę, w której zobaczyć można przykła-
dy zielników, zasuszonych owoców egzotycznych, okazy tzw. 
mokre, liczne rodzaje lian oraz przekroje różnych gatunków 
palm i  innych drzew tropikalnych. W  palmiarni natomiast są 
hodowane takie same gatunki paprotników, którymi profesor 
zajmował się na Jawie. 

Zbiory etnograficzne, wśród których znalazły się liczne 

nych jako Jawa Centralna znajdują się w dzisiejszej prowincji Jawa Zachodnia.
39 M. Raciborski, Zabytki Przyrody, Kraków 1947 (reprint oryginału z 1908 r. 

ze wstępem Władysława Szafera), s. 6–7; E. Tenerowicz, Indonezja…, s. 14–18.
40 A. Piekiełko-Zemanek, Zbiory muzealne Ogrodu Botanicznego Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie „Wiadomości Botaniczne”, 1985/29/1, s. 61.

„Jawańska żaba latająca”
Autor ryciny: Michał Siedlecki 
(Źródło: Michał Siedlecki: Jawa. Przyroda i sztuka. 
Uwagi z podróży, Kraków 1913; publikacja w zbiorach 
biblioteki MEK)

“A Javanese flying frog”
An author of the drawing: Michał Siedlecki
(Source: publication: Michał Siedlecki: Jawa. 
Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publication in the MEK library collection)
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Aleja palm w Buitenzorgu
fot. Michał Siedlecki 
(źródło: M. Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publikacja w zbiorach biblioteki MEK)

Bambus olbrzymi w Ogrodzie Botanicznym w Buitenzorgu
fot. M. Siedlecki 
Źródło: Michał Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publikacja w zbiorach biblioteki MEK)

A palm trees avenue in Buitenzorg
Pict. Michał Siedlecki 
(source: M. Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publication in the MEK library collection)

A giant bamboo tree in the Bothanical Garden in Buitenzorg
Pict. M. Siedlecki
(Source: M. Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publication in the MEK library collection)
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In 1917, just before his death, Raciborski handed over 
the ethnographic collection consisting of numerous puppets, 
krises, and other weapons, batiks, as well as different artistic 
craftsmanship objects to the Ethnographic Museum of Cra-
cow. He believed that this museum, located on the Wawel 
Hill at that time, would be the most suitable place. This col-
lection is the effect of his intense interest in the Malay cul-
ture in which he saw beauty and originality. In a letter to his 
friend he wrote: 

[...] I’m entertaining myself by collecting old wooden Java 
weapons, these are mainly daggers [...] I also collect mari-
onettes, and I even have wooden figurines of a natural size41.

Collections gathered by him, especially weapons, puppets 
from shadow and puppet theaters, as well as batik fabrics 
and many other artistic craftsmanship products have a spe-
cial value nowadays and  constitute evidence of  treasures 
of the Indonesian Islands culture.

In the beginning of the 20th century, researches in Java 
were continued by Michał Siedlecki (8th September 1940 - 

41 A. Piekiełko – Zemanek, Kalendarium życia Mariana Raciborskiego, in: 
Marian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową, eds. J. Kornaś, 
Warszawa - Kraków, 1986, p. 26-27.

lalki teatralne, krisy i  inna broń, batiki oraz różne przedmioty 
rzemiosła artystycznego, Raciborski podarował w 1917  r., tuż 
przed swoją śmiercią, krakowskiemu Muzeum Etnograficzne-
mu, uważając, że muzeum to, mieszczące się wówczas na Wa-
welu, będzie dla nich najodopowiedniejszym miejscem. Zbiory 
te są efektem jego żywego zainteresowania kulturą malajską, 
w której uczony dostrzegł piękno i oryginalność. W jednym z li-
stów do przyjaciela pisał: 

(…) sam zabawiam się zbieraniem starej broni jawajskiej, 
a więc przede wszystkiem sztyletów (…), 
a  nadto zbieram maryonetki, a  nawet 
mam już figury z drzewa naturalnej wiel-
kości41.

Zebrane przez niego kolekcje, 
zwłaszcza okazy broni, lalki teatralne 
z  teatru cieni i  marionetkowego oraz 
tkaniny batikowe i  wielu innych wyro-
bów rzemiosła artystycznego, mają dziś 

wartość szczególną, stanowiąc świa-
dectwo bogactwa kultur wysp indone-
zyjskich.

Na początku XX w. badania na Jawie 
kontynuował wybitny zoolog, później-
szy profesor Uniwersytetu Wileńskiego 
i Jagiellońskiego Michał Siedlecki (1873–
1940), zmarły w obozie Sachsenhausen. 
Wzorem swojego poprzednika trafił 
również do słynnego ogrodu botanicznego w Buitenzorgu oraz 
w Tjibodas, gdzie przebywał od grudnia 1907 do lipca 1908 r., 
prowadząc badania m.in. nad lotem spadochronowym owa-
dów i biologią latającej żaby. Jego wkład w nauki zoologiczne 
jest niewątpliwy, ale Siedlecki to niezwykły uczony, przyrodnik-
-humanista. Od najmłodszych lat związany z krakowskim śro-
dowiskiem literackim, zdawał sobie sprawę z tego, jak ważna 
jest popularyzacja wiedzy. Był jednym z  nielicznych, którzy 
uważali za swój obowiązek popularyzowanie osiągnięć nauki, 

41 A. Piekiełko-Zemanek, Kalendarium życia Mariana Raciborskiego, w: Ma-
rian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową, red. J. Kornaś, War-
szawa–Kraków, 1986, s. 26–27.

Dżonki w porcie Penang. 
Fotografia wykona po drodze na Jawę w 1907 r.
fot. M. Siedlecki (źródło: Michał Siedlecki: Jawa. Przyroda 
i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; publikacja w zbiorach 
biblioteki MEK)

Junk ships in the Penang harbor. A picture taken during a travel 
to Java in 1907. Pict. M. Siedlecki (Source: M. Siedlecki, Jawa. 
Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, Kraków 1913; 
publication in the MEK library collection)
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11th January 1940), an excellent zoologist and later a profes-
sor at the Vilnius University and Jagiellonian University, who 
died in the Sachsenhausen concentration camp. Just like his 
predecessor he went to the famous Botanical Garden in Bu-
itenzorgu and in Tjibodas where he stayed from December 
1907 to July 1908 conducting research on, amongst others, 
parachuting insects and the biology of a flying frog. The re-
sults of his basic works were described as “so commonly ac-
cepted and constituting such an integral part of each zool-
ogy course that very often it is forgotten to whom we owe 
them”. His contribution to zoology is undeniable but Siedlecki 
is an extraordinary scientist - he is a naturalist and human-
ist. From an early age he was related to the Kraków literary 
circle and he knew how important it was to popularize knowl-
edge. He was one of the few who thought that populariza-
tion of scientific achievements, as well as culture of people 
coming from distant lands was their duty. He did that by 
lectures which were open to the  public at large, radio lec-
tures and books in which in an extraordinary way he revealed 
the  beauty of  nature, as well as culture and  everyday life 
of people coming from researched lands. His book entitled 
Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży, was published in  1913 
in  Kraków and  was recognized as a  Polish travel literature 
gem at the beginning of the 20th century. This title, richly 
illustrated by photographs and  drawings, with almost 300 
pages is not only a travelogue. It is a compendium of Java, 
its nature, culture and art of Javanese people. Siedlecki de-
scribes the passion of Javanese people for theatre and other 
forms of art with recognition, simultaneously showing their 
richness and diversity. It was the first publication to intro-
duce the word batik to the Polish language and to give an 
in-depth description of this fabric ornamentation technique. 

Malays, as many people from the East, have an inborn urge 
and ability to decorate objects - he wrote. Their sarong dresses 
and all of their shawls are so-called batiks, covered with beau-
tiful colorful motives. They are made like our Easter painted 
eggs with the use of a process called batiking42. 

The “famous for its beauty” Javanese batik from 
Siedlecki’s collection is located in the collection of the Eth-
nographic Museum in Kraków. It also should be mentioned 
that in  the  beginning of  the  20th century Javanese ba-
tiks from Kraków (coming from collections of  research-
ers and  collectors related to Kraków) drew the  attention 
of a group of young artists united in the so-called Kraków 
Workshops organized between 1913 and 1926 by the Techni-
cal and  Industrial Museum. They became a  source of  not 
only technical but also artistic inspirations for them. Fasci-
nated by Javanese batiks they created many fabrics. It was 

42  M. Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży. Kraków 1913, p. 202.

a także kultury mieszkańców odległych krajów. Czynił to za 
pośrednictwem otwartych dla dużej publiczności wykładów, 
odczytów radiowych i książek, w których w niezwykły sposób 
prezentował  piękno przyrody i kulturę oraz życie codzienne 
mieszkańców badanych terenów. Jego książka Jawa, przyro-
da i sztuka. Uwagi z podróży, wydana w 1913 r. w Krakowie, 
została uznana za klejnot polskiej literatury podróżniczej 
początku XX w. Ta bogato ilustrowana fotografiami i rysun-
kami, licząca prawie 300 stron pozycja, to nie tylko książka 
podróżnicza. To swoiste kompendium wiedzy o  Jawie, jej 
przyrodzie, kulturze i  sztuce Jawajczyków. Siedlecki z  uzna-
niem opisuje zamiłowanie Jawajczyków do  teatru, a  także 
do  innych form sztuki, jednocześnie ukazując ich bogactwo 
i  różnorodność. Była to pierwsza publikacja wprowadzająca 
do polskiego słownictwa nazwę „batik” i dająca pierwszy wy-
czerpujący opis techniki zdobienia tkanin tą techniką. 

Malaje, jak bardzo wiele ras wschodnich mają wrodzony po-
pęd i zdolność do zdobienia wszelkich przedmiotów – pisał. – 
Ich sarongi i wszelkie chusty są to tzw. batiki, pokryte prześlicz-
nymi wielobarwnymi wzorami, robionymi tak, jak u nas pisanki 
wielkanocne, za pomocą procesu zwanego batikowaniem42. 

W zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego znaj-
dują się również „sławne ze swej piękności” jawajskie batiki 
z kolekcji Siedleckiego. Należy tu dodać, że „krakowskie” ba-
tiki jawajskie (pochodzące ze zbiorów badaczy i kolekcjone-
rów związanych z Krakowem) przyciągnęły na początku XX w. 
uwagę grupy młodych artystów zrzeszonych w tzw. Warszta-
tach Krakowskich, organizowanych w latach 1913–1926 przez 
Muzeum Techniczno-Przemysłowe. Stały się one dla nich nie 
tylko źródłem technicznych, ale także artystycznych inspira-
cji. Zafascynowani batikami jawajskimi, stworzyli wiele tka-
nin, będących przykładem kreatywnego transferu niektórych 
elementów jawajskiej kultury do polskiej sztuki43. 

Bogate zbiory Siedleckiego, zawierające przedmioty sztuki 
i  rzemiosła artystycznego, podarowane Państwowemu Mu-
zeum Etnograficznemu w  Warszawie, niestety w  większości 
uległy zniszczeniu podczas pożaru we wrześniu 1939 r. Krakow-
ska kolekcja Siedleckiego, licząca kilkadziesiąt obiektów etno-
graficznych (wspomniane wyżej tkaniny batikowe i przykłady 
biżuterii, drobne rzeźby i  przedmioty kultu, a  także kolekcja 
broni – sztylety krisy, goloki, łuki i strzały), trafiła do Muzeum 
Etnograficznego w 1970 r., jako dar jego córki Ewy Siedleckiej-
-Kotulowej i stanowi doskonałe uzupełnienie kolekcji zebranej 
przez Mariana Raciborskiego.

42 M. Siedlecki, Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży. Kraków 1913, s. 202.
43 Więcej o inspiracjach batikami jawajskimi krakowskich artystów w publi-

kacjach M. Wrońskiej-Friend: Sztuka woskiem pisana. Batik w  Indonezji i  Pol-
sce, Warszawa 2008, s. 132–183; eadem, Niezwykłe spotkania. Jawajski batik 
w Krakowie, Kraków 2007, s. 20–24. Publikacja ta towarzyszyła wystawie o tym 
samym tytule, która prezentowana była w Muzeum Manggha w 2007 r. Maria 
Wrońska-Frend była autorką scenariusza i tekstów katalogu.
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an example of a creative transfer of some elements of Java-
nese culture to Polish art43. 

The extensive collections of  Siedlecki consisting of  art 
and artistic craftsmanship objects which were handed over 
to the  Ethnographic Museum in  Warsaw, were unfortu-
nately destroyed in majority during the fire in September 
1939. The Kraków collection of Siedlecki consisting of sever-
al dozen ethnographic items (aforementioned batik fabrics 
and examples of jewelry, small sculptures and cult objects, 
as well as a  collection of  weapons - kris daggers, goloks, 
bows and arrows) were received by the Ethnographic Mu-
seum in  1970 as a gift from his daughter, Ewa Siedlecka-
Kotulowa, and  it constitutes an excellent supplement for 
the collection gathered by Marian Raciborski.

Two of  the  contemporary collectors and  researchers 
of South-Eastern Asia, especially islands of Indonesia, who 
are worth mentioning are Janusz Kamocki, who conducted 
his studies in the 1970s among the Kubu forest people in Su-
matra, and  a  diplomat and  creator of  the  Asia and  Pacific 
Museum Andrzej Wawrzyniak, among others. 

Figures of Polish exiles and voluntary researchers of nu-
merous Asian cultures presented above, just as it was men-
tioned in the introduction, do not exhaust the topic of Polish 
contribution to understanding and description of Asia. They 
only constitute a  subjective selection from many people 
who traveled the vast areas of Asia with different purposes 
in the 19th and 20th century. 

43 More information about Javanese batik inspirations among Kraków 
artists can be found in M. Wrońska-Friend publications: Sztuka Woskiem pi-
sana. Batik w Indonezji i Polsce, Warszawa 2008, p. 132-183; ead., Niezwykłe 
spotkania. Jawajski batik w Krakowie, Kraków 2007, p. 20-24. This publication 
accompanied an exhibition under the same title was presented in the Mang-
gha Museum in 2007. Maria Wrońska-Friend was the author of exhibition’s 
program and texts.

Ze współczesnych kolekcjonerów i  badaczy Azji Południo-
wo-Wschodniej, a  szczególnie wysp indonezyjskich wymienić 
należy etnografa Janusza Kamockiego, który prowadził badania 
w latach 70. XX w. m.in. wśród leśnych Kubu na Sumatrze oraz 
dyplomatę i twórcę Muzeum Azji i Pacyfiku Andrzeja Wawrzy-
niaka. 

Powyższe przedstawienie postaci polskich zesłańców i do-
browolnych badaczy licznych kultur azjatyckich – tak jak pod-
kreślono we wstępie – nie wyczerpuje tematu polskiego wkła-
du w  poznanie i  opisanie Azji. Stanowi jedynie subiektywny 
wybór spośród wielu osób podróżujących w XIX i XX w. w róż-
nych celach po rozległych obszarach kontynentu azjatyckiego. 
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L’Asie était une destination prioritaire parmi toutes les destinations lointaines pour des générations des Polonais.
Les chemins de connaissance des cultures et des civilisations de l’Asie par les Polonais sont pointés par des événements 

tumultueux, des biographies fascinantes et des exploits admirés jusqu’à présent.
Ces événements se sont déroulés principalement dans le XIX siècle, dans lequel, malgré la perte de l’indépendance et le 

trauma des vaines tentatives de reconquête, les Polonais étaient en tête des explorateurs de la nature et de la culture de 
l’Asie.

Des collections inappréciables, qui ont été rassemblées par ces explorateurs, sont actuellement en possession des plu-
sieurs musées, archives, instituts et unités de recherche donnant une preuve du travail, dévouement, sacrifice et grande 
passion qui influençaient sur leur vie.

Dans la période de la domination étrangère et jusqu’au moment de retrouver l’indépendance en l’an 1918, Cracovie était 
une oase de la liberté civique et du développement de la culture, science at l’art polonais, donc un lieu particulier pour la ma-
jorité des voyageurs-explorateurs.

Grâce aux auteurs  cette présentation sur des explorateurs de l’Asie et leurs collections est liée strictement  au Musée 
d’Ethnographie de Cracovie. Depuis de plus de 100 ans c’est un lieu où l’on conserve et expose ces uniques collections extra 
européennes.

Le texte consiste en deux parts. La première est consacrée au Sibérie, parcourue pendant deux siècles par des voyageurs 
polonais à contre volonté, parmi lesquels se trouvaient de futurs explorateurs volontaires.

Parmi des personnages plus ou moins connus, des noms retenus dans la mémoire collective ou déjà oubliés (Jan Czerski, 
Wacław Sieroszewski, Edward Piekarski, Bronisław Piłsudski, Maria Czaplicka), on présente Benedykt Dybowski, un biologiste 
et médecin qui a été exilé pendant plusieurs années et est qui est devenu explorateur de la Transbaïkalie, du pays autour de 
la fleuve Amour, Kamchatka et les îles du Commandeur.

Son sort reflète des histoires d’autres remarquables personnes qui ont été exploré l’Asie du nord-est. C‘est grâce à Dy-
bowski que la collection du musée comprend un inappréciable héritage culturel des habitants de la Sibérie d’Extrême-Orient.

La deuxième part du texte, sous le titre « Au service de la science et pour une Pologne libre » est une continuation des 
thèmes de la première part, par exemple par présentation du personnage de professeur Julian Talko-Hryniewicz, un explora-
teur de la culture et de la langue des Bouriates, Mongols et les peuples de la famille des langues toungouses.

Son séjour dans la région de la Sibérie du sud qui a duré plus de dix ans a eu pour le résultat des dizaines des publications 
du domaine d’anthropologie, ethnologie et d’archéologie de la région de Transbaïkalie et Mongolie.

Plus loin, vers le sud-est de l’Asie il y a un autre lieu important pour les explorations polonaises - l’Indonésie. 
Les représentants du milieu scientifique de Cracovie, particulièrement les professeurs Marian Raciborski et Michał Sie-

dlecki ont apporté une grande contribution aux relations avec l’Indonésie. Ils ont rapporté des collections d’objets et ils les ont 
offert en cadeau aux amis, leurs familles et aux musées. 

Le premier d’entre eux, Marian Raciborski, ultérieur professeur de l’Université de Lwow  et de Cracovie, a été fondateur et 
le premier directeur de l’Institut de Botanique de l’Université Jagellonne. Il a été commencé de vrais travaux scientifiques en 
Indonésie.

Ses collections, particulièrement, des armes, des poupées de théâtre d’ombres et de marionnettes aussi que les tissus 
batiks aujourd’hui sont d’une valeur inestimable et témoignent d’une richesse culturelle des îles Indonésiennes.

On ne présente que quelques explorateurs polonais des cultures asiatiques qui appartiennent au grand nombre des voya-
geurs et explorateurs remarquables de ce continent. Malgré toutes les différences parmi eux et les différentes destinations 
scientifiques ils sont réunis par la considération à la future indépendance de la Pologne et un effort de transmettre aux fu-
tures générations la connaissance et l’image des cultures traditionnelles de l’Asie.

FR
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DISCOVERING 
AFRICA 
À REBOURS

Despite more than two thousand years of civilisations 
frontiers connecting with the African continent, it being lo-
cated relatively close to the knowledge pursuing Europe, it 
still appears to us as a kind of terra incognita. This is prob-
ably due to several factors, just as there are several different 
‘categories’ of discovering, exploring and describing all phe-
nomena. Just attempting to bring the story to the reader is 
a complex task. Many protagonists, many accomplishments, 
which are all difficult to compare, evaluate and set in order 
of merit. Therefore, in this short essay, I am rather inclined to 
provide some reflection, which, in my opinion is not insignifi-
cant, but for various reasons is not always included in some 
‘stories’. A thesis on the topic, especially today, will still get 
‘tripped-up’ by the principles of political correctness, and of-
ten, large parts of the  history are concerned not so much 

Etnolog-afrykanista. Organizator i uczestnik wielu projektów badawczych 
w Afryce Zachodniej i Wschodniej, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pomimo liczącej ponad dwa tysiące lat styczności cywili-
zacyjnej kontynent afrykański, położony stosunkowo blisko 
dość mobilnej poznawczo Europy, jawi się nam ciągle jako 
swego rodzaju terra incognita. Wpływa na  to zapewne kil-
ka czynników, tak jak są różne „kategorie” odkrywania, po-
znawania i opisywania wszelkich zjawisk. Próba przybliżenia 
czytelnikowi tej dwutysiącletniej historii jest zadaniem zło-
żonym – mnóstwo postaci, dokonań, które trudno byłoby po-
równać, ocenić i ustawić w kolejności zasług. Dlatego w tym 
krótkim eseju skłonię się raczej do przedstawienia kilku re-
fleksji, w mojej ocenie wcale nie bez znaczenia, a które z róż-
nych względów nie zawsze są umieszczane w takich opisach. 
Pisząc pracę na taki temat, szczególnie współcześnie, ciągle 
potykamy się o zasady poprawności politycznej, a nierzadko 
duże fragmenty takiej historii dotyczą nie tyle „odkrycia”, co 
raczej „zakrycia” niewygodnych dla różnych stron faktów. 

ODKRYWANIE 
AFRYKI
À REBOURS

Jacek Łapott

An ethnologist and specialist in African studies. An organizer and partici-
pant of numerous research projects in the West and East of Africa, a professor 
at the University of Szczecin.
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with ‘discovery’, but rather ‘conceal’ inconvenient facts for 
differing bodies. In this work, I will try to show some of those 
‘new discoveries’ in a different light1.

Today’s learning about Africa comes in the form of an all-
inclusive stay as a tourist in the resorts of Morocco, Tunisia 
and  Egypt, it is of course an  artificial knowledge. Experts 
from the tourist industry sometimes even call it an ‘invented 
tradition’2. If this ‘tradition’ that is a synonym for African cul-
ture is ‘alien’, it’s no wonder then that our knowledge on this 
theme is also augmented with ‘alien’ fragments. In turn, 
the media perceive Africa through the prism of conflicts or 
wars, the lack of real power, corruption and as an outcome: 
hunger, disease or other misfortunes... It is no wonder that 
with such coverage in  the media, it comes across to us as 
a sort of a continent with special needs. It is possible that 
any one of the many Europeans who have visited the conti-
nent on a single occasion has their unique picture of it in their 
mind’s eye. Thus, arises the question, whether the ‘discov-
ery’ of Africa and describing its history and culture is at all 
worthwhile? There will be the constant chorus from different 
disciplines that will answer yes, but...

I am rather inclined to accept the  classic statement of 
Pliny the Elder “ex Africa semper aliquid novi”: Africa always 
brings something new. Almost two millennia have passed 
since it was cited by Pliny the Elder in Naturalis Historia, in my 
opinion, it still holds a lot of truth. This is not just a simple 
translation that in a changing world and Africa, there will al-
ways be the discovery of changes. I would like to pay more 
attention to the complex subject matter, and what impres-
sion this continent and the culture of its inhabitants convey 
to us. As an  Ethnologist scrutinising Africa, I  have to deal 
with it presently, and I can say that it is not a subject matter 
easily assimilated. Another thing, new elements are expand-
ing our knowledge constantly, but they do not fill in the voids 
or reveal the hidden places.

In the past, all relevant information reaching Europe, from 
what was archaically known as the ‘Dark Continent’, aroused 
disbelief and  yet strengthened a  conviction that these 
depths of Africa were the true ‘heart of darkness’. Without 

1 Not without significance is the fact that by Africanist outside the con-
tinent or native? This problem is noted, among others, H. Zins in their work 
Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej, War-
szawa 2001, p.11-22. On the topic of the measured indirectly as R. Vorbrich: 
Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i 
współczesnej Afryce, Poznań 2012.

2 “Invented tradition” is foreign to a  particular ethnic group activities 
and  cultural products made for commercial purposes for the  benefit of to-
urists. Often carried out at the initiative of travel agents and tourist guides 
in order to increase the attractiveness of trips. Often constitute serious fi-
nancial supplement for the groups involved. Rule applies here, that not only 
the “all native is on sale,” but also “for sale” are objects or behaviour culturally 
alien to the group, but of interest to visitors.

W  pracy tej spróbuję niektóre z  nich na  nowo „odkryć” czy 
postawić w innym świetle1.

 Współczesne poznawanie turystyczne Afryki w formie za-
pewnionego w jakimś kurorcie Maroka, Tunezji czy Egiptu po-
bytu all inclusive jest oczywiści poznaniem pozornym. Fachow-
cy z branży turystycznej nazywają je czasami nawet „tradycją 
wynalezioną”2. Jeśli „tradycja” taka jest synonimem obcej, 
afrykańskiej kultury, to nic dziwnego, że nasza wiedza na ten 
temat poszerzyła się także o zupełnie „obce” fragmenty. Z ko-
lei media postrzegają Afrykę przez pryzmat konfliktów czy wo-
jen, braku rzeczywistej władzy, korupcji, a co z tym się wiąże 
– głodu, chorób czy innych nieszczęść… Nic dziwnego z kolei, 
że przy takim przekazie jawi się nam ona jako swego rodzaju 
„kontynent specjalnej troski”. Niewykluczone, że każdy z Eu-
ropejczyków przebywających chociaż raz na  tym kontynencie 
ma w swojej pamięci jej własny, indywidualny obraz. Dlatego 
rodzi się pytanie: czy „odkrywanie” Afryki i opisywanie jej hi-
storii i  kultury jest sprawą w ogóle wykonalną? Zgodny chór 
afrykanistów z różnych dziedzin nauki odpowie, że oczywiście 
tak – ale… 

Sam raczej skłaniam się do akceptacji klasycznego stwier-
dzenia Pliniusza Starszego Ex Africa semper aliquid novi 
(„Z Afryki zawsze coś nowego”). Przez prawie dwa tysiąclecia, 
które minęły od przytoczenia jej przez tegoż autora w  jego 
Historia naturalis, w  mojej ocenie w  dalszym ciągu zawiera 
ono sporo prawdy. I nie chodzi tutaj o proste tłumaczenie, że 
w zmieniającym się świecie (jak i Afryce) są zawsze do „odkry-
cia” jakieś zmiany. Chciałbym zwrócić raczej uwagę na złożoną 
„materię poznawczą” tego kontynentu i  kultur zamieszkują-
cych go ludów. Jako etnolog-afrykanista mam z nią do czynie-
nia współcześnie i  mogę stwierdzić, że nie jest to „materia” 
łatwa do przyswojenia. Inna sprawa, że ciągle dodawane nowe 
elementy poznania poszerzają naszą wiedzę, ale nie zawsze 
wypełniają „puste” czy „zakryte” miejsca.

W przeszłości docierające do  Europy wszelkie informacje 
na temat – jak go nazywano – Czarnego Lądu budziły niedo-
wierzanie, a  jednocześnie utwierdzały nas w  przekonaniu, 
że te „czeluście Afryki” są prawdziwym „jądrem ciemności”.  

1 Nie bez znaczenia jest także fakt, czy autorem jest afrykanista spoza tego 
kontynentu, czy też rodzimy. Problem ten zauważył m.in. H. Zins w swojej pracy 
Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej, Warsza-
wa 2001, s. 11–22. Z tematem tym zmierzył się pośrednio także R. Vorbrich: Ple-
mienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współ-
czesnej Afryce, Poznań 2012.

2 „Tradycja wynaleziona” to obce dla danej grupy etnicznej działania czy 
wytwory kulturowe podejmowane w  celach komercyjnych na  rzecz turystów, 
częstokroć z  inicjatywy biur podróży czy przewodników turystycznych celem 
podniesienia atrakcyjności wycieczki. Stanowią nierzadko poważny dodatek 
finansowy dla zaangażowanych grup. Obowiązuje tutaj zasada, że nie tylko 
„wszystko rodzime jest na sprzedaż”, lecz także „na sprzedaż” są przedmioty 
czy zachowania obce kulturowo danej grupie, ale cieszące się zainteresowaniem 
odwiedzających.
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question, stories 
were accepted of 
people having heads 
of birds, one leg, 
the  hindquarters of 
a horse and even two 

heads3. These ‘sto-
ries’ went unchecked 
for a  long time. On 
the  other hand, 
in some parts of Af-
rica many myths are 
retold today by local 

people with great zeal and conviction e.g., About the short-
statured neighbours, whose magical power made them in-
visible, and who were also the teachers of the larger people, 
it is as if there was some inordinate suspension of disbelief.

 Europe only really came to know Africa two hundred years 
ago, even though it was located so close by. Much more was 
known about the  inhabitants of many other continents or 
islands in the vast oceans, than about those of neighbour-
ing Africa. For hundreds of years, exploring the  continent 
was limited merely to its coastline and more than a dozen 
kilometres into the  interior. This involved, among others, 
the  formation of numerous European commercial trading 
posts, whilst at the same time there prevailed an almost uni-
versal dominion over the interior by the native rulers. Their 
direct involvement in  the  slave trade, and  procurement of 
slaves, is one element of history suppressed in some soci-
eties. In a  local museum located in an old fort in the town 
of Ouidah, in today’s Benin, the centre of the Slave Coast, 
in a place of honour is a plaque with an inscription in French 
and English: Les souverains d’Afrique noire n’étaient pas les 
initiateurs de la traite, mais finalement beaucoup s’en étaient 
enrichis / The  African kings did not initiate the  slave trade 
yet most of them benefit handsomely from it. In most cases, 
the subject of slavery in literature is only discussed from this 
perspective. To further amend the whole story, a monument 
was erected on the shores of the Gulf of Guinea: Le Porte de 
Non-retour / The Door of No Return.

However, the  widespread banning of white people into 
the countries along the Gulf of Guinea gave the local rulers 
a monopoly to hunt slaves. White people were not engaged 

3 Zob. H. Schedel, Liber chronicarum (Nuremberg chronicle), Nuremberg 
1493. 

Bezkrytycznie przyjmo-
wano opowieści o  lu-
dziach z  głowa ptaka, 
jedną nogą, zadem konia 
czy dwiema głowami3. 
Ich weryfikacja trwała 

bardzo długo. Z  dru-
giej strony opowiadane 
dziś z  zapałem i  wiarą 
w  niektórych rejonach 
Afryki przez miejscową 
ludność „mity”, np. o ni-
skorosłych sąsiadach, 
których magiczna moc czyni niewidzialnymi i  którzy byli na-
uczycielami tych „dużych” – zostawiają tę weryfikację niejako 
w zawieszeniu.

Położona blisko Europy Afryka zaczęła być tak naprawdę 
poznawana dopiero przed dwustu laty. O mieszkańcach wszel-
kich innych kontynentów czy wysp na  rozległych oceanach 
wiedziano wówczas o wiele więcej niż o tych z sąsiedniej Afry-
ki. Przez setki lat rejon poznawania tego kontynentu ograni-
czał się li tylko do jego linii brzegowej i nie więcej niż kilkunastu 
kilometrów w  głąb interioru. Wiązało się to m.in. z  powsta-
waniem licznych europejskich faktorii handlowych, przy jed-
nocześnie zachowanym prawie powszechnie panowaniem nad 
jej „wnętrzem” przez rodzimych władców. Ich bezpośrednie 
zaangażowanie w  łowy i  handel niewolnikami jest jednym 
z „zakrywanych” fragmentów rodzimej historii. W dzisiejszym 
Beninie, w miejscowości Ouidah – centrum Wybrzeża Niewol-
niczego, w miejscowym muzeum, mieszczącym się w dawnym 
forcie, na honorowym miejscu znajduje się tablica z napisem 
po francusku i angielsku: Les souverains d’Afrique noire n’eta-
ient pas les initiateurs de la traite negriere, certes, mais fina-
lement nombreux s’en etaient enrichis oraz The African kings 
did not initiate the slave trade yet most of them benefit hand-
somely from it. Problem niewolnictwa w Afryce w większości 
przypadków omawiany jest w  literaturze przedmiotu li tylko 
z takiej perspektywy. Aby dodatkowo „przewartościować” całą 
historię, nad brzegiem Zatoki Gwinejskiej wzniesiono słynny 
pomnik Porte du non-retour. 

Jednak powszechny zakaz wstępu białych w  głąb krajów 
położonych nad Zatoką Gwinejską dawał monopol na  łowy 
niewolników tylko miejscowym władcom. Biali się tym 
nie zajmowali. Rosnące potrzeby obu handlujących stron 

3 Zob. H. Schedel, Liber chronicarum (Nuremberg chronicle), Nuremberg 
1493. 

Muzeum Historii Ouidah (Benin) 
w dawnym, handlowym forcie 
portugalskim (fot. J. Łapott)

The history museum in Ouidah, Benin, 
in an old, trade, Portuguese fort 
(picture: J. Łapott)
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in this. The growing needs of both trading parties in the eigh-
teenth century made expeditions hundreds of miles from 
the  coast to hunt for slaves necessary4. Francis Moore, 
an English clerk, and later a factor, who resided on the River 
Gambia between 1730-1735, gives an interesting example of 
this kind of activity:

“Whenever the King of Barsally wants Goods or Brandy, he 
sends a Messenger to our Governor, at James Fort, to desire 
he would send a Sloop there with a Cargo, this News being 
not at all unwelcome, the Governor sends accordingly. Against 
the Arrival of the said Sloop, the King goes and ransacks some 
of his Enemies Towns, seizing the  People, and  selling them 
for such Commodities as he is in want of, which commonly is 
Brandy or Rum, Gunpowder, Ball, Guns, Pistols and Cutlass-
es... ...In case he is not at War with any neighbouring King, he 
then falls upon one of his own Towns, which are numerous, 

and uses them in the very same manner...  
... i.e. Sell inhabitants into slavery... ...It is 
to that insatiable thirst of his (the King) 
after Brandy, that his subject’s freedoms 
and  families are in  so precarious a  situ-
ation […].When the  slave traders arrived 

here, all the criminal penalties were com-
muted for sale into slavery5. Other sto-
ries suggest that the  rulers of the Slave 
Coast, at the beginning of the 18th cen-
tury created some kind of ‘culture of slav-
ery’, whose dictum was first force close 
neighbours into slavery and  then those 

living further away depending on  need. Also there were 
stories of the existence of a state administration body that 
had close business relationships with the  hunters, mostly 
of Muslim origin, they also created specific rules on  trade 
with the captains of slave ships awaiting for ‘commodities’, 
usually on the roads, the exchange rates, gifts for the ruler 
and distributed the profits of goods European goods taken 
into the hinterland.

Those earliest meetings of the two worlds, the European 
representatives with inhabitants of Africa took a  dramatic 
course. Many of those first real explorers have now been for-
gotten, despite the fact that their actions at that time were 
heroic. Many of them died during their exploratory missions 
through illness or hostilities. A century later, in the nineteenth 

4 There, for centuries on the “hunt” and the slave trade were Muslims.
5 A. Strzelbicki, Czarne ładunki w kajdanach, Warszawa 1982, p.82. you 

can find more of these descriptions in this popular work supported by reliable 
evidence, 

sprawiały, że już w XVIII w. konieczne były wyprawy po niewol-
ników setki mil od wybrzeża4. Interesujący przykład na  tego 
rodzaju działalność podaje Francis Moore, angielski faktor 
w latach 1730-1735, rezydujący nad rzeką Gambią. 

Kiedykolwiek [miejscowy – J.Ł.] król Barsally odczuwa brak 
towarów lub brandy, wysyła posłańca do naszego gubernatora 
w  James Fort, by ten przysłał mu statek załadowany towara-
mi… Po przybyciu statku król urządza napady i  plądruje nie-
przyjazne mu miasta, chwytając mieszkańców i sprzedając ich 
za potrzebne mu rzeczy: brandy, rum, proch strzelniczy, kule, 
strzelby, pistolety i miecze. (…) Jeśli nie prowadzi wojny z żad-
nym z  sąsiadów, napada na  jedną z  własnych osad, a  posia-
da ich wiele i postępuje z nimi w ten sam sposób, tj. sprzedaje 
mieszkańców w  niewolę. Na skutek królewskiego pragnienia 
brandy wolność jego poddanych jest wielce zagrożona (…). Od 
kiedy handlarze niewolników tutaj się pojawili, wszystkie kary 
sądowe zostały zamienione na  sprzedaż 
w  niewolę5. Z  innych przekazów wynika, 
że także władcy Wybrzeża Niewolniczego 
stworzyli już na  początku XVIII w. swego 
rodzaju kulturę niewolnictwa, której za-
daniem było wpierw łapanie w  niewolę 

bliższych i  dalszych sąsiadów (zgodnie 
z aktualnym „zapotrzebowaniem”) czy też 
ścisłe kontakty handlowe z takimi łowca-
mi (głównie pochodzenia muzułmańskie-
go), istnienie administracji państwowej, 
która zajmowała się tym „zjawiskiem”, 
określone zasady handlu z  kapitanami 
statków niewolniczych (czekającymi na „towar” zwykle na re-
dzie), stawki wymienne, prezenty dla władcy i  pośredników 
czy zyskowna dystrybucja pozyskanych w nadmiarze towarów 
europejskich w głąb interioru.

Te wcześniejsze spotkania dwóch światów – przedstawicieli 
Europy z mieszkańcami Afryki – miały przebieg bardziej dra-
matyczny. Wielu z  tych pierwszych prawdziwych odkrywców 
zostało zapomnianych, pomimo że ich dokonania w tamtym 
okresie były działaniami heroicznymi. Wielu z  nich zginę-
ło w  trakcie swoich misji odkrywczych za sprawą chorób czy 
nieprzyjaznych ludów. Wiek później (w XIX w.) podejmowa-
ne przez Europejczyków wyprawy poznawcze, organizowane 
z  dużym rozmachem, korzystały z  czasem z  dobrodziejstw 

4 Tam z kolei od stuleci na „łowy” i handel niewolnikami wyłączność mieli 
muzułmanie.

5 A. Strzelbicki, Czarne ładunki w kajdanach, Warszawa 1982, s. 82. W pracy 
tej, o charakterze popularnym, ale popartej rzetelnym materiałem dowodowym, 
można znaleźć więcej takich opisów.

Tablica z sentencjami na temat genezy niewolnictwa 
w Muzeum Historycznym w Ouidah (fot. J. Łapott)

A board with mottos about origins of slavery in the history  
museum in Ouidah (picture: J. Łapott)
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century, Europeans undertook trips and excursions organized 
on a grand scale, they benefitted from funding and  remit-
tance from the then leading media or newspapers of the time 
e.g., Sir Henry Morton Stanley’s expedition. In  the  second 
half of the nineteenth century the Association for Promot-
ing the Discovery of the  Interior Parts of Africa, commonly 
known as the African Association, was the  leading institu-
tion dedicated to the exploration of West Africa, it was es-
tablished 1788 and  led by Sir Joseph Banks. He proclaimed 
that, of all the benefits, which a better knowledge of the ar-
eas in the Interior of Africa will provide, the most important 
is the expansion of trade and the development of British in-
dustry6. The scale of the difficulties the members of the So-
ciety had to overcome is accurately portrayed in the writing 

of Henryk Zins: ...almost all the representatives of the asso-
ciation died during their African expeditions, including the fa-
mous explorer Mungo Park, 1771-18067. Closed for centuries 
before European exploration, the depths of Africa could only 
be seen in a certain manner. No wonder then, that some of 
these explorers had to disguise their self in an Arabian style. 
René Caillié wore Arab style clothing on  the  expedition 
where he discovered Timbuktu in  1828, in  the same style 
Heinrich Barth negotiated more than 20,000 km of West 
Africa, 1850-1855. Similarly Sir Richard Francis Burton, 
but only disguised himself as an Arab doctor, but also had 
himself circumcised in order to reach to Mecca and Medina 

6 Cit. After: T. Szafar, Odkrycie Afryki, Warszawa 1974 p. 155.
7 H. Zins., Afryka i Europa ..., p.68.

pieniędzy i przekazu ówczesnych wiodących mediów, czyli ga-
zet (exemplum wyprawy H. Stanleya). To była już II połowa 
XIX w. Wiodącą instytucją było natomiast w tym pierwszym 
okresie Association for Promoting the  Discovery of  Interior 
Parts of  Africa, popularnie zwane Brytyjskim Towarzystwem 
Afrykanistycznym, założone jeszcze w  1788  r. przez Josepha 
Banksa. To on głosił poglądy, że ze wszystkich korzyści, które 
zapewni lepsza znajomość obszarów wnętrza Afryki, najważ-
niejszą jest rozprzestrzenienie się handlu i  rozwój brytyjskiego 
przemysłu6. O skali trudności jakie mieli pokonywać członko-
wie towarzystwa, niech świadczy fakt, że jak pisze H. Zins: 
(…) niemal wszyscy przedstawiciele stowarzyszenia, łącznie 
ze znanym podróżnikiem Mungo Parkiem (1771–1806), zginęli 
w trakcie swoich afrykańskich podróży7. Zamknięte przez wieki 

przed Europejczykami „czeleście” Afryki można było zobaczyć 
tylko sposobem. Nic dziwnego, że część z tych odkrywców mu-
siała działać „w przebraniu”, podając się za Arabów. Tak robił 
m.in. Roger Caillé – odkrywca Timbuktu (1828), Heinrich Barth 
pokonał w ten sposób ponad 20 tys. km w Afryce Zachodniej 
(1850–1855). Podobnie działał R.F. Burton, który aby dotrzeć 
do Mekki i Medyny (1853), nie tylko przebrał się za arabskiego 
lekarza, lecz także kazał się obrzezać. Inni, jako dumni biali, 
swą desperację „odkrywców” opierali na sile ognia karabinów 
towarzyszących im żołnierzy. Przykładem takiego „odkryw-
cy-zdobywcy” był wspomniany H.M. Stanley, podróżujący 
po Afryce Wschodniej i Środkowej. Raz – jako przedstawiciel 

6 Cyt. za: T. Szafar, Odkrycie Afryki, Warszawa 1974 s. 155.
7 H. Zins, Afryka i Europa…, s. 68.

„Brama bez 
powrotu” nad 
brzegiem Zatoki 
Gwinejskiej 
w Ouidah 
(fot. J. Łapott)

“Door of No 
Return” 
on the Gulf Of 
Guinea bank 
in Ouidah 
(picture: J. 
Łapott)
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in 1853. Others explorers, in desperation, relied on firepower 
and were accompanied by soldiers. Sir Henry Morton Stan-
ley is described as an example of such ‘Explorer-conqueror’ 
whilst travelling in  Eastern and  Central Africa. Once, Stan-
ley, was sent on an expedition to trace the Scottish explorer 
David Livingstone by the American newspaper The New York 
Herald in  1871, this was the  second time a  newspaper had 
co-funded an expedition, the first was by The Daily Telegraph 
from 1874-1876 to try and  find the  source of the  Nile (and 
solve the Lualaby riddle). The second expedition consisted of 
as many as 365 people. With such a large number of partici-
pants, including an appropriate number of soldiers, to ‘make 
the discovery’, Sir Henry Morton Stanley often had to pave 
their way with gun fire, and at some point also used the help 
and  protection of the  well-organised network of slavers 
in the area. The third expedition of 1887 was again a ‘rescue 
mission’. The book, which Stanley wrote after the expedition 
bore the significant title: In Darkest Africa or, The Quest, Res-
cue, and Retreat of Emin, Governor of Equatoria8. The more 
astute chroniclers of the  expedition acknowledge that 
the  real ‘discoverer’ of the  newly recognised areas in  East 
Africa was Stanley’s guide, Sidi Bombay. It was he interacted 
with the local population and paved the trail9. 

Describing the achievements of all the major and minor 
explorers of Africa is not only a complicated task, but also 
a  thankless one. It is difficult from today’s perspective, as 
I mentioned, to compare the achievements of Sir Henry Mor-
ton Stanley, David Livingstone or even Polish explorer Stefan 
Szolc-Rogoziński10. One must keep in mind that the sites dis-
covered were also known to other people of Africa, those in-
volved in on-going wars, merchants travelling with caravans 
or hunters and traders of slaves. Without the help of the lo-
cal population, their actions would rarely be successful. Was 
it real ‘discovery’ or rather ‘the meeting of two worlds’?11 This 
raises the question, where do we place guides Sidi Bombay 
or Tippu Tip?

Hamed bin Muhammed bin Uma Rajad al Murjebi better 
known as Tippu Tip (1837-1905), was one of the  largest slave 
traders in Africa in the nineteenth century ... his name became 
the most hated in large parts of Africa as a ruthless dealer ‘hu-
man beings’. Whilst at the same time helping some well known 
British adventurers and  explorers such as David Livingstone,  

8 It was first published in Polish in Warsaw in 1890.
9 Interesting to look at the picture of this expedition from other partici-

pants (including African) represents Per Olaf Sundman in little popular con-
temporary novel Ekspedycja, Warszawa 1966.

10 Despite the widespread presence in literature for over 100 years, very 
few people drew attention to the fact that on his stationery the explorer used 
only the name “Rogozinski,” and not “Szolc-Rogozinski”.

11 This term existed in 1992 due to the celebration of the 500th anniversa-
ry of the ‘discovery’ of America by C. Columbus.

amerykańskiej gazety „The New York Herald” w  1871  r. orga-
nizując ekspedycję „ratującą” D. Livingstone’a, drugi raz już 
przy współfinansowaniu wyprawy także przez brytyjskie pi-
smo „The Daily Telegraph”, w  latach 1874–1876 próbując zna-
leźć źródła Nilu i rozwiązać zagadkę Lualaby. Druga wyprawa 
składała się aż z 365 osób. Przy tak wielu uczestnikach (w tym 
odpowiedniej liczby żołnierzy) H. Stanley często swoje „doko-
nania odkrywcze” musiał torować ogniem karabinów, a nawet 
w pewnym momencie korzystał z pomocy i ochrony znakomi-
cie zorganizowanej na  tym terenie sieci handlarzy niewolni-
ków. Trzecia wyprawa, z 1887 r., była znów „misją ratunkową”. 
Książka, którą H.M. Stanley napisał po tej wyprawie, nosiła 
znamienny tytuł: W  czeluściach Afryki. Poszukiwanie, ocale-
nie oraz odwrót Emina Paszy8. Bardziej wnikliwi kronikarze tej 
wyprawy zauważą, że prawdziwym odkrywcą nowo poznanych 
terenów Afryki wschodniej był przewodnik H. Stanleya – Sidi 
Bombay. To on nawiązywał kontakty z  miejscową ludnością 
i wytyczał szlak podróży9. 

Opisanie dokonań wszystkich większych i  mniejszych od-
krywców Afryki jest zajęciem nie tylko skomplikowanym, lecz 
także niewdzięcznym. Trudno bowiem z dzisiejszej perspekty-
wy, jak wspomniałem, porównać dokonania D. Livingstone’a 
z H. Stanleyem czy nawet z polskim S. Rogozińskim10. Trzeba 
bowiem pamiętać, że tereny przez nich odkrywane znane były 
innym ludom afrykańskim prowadzącym permanentne wojny, 
handlarzom podróżującym z karawanami czy łowcom i handla-
rzom niewolników. Bez pomocy miejscowej ludności ich działa-
nia rzadko kiedy zakończyłyby się sukcesem. Czy to było rzeczy-
wiste odkrycie, czy raczej spotkanie dwóch światów?11 Rodzi się 
pytanie – gdzie jest miejsce dla Sidi Bombaya czy Tippu Tipa? 

Hamed bin Muhammed bin Uma Rajad al Murjebi, lepiej zna-
ny jako Tippu Tip (1837–1905), należał do największych handlarzy 
niewolników w Afryce w XIX wieku. (…) Imię jego stało się naj-
bardziej znienawidzone w dużej części Afryki jako bezwzględnego 
handlarza „żywym towarem”. Ale jednocześnie z jego pomocy ko-
rzystali niektórzy znani brytyjscy podróżnicy i odkrywcy, jak David 
Livingstone, H.M. Stanley czy V.L. Cameron. Król Belgów Leopold 
II mianował Tippu Tipa nawet gubernatorem Wolnego Państwa 
Kongo, a sułtan Zanzibaru pragnął uczynić go gubernatorem Ta-
bory, która należała do zanzibarskiego sułtanatu12. 

8 Po raz pierwszy została wydana po polsku w Warszawie już w 1890 r.
9 Interesujące spojrzenie na obraz tej wyprawy ze strony innych jej uczest-

ników (w tym Afrykanina) przedstawia P.O. Sundman w  mało popularnej 
współcześnie powieści Ekspedycja, Warszawa 1966.

10 Pomimo powszechnej obecności w literaturze od ponad stu lat rzadko kto 
zwrócił uwagę na fakt, że na swojej papeterii podróżnik ten używał tylko nazwi-
ska Rogoziński, a nie Szolc-Rogoziński.

11 Termin ten zaistniał w  roku 1992 z  racji obchodów 500-lecia odkrycia 
Ameryki przez K. Kolumba.

12 H. Zins, Kupcy i kidnaperzy. Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ame-
ryki, Lublin 1999, s. 128.
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Sir Henry Morton Stanley and Verney Lovett Cameron. The Bel-
gian King Leopold II even appointed Tippu Tip as the governor 
of the Congo Free State, and the Sultan of Zanzibar wanted to 
make him Governor of Tabora, which belonged to the Sultanate 
of Zanziba.12.

Tippu Tip organised the exploratory expeditions for new 
slaves and possibly elephant tusks, destroying their villages 
and  condemning them to an  arduous journey, the  fate of 
slavery and their culture to oblivion. Can this to be called ‘dis-
covering’ Africa

Cited here as inventor, creator and  owner of the  Congo 
Free State, King Leopold II has never been to Africa. How-
ever, the  activities of his agents and  officials left its mark 
on  the  Afro-European relations, at least for the  next hun-
dred years. It also left a lasting impression in the history of 

the  people of the  Congo Basin. 
The person who was responsible 
for the  crimes has been forgot-
ten however the  methods used 
were repeated in actions of other 
colonial administrations in other 
parts of Africa. It took many 
years to make people aware of 
the activities of the administra-
tion in the Belgian Congo and af-

terwards probably not everyone 
believed what was really orches-
trated in  Africa by Leopold II. 
Terror, death and  the  destruc-
tion of local cultures. The  trag-
edy of native people who for 
trivial offences were punished 
with beatings, the cutting off of 
hands or legs and  also death13. 
Despite the  ‘all-powerful’ ad-
ministration, its members sim-
ply did not care for knowledge, 
discovery or portrayal of the cul-

tures and  the  subjects, the  main objective was the  prof-
its obtained through the  acquisition and  sale of rubber. 
Descriptions of these times are very incomplete, not to 
say confusing, in order to deliberately mislead the world’s 

12 H. Zins, Kupcy i kidnaperzy Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ame-
ryki, Lublin 1999, p.128.

13 History of the reign of Leopold II in Africa can be recognised in the re-
cently published book in Polish: A. Hochschild., Duch króla Leopolda Opowieść o 
chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, Warszawa 2012.

Tippu Tip sam organizował wyprawy eksploracyjne i  od-
krywcze – oczywiście li tylko pod kątem pozyskania nowych 
niewolników (ewentualnie kłów słoniowych), niszcząc przy 
okazji ich wioski i skazując ich wpierw na uciążliwości podróży, 
potem na los niewolnika, a ich kulturę na zapomnienie. Czy to 
też było odkrywanie Afryki?

Przywołany tutaj król Leopold II – pomysłodawca, twór-
ca i  właściciel Wolnego Państwa Kongo – sam nigdy nie był 
w Afryce. Natomiast działalność jego pełnomocników i urzęd-
ników odcisnęła piętno na  stosunkach europejsko-afrykań-
skich co najmniej przez następne sto lat. Zostawiła także trwa-
ły ślad nie tylko w historii ludów dorzecza Konga. Zapomniano 
już, kto był inicjatorem tych zbrodni, natomiast metody, który-
mi się posługiwał, niczym odbite fale nałożyły się na działania 
innych administracji kolonialnych, w  innych rejonach Afryki. 
Próba upublicznienia działalności 
administracji belgijskiej w  Kon-
gu przez wiele lat nie mogła się 
przebić do opinii publicznej, a gdy 
już się to stało, chyba także nie 
do  końca i  nie wszyscy uwierzyli 
w  to, co tak naprawdę „zorgani-
zował” w Afryce Leopold II – ter-
ror, śmierć i  zniszczenie miejsco-
wych kultur; dramaty rodzimej 

ludności za błahe przewinienia 
karanej biciem, obcinaniem rąk 
czy nóg lub śmiercią13. Pomimo 
wszechwładnie rządzącej w  tym 
rejonie administracji jej członkom 
zgoła nie zależało na  poznaniu, 
odkryciu czy opisie kultur i ludów, 
którymi rządzili – głównym celem 
były zyski z pozyskiwania i sprze-
daży kauczuku. Opisy z  tych cza-
sów są mocno niekompletne, 
aby nie powiedzieć bałamutne, 
celem świadomego wprowadze-
nia w błąd opinii światowej. Dopiero działania takich osób jak 
E.W. Sjöblom czy E.D. Morel i założone przez tego ostatniego 
The  Congo Reform Movement uświadomiły opinii światowej 
prawdziwy obraz działań władcy tego państwa – Leopolda II14.

13 Historię panowania Leopolda II w Afryce można poznać w wydanej ostat-
nio po polsku książce: A. Hochschild, Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, 
terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, Warszawa 2012.

14 Z kolei mniej znaną postać szwedzkiego misjonarza E.W. Sjöbloma opisu-
je S. Lindqvist: Wytępić całe to bydło, Warszawa 2011, s. 34 i n. 

W tym domu mieszkał René-Auguste Caillié. Dziś jest to 
atrakcja turystyczna Timbuktu (archiwum: L. Buchalik)

A house of René-Auguste Caillié. Today’s Timbuktu 
tourist attraction (archives: L. Buchalik)
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opinion. Only the  actions of people like Edvard Vilhelm 
Sjöblom and  Edmund Dene Morel, who established 
The Congo Reform Association made the true picture clear 
to world about the activities of the rulers of this country: 
Leopold II14.

Perhaps the actions of Leopold II were based on the mid-
nineteenth century widespread belief proposed by Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel in his work The Philosophy of His-
tory that Africa is a continent in constant state of stagna-
tion, not showing either change or development. So a con-
tinent to be developed, but did it need civilising? These kind 
of views about African history in European learning existed 
after by many African countries gained independence. Hugh 
Trevor-Roper in  1963 claimed: there is no history of Africa 
before the nineteenth century... ...there is only the history of 
the Europeans in Africa. The rest is darkness… ...and the dark-
ness cannot be the subject of history.” He then continues: “we 
should not allow ourselves to find pleasure in reading about 
the  unedifying gyrations of barbarous tribes in  picturesque 
but irrelevant corners of the globe”15.

 The  notion of “barbarian tribes” was common so for 
at least 150 years. Not surprisingly, many different meth-
ods were used in  attempts to ‘civilise’ these “barbarians”. 
Germany who explored Africa later than other countries, 
were effective in the actions they took to “civilise” people. 
The  ‘effectiveness’ of their actions resulted in  the  Herero 
uprising of 1904-1905 in the so-called German South-West 
Africa (modern-day Namibia), and then their extermination. 
A special army corps of 15,000 soldiers commanded by gen-
eral Lothar von Trotha quashed the uprising16. The genocide 
ended in 1908. Concentration camps surrounded by barbed 
wire, medical experimentation and  the  massive ‘export’ of 
skeletons and skulls from the local population to Germany, is 
also an excerpt from this hidden part of history. From a pop-
ulation of 100,000 Herero, there remained around 20,000. 
The impact of the colonists on the local people was so strong 
and ‘effective’ that to this day, the descendants of those in-
digenous Herero people wear as traditional dress, the clothes 
of middle class German from the late nineteenth and early 
twentieth century17.

A real understanding and  representation of the  interior 
of Africa came together with the  creation of the  colonial 
administration upon establishing the  rules for the  division 

14 While a little known figure in the Swedish missionary EV Sjöblom de-
scribes S. Lindqvist: Wytępić całe to bydło, Warszawa 2011, p. 34 foll.

15 Quoted from H. Zins, ..., p. 11-12.
16 I think that the names of such people should be mentioned at every 

occasion.
17 Germany lost the colony in  1915. However, German settlers remained 

there. No one has ever been charged for these crimes.

Być może działania belgijskiego króla opierały się na  po-
wszechnym w I połowie XIX w. poglądzie G. Hegla wyłożonym 
w  jego pracy Filozofia dziejów, że Afryka jest kontynentem 
trwającym w ciągłej stagnacji, niewykazującym ani zmian, ani 
rozwoju. A więc kontynentem „do zagospodarowania” – ale 
czy do  cywilizowania? Tego rodzaju poglądy na  temat histo-
rii Afryki funkcjonowały w nauce europejskiej nawet po uzy-
skaniu przez wiele krajów tego kontynentu niepodległości. 
H.R.  Trevor-Roper w  roku 1963 twierdził: nie istnieje historia 
Afryki przed XIX w. Jest tylko historia Europejczyków w Afryce. 
„Reszta jest ciemnością (…), a  ciemność nie może być przed-
miotem historii”. A następnie dalej: Dlatego to – ciągnął Trevor-
-Roper – nie powinniśmy pozwolić sobie na znajdywanie przy-
jemności w czytaniu o bezsensownym i bezcelowym kręceniu się 
w kółko barbarzyńskich plemion afrykańskich15.

 Przekonanie o „barbarzyńskich plemionach” było więc po-
wszechne przez co najmniej 150 lat. Nic dziwnego, że próba ich 
cywilizowania następowała bardzo różnymi środkami. „Sku-
teczne” działania w Afryce podejmowali, nieco spóźnieni w jej 
poznawaniu, Niemcy. „Skuteczność” ta zaowocowała powsta-
niem w tzw. Afryce Południowo-Zachodniej Hererów w latach 
1904–1905, a następnie ich eksterminacją. Specjalnym korpu-
sem pacyfikacyjnym w liczbie 15 tys. żołnierzy dowodził gen. 
L. von Troth16. Ludobójstwo zakończyło się w  1908  r. Obozy 
koncentracyjne otoczone kolczastymi drutami, eksperymenty 
medyczne i masowy „eksport” szkieletów i czaszek miejscowej 
ludności do Niemiec – to także fragment tej „zakrytej” historii. 
Z  populacji 100  tys. Herero pozostało około 20  tys. Oddzia-
ływanie kolonizatorów na  miejscową ludność było tak silne 
i  „skuteczne”, że do  czasów nam współczesnych potomkinie 
tamtych Herero noszą jako rodzime stroje… suknie mieszczek 
niemieckich z przełomu XIX i XX w.17.

Tak naprawdę poznanie i opis wnętrza Afryki nastąpiły wraz 
z powstaniem administracji kolonialnej, z chwilą ustalenia za-
sad podziału tego kontynentu na kongresie berlińskim w  la-
tach 1884–1885 (noszącym oficjalna nazwę Kongokonferenz). 
Jak można się domyślić, jej inicjatorem był wspomniany król 
Belgii Leopold II. Konferencja dotyczyła legitymizacji terenów 
już zajętych przez państwa europejskie (lub osoby prywatne 
– znów Leopold II) oraz podziału nielicznych terenów niemają-
cych swojego „właściciela”.

W tym miejscu warto poruszyć temat niejednolitych zasad 
rządzenia koloniami, co miało niejaki wpływ na  ich poznanie 
i „odkrywanie” kultur ich mieszkańców. Zwykle daje się tutaj 
jako przykład rządy Wielkiej Brytanii i Francji, dwóch państw 
europejskich posiadających w  swej administracji największe 

15 Cytat za: H. Zins, Kupcy i kidnaperzy…, s. 11–12.
16 Sądzę, że przy każdej okazji należy przypominać nazwiska takich osób.
17 Niemcy straciły te kolonie w 1915 r., jednak osadnicy niemieccy tam pozo-

stali. Nigdy nikogo nie rozliczono za te zbrodnie.
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of the  continent at the  Berlin Conference of 1884-85 also 
known as the  Congo Conference, in  German: Kongokonfer-
enz. As you may guess it was initiated by King Leopold II of 
Belgium. The conference focused on the  legitimacy of land 
already occupied by European countries or individuals: once 
again Leopold II, and the division of the areas that did not 
have an  owner. At this point, it’s worth mentioning that 
there were disparate rules governing the colonies, which had 
a certain impact on their learning and discovery of the cul-
tures of the  inhabitants. Typical examples are the  govern-
ments of Britain and  France, the  two European countries 
with the largest areas of administration in Africa. The United 
Kingdom introduced the so-called indirect rule, intermediate 
governments based on  the  existing local authority. France 
had quite a  different system called, un système fortement 

centralisé, a  highly centralised 
and authoritarian system. Unfortu-
nately, no one attempted to com-
pare the influence of both systems 
on the culture of a particular ethnic 
group. The  proverbial demarcation 
line on the map of Africa, between 
the  colonial powers, made using 
a  ruler, including dividing similar 
ethnic groups, was not perhaps 

as common as is sometimes be-
lieved. Perhaps, such groups did 
exist, and  could become governed 
by two different countries e.g., 
France and  The  United Kingdom, 
that dictated different systems of 
administration and  exploration of 
their cultures. No one has so far 
described the impact of the colonial 
administration on  the  traditional 
culture and  its contemporary im-

age, in the Lobi from Burkina Faso, formerly under French ad-
ministration and their counterpart the Kulango people from 
Ghana who for a long time were under British administration. 
However, the classic work on the cultures of Africa written 
by ethnologist from both countries could be in the hundreds. 
Protagonists such as Sir Edward Evan Evans-Pritchard, Victor 
Turner, Denise Paulme, Marcel Griaule, Michel Leiris and their 
publications are well known amongst ethnologists who 
study Africa.

However, the workshops of each ethnologist varied sub-
stantially. These differences had an  effect on  the  knowl-
edge of and  depiction of the  cultures that were under 

obszary Afryki. Wielka Brytania wprowadziła tzw. indirect rules 
– rządy pośrednie opierające się na istniejącej w terenie władzy 
lokalnej. Francja miała zgoła inny system – był to tzw. sys-
tem tres centralisé, czyli rządy scentralizowane, bezpośrednie. 
Niestety nikt nie pokusił się do tej pory o porównanie oddzia-
ływania obu systemów na kulturę konkretnej grupy etnicznej. 
Słynne wyznaczanie granic na  mapie Afryki między mocar-
stwami kolonialnymi przy pomocy linijki, łącznie z dzieleniem 
w ten sposób jednolitych grup etnicznych, nie było może tak 
powszechne, jak się czasami opisuje. Być może jednak takie 
grupy faktycznie istniały i, co ciekawe, mogły dostać się dwóm 
różnym państwom (Francji i  Wielkiej Brytanii) wyznającym 
różne systemy zarzadzania i  „odkrywania” ich kultur? Nikt 
nie opisał do tej pory wpływu administracji kolonialnej na tra-
dycyjną kulturę i  jej współczesny obraz, np. u Lobi z Burkina 
Faso (dawniej administracja fran-
cuska) i  ich odpowiednika z  Ghany 
– Kuluango (dawna administracja 
brytyjska). Tym niemniej klasyczne 
prace na temat kultur Afryki pisane 
przez afrykanistów z  obu państw 
można byłoby liczyć w  setkach. Po-
stacie chociażby takie jak E.E. Evan-
s-Prichard, V. Turnes, D. Paulme, 
M. Griaule, M. Leiris i  ich publikacje 

znają wszyscy afrykaniści i  należą 
one do kanonu dzieł o kulturach tego 
kontynentu.

 Jednak także warsztat pracy ta-
kich etnologów różnił się. O tym, że 
różnice takie miały wpływ na  po-
znanie i  opis kultur znajdujących 
się w  administracji wspomnianych 
państw, niech świadczy wypowiedź 
znanej angielskiej etnolożki M. Do-
uglas. W jednej ze swoich prac napi-
sała ona: (…) ile więcej wiedzielibyśmy dziś o  Nuerach, gdyby 
badała ich ekspedycja Griaule’a. I o ile gorzej znalibyśmy kulturę 
Dogonów, gdybyśmy sami ich badali18. To dobry przykład mó-
wiący o tym, że sam pobyt w Afryce, kontakt z miejscowymi 
grupami etnicznymi nie zawsze skutkuje tożsamym jakościo-
wo materiałem finalnym, upublicznionym potem w  formie 
książki. Pomijam tutaj dyskusje prowadzone wśród niektórych 
antropologów na  temat metod gromadzenia materiałów 
w terenie. Czy antropolog ma być tylko jak najmniej widocznym 

18 M. Douglas, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Kęty 2007, 
s. 186.

Uliczka wiodąca do meczetu Sankore (fot. L. Buchalik)
A small street leading to the Sankore mosque 
(picture: L. Buchalik)
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the administration of these countries, as observed by Brit-
ish Ethnologist Dame Mary Douglas. In one of her works, 
she wrote: If the  Nuer had been studied by the  Missions 
Griaule how much more would we know about them today. 
How much poorer our knowledge of Dogon culture, if we our-
selves had studied them18. Hence, this indicates that stay-
ing in Africa and having contact with local ethic groups does 
not always guarantee the  quality of the  final publication. 
I overlook the fact that there are debates among some an-
thropologists on the differing methods of collecting material 
on the ground. Is the anthropologist supposed to be an in-
visible witness, or a member of the group being studied?19 
From my own experience, I am rather inclined to agree with 
the second option. It is a tedious activity gaining the trust 
of the  local population, especially in  present times, this is 
the only way to ensure verified results and a fair description 
of the observed civilisation.

Colonial activities initiated almost a  hundred and  fifty 
years ago in the era of great empires and independent rulers 
of the time turned out to be, contrary to popular opinion, not 
very profitable. Apart from the Congo, most countries with 
colonies found it increasingly difficult to be able to discern 
any benefits of administering them, and  seriously consid-
ered the cessation of this episode in  their history. In addi-
tion, functioning in the 1950s, the dichotomous division of 
the world into ‘the First World’ and ‘the Second World’ did 
not make it an  easier20. Repeatedly raised proclamations 
about the  national liberation struggle of the  people of Af-
rica and  the  image of ‘a black man breaking the  chains of 
colonialism’ were just as today, catchy slogans in  the  field 
of public relations. Out of the 54 African countries that ex-
ist today those who actually fought this fight in  the  past 
can be counted on the fingers of one hand. The others really 
received independence as a gift. Ghana’s Kwame Nkrumah 
cries of Independence now’ could be heard in London, but not 
in the neighbouring village, who did not always know what 
was going on with ‘this independence.’ It was a truism to say 
that the majority of African countries were not prepared g 
to gain independence, both in  terms of structure, national 
consciousness, and human resources.

Samora Machel, President of Mozambique from 1975-
1986 and founder of a one-party socialist state, in a famous 
slogan realistically described the situation: “For the nation to 
live a tribe must die”21.

18 M. Douglas, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Kęty 
2007, p.186.

19 I Fiemeyer, Marcel Griaule – citoyen Dogon, Paris 2004.
20 “Your non-alignment” of which it and the post-colonial states develo-

ped the so-called. The Third World was not yet at that time more important.
21 Vorbrich R. R., Plemienna i postplemienna..., p. 274-282.

świadkiem, czy jednym z  „obywateli” opisywanej grupy?19 
Z  własnego doświadczenia jestem raczej skłonny przychylić 
się do tej drugiej opcji. Dopiero żmudne zdobywanie zaufania 
miejscowej ludności (szczególnie we współczesnych czasach) 
może w  efekcie doprowadzić do  zweryfikowanych wyników 
i do rzetelnego opisu oglądanej cywilizacji.

Działania kolonialne zainicjowane prawie 150 lat temu, 
w epoce wielkich imperiów i samodzielnych władców, z czasem 
okazały się, wbrew powszechnej opinii, mało opłacalne. Poza 
wspomnianym Kongiem większość państw posiadających ko-
lonie coraz trudniej mogła się dopatrzeć jakichś zysków pły-
nących z zarządzania nimi i  rozważała na poważnie moment 
zakończenia tego epizodu w swojej historii. Funkcjonujący po-
nadto w  latach 50. XX w. dychotomiczny w zasadzie podział 
świata na  pierwszy i  drugi nie ułatwiał tego zadania20. Pod-
noszone niejednokrotnie hasła walki narodowowyzwoleńczej 
ludu Afryki czy wizja „Murzyna zrywającego okowy koloniali-
zmu” były tylko, jak dziś byśmy powiedzieli, nośnymi hasła-
mi z dziedziny public relations. Na 54 współcześnie istniejące 
państwa afrykańskie na palcach jednej ręki można byłoby poli-
czyć te, które faktycznie toczyły taką walkę w przeszłości. Po-
zostałe otrzymały tak naprawdę niepodległość „w prezencie”. 
Okrzyki Kwame Nkrumaha z Ghany typu Indenpendence now! 
słychać może było w  Londynie, ale nie w  sąsiedniej wiosce, 
która nie zawsze wiedziała, o co chodzi z tą niepodległością. 
Banałem jest stwierdzenie, że większość państw afrykańskich 
nie była przygotowana na uzyskanie niepodległości, zarówno 
pod względem świadomości narodowej, jak i kadr czy organi-
zacji.

Znakomicie ujął to Samora Machel, prezydent Mozambiku 
w latach 1975–1986 i twórca jednopartyjnego państwa o cha-
rakterze socjalistycznym. To on opisał tę rzeczywistość i spo-
pularyzował w formie hasła: Aby naród mógł powstać, plemię 
musi umrzeć21.

Tym niemniej warto tutaj przypomnieć przynajmniej dwa 
rejony Afryki, których ludność zbuntowała się przeciwko wła-
dzom kolonialnym – Kenię z  ruchem Mau-Mau oraz Algierię 
epoki FLN (Front de Libération Nationale). 

Powstanie Mau-Mau wybuchło w  Kenii, a  więc w  strefie 
brytyjskiej, gdzie – jak wspomniano – rządzono się zasada-
mi administracji pośredniej już w roku 1952, a trwało do roku 
1955. Dotyczyło głównie grupy etnicznej Kikuju. Trudno jednak 
to powstanie włączyć w szeroki nurt słynnej dziś walki naro-
dowo-wyzwoleńczej w  Afryce. Rozwój rolnictwa kolonialne-
go rugował Kikuju z  ich ziem i  pozostawiał ich bez środków 

19 I. Fiemeyer , Marcel Griaule – citoyen Dogon, Paris 2004.
20 „Państwa niezaangażowanie”, z których to oraz państw postkolonialnych 

wykształcił się tzw. Trzeci Świat, nie miały jeszcze w owym czasie większego 
znaczenia.

21 R. Vorbrich R., Plemienna i postplemienna…, s. 274–282.



87

Nevertheless, it is worth recalling at least two regions of 
Africa, where the population rebelled against the colonial au-
thorities; Kenya with the Mau-Mau movement and the era of 
the FLN: Front de Libération Nationale/ The National Libera-
tion Front in Algeria. 

The Mau Mau uprising broke out in British Kenya, where, 
as mentioned, it ruled by the  principles of indirect rule 
from 1952 that lasted until 1955. The protest was support-
ed almost exclusively by the  Kikuyu. However, this led to 
the emergence of the modern day national liberation strug-
gle in Africa. The development of colonial agriculture result-
ed in the Kikuyu losing their land and without any means of 
support. During fierce fighting with the British, there were 
at least 5,000 insurgent Kikuyu killed. To date, the debate 
is on-going whether the  uprising had a  significant impact 
on the emergence of partial autonomy for Kenya in 1958. It 
is worth noting, the comments of Basil Davidson where he 
states:

In some way, there is a  great sense of loss that the  re-
volt collapsed. From all the  peoples of Kenya, only some of 
the  Kikuyu and  their neighbours; the  Embu and  the  Meru 
stood on the side of the Earth and freedom... ... More than 
three-quarters of the colonial forces sent to fight them were 
made up of African soldiers from other regions of Kenya. Sup-
ported by a further 30,0000 Kikuyu forming a militia guarding 
the front line22. 

The problem of cooperation between Africans and the co-
lonial administration is a separate subject in the history of il-
lustrating and exploring Africa. The aforementioned soldiers 
and militia who quashed the Mau Mau uprising, Senegalese 
Tirailleurs from French West Africa and Harki from Algeria are 
mentioned alongside Sidi Bombay and Tippu Tip, as contribut-
ing significantly to the ‘discovery’ of Africa.

In turn, the  operations of the  FLN; Front de Libération 
Nationale / The  National Liberation Front in  Algeria also 
had a complex origins. in September 1959, shortly after re-
gaining the presidency, Charles De Gaulle made a statement 
on  the  future self-rule and  independence of this country. 
Despite several years of activity directed against the French 
and the ‘conflict’ with the OAS: Organisation de l’Armee Se-
crete, the majority of the losses occurred only after obtaining 
by Algeria’s independence. It is estimated that hundreds of 
thousands of people associated with the French administra-
tion, but officials, military Harki and their families, were killed 
as collaborators’ of the previous administration. It is worth 
noting that Algeria was, as an  African country in  a  rather 
unusual situation. It was annexed by France between 1830-
1847. In 1881, it was considered an overseas territory, which 

22 B. Davidson, Historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011, p. 151.

utrzymania. W trakcie zaciętych walk powstańców z Anglika-
mi śmierć poniosło co najmniej 5 tys. przedstawicieli plemie-
nia Kikuju. Do dziś trwają dyskusje, czy powstanie to miało 
istotny wpływ na uzyskanie przez Kenię częściowej autonomii 
w 1958 r. Warto zwrócić uwagę na słowa B. Davidsona, który 
pisze: 

W pewnym sensie wielka i obfitująca w straty rewolta upa-
dła. Spośród wszystkich ludów zamieszkujących Kenię tylko 
część Kikujów i  ich sąsiadów Embu i  Meru stanęła po stronie 
ziemi i  wolności [ruchu Mau-Mau – J.Ł.]. Ponad trzy czwarte 
sił kolonialnych wysłanych do walki z nimi tworzyli afrykańscy 
żołnierze z innych regionów Kenii. Wspierało ich dalsze 30 000 
Kikujów tworzących oddziały milicji strzegące porządku za linią 
frontu22. 

Problem współdziałania Afrykanów z  administracją ko-
lonialną to oddzielny temat w historii opisywania i odkrywa-
nia Afryki. Wspomniani żołnierze i milicja tłumiący „rewoltę” 
Mau-Mau, Tirailleurs Sénégalais w  francuskiej strefie Afryki 
Zachodniej czy Harkis z Algierii mają, obok wspomnianego Sidi 
Bombaya i Tippu Tipa, swój znaczący udział w „odkrywaniu” 
Afryki.

Z kolei działania FLN w Algierii miały także złożoną genezę. 
Za jego „nowy początek” przyjmuje się wypowiedź gen. Ch. de 
Gaulle’a we wrześniu 1959 r. na temat przyszłego samostano-
wienia obywateli tego kraju o  niepodległości. Pomimo kilku-
letniej działalności skierowanej przeciw Francji, a  następnie 
„konflikcie” z OAS (Organisation de l’Armée Secrète), gros strat 
nastąpiło dopiero po uzyskaniu przez Algierię niepodległości. 
Jak się szacuje, setki tysięcy ludzi związanych z administracją 
francuską – urzędnicy, ale i wojskowi harkis oraz ich rodziny – 
poniosło śmierć jako „kolaboranci” z poprzednią administracją. 
Warto w  tym miejscu dodać, że Algieria była, jako państwo 
afrykańskie, w dość nietypowej sytuacji. Została zaanektowa-
na przez Francję w latach 1830–1847. W 1881 r. uznano ją z kolei 
za tzw. terytorium zamorskie, co pociągnęło za sobą falę osad-
nictwa francuskiego. W roku wypowiedzi gen. Ch. de Gaulle’a 
(1959) wielu Francuzów mieszkało tam od pokoleń i uważało ją 
za swoją ojczyznę23. Notabene doczekali się oni nawet własne-
go etnonimu wewnętrznego – pied-noir  czy  pieds-noirs. Oto 
kolejny mało popularny wątek w historii Afryki.

Jeśli na  te wszystkie, wcale niebłahe zdarzenia nałożymy 
wyalienowane nieco z  rodzimej tradycji elity afrykańskie, zdo-
bywające wykształcenie w Londynie czy Paryżu lub studiujące 
na  Uniwersytecie Przyjaźni Narodów im. P. Lumumby w  Mo-
skwie, nic dziwnego, że ich ocena historii dokonań kolonialnych 
jest nie do  końca, mówiąc delikatnie, staranna, poczynając 
od eksploatacji bogactw naturalnych przez państwa kolonialne. 

22 B. Davidson, Historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011, s. 151.
23 B. Ndiaye, Francafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, 

Olsztyn 2010, s. 76 i n.



88

led to a  wave of French colonisation. In 1959, when Gen-
eral Charles De Gaulle made his statement, many French 
people had been living there for generations and consider 
it their homeland.23 They even lived in  their own internal 
ethnic group: pied-noir. This is another little known thread 
in the history of Africa.

If to all these events we add the African Elite alienated 
from the home traditions who were being educated in Lon-
don, Paris or studying at the  Patrice Lumumba University 
in Moscow (now the Peoples’ Friendship University of Russia), 
it’s no surprise that their assessment of the achievements 
of colonial history was not entirely thorough. Starting with 
the exploitation of natural resources by the colonial state. If 
you take at face value the information from the first serious 
geological surveys undertaken in  several African countries 
in the early 1950’s and considering the infrastructure avail-
able to implement them, they cannot be taken too serious. 
Yet, at the same time some countries, such as France, during 
this period were designating 1.5% of their national income 
to maintain and  develop the  colonies24. According to my 
opinion, to have colonies that 50 years earlier were associ-
ated with the prestige of the country, in the 1960s had simply 
become a burden and was unprofitable25. It is not surprising 
that France and the United Kingdom, administering the larg-
est areas in Africa, quickly got rid of them. Jacques Giri writes: 

“Colonisation was only a brief digression into the history of 
the Sahel, a brief episode. What is 70 years? While the em-
pires of Ghana and Mali lasted several centuries. And I would 
add that colonization had little impact on the area...    ...that 
(contrary to opinions - J. Ł.) did not make the  leap forward 
on  the  road to ‘civilisation’, imagined by our grandparents. 
There was also shameless exploitation of the  unfortunate 
subjects...”26. 

 Despite the opinions of some Africans and to meet the de-
mands of independence, the  relations of new states with 
former colonial countries do not always go well. Although 
in many cases the  latter continues to support the budgets 
of the African countries. It is worth mentioning here about 
the common currency of 14 post-French countries: the CFA 
Franc, development grants and finances to halt the migra-
tion to Europe

No wonder then that the  famous speech of the  French 
President Nicolas Sarkozy, which was to be, in  the  opin-
ion of its author “a new opportunity for Africa”, turned out, 

23 Ndiaye B. Francafrique Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, 
Olsztyn 2010, p. 76 et seq.

24 Krasusky J., Wspólnota Francuska w Afryce (Communauté), Poznan 
1983 p. 124.

25 This interesting topic should be elaborated in separate study.
26 J. Giri, Le Sahel Demain catastrophe ou renaissance?, Paris 1983, p. 306.

Jeśli przyjąć za dobrą monetę informacje, że pierwsze poważ-
niejsze badania geologiczne podjęto w wielu krajach afrykań-
skich dopiero w latach 50. XX w., to przy istniejącej podówczas 
infrastrukturze komunikacyjnej ich wprowadzenie w życie nie 
mogło być zbyt poważne. Niektóre kraje, takie jak Francja, 
w tym samym okresie łożyły jednocześnie 1,5% swojego do-
chodu narodowego na  rzecz utrzymania i  rozwoju kolonii24. 
Według mojej opinii, posiadanie kolonii, które 50 lat wcześniej 
wiązało się z prestiżem państwa, w latach 60. XX w. stało się 
po prostu ciężarem, było nieopłacalne25. Nic więc dziwnego, że 
Francja i Wielka Brytania, administrujące największymi obsza-
rami w  Afryce, szybko się ich pozbyły. Afrykanin J. Giri pisze 
nawet: 

Kolonizacja była tylko krótką dygresją w  historii Sahelu, 
krótkim epizodem. Co to jest siedemdziesiąt lat! Podczas gdy 
panowania Ghany i Mali trwały kilka wieków. Dodałbym, że ko-
lonizacja miała tak naprawdę niewielki oddźwięk w regionie, że 
[wbrew opiniom – J.Ł.] nie dokonała także skoku „cywilizacyjne-
go”, o którym marzyli niektórzy nasi przodkowie. Nie była także 
bezwstydnym wykorzystaniem biednych poddanych26. 

 Pomimo takich opinii niektórych Afrykanów oraz spełnie-
nia żądań niepodległości stosunki nowych państw z  byłymi 
państwami kolonialnymi nie zawsze układają się najlepiej, 
choć w wielu wypadkach te ostatnie w dalszym ciągu wspo-
magają budżety państw afrykańskich. Warto wspomnieć tutaj 
o  wspólnej walucie 14 krajów postfrancuskich – franku CFA, 
dotacjach na rzecz rozwoju czy też finansach na rzecz zahamo-
wania migracji do Europy.

Nic dziwnego, że słynne wystąpienie prezydenta Republi-
ki Francuskiej N. Sarkozy’ego, które miało być w  opinii jego 
autora „nowym otwarciem na Afrykę” – okazało się, mówiąc 
kolokwialnie, niewypałem. Podczas wizyty w Dakarze 26 lipca 
2007 r. na Uniwersytecie im. Cheikha Anta Diopa Nicolas Sar-
kozy powiedział do  tamtejszych studentów wypełniających 
w większości aulę uczelni: 

Przybyłem tu, aby rozmawiać z całą szczerością i otwarto-
ścią, jakie winni jesteśmy przyjaciołom, których kochamy i któ-
rych szanujemy. (…) 

Nie przyjechałem tu, młodzieży Afryki, żeby opłakiwać 
z tobą nieszczęścia Afryki. Bowiem Afryka nie potrzebuje moich 
płaczów. Nie przyjechałem tu, młodzieży Afryki, aby użalać się 
nad twoim losem, bo twój los jest w twoich rękach. Na cóż by ci 
była moja litość? 

Nie przyjechałem tu, żeby wymazywać przeszłość, gdyż nie 
da się wymazać przeszłości. Nie przyjechałem tu, żeby zaprze-
czać błędom czy zbrodniom, bo popełniono błędy i popełniono 

24 J. Krasuski, Wspólnota Francuska w Afryce (Communauté), Poznań 1983, 
s. 124.

25 To temat na interesujące, oddzielne opracowanie.
26 J. Giri, Le Sahel. Demain catastrophe ou renaissance?, Paris 1983, s. 306.
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colloquially speaking, to be a damp squib. During a visit to 
the Cheikh Anta Diop University, Dakar on the 26th July 2007 
President Nicolas Sarkozy told local students, filling the ma-
jority of the university auditorium;

“I have come to talk to you with the frankness and sincerity 
that one owes to friends that one appreciates and respects.

I have not come, youth of Africa, to lament with you 
the  misfortunes of Africa. Because, Africa has no need of 
my laments. I have not come, youth of Africa, to take pity 
on your fate, because your fate is first of all in your hands. 
What would you do, proud youth of Africa, with my pity?

I have not come to erase the past because the past can-
not be erased.

I have not come to deny mistakes or crimes – mistakes 
were made and crimes committed....

This open wound in the soul of the black man is an open 
wound in the soul of all men.

But no one can ask of the generations of today to expiate 
this crime perpetrated by past generations. No one can ask 
of the sons to repent for the mistakes of their fathers...  

Colonisation is not responsible for all the  current dif-
ficulties of Africa. It is not responsible for the bloody wars 
between Africans, for the  genocides, for the  dictators, 
the fanaticism, the corruption, the prevarication, the waste 
and the pollution...”

In Libreville, the next capital of the trip in 2007, Sarkozy 
completed his Dakar presentation with additional informa-
tion, dotting the proverbial ‘I’: “France wants to help Africa 
to develop. But... there are 450 million young Africans under 
the age of 17, not all of them can come to Europe,”

“And more, if we take all your doctors, all your executives, 
all your engineers, all your technicians, how are you going to 
develop your economies?”27

Africans were not ready yet to accept this form of ‘dis-
covering’ their ancient and modern history. Several works 
were rapidly published with the occurrence of this contro-
versy28.

Several people have commented that the speech did not 
represent a different evaluation of 19th Century Africa but 
views already shared by the aforementioned Georg Hegel29. 

27 http://www.news24.com/Africa/News/Sarkozys-Africa-vision-under-
-fire-20070728 accessed 01/03/2011. The full text of the speech can be found 
in  Polish literature in  the  form of an  annex: Przemówienie Nicolasa Sarko-
zy’ego, prezydenta Republiki Francuskiej, na Uniwersytecie Cheikha Anta Diopa 
w Dakarze w Senegalu, 26 lipca 2007 r., In B. Ndiaye, Francafrique. Stosunki..., 
p. 224-237. All other quotes come from this publication.

28 AB Konaré (Sous la direction de Adame Ba Konaré) Petit Preis de remi-
se à niveau sur l’histoire africaine à l;usage du président Sarkozy, Paris 2008, 
M Gassama M., L’Afrique répond à Sarkozy contre le discours de Dakar, Paris 
2008 or J.-P. Chrétiena – L’Afrique de Sarkozy – un déni d’histoire, Paris 2008.

29 This is probably about Reason in History published in 1830.

zbrodnie. (…) Ta otwarta rana w  duszy czarnoskórego czło-
wieka jest otwartą raną wszystkich ludzi. Ale nikt nie może 
wymagać od współczesnych pokoleń, aby pokutowały za 
zbrodnie popełnione przez minione pokolenia. Nikt nie może 
wymagać od synów, aby wyznawali skruchę za zbrodnie swo-
ich ojców. (…) 

Kolonizacja nie jest winna wszystkim obecnym problemom 
Afryki. Nie jest winna krwawym wojnom, które Afrykanie toczą 
miedzy sobą. Nie jest winna ludobójstwu. Nie jest winna dyk-
tatorom. Nie jest winna fanatyzmowi. Nie jest winna korupcji 
i zgniliźnie. Nie jest winna marnotrawstwu ani zanieczyszczeniu 
środowiska. (…)

W Liberville, kolejnej stolicy tej podróży w 2007 r., N. Sarko-
zy uzupełnił swoje wystąpienie z Dakaru dodatkową informa-
cją (stawiając przysłowiową kropkę nad i): Francja chce pomóc 
Afryce, ale nie przez fakt wpuszczenia 459 milionów młodych 
Afrykanów poniżej 17. roku życia do Europy.

I dalej: Co się stanie [z Afryką – J.Ł.], jeśli do Europy trafią 
wszyscy lekarze, inżynierowie, technicy, osoby na  stanowi-
skach kierowniczych? Jak macie zamiar dalej rozwijać swoja 
gospodarkę?27

Afrykanie nie byli gotowi jeszcze na przyjęcie takiej formy 
„odkrywania” ich dawnej i  współczesnej historii. Ukazało się 
kilka prac książkowych ostro polemizujących z tym wystąpie-
niem28.

Kilku dyskutantów twierdziło, że na  zaprezentowaną 
w  przemówieniu taką a  nie inną ocenę Afryki miały wpływ 
XIX-wieczne poglądy prezentowane przez wspominanego już 
G. Hegla29. Szczególnie aktywny był tutaj Achille Mbembe 
z Kamerunu. To głównie on dyskredytuje dokonania etnologii 
pozaeuropejskiej, poczynając od L. Lévy-Bruhla, L. Frobeniusa, 
a kończąc na M. Griaule’u i M. Leirisie. Autor ten pisze o etno-
logii kolonialnej, pseudonauce zdobywców i innych wynalazców 
wyimaginowanej Afryki (…) wymyślających dowody na [istnie-
nie – J.Ł.] innego rodzaju człowieczeństwa [funkcjonującego 
w Afryce – J.Ł.]30. 

O wiele poważniej wyglądało jednak wystąpienie na  ten 
temat senegalskiego polityka Oumara Sankharego. Pisał bo-
wiem on: 

27 Sarkozy’s Africa vision under fire, http://www.news24.com/Africa/News/
Sarkozys-Africa-vision-under-fire-20070728 (dostęp: 1.03.2011). Pełny tekst wy-
stąpienia można znaleźć w polskiej literaturze w formie aneksu: Przemówienie 
Nicolasa Sarkozy’ego, prezydenta Republiki Francuskiej, na Uniwersytecie Cheik-
ha Anta Diopa w Dakarze w Senegalu, 26 lipca 2007 r. w: B. Ndiaye, Francafrique. 
Stosunki…, s. 224–237. Wszystkie dalsze cytaty pochodzą z tej publikacji.

28 A.B Konaré, Sous la direction de Adame Ba Konaré. Petit Preis de re-
mise à niveau sur l’histoire africaine à l;usage du président Sarkozy, Paris 2008; 
M. Gassama, L’Afrique répond à Sarkozy contre le discours de Dakar, Paris 2008 ; 
J.P. Chrétiena, L’Afrique de Sarkozy – un déni d’histoire, Paris 2008. 

29 Chodzi prawdopodobnie o wydaną w roku 1830 pracę Racja w historii.
30 A. Mbembe, Nicolas Sarkozy’s Africa, http://www.africultures.com/

php/?nav=article&no=6816 (dostęp: 17.02.2014).
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„A gdyby tak Nicolas Sarkozy miał rację!”. W  końcu 
Sarkozy przybył do  Dakaru poprosić nas, abyśmy przejrzeli 
się w  lustrze. Jego wypowiedzi są ostre, ale nie są obraźliwe. 
Wprost przeciwnie, dokładnie scharakteryzował nasz 
kontynent. I sadzę, że to ten odrażający wizerunek Afryki z jego 
przemówienia przeraził nas do  tego stopnia, że wzburzyliśmy 
się przeciwko niemu. Ale wszystkie ataki skierowane w  jego 
stronę powinny raczej dotyczyć nas samych. Niczemu nie służy 
atakowanie Sarkozy’ego. Spróbujmy raczej usunąć te wszyst-
kie defekty i te wszystkie domniemane uprzedzenia przekazane 
w jego przemówieniu. Od tej chwili to idealna okazja dla Afryki, 
aby pokazać, iż Afryka i  Afrykanie mogą sobą rządzić tak jak 
Europejczycy. Taka jest droga ocalenia naszego kontynentu31. 

Ale kto ze współczesnych intelektualistów afrykańskich 
chciałby się przejrzeć w lustrze i „bić się w piersi” jak N. Sar-
kozy? Wspomniany już J. Giri pisze: Młodzi rewolucjoniści [wy-
kształceni Afrykanie – J.Ł.], którzy tworzą nasze uniwersytety, 
łączą się z zaskakującą szybkością z uprzywilejowaną klasą po-
lityczną. Jaki jest więc sposób na to, aby Afryka „spojrzała w lu-
stro” i zobaczyła („odkryła”) swoją prawdziwą twarz? Według 
tegoż autora, w wielu rejonach Afryki musi nastąpić dekoloni-
zacja mentalności ograniczająca rozwój i rodzimą inicjatywę32. 
Czy są szanse, aby to nastąpiło? Odpowiedź na to pytanie to 
już zupełnie inna historia.

31  Cyt za B. Ndiaye, Francafrique…, s. 148.
32  J. Giri, Le Sahel…, s. 262, 314.

Particularly active was Achille Mbembe from Cameroon. 
Mainly to discredit the  achievements of Non-European 
Ethnology starting with Lucien Lévy-Bruhl, Leo Froben-
ius and  ending with Marcel Griaule, Julien Michel Leiris, 
the author writes; “But there’s not only colonial ethnology, 
that pseudo-science of conquerors and  other inventors of 
an imaginary Africa,... ...readily invent the evidence of a hu-
manity of another kind.” (existing in Africa: J.Ł.)30 

Much more seriously, Oumar Sankhāra viewed the speech 
on the subject of Senegalese policy. He wrote: 

“And if Nicolas Sarkozy was right!”, In the end, Sarkozy ar-
rived in Dakar to ask us to look into the mirror. His statements 
are severe, but it is not offensive. On the contrary, he precisely 
characterized our continent. And I think that the disgusting 
image of Africa in his speech frightened us to such an extent 
that we turned against him. But all the  attacks directed at 
him should be aimed at us. It serves no purpose to attack 
Sarkozy. Let’s try to rather remove all these defects and  all 
these alleged prejudices mentioned in his speech. From this 
moment, it is the perfect opportunity for Africa to show that 
Africa and Africans can govern themselves as Europeans do. 
This is the way to save our continent31. 

Which of contemporary intellectuals in  Africa’s look 
in the mirror and ‘beat their chest’ like Sarkozy? The afore-
mentioned Jacques Giri says: The Young revolutionaries [edu-
cated Africans, J. Ł.], who make up our universities, combined 
with the rapid growth of the privileged political class. What is 
the way now for Africa if it ‘looked in the mirror’ and saw (dis-
covered) its true face? According to the same author, in many 
parts of Africa there is a mentality restricting the growth of 
decolonisation and  the  development of natural initiative32. 
Is  there a  chance for this to happen? The  answer to this 
question is a different story.

30 http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=6816 accessed 
17/02/2014.

31 Quoted by B. Ndiaye, op. cit. p.148.
32 Giri, J., Op. cit. p. 262, 314.
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SOMMAIRE

Un essai d’esquisser deux milles de l’histoire des contacts entre l’Europe et l’Afrique est une tâche très difficile. Des per-
sonnages et leurs accomplissements sont tellement nombreux qu’il est impossible de les comparer, estimer et ranger par 
ordre de mérite. En élaborant un tel sujet, spécialement dans la période contemporaine, on choppe contre le politiquement 
correct et parfois des fragments entiers de l’histoire n’ont pas le but de « découvrir » mais de « couvrir » des faits incommodes.

L’un de ces faits est la genèse et l’histoire de l’esclavage africain. Une certaine « culture de l’esclavage », créé par les sou-
verains de la côte des Esclaves qui jouaient un rôle principal dans ce procédé, est souvent oubliée.

Des abîmes de l’Afrique, inaccessibles pour les Européens pendant les siècles, ont éte explorés en guise. Roger Caillé, Hein-
rich Barth et R. F. Burton se sont fait passer pour des Arabes, d’autres comme H. M. Stanley ont utilisé la force militaire. Des 
chroniqueurs plus attentifs ont remarqué que le vrai découvreur était le guide de H. Stanley - Sidi Bombay ou encore Tippu 
Tib, un marchand d’esclaves qui les assistait. D’une manière pareille des soldats africains Tirailleurs Sénégalais de l‘Afrique de 
l’Ouest ou les Harkis de l‘Algérie ont contribué à la découverte de l’Afrique.

D’autres Européens, par exemple le roi des Belges, Léopold II, propriétaire de l‘État libre du Congo ont été écrit des lignes 
honteux dans l’histoire de la découverte et la description du continent africain. Des crimes y commis et des méthodes y utili-
sées ont été reproduits par d’autres administrations coloniales en Afrique.  

 La transformation des états multiethniques en états nationaux uniformes est devenue le plus grand problème dans 
la période de l’indépendance gagnée. Ces efforts sans succès durent aussi long que la période du colonialisme et sont un 
nouveau fragment de l’histoire de l’Afrique qui devient « couvert ». 
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PL ANG

Among the  Polish Africanists of  significant interna-
tional standing there are the  archeologists who were pres-
ent in  Africa as early as in  the  19th century and  who, for 
several decades, regularly explored the  north-eastern part 
of  the  continent. An important figure of  Polish and  world 
science is Kazimierz Michałowski, an  archeologist, Egyp-
tologist and Nubiologist, together with his numerous group 
of  students and  successors. Polish archeology is among 
the  major contributors amidst countries which conducted 
excavations in Egypt and Sudan, whereas in the field of Nu-
biology it is considered a world superpower. At the beginning 
of  the  1960s, a  circle of  recognized prehistorians of  Africa 
was joined by Polish archeologists led by Romuald Schild. 
Lech Krzyżaniak and  Michał Kobusiewicz have considerable 
achievements in  the  field of  exploration of  the  prehistory 
of Sudan and Egypt. They are also the  founders of  the Af-
ricanist center in Poznań. The search for the capital of Mali 
conducted in  Guinea by Władysław Filipowiak, the  founder 
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Kierownik Zespołu Dworsko-Pałacowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kuli-
cach. Wcześniej pracował w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie był kie-
rownikiem Działu Kultur Pozaeuropejskich.

Wśród polskich afrykanistów zasłużonym autorytetem 
w świecie cieszą się archeolodzy, obecni w Afryce już od XIX w., 
a od kilkudziesięciu lat regularnie badający północno-wschod-
nią część kontynentu. Do znaczących postaci polskiej i świato-
wej nauki należy Kazimierz Michałowski, archeolog, egiptolog 
i nubiolog wraz z liczną grupą uczniów i następców. Polska ar-
cheologia jest zaliczana do grona najważniejszych wśród kra-
jów, które prowadzą wykopaliska na terenie Egiptu i Sudanu, 
a w  zakresie nubiologii, należy do  światowych potentatów. 
Od początku lat 60. XX w. grono uznanych prahistoryków Afry-
ki powiększyła grupa polskich archeologów pod kierunkiem 
Romualda Schilda. Lech Krzyżaniak i  Michał Kobusiewicz 
mają ogromny dorobek w  poznawaniu pradziejów Sudanu 
i Egiptu, są twórcami ośrodka afrykanistycznego w Poznaniu. 
Międzynarodowym uznaniem cieszyły się także prowadzone 
w Gwinei przez Władysława Filipowiaka, twórcę afrykanisty-
ki w  Szczecinie, poszukiwania stolicy Mali. Poza wymienio-
nymi krajami na znacznie mniejszą skalę polscy archeolodzy 
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of Africanist Anthropology in Szczecin, also gained interna-
tional acclaim. Other countries, where Polish archeologists 
have conducted their studies, although on a  much smaller 
scale, include Algiers, Ethiopia, Morocco, Mozambique, Libya, 
Tanzania and  Tunisia. The  excavations of  the  Polish scien-
tists yielded excellent results and they received international 
media coverage. The discoveries of Polish archeologists are 
presented in dozens of academic books, hundreds of scien-
tific works and  many museum exhibitions. Some historical 
artifacts and monuments discovered during excavations have 
enriched national collections in Warsaw (The National Muse-
um and The Institute of Archeology and Ethnology of the Pol-
ish Academy of Science), Poznań (The Archeological Museum 
and The National Museum), Cracow (The National Museum 
and The Archeological Museum), Gdańsk (The Archeological 
Museum) and  Szczecin (The National Museum). Polish ar-
cheologists who work in Africa are employed by universities, 
the  Polish Academy of  Sciences and  museums in  Warsaw, 
Cracow, Poznań, Szczecin and Gdańsk1.

Count Michał Tyszkiewicz (1828-1897), a collector and am-
ateur archeologist was one of the first Poles to have carried 
out excavations in Egypt2. In 1861, during his first visit along 
the  Nile, Tyszkiewicz was looking for historical artifacts 
and  monuments in  Sakkara and  Thebes, following the  ad-
vice of  the  French Egyptologist Auguste Mariette. A part 
of the Egyptian collection of Tyszkiewicz went to Louvre; his 
name is listed on the plaque of donors3. He described his first 
stay in Africa in the Dziennik podróży po Egipcie i Nubii [A jour-
nal of travels in Egypt and Nubia] published in Paris in 1863.4

Tadeusz Smoleński (1884-1909) is deemed the  first Pol-
ish archeologist and  Egyptologist5. Pulmonary tuberculosis 

1 Due to a considerable number of people engaged in excavation works, 
the broad scope of the studies and vast literature on the subject, the follo-
wing text is a selection of issues connected with archeological achievements 
of Poles in the Black Land.

2 M.L. Bernhard, Wykopaliska archeologiczne Muzeum Narodowego 
w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 1962, v. 6, p. 180-
181; R. W. Rybicki, Na marginesie badań archeologicznych i kolekcjonerstwie 
Michała Tyszkiewicza (1828-1897), „Archeologia”, 1966, v. 17, p. 223-230; J. Li-
pińska, Michał Tyszkiewicz – kolekcjoner sztuki starożytnej, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie”, 1970, v. 14, p. 461-467; W. Słabczyński, Polscy po-
dróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1988, p. 213.

3 M.L. Bernhard, Wykopaliska archeologiczne..., p. 181; R. W. Rybicki, 
Na marginesie..., p. 223-230; J. Lipińska, Michał Tyszkiewicz..., p. 463; A. Abra-
mowicz, Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa-Łódź 1991, p. 77.

4 R. W. Rybicki, Na marginesie..., p. 223; J. Lipińska, Michał Tyszkiewicz..., 
p. 462; W. Słabczyński, Polscy podróżnicy..., p. 213; A. Niwiński, Egipt zapo-
mniany czyli Michała hr. Tyszkiewicza Dziennik Podróży do Egiptu i Nubii (1861-
1862), Warszawa 1994, p. 428.

5 S.J. Gąsiorowski, Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróż-
ników – kolekcjonerstwo – badania naukowe, Kraków 1948, p. 36; J. Pilecki, 
Działalność naukowo-badawcza Tadeusza Smoleńskiego w dziedzinie arche-
ologii egipskiej, „Archeologia”, v. 10, 1958, p. 219-236; idem, Pionierska działal-
ność Tadeusza Samuela Smoleńskiego w dziedzinie egiptologii polskiej, w: Szki-

prowadzili badania w Algierii, Etiopii, Maroku, Mozambiku, Li-
bii, Tanzanii i Tunezji. Wykopaliska polskich uczonych w Afryce 
przyniosły wspaniałe wyniki, o których informowały media ca-
łego świata. Odkrycia Polaków są tematem dziesiątek książek 
popularnonaukowych, setek prac naukowych oraz wielu eks-
pozycji muzealnych. Część zabytków odkrytych podczas wy-
kopalisk wzbogaciła krajowe kolekcje w Warszawie (Muzeum 
Narodowe oraz Instytut Archeologii i  Etnologii PAN), Pozna-
niu (Muzeum Archeologiczne i  Muzeum Narodowe), Krako-
wie (Muzeum Narodowe i Muzeum Archeologiczne), Gdańsku 
(Muzeum Archeologiczne) i  Szczecinie (Muzeum Narodowe). 
Polscy archeolodzy działający w Afryce są pracownikami uni-
wersytetów, placówek Polskiej Akademii Nauk oraz muzeów 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku1. 

Michał hr. Tyszkiewicz (1828–1897), kolekcjoner i  arche-
olog amator, był jednym z  pierwszych Polaków prowadzą-
cych wykopaliska w  Egipcie2. Podczas pierwszej wizyty nad 
Nilem w 1861 r. Tyszkiewicz poszukiwał zabytków w Sakkarze 
i  w  Tebach, korzystając z  rad egiptologa francuskiego Augu-
ste’a Mariette’a. Część egipskich zbiorów Tyszkiewicza trafiła 
do Luwru, gdzie jego nazwisko figuruje na tablicy donatorów3. 
Swój pierwszy pobyt w Afryce Tyszkiewicz opisał w Dzienniku 
podróży po Egipcie i Nubii wydanym w Paryżu w 1863 r.4.

Tadeusz Smoleński (1884–1909) jest uważany za pierwsze-
go polskiego archeologa i egiptologa5. Ze względu na gruźlicę 

1 Znaczna liczba postaci zaangażowanych w prace wykopaliskowe, rozle-
gła problematyka badań i obszerna literatura przedmiotu powodują, że przed-
stawiony poniżej tekst jest z konieczności wyborem zagadnień związanych 
z  archeologicznymi osiągnięciami Polaków na Czarnym Lądzie. Szczegółowiej 
piszę na  ten temat  w 1 i 2 rozdziale swej pracy doktorskiej Szczecin na ma-
pie polskich badań afrykanistycznych, maszynopis w bibliotece Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Za udostępnienie do artykułu fotografii z badań prowadzonych 
w Afryce składam serdeczne podziękowania pp. prof. Michałowi Kobusiewiczo-
wi z oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, dr. Markowi 
Chłodnickiemu z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; dr. Henrykowi Panero-
wi z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i dr Monice Rekowskiej z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2 M.L. Bernhard, Wykopaliska archeologiczne Muzeum Narodowego w War-
szawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 1962, t. 6, s. 180–181; 
R.W. Rybicki, Na marginesie badań archeologicznych i kolekcjonerstwie Michała 
Tyszkiewicza (1828–1897), „Archeologia”, 1966, t. 17, s. 223–230; J. Lipińska, Mi-
chał Tyszkiewicz – kolekcjoner sztuki starożytnej, „Rocznik Muzeum Narodowego 
w Warszawie”, 1970, t. 14, s. 461–467; W. Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkryw-
cy, Warszawa 1988, s. 213.

3 M.L. Bernhard, Wykopaliska archeologiczne…, s. 181; R. W. Rybicki, Na mar-
ginesie…, s. 223–230; J. Lipińska, Michał Tyszkiewicz…, s. 463; A. Abramowicz, 
Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź 1991, s. 77.

4 R. W. Rybicki, Na marginesie…, s. 223; J. Lipińska, Michał Tyszkiewicz…, 
s. 462; W. Słabczyński, Polscy podróżnicy.., s. 213; A. Niwiński, Egipt zapomnia-
ny, czyli Michała hr. Tyszkiewicza Dziennik Podróży do Egiptu i Nubii (1861–1862), 
Warszawa 1994, s. 428.

5 S.J. Gąsiorowski, Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróż-
ników – kolekcjonerstwo – badania naukowe, Kraków 1948, s. 36; J. Pilecki, Dzia-
łalność naukowo-badawcza Tadeusza Smoleńskiego w dziedzinie archeologii 
egipskiej, „Archeologia”, t. 10, 1958, s. 219–236; idem, Pionierska działalność Ta-
deusza Samuela Smoleńskiego w dziedzinie egiptologii polskiej, w: Szkice dziejów 
polskiej orientalistyki, t. 3, red. T. Reychman, Warszawa 1969, s. 227.



95

forced him to stop studies in Cracow and in May 1905 he re-
turned to Egypt to recuperate6. With the support of Poles liv-
ing in Egypt he worked in Cairo and studied Egyptology under 
Gaston Maspero, director of the Egyptian Antiquities Service, 
and  the  Cairo Museum7. In the  years 1907-1908, Smoleński 
managed excavations of an Austro-Hungarian mission in Up-
per Egypt, Charouna, Kom-el-Ahmar, Tell-Gamhoud and Shin-
taro. In Kom-el Ahmar eighteen stone blocks from the temple 
of Ptolemy I Soter (died in 287 BC) were discovered, in Gam-
houd 70 wooden, polychrome anthropoid sarcophaguses 
with mummies from the Ptolemaic period were found, while 
in  Charouna the  grave of  prince Chua and  his wife from 
the 6th century BC was excavated. Four excavated sarcophagi 
became the property of the Academy of Skills8. Smoleński’s 
further plans were interrupted by his premature death in June 
1909. His scientific achievements partially belong to Austrian 
and Hungarian science and a large number of the historical 
objects that he excavated are displayed in the National Mu-
seum in Budapest9.

Piotr Ł. Bieńkowski (1865-1925) was the  first head 
of the Chair of Classical Archeology in Poland, which was 
established at the Jagiellonian University in 1897. In 1910, 
on behalf of  the Academy of Skills, he took part in Her-
mann Junker’s excavations in Egypt. Karol Hadaczek (1873-
1914), professor of archeology at the Lvov University, was 
delegated by the Academy of Skills to take part in the ex-
cavations, which were managed by professor Junkier 
in  the  necropolis in  Giza in  the  years 1911-1912 and  1912-
191310. The  presence of  the  Poles allowed the  Academy 
of Science to obtain a number of the excavated historical 
artifacts11.

ce dziejów polskiej orientalistyki, v. 3, eds. T. Reychman, Warszawa 1969, p. 227.
6 A. Majewska, „Wątek egiptologiczny” w życiorysie Mieczysława Geniu-

sza, „Światowid” 1999, v. I (XLII), A, p. 79-80.
7 A. Majewska, „Wątek...”, p. 79-81; K. Grodziska, Tadeusz Smoleński, 

„Polski Słownik Biograficzny”, 1999, v. 29/2, s. 161, p. 274-275; J. Pilecki, Dzia-
łalność..., p. 219-226; idem, Pionierska..., p. 228-231; A. Abramowicz, Historia 
archeologii..., p. 89.

8 S.J. Gąsiorowski, Badania..., p. 37; K. Grodziska, Tadeusz..., p. 275; J. Pi-
lecki, Działalność..., p. 230-236; idem, Pionierska..., p. 231-232; A. Abramowicz, 
Historia archeologii..., p. 89.

9 K. Grodziska, Tadeusz..., p. 275; J. Pilecki, Działalność..., p. 232-236, 235 
note 76; idem, Pionierska..., p. 231-233; A. Abramowicz, Historia archeologii..., 
p. 89; A. Majewska, „Wątek...”, p. 80.

10 S.J. Gąsiorowski, Piotr Ignacy Łada Bieńkowski, „Polski Słownik Bio-
graficzny”, 1936, v. 2/1, p. 73-74; idem, Badania..., p. 36; M.L. Bernhard, Sło-
wo wstępne, in: 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, 
eds. S. Jakobielski, J. Karkowski, Warszawa 1986, p. 7; J. Śliwa, Piotr Bieńkowski 
(1865-1925). Badacz – nauczyciel akademicki – organizator nauki, in: Archeolo-
gia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1997. eds. J. Śliwa 
Kraków 1998, p. 15-23; J. Pilecki, Karol Hadaczek, „Polski Słownik Biograficzny”, 
1960-1961, v. 9, p. 223.

11 K. Moczulska, Krakowskie zbiory sztuki starożytnej, w: Archeologia śród-
ziemnomorska..., p. 100-101.

płuc przerwał studia w Krakowie i w maju 1905  r. przyjechał 
do Egiptu dla poratowania zdrowia6. Dzięki pomocy mieszka-
jących tam Polaków pracował w Kairze i studiował egiptologię 
pod kierunkiem Gastona Maspero, dyrektora Egipskiej Służ-
by Starożytności i  Muzeum Kairskiego7. W  latach 1907–1908 
Smoleński kierował wykopaliskami misji austro-węgierskiej 
w Górnym Egipcie, w Charouna, Kom-el-Ahmar, Tell-Gamhoud 
i Shinaro. W Kom-el-Ahmar znaleziono 18 bloków kamiennych 
ze świątyni Ptolemeusza I Sotera (zm. 287 r. p.n.e.), w Gam-
houd odkryto 70 drewnianych polichromowanych sarkofagów 
antropoidalnych z mumiami z czasów ptolemejskich, a w Cha-
rouna odkopano grób księcia Chua i jego małżonki z VI w. p.n.e. 
Cztery sarkofagi z tych wykopalisk stały się własnością Akade-
mii Umiejętności8. Realizację kolejnych planów Smoleńskiego 
przerwał jego przedwczesny zgon w czerwcu 1909 r. Jego osią-
gnięcia naukowe należą w  części do  nauki austriackiej i  wę-
gierskiej, a duża część zabytków z jego wykopalisk znajduje się 
w Muzeum Narodowym w Budapeszcie9. 

Piotr Ł. Bieńkowski (1865–1925) był pierwszym kierow-
nikiem Katedry Archeologii Klasycznej na  ziemiach polskich 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, powstałej w 1897 r. W 1910 r. 
z  ramienia Akademii Umiejętności brał udział w  wykopali-
skach prof. Hermanna Junkera w  El-Kubanieh w  Egipcie. Ka-
rol Hadaczek (1873–1914), profesor archeologii Uniwersytetu 
Lwowskiego, został delegowany przez Akademię Umiejętno-
ści na wykopaliska pod kierunkiem prof. Junkiera w nekropoli 
w Gizie w latach 1911–1912 i 1912–191310. Dzięki obecności Pola-
ków Akademia Umiejętności otrzymała część zabytków z tych 
wykopalisk11.

W niepodległej od  1918  r. Polsce badaniami o największym 
rozmachu i  świetnych wynikach były prace wykopaliskowe 
prowadzone w  Egipcie przez prof. Kazimierza Michałowskiego 

6 A. Majewska, „Wątek egiptologiczny” w życiorysie Mieczysława Geniusza, 
„Światowid” 1999, t. I (XLII), A, s. 79–80.

7 A. Majewska, „Wątek…, s. 79–81; K. Grodziska, Tadeusz Smoleński, „Polski 
słownik biograficzny”, 1999, t. 29/2, z. 161, s. 274–275; J. Pilecki, Działalność…, 
s. 219–226; idem, Pionierska…, s. 228–231; A. Abramowicz, Historia archeologii…, 
s. 89.

8 S.J. Gąsiorowski, Badania…, s. 37; K. Grodziska, Tadeusz…, s. 275; J. Pilecki, 
Działalność…, s. 230––236; idem, Pionierska…, s. 231–232; A. Abramowicz, Hi-
storia archeologii…, s. 89.

9 K. Grodziska, Tadeusz…, s. 275; J. Pilecki, Działalność…, s. 232–236, 235 
przyp. 76; idem, Pionierska…, s. 231–233; A. Abramowicz, Historia archeologii…, 
s. 89; A. Majewska, „Wątek…, s. 80.

10 S.J. Gąsiorowski, Piotr Ignacy Łada Bieńkowski, w: Polski Słownik Bio-
graficzny, t. 2/1, Kraków 1936, s. 73–74; idem, Badania…, s. 36; M.L. Bernhard, 
Słowo wstępne, w: 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, 
red. S. Jakobielski, J. Karkowski, Warszawa 1986, s. 7; J. Śliwa, Piotr Bieńkowski 
(1865–1925). Badacz – nauczyciel akademicki – organizator nauki, w: Archeologia 
śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1997, red. J.  Śliwa, Kra-
ków 1998, s. 15–23; J. Pilecki, Karol Hadaczek, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, 
Kraków 1960–1961, s. 223.

11 K. Moczulska, Krakowskie zbiory sztuki starożytnej, w: Archeologia śród-
ziemnomorska…, s. 100–101.
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In Poland, which has been independent since 1918, excava-
tion works of greatest momentum and excellent results were 
those conducted by professor Kazimierz Michałowski (1901-
1980) in Egypt. Kazimierz Michałowski, who headed the Chair 
of Classical Archeology from 1931, was encouraged to take up 
exploration of Egypt by professor Tadeusz Wałek-Czarnecki, 
a historian of antiquity at the University of Warsaw. Based 
on the agreement concluded between the University of War-
saw and the Egyptian Antiquities Service, the studies in Edfu 
were commenced. The  Polish expedition had the  support 
of the French Institute of Archeology in Cairo, which provided 
logistical and  specialist assistance12. Kazimierz Michałowski 
managed three Polish-French missions in  the  years 1936-
1937, 1938 and 1939. He was accompanied by professor Jerzy 
Manteuffel, a  papyrus expert, and  in 1939 also by associ-
ate professor Stanisław Żejmo-Żejmis, an  anthropologist. 
The results of the excavations included numerous historical 
objects, some of which were granted to Poland after the end 
of the next season and they were exhibited in the National 
Museum13. In Edfu, the archeologists explored the necropolis 
of the Old Kingdom. They excavated graves from the period 
of the Sixth Dynasty (2350-2190 BCE) that contained pottery, 
stone and copper vessels, toiletries and ornaments. The mas-
taba of Pepi Kar, a city governor, contained several hundred 
of  vessels, while in  another a  stone sarcophagus and  gold 
objects were found. The studies allowed the chronology from 
the early Ptolemaic period in the 3rd century BCE to Arabic pe-
riod in the 8th century CE to be determined. Among the dis-
coveries was a  pharmacist’s house with numerous instru-
ments dating from the  Ptolemaic period and  many houses 
equipped with brick bathtubs and  public bath houses from 
the  Roman period. Also, numerous writings were discov-
ered that were preserved on broken pieces of pottery called 
ostraka, papyruses, wooden boards inscribed in Greek, Latin 
and Coptic languages. Many sculptures, low-reliefs and grave 
steles were also discovered. Within three seasons the plans 
of  the  Old-Egypt necropolis and  the  ruins of  Ptolemaic 
and Roman city had been drawn up. The results of the stud-
ies of the third season of Edfu excavations were published by 
Michałowski’s team after World War II14. Egyptian explorations 

12 K. Michałowski, Wystawa wykopalisk egipskich Uniwersytetu Józefa Pił-
sudskiego. Przewodnik, Warszawa 1937, p. 7; idem, Polskie wykopaliska w Edfu, 
in: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, v. 1, eds. S. Strelcyn Warszawa 1957, p. 
191-198; idem, Od Edfu do Faras, Warszawa 1974, p. 13-32; idem, Wspomnienia, 
Warszawa 1986, p. 103 and foll.

13 K. Michałowski, Polskie wykopaliska w Edfu..., p. 203 and foll. B. Bruyére, 
J. Manteuffel, K. Michałowski, J. Sainte Fare Garnot, Fouilles franco-polonaises. 
Rapports I, Tell Edfou, 1937, Le Caire 1937, p. VIII 214, draw. 70, tab. 44, plans 
4; K. Michałowski, J. de Linage, J. Manteuffel, J. Sainte Fare Garnot, Fouilles 
franco-polonaises. Rapports II, Tell Edfou 1938, Le Caire 1938, p. 201, draw. 180. 
tab. 49, plans 5.

14 K. Michałowski, Polskie wykopaliska w Edfu..., p. 203 and foll., K. Micha-

(1901–1980), od  1931  r. kierownika Katedry Archeologii Kla-
sycznej, którego do podjęcia badań w Egipcie namówił histo-
ryk starożytności Uniwersytetu Warszawskiego prof. Tadeusz 
Wałek-Czernecki. W  wyniku umowy Uniwersytetu Warszaw-
skiego z  Egipską Służbą Starożytności rozpoczęto badania 
w Edfu. Polska ekspedycja miała wsparcie Francuskiego Insty-
tutu Archeologii w Kairze, który zapewniał pomoc logistyczną 
i merytoryczną12. Trzema misjami polsko-francuskimi w latach 
1936–1937, 1938 i  1939 kierował K. Michałowski, w badaniach 
brał udział papirolog prof. Jerzy Manteuffel, a w roku 1939 tak-
że antropolog, docent Stanisław Żejmo-Żejmis. Wykopaliska 
przyniosły efekty w postaci licznych zabytków, których część 
przyznano Polsce po zakończeniu kolejnego sezonu i  ekspo-
nowano w Muzeum Narodowym13. W Edfu badano nekropolę 
Starego Państwa, odkopując grobowce z  okresu VI dynastii 
(2350–2190 p.n.e.), wyposażone w ceramikę, naczynia kamien-
ne, miedziane, przybory toaletowe i ozdoby. Mastaba Pepi Kar, 
naczelnika miasta, zawierała kilkaset naczyń, w  innej znale-
ziono sarkofag kamienny i wyroby ze złota. Badania pozwoli-
ły na ustalenie chronologii od okresu wczesnoptolemejskiego 
w III w. p.n.e. do okresu arabskiego w VIII w. n.e. Z czasów Pto-
lemeuszy pochodził dom farmaceuty z bogatym instrumenta-
rium, z okresu rzymskiego liczne domy wyposażone w ceglane 
wanny oraz łaźnie publiczne. Odkopano wiele materiałów pi-
sanych na skorupach naczyń, zwanych ostrakami, papirusów, 
tabliczek drewnianych zapisanych po grecku, łacinie i koptyj-
sku. Odkryto też liczne rzeźby i  płaskorzeźby kamienne oraz 
stele grobowe. Trzy sezony pozwoliły na opracowanie planów 
nekropoli staroegipskiej i  całokształtu ruin miasta ptolemej-
sko-rzymskiego. Efekty badań trzeciego sezonu wykopalisk 
w Edfu zespół Michałowskiego opublikował po II wojnie świa-
towej14. Badania w Egipcie zapoczątkowały nowy rozdział roz-
woju archeologii klasycznej oraz egiptologii w Polsce.

Po II wojnie światowej archeolodzy wrócili do badań w Afry-
ce po dłuższej przerwie. Pierwsze wykopaliska rozpoczęły się 
w  Egipcie w  Tell Atrib, w  Delcie Nilu, znowu pod kierunkiem 
prof. Michałowskiego w 1957 r.15. Brał w nich udział m.in. dr Ta-

12 K. Michałowski, Wystawa wykopalisk egipskich Uniwersytetu Józefa Pił-
sudskiego. Przewodnik, Warszawa 1937, s. 7; idem, Polskie wykopaliska w Edfu, 
w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 1, red. S. Strelcyn. Warszawa 1957, 
s. 191–198; idem, Od Edfu do Faras, Warszawa 1974, s. 13–32; idem, Wspomnie-
nia, Warszawa 1986, s. 103 i nast.

13 K. Michałowski, Polskie wykopaliska w Edfu…, s. 203 i nast.; B. Bruyére, 
J. Manteuffel, K. Michałowski, J. Sainte Fare Garnot, Fouilles franco-polonaises. 
Rapports I, Tell Edfou, 1937, Le Caire 1937, s. VIII 214, ryc. 70, tabl. 44, planów 4; 
K. Michałowski, J. de Linage, J. Manteuffel, J. Sainte Fare Garnot, Fouilles fran-
co-polonaises. Rapports II, Tell Edfou 1938, Le Caire 1938, s. 201, ryc. 180, tabl. 
49, planów 5.

14 K. Michałowski, Polskie wykopaliska w Edfu…, s. 203 i nast.; K. Micha-
łowski, Ch. Desrosches, J. de Linage, J. Manteuffel, M. Żejmo-Żejmis, Fouilles 
franco-polonaises .Rapports III, Le Caire 1950, s. 395, ryc. 261, tabl. 53, planów 8.

15 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 47–61, 237–240; K. Myśliwiec, Tell Atrib, 
w: Od Nilu do Eufratu. Polska Archeologia Śródziemnomorska 1981–1994, red. 
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have initiated a new chapter in the development of classical 
archeology and  Egyptology in  Poland.After World War II ar-
cheologists resumed their research in Africa following a long 
interval. The first Egyptian excavations of 1957 began in Tell 
Atrib in the Nile Valley, again under the direction of profes-
sor Michałowski15. One of their participants was Tadeusz An-
drzejewski, PhD (1923-1961), the first post-war graduate of ar-
cheology, the author of the work Księga umarłych piastunki 
Kai (Book of the Dead of the Foster Mother Kai) written on 
the basis of a text inscribed on a papyrus from the National 
Museum that had been brought to Poland in the 19th by Count 
Tyszkiewicz16. Dr Andrzejewski took part in excavations at dif-
ferent sites in Egypt until the time of his premature death17. 
Complicated arrangement of Tell Atrib ruins (the antique city 
of  Athribis) that had existed from the  times of  the  Middle 
Kingdom until the early Arab period became a training ground 
for young architects for many years to come. The discoveries 
made at that site included, for example, the thermae from 
the Roman times, the remains of the temple from the period 
of the Twenty-fifth and Twenty-sixth Dynasty and the ruins 
of one of the oldest Christian churches in Egypt18. In the years 
1969-1984, the  excavations were led by Barbara Ruszczyc, 
and  afterwards by Karol Myśliwiec. In the  years 1986-1994, 
rescue works conducted around Kom Sidi Jusuf hill revealed 
a part of Athribis buildings dating back to the Ptolemaic pe-
riod (the end of the 4th century BCE) until the early Roman 
period (the 1st century )19. They included a craftsman’s district 
from the era of Ptolemy IV and bath houses from the middle 
of the 2nd century BCE, with traces of the cult of the fertil-
ity goddesses Isis and  Hathor. Athribis celebrated holidays 
in honor of Dionysus; the city was known for its production 
of high-quality works of art that equaled those from the capi-
tal city of Alexandria20.

From 1958 the  team of  Michałowski was exploring Al-
exandria, one of  the  capitals of  the  antique world. Under 

łowski, Ch. Desrosches, J. de Linage, J. Manteuffel, M. Żejmo-Żejmis, Fouilles 
franco-polonaises.Rapports III, Le Caire 1950, p. 395, draw. 261, tab. 53, plans 8.

15 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 47-61, 237-240; K. Myśliwiec, Tell Atrib, in: 
Od Nilu do Eufratu. Polska Archeologia Śródziemnomorska 1981-1994, eds. M.L 
Bernhard, Warszawa 1995, p. 35-43.

16 K. Michałowski, Archeologia śródziemnomorska…, w ostatnim dwudzie-
stoleciu w Polsce Ludowej, „Meander” 1964, ch. 19, no. 7-8, p. 318; idem, Wspo-
mnienia..., p. 204-206; K. Myśliwiec, Święte znaki Egiptu, Warszawa 1990, p. 
53; J. Lipińska, W cieniu piramid, Wrocław 2003, p. 27.

17 I. Pomorska, Posłowie, w: Pieśni rozweselające serce, eds. T. Andrzejew-
ski, Warszawa 1984, p. 96-99; K. Michałowski, Wspomnienie pośmiertne o Ta-
deuszu Andrzejewskim, „Przegląd Orientalistyczny”, 1961, no. 4 (40), p. 511-514.

18 K. Michałowski, Od Edfu…,p. 49-50, 55, 58-61; K. Myśliwiec, Tell Atrib…, 
p. 35.

19 M.L. Bernhard, Korzenie, in: Od Nilu do Eufratu..., p. 12; K. Myśliwiec, Tell 
Atrib…, p. 35-36.

20 Ibidem, p. 37-43.

deusz Andrzejewski (1923–1961), pierwszy absolwent egip-
tologii po wojnie, autor pracy Księga umarłych piastunki Kai 
napisanej na  podstawie tekstu na  papirusie z  Muzeum Na-
rodowego, przywiezionego do Polski w XIX w. przez hr. Tysz-
kiewicza16. Dr  Andrzejewski był śmierci uczestnikiem wyko-
palisk na  różnych stanowiskach w  Egipcie17. Skomplikowany 
układ ruin Tell Atrib (starożytne miasto Athribis), istniejącego 
od czasów Średniego Państwa po okres wczesnoarabski, stał 
się na  wiele lat „poligonem szkoleniowym młodych kadr ar-
cheologicznych”. Na stanowisku odkryto m.in. termy z czasów 
rzymskich, resztki świątyni z czasów XXV i XXVI dynastii i ruiny 
jednego z najstarszych kościołów chrześcijańskich w Egipcie18. 
Wykopaliskami w Tell Atrib kierowała w latach 1969–1984 Bar-
bara Ruszczyc, a potem Karol Myśliwiec. W latach 1986–1994 
badania ratunkowe wokół wzgórza Kom Sidi Jusuf pozwoliły 
poznać część zabudowy Athribis od  okresu ptolemejskiego 
(schyłek IV w. p.n.e.) po okres wczesnorzymski (I w. n.e.)19. Od-
słonięto tam dzielnicę rzemieślniczą z czasów Ptolemeusza IV 
oraz łaźnie z  połowy II w. p. n.e. ze śladami kultu płodności 
bogiń Izydy i Hathor. W Athribis obchodzono uroczyście święta 
ku czci Dionizosa i miasto znane było z produkcji wysokiej ja-
kości dzieł artystycznych dorównujących wyrobom stołecznej 
Aleksandrii20. 

Od 1958 r. ekipa Michałowskiego badała Aleksandrię, jedną 
ze stolic świata starożytnego. Pod średniowiecznymi arabskimi 
nekropolami na wzgórzu Kom el–Dikka odsłonięto łaźnie i te-
atr z okresu rzymskiego. Teatr został odrestaurowany i stał się 
od końca lat 60. XX w. turystyczną atrakcją Aleksandrii. Odsło-
nięte fragmenty zabudowy – portyk teatralny, termy, cysterny, 
teatr, gimnazjon i świątynia – są stopniowo udostępniane tu-
rystom według projektu Wojciecha Kołłątaja21. Na  długiej li-
ście reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, którzy ba-
dali Aleksandrię, znaleźli się m.in. prof. dr Zbigniew Borkowski, 
prof. dr Zsolt Kiss, prof. dr inż. Wojciech Kołłątaj, dr Grzegorz 
Majcherek, prof. Mieczysław Rodziewicz22. 
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leciu w Polsce Ludowej, „Meander” 1964, r. 19, nr 7–8, s. 318; idem, Wspomnie-
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pińska, W cieniu piramid, Wrocław 2003, s. 27.

17 I. Pomorska, Posłowie, w: Pieśni rozweselające serce, red. T. Andrzejewski, 
Warszawa 1984, s. 96–99; K. Michałowski, Wspomnienie pośmiertne o Tadeuszu 
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Atrib…, s. 35–36.
20 Ibidem, s. 37–43.
21 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 115–136, 246–252, 266; Starożytna Aleksan-

dria w badaniach polskich, red. M.L. Bernhard, Warszawa 1977, s. 221; W. Kołłątaj, 
G. Majcherek, Aleksandria – Kom el-Dikka. Między przyszłością a przeszłością, w: 
Od Nilu do Eufratu…, s. 44–51.

22 W. Kołłątaj, G. Majcherek, Aleksandria…, s. 45 i nast.; zob. serię publikacji 
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the middle age Arab necropolis on the Kom el-Dikka hill they 
uncovered bath houses and a theater from the Roman period. 
The theater was renovated and since the end of the 1960s it 
has been a  tourist attraction of  Alexandria. The  uncovered 
fragments of  buildings, i.e. Theater Portico, Thermae, Cis-
terns, Theater, Gymnasium and Temple have gradually been 
made accessible to tourists in  accordance with the  design 
of Wojciech Kołłątaj21. A long list of representatives of various 
scientific disciplines who were engaged in  the  explorations 
of  Alexandria included, among others: professor Zbigniew 
Borkowski, professor Zsolt Kiss, professor Wojciech Kołłątaj, 
Grzegorz Majcherek, PhD, professor Mieczysław Rodziewicz22.

From 1961, the  team of  professor Michałowski was in-
volved in the reconstruction (anastylosis) of one of the most 
spectacular monuments of  the  ancient Egyptian architec-
ture, i.e. the temple of Queen Hatshepsut in Deir el-Bahari23. 
The  aim of  the  Polish mission was to reconstruct the  up-
per portico of  the  temple together with the  adjacent royal 
and  sun god cult chapels as well as the  upper and  central 
sanctuary24. Reconstruction of individual parts of the building 
involved arduous and lengthy studies focused on the arrange-
ment of  thousands of  preserved fragments of  the  temple, 
deciphering hieroglyphic inscriptions and iconographic analy-
sis of the images25. Initially the team of architects and con-
servators in Deir el-Bahari was led by Leszek Dąbrowski, PhD. 
In the  years 1967-1989 he was replaced by eng. Zygmunt 
Wysocki26. From 1991, the reconstruction of the third terrace 
of  the  temple was supervised by Franciszek Pawlicki, PhD, 
with the support of professor Krzysztof Winnicki, Zbigniew 

21 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 115-136, 246-252, 266; Starożytna Alek-
sandria w badaniach polskich, eds. M.L. Bernhard, Warszawa 1977, p. 221; 
W.  Kołłątaj, G. Majcherek, Aleksandria - Kom el-Dikka. Między przyszłością 
a przeszłością, w: Od Nilu do Eufratu..., p. 44-51.

22 W. Kołłątaj, G. Majcherek, Aleksandria..., p. 45 and  foll.; see a  series 
of publications on excavations in Alexandria – M. Rodziewicz, La céramique 
Romaine tardive d’Alexandrie, Alexandrie I, Warszawa 1976, p. PL. 34, pic. 63; 
idem, Les habitations Romains tardives d’Alexandrie à la lumière des fouilles 
polonaises à Kôm el-Dikka, Alexandrie III, Warszawa 1984, p. 453; Z. Kiss, 
Sculptures des fouilles polonaises à Kôm el-Dikka (1960-1982), Alexandrie IV, 
Warszawa 1988, p. 73, pic. 187; idem, Les ampoules de Saint Ménas découver-
tes à Kôm el-Dikka (1960-1981), Alexandrie V, Warszawa 1989, p. 53, pic. 223; 
Z. Borkowski, Inscriptions des factions à Aleksandrie, Aleksandrie II, Warszawa 
1981, p. 147, Fig. 74.

23 For synthetic presentation of the studies on Deir el-Bahari explorations 
see: K. Michałowski, Od Edfu…, p. 137-150, 252-257, 266-267; J. Lipińska, Deir 
el-Bahari. Świątynie Hatszepsut i Totmesa III, in: Od Nilu do Eufratu..., p. 28-34.

24 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 137-138; J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 28; 
F. Pawlikowski, Skarby architektury starożytnego Egiptu Królewskie świątynie 
w Deir el-Bahari, Warszawa 2000, p. 38.

25 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 137-138; F. Pawlikowski, Skarby architek-
tury…, p. 38.

26 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 149-150; J. Lipińska, Deir el-Bahari …, p. 28; 
F. Pawlikowski, Skarby architektury…, p. 38.

Od 1961  r. zespół prof. Michałowskiego pracował przy re-
konstrukcji (anastyloza) jednego z efektowniejszych zabytków 
architektury staroegipskiej – świątyni królowej Hatszepsut 
w  Deir el-Bahari23. Zadaniem polskiej misji było odbudowa-
nie górnego portyku świątyni wraz z przylegającymi do niego 
kaplicami królewskimi i kultu boga słońca oraz górnego i cen-
tralnego sanktuarium24. Do rekonstrukcji poszczególnych partii 
budowli konieczne były mozolne i wieloletnie studia porząd-
kujące tysiące zachowanych fragmentów świątyni, odczytanie 
inskrypcji hieroglificznych i  analiza ikonograficzna przedsta-
wień25. W  Deir el-Bahari zespołem architektoniczno-konser-
watorskim kierował początkowo dr Leszek Dąbrowski, a w la-
tach 1967–1989 inż. Zygmunt Wysocki26. Od 1991  r. prace nad 
rekonstrukcją trzeciego tarasu świątyni nadzorował dr Franci-
szek Pawlicki z pomocą prof. Krzysztofa Winnickiego, dr. Zbi-
gniewa Szafrańskiego i dr. Macieja Witkowskiego27. Na począt-
ku badań w Deir el-Bahari archeolodzy odkryli ruiny nieznanej 
świątyni następcy Hatszepsut, Totmesa III, a w nich efektowne 
rzeźby i płaskorzeźby wizerunków tego władcy oraz dziesiątki 
tysięcy ułamków dekoracji tej budowli28. W  latach 1962–1967 
spod 24-metrowej hałdy odsłonięto pozostałości świątyni, 
a przebiegiem prac kierowała przeważnie prof. Jadwiga Lipiń-
ska, archeolog i  egiptolog z  Muzeum Narodowego, autorka 
monograficznych opracowań na temat architektury świątyni 
Totmesa III29. Inskrypcje hieratyczne ze świątyni opracował 
archeolog i egiptolog Marek Marciniak30. Kolejne monografie 
tego stanowiska dotyczyły sanktuarium Ptolemeusza VIII 
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F. Pawlikowski, Skarby architektury…, s. 38.

27 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, s. 28; M.L. Bernhard, Korzenie…, s. 16; F. Paw-
likowski, Skarby architektury…, s. 43.

28 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 140–146; J. Lipińska, Deir el-Bahari…, s. 29; 
F. Pawlikowski, Skarby architektury…, s. 40.
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30 M. Marciniak, Deir el-Bahari I. Les inscriptions hiératiques du temple de 
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Szafrański, PhD, and Maciej Witkowski, PhD27. At the begin-
ning of  explorations in  Deir el-Bahari the  archeologists dis-
covered the  ruins of  an  unknown temple of  Hatshepsut’s 
successor Tomtes III. There they found spectacular sculptures 
and low reliefs portraying that ruler as well as tens of thou-
sands of pieces of the building ornaments28. In the years 1962-
1967 the remains of the temple were uncovered from below 
a 24-meter deep mound. The works were mostly coordinated 
by professor Jadwiga Lipińska, an archeologist and Egyptolo-
gist from the National Museum, the author of monographies 
on the  architecture of  Totmes III temple29. Hieratic inscrip-
tions discovered in  the  temple were analyzed by archeolo-
gist and Egyptologist Marek Marciniak30. Successive monog-
raphies on the site concerned the sanctuary of Ptolemy VIII 
and  monastery of  Saint Foibamon who occupied a  part 
of  the temple during the Byzantine period31. A team led by 
professor Lipińska, which was active on the site in the years 
1978-1996, reconstructed decorations of  the  northern wall 
of the temple of Totmes III32. Numerous researchers and, at 
the  same time, authors of  publications in  the  field worked 
in the Hatshepsut temple: Janusz Karkowski, PhD, Maciej G. 
Witkowski, PhD, professor Krzysztof Winnicki, Franciszek 
Pawlicki, PhD33.

The discovery, which was made in the years 1961 - 1964, 
of  the  8th-13th century Christian wall paintings in  the  ru-
ins of  the  Faras cathedral (ancient Pachoras) in  Nubia (Su-
dan) is an  international achievement of  Polish archeology 
in  the  20th century34. When in  1960, Sudan asked for ex-
ploration and rescue of the objects that were to be flooded 

27 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 28; M.L. Bernhard, Korzenie…, p. 16; F. 
Pawlikowski, Skarby architektury…, p. 43.

28 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 140-146; J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 29; 
F. Pawlikowski, Skarby architektury…, p. 40.

29  J. Lipińska, Deir el-Bahari …, p. 29; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, 
p. 40., J. Lipińska, Deir el-Bahari II. The temple of Tuthmosis III. Architecture, 
Warsaw 1977, p. 100; eadem, Deir el-Bahari IV. The temple of Tuthmosis III. Sta-
tury and votive monuments, Warsaw 1984, p. 125.

30 M. Marciniak, Deir el-Bahari I. Les inscriptions hiératiques du temple de 
Thoutmosis III, Varsovie 1974, p. 266, Pl. XCII.

31  J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 29; E. Laskowska-Kusztal, Deir el-Bahari 
III. Le sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari, Varsovie 1984, p. 140, Fig. 81; 
W. Godlewski, Deir el-Bahari V. Le monastère de St. Phoibammon, Varsovie 
1986, p. 168; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, p. 42-43.

32 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 28-33; J. Aksamit, The Mission of the Tuth-
mosis III Temple at Deir el-Bahari 1978-1996, in: Warsaw Egyptological Studies. I, 
Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, eds. J.J. Aksamit and others, War-
szawa 1997, p. 2-3; K. Michałowski, Od Edfu…, p. 252-257, 266-267; M.L. Bern-
hard, Korzenie…, p. 11-18; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, p. 38-43.

33  J. Lipińska, Deir el-Bahari…, p. 28; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, 
p. 38-43.

34 K. Michałowski, Faras. Malowidła ścienne w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, Warszawa 1974, p. 7 and foll.; idem, Od Edfu…, p. 160-181; 
B. Żurawski, Taming the Nile. Polish archaeology within the Cataracts, „Arche-
ologia Polona” 2002, v. 40, p. 27-32.

i  monastyru św. Foibamona, który zajmował część świąty-
ni w  okresie bizantyńskim31. W  latach 1978–1996 działał tu 
zespół kierowany przez prof. Lipińską, który odtwarzał de-
koracje północnej ściany świątyni Totmesa III32. W  świątyni 
Hatszepsut pracowało wielu badaczy i  zarazem autorów licz-
nych publikacji z  tego zakresu: dr  Janusz Karkowski, dr Maciej 
G. Witkowski, prof. Krzysztof Winnicki, dr Franciszek Pawlicki33. 

Odkrycia w latach 1961–1964 ściennych malowideł chrześci-
jańskich z  VIII–XIII w. w  ruinach katedry w  Faras (starożytne 
Pachoras) w  Nubii (w Sudanie) są światowym osiągnięciem 
polskiej archeologii XX w.34. Kiedy w  1960  r. Sudan zapropo-
nował badanie i ratowanie obiektów, które będą zalane przez 
wody wznoszonej tamy w  Asuanie, Polacy wybrali do  badań 
sztuczne wzgórze – kom – w Faras, z ruinami klasztoru i arab-
skiej cytadeli na szczycie35. W V w. n.e. w Nubii powstały trzy 
chrześcijańskie królestwa, a Faras było stolicą jednego z nich 
– Nobatii. Na stanowisku zbadano klasztor, siedzibę biskupów, 
ruiny pałacu królewskiego, domy i  pomieszczenia gospodar-
cze, a  część odkopanych zabytków otrzymała Polska, w  tym 
ponad połowę ze 120 odkrytych w katedrze malowideł. Analiza 
szczątków kostnych z grobów biskupów wykazała ich podo-
bieństwo z  konkretnymi portretami dostojników przedsta-
wionych na malowidłach36. Materiały epigraficzne z Faras – 
inskrypcje na kamieniu, legendy malowideł, graffiti na tynku, 
ostraka, fragmenty ksiąg liturgicznych na  pergaminie zapi-
sane w językach: staroegipskim, meroickim, greckim, koptyj-
skim, staronubijskim i  arabskim – opracowali uczestnicy 
badań: Stefan Jakobielski, Marek Marciniak, Jacek Karkowski 
i  Władysław Kubiak37. Cennymi znaleziskami były nieznane 
dotąd nauce imiona władców chrześcijańskiej Nubii oraz lista 
biskupów Faras, stanowiąca podstawę do opracowania chro-
nologii odkrytych w  katedrze malowideł38. Otwarciu Galerii 

31 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, s. 29; E. Laskowska–Kusztal, Deir el-Bahari 
III. Le sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari, Varsovie 1984, s. 140, Fig. 81; 
W. Godlewski, Deir el-Bahari V. Le monastère de St. Phoibammon, Varsovie 1986, 
s. 168; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, s. 42–43.

32 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, s. 28–33; J. Aksamit, The Mission of the Tuth-
mosis III Temple at Deir el-Bahari 1978–1996, w: Warsaw Egyptological Studies. I, 
Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, red. J.J. Aksamit i in., Warszawa 
1997, s. 2–3; K. Michałowski, Od Edfu…, s. 252–257, 266–267; M.L. Bernhard, Ko-
rzenie…, s. 11–18; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, s. 38–43.

33 J. Lipińska, Deir el-Bahari…, s. 28; F. Pawlikowski, Skarby architektury…, 
s. 38–43.

34 K. Michałowski, Faras. Malowidła ścienne w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, Warszawa 1974, s. 7 i nast.; idem, Od Edfu…, s. 160–181; 
B. Żurawski, Taming the Nile. Polish archaeology within the Cataracts, „Arche-
ologia Polona” 2002, t. 40, s. 27–32.

35 K. Michałowski, Faras…, s. 63, 66; idem, Od Edfu…, s. 160–162.
36 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 154, 165–166, 172; idem, Faras…, s. 7, 17–18, 

20, 70–72, 174–175.
37 S. Jakobielski, Inskrypcje, w: K. Michałowski, Faras…, s. 279–312; K. Micha-

łowski, Faras…, s. 74–75; idem Od Edfu…, s. 176–179.
38 S. Jakobielski, Inskrypcje…, s. 321–323; K. Michałowski, Faras…, s. 74–
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by the  waters of  the  then erected Aswan dam, the  Poles 
decided to carry out excavations on an artificial hill (the so-
called Kom) in Faras, which featured the  ruins of a monas-
tery and Arab citadel atop35. Three Christian kingdoms came 
into existence in the 5th century BCE in Nubia and Faras was 
the  capital of  one of  them, i.e. Nobatia. The  explorations 
on the  site included a  monastery, bishop’s residence, ruins 
of  the  royal palace, houses and  utility buildings. A  number 
of  the  excavated monuments and  artifacts, including half 
of  the  120 discovered cathedral paintings, went to Poland. 
The analysis of bone remains found in the bishops’ graves re-
vealed a similarity to specific images of noblemen portrayed 
in  the  paintings36. Epigraphic materials from Faras, includ-
ing stone inscriptions, painted legends, graffiti on plaster, 
ostraka, fragments of liturgical parchment books in Ancient 
Egyptian, Meroitic, Greek, Coptic, Ancient Nubian and  Arab 
languages were analyzed by Stefan Jakobielski, Marek Mar-
ciniak, Jacek Karkowski and  Władysław Kubiak37. Among 
the  precious finds were the  previously unknown names 
of  the  rulers of  Christian Nubia and  a list of  Faras bishops 
which provided the basis for determination of the chronology 
of  the  paintings discovered in  the  cathedral38. The  opening 
of the Faras Gallery in the National Museum, in 1972, was ac-
companied by a symposium during which Michałowski was 
appointed the  chairman of  the  Society for Nubian Studies 
and Warsaw was proclaimed international center of Nubiol-
ogy, a new scientific discipline39. After the end of the Faras 
campaign, from 1964, the  Poles explored the  Old Dongola, 
the capital of the Nubian Makuria (8th-14th century CE) situ-
ated on the east bank of the Nile, between the 3rd and 4th 
cataract. The site has a surface area of over 150 ha, including 
a town surrounded by brick and stone walls, farm buildings 
as well as Christian and  Muslim cemeteries40. In the  years 
1965-2006, excavations were led by Stefan Jakobielski, PhD, 
Nubiologist, Coptologist and  participant of  the  Faras, Tell 

35 K. Michałowski, Faras…, p. 63, 66, idem, Od Edfu…, p. 160-162.
36 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 154, 165-166, 172; idem, Faras…, p. 7, 17-18, 

20, 70-72, 174-175.
37 S. Jakobielski, Inskrypcje, in: K. Michałowski, Faras..., p. 279-312; K. Mi-

chałowski, Faras…, p. 74-75; idem Od Edfu…, p. 176-179.
38  S. Jakobielski, Inskrypcje ..., p. 321-323; K. Michałowski, Faras…, p. 74-75; 

idem, Od Edfu…, p. 179.
39 S. Jakobielski, W. Godlewski, Od Faras…, p. 351-355; M.L. Bernhard, 

Profesor Kazimierz Michałowski (1901–1981), in: Kazimierz. Michałowski. Opera 
minora I, eds. M.L. Bernhard, Z. Kiss, M. Martens-Czarnecka, Warszawa 1990, 
p. 8-9.

40 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 182-192, 259-262, 267-268; S. Jakobiel-
ski, Dongola - dzieje, archeologia, znaczenie, in: Od Nilu do Eufratu..., p. 76-87; 
idem, Stara Dongola, w: Polskie wykopaliska w Starej Dongoli. 54 lat współ-
pracy archeologicznej z Sudanem, eds. S. Jakobielski , Warszawa 2006, p. 9; B. 
Żurawski, Timing the Nile…, p. 33-38.

Faras w Muzeum Narodowym w 1972 r. towarzyszyło sympo-
zjum, podczas którego Michałowski został wybrany na preze-
sa Society for Nubian Studies, a Warszawę proklamowano świa-
towym centrum nowej dyscypliny – nubiologii39. Po zakończeniu 
kampanii w Faras Polacy od 1964 r. badali Starą Dongolę – poło-
żoną na wschodnim brzegu Nilu, między III a IV kataraktą, stolicę 
nubijskiej Makurii (VIII–XIV n. e.). Stanowisko ma powierzchnię 
ponad 150 ha, w tym jest miasto otoczone ceglano-kamiennymi 
murami, jego zaplecze gospodarcze oraz cmentarze chrześcijań-
skie i muzułmańskie40. W latach 1965–2006 wykopaliskami kie-
rował dr Stefan Jakobielski, nubiolog i koptolog, uczestnik misji 
w Faras, Tell Atrib, Aleksandrii i Deir el-Bahari41. Znaczący udział 
w poznawaniu Starej Dongoli mają także ich wieloletni uczest-
nicy – prof. dr Włodzimierz Godlewski i dr Małgorzata Martens-
Czarnecka42. W stolicy Makurii odkopano kilkanaście kościołów, 
budowle królewskie, domy mieszkalne, wytwórnie ceramiki 
i cmentarze oraz materiały do historii architektury i sztuki Nubii 
chrześcijańskiej43. Od 1991  r. badania objęły budynek klaszto-
ru zbudowany w VII w. poza murami miejskimi, gdzie w jednej 
z trzech krypt znaleziono pochówek arcybiskupa Dongoli – Geo-
rgiosa (zm. w 1113  r.) i  czterech mnichów44. Rewelacją okazało 
się odkrycie znakomitej jakości ściennych malowideł w klaszto-
rze z XII–XIII w., w którym obok typowych scen nubijskich – po-
stacie świętych, Chrystusa, aniołów, dostojników – występują 
sceny narracyjne: śmierci, przygotowań do pogrzebu i kompo-
zycja Trzech Młodzieńców z Piecem Ognistym45. Reprezentan-
tem młodszego pokolenia nubiologów jest dr Bogdan Żurawski, 
uczestnik ekspedycji kanadyjskich w latach 1984–1990: Dongola 
Reach Survey i Expedition to Nubia, oraz członek misji w Starej 
Dongoli od 1988 r.46.

75;idem, Od Edfu…, s. 179.
39 S. Jakobielski, W. Godlewski, Od Faras…, s. 351–355; M.L. Bernhard, Profe-

sor Kazimierz Michałowski (1901–1981), w: Kazimierz. Michałowski. Opera minora 
I, red. M.L. Bernhard, Z. Kiss, M. Martens-Czarnecka, Warszawa 1990, s. 8–9.

40 K. Michałowski, Od Edfu…., s. 182–192, 259–262, 267–268; S. Jakobielski, 
Dongola – dzieje, archeologia, znaczenie, w: Od Nilu do Eufratu…, s. 76–87; idem, 
Stara Dongola, w: Polskie wykopaliska w Starej Dongoli. 54 lata współpracy ar-
cheologicznej z Sudanem, red. S. Jakobielski , Warszawa 2006, s. 9; B. Żurawski, 
Timing the Nile…, s. 33–38.

41 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 239, 253, 258–262, 267–268; S. Jakobielski, 
Przedmowa, w: Polskie wykopaliska…, s. 5 i nast.; zob. także: Dr Stefan Jakobiel-
ski, http://www.zaspan.waw.pl [dostęp: 22.01.2014].

42 S. Jakobielski, Stara Dongola…, s. 9 i nast.; W. Godlewski, Badania arche-
ologiczne w Starej Dongoli (Sudan) w latach 1985–1987, „Rocznik Muzeum Naro-
dowego w Warszawie”, 1989–1990, t. 33–34, s. 625–638.

43 S. Jakobielski, Dongola…, s. 77; idem, Stara Dongola…, s. 9 i nast.; M. Mar-
tens-Czarnecka, Malowidła z Dongoli, w: Polskie wykopaliska…, red. S. Jakobiel-
ski, s. 33–48.

44 S. Jakobielski, Dongola…, s. 85; idem, Klasztor Świętej Trójcy, w: Polskie 
wykopaliska…, s. 17 i nast.

45 S. Jakobielski, Dongola…, s. 86; idem, Klasztor…, s. 22 n.; M. Martens-
Czarnecka, Malowidła…, s. 33 i nast.

46 M.L. Bernhard, Korzenie…, s. 15; B. Żurawski, Timing the Nile…, s. 42.
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Atrib, Alexandria and Deir el-Bahari missions41. A significant 
contribution to the study of  the Old Dongola was made by 
long-term participants of the aforementioned missions, i.e. 
professor Włodzimierz Godlewski and Małgorzata Martens-
Czarnecka, PhD42. In the capital of Makuria the archeologists 
excavated between ten and twenty churches, royal buildings, 
pottery workshops and cemeteries as well as Christian Nu-
bia monuments and works of art43. From 1991, the explora-
tions involved the monastery erected in the 7th century out-
side the town’s walls. There, in one of the crypts, the burial 
of Georgios (died in 1113), the archbishop of Dongola, and four 
monks were found44. A major revelation was the  discovery 
of  very high quality wall paintings in  the  monastery from 
the  12th-13th century. Apart from typical Nubian scenes 
such as the figures of saints, Christ, angels and noblemen, 
they feature narrative scenes of death, funeral preparations 
and  a  composition of  Three Young Men with the  Furnace 
of Fire45. A representative of the younger generation of Nu-
biologists is Bogdan Żurawski, PhD, a participant in Canadian 
expeditions held in the years 1984-1990: Dongola Reach Sur-
vey and Expedition to Nubia, and member of the Old Dongola 
mission from 198846.

The discovery of antique ruins during construction works 
carried out in  1986 near el-Alamein, the  location of  the  fa-
mous desert battle during World War II, resulted in the com-
mencement of excavations on the site one year later. They 
were led by professor Wiktor A. Daszewski, in  collabora-
tion with professor Zofia Sztetyłło, Grzegorz Majcherk, PhD 
and other specialists. That rich harbor city had existed from 
the 2nd century BCE to the 7th century CE and the scientists 
identify it with the ancient city of Leukaspis. Different tombs 
discovered in  el-Alamein including tombs of  up to seven 
meters high in their above-ground part and hypogeum-type 
tombs with a pavilion, banquet room, stone corridor, sacrifi-
cial courtyard and underground grave chamber. Fifteen bod-
ies were found in the largest, 42-meter long hypogeum–type 
tomb. They were partially mummified, wrapped in gold-plated  

41 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 239, 253, 258-262, 267-268; S. Jakobielski, 
Przedmowa, in: Polskie wykopaliska..., p. 5 and foll.; see also: Dr Stefan Jako-
bielski, website: www.zaspan.waw.pl.

42 S. Jakobielski, Stara Dongola…, p. 9 and foll.; W. Godlewski, Badania ar-
cheologiczne w Starej Dongoli (Sudan) w latach 1985-1987, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie”, 1989-1990, v. 33-34, p. 625-638.

43 S. Jakobielski, Dongola…, p. 77; idem Stara Dongola…, p. 9 and  foll.; 
M.  Martens-Czarnecka, Malowidła z Dongoli, w: Polskie wykopaliska..., eds. 
S. Jakobielski, p. 33-48.

44 S. Jakobielski, Dongola…, p. 85; idem Klasztor Świętej Trójcy, in: Polskie 
wykopaliska..., p. 17 i dalsze.

45 S. Jakobielski, Dongola…, p. 86; idem, Klasztor..., p. 22 n.; M. Martens-
Czarnecka, Malowidła…, p. 33 and foll.

46 M.L. Bernhard, Korzenie…, p. 15; B. Żurawski, Timing the Nile…, p. 42. 

Odkrycie ruin antycznych podczas prac budowlanych prowa-
dzonych w 1986 r. w pobliżu Al-Alamajn, miejsca słynnej bitwy 
pustynnej podczas II wojny światowej, spowodowało rozpoczę-
cie rok później wykopalisk na tym stanowisku. Kierował nimi 
prof. Wiktor A. Daszewski, przy współpracy prof. Zofii Sztetył-
ło, dr. Grzegorza Majcherka i innych specjalistów. Bogate por-
towe miasto istniało od  II w. p.n.e. do VII w. n.e. i  jest przez 
badaczy identyfikowane ze starożytnym Leukaspis. W  Al-A-
lamajn odkryto różne grobowce: wysokie do siedmiu metrów 
w  części nadziemnej oraz typu hypogeum z  pawilonem, salą 
biesiadną, korytarzem skalnym, dziedzińcem ofiarnym i pod-
ziemną komorą grobową. W największym hypogeum – o dłu-
gości 42 m – znaleziono 15 ciał, w  części zmumifikowanych, 
owiniętych złoconymi bandażami i wyposażonych w portrety 
w stylu fajumskim47. Grobowce były w większości splądrowa-
ne przez poszukiwaczy złotych listków, którymi przykrywano 
zmarłym oczy, usta i nosy. Konserwacją i restauracją odkrytych 
obiektów in situ zajęli się polscy specjaliści48.

W 1986 r. na pustyni w Deir el-Naqlun, kilkanaście kilome-
trów od  oazy Fajum, rozpoczęły się badania archeologiczne 
dzięki odkryciu przez prof. Ewę Wipszycką-Bravo tekstu ofia-
rowanego klasztorowi w  Naqlun, opisującego obowiązującą 
w nim regułę mnichów49. Zespół kierowany przez prof. W. God-
lewskiego i  prof. Wipszycką-Bravo badał wykute w  zboczach 
skalnych eremy otaczające płaskowyż z  klasztorem, kościo-
łami, budynkami mieszkalnymi, zapleczem gospodarczym, 
szpitalem oraz nekropolą, które użytkowano do  XII w. n.e.50. 
Poznano architekturę kilku eremów i ich wyposażenie oraz od-
tworzono tryb życia ponad stu mnichów mieszkających tam 
w VII w. n.e.51. Duża liczba papirusowych i pergaminowych do-
kumentów w  kilku językach oraz iluminowane teksty posze-
rzyły wiedzę o starożytnym monastycyzmie i  dziejach klasz-
toru52. Ściany tej budowli pokrywały malowidła z XI–XII w. ze 
świętymi nadnaturalnej wielkości, w tym pierwsze wyobraże-
nie św. Piczosza, męczennika z IV w.53.

W Sakkarze, jednym z  najstarszych i  najważniejszych 
centrów starożytnego Egiptu, badanym już od 150 lat przez 
wielu archeologów, wykopaliska prof. Karola Myśliwca roz-
poczęte już po 2000 r. przyniosły m.in. odkrycie grobowców 

47 Ibidem, s. 58.
48 W.A. Daszewski, Marina el-Alamein, czyli odkrywanie nieznanego miasta, 

w: Od Nilu do Eufratu…, s. 53–54, 58–60.
49 M.L. Bernhard, Korzenie…, s. 16; W. Godlewski, Deir el-Naqlun – eremy, 

papirusy i malowidła, w: Od Nilu do Eufratu…, s. 69.
50 M.L. Bernhard, Korzenie…, s. 16; W. Godlewski, Deir el-Naqlun…, s. 69, 

74; więcej na ten temat zob.: W. Godlewski, Badania wykopaliskowe w Deir el-
-Naqlun, Fajum. Sezon drugi, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 
1989–1990, t. 33–34, s. 639–652.

51 W. Godlewski, Deir el-Naqlun…, s. 69–72.
52 Ibidem, s. 72.
53 Ibidem, s. 74.
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bandages and buried with Fayum-style portraits47. The ma-
jority of  the  tombs had been plundered by treasure hunt-
ers who were looking for gold leaves used to cover the eyes, 
mouths and  noses of  the  dead. The  Polish specialists con-
served and restored the uncovered objects in situ48.

Archeological explorations begun in  1986 in  the  desert 
in Deir el-Naqlun, a few kilometers away from the Fayum oa-
sis, were triggered by the text discovered by professor Ewa 
Wipszycka-Bravo. It had been donated to the  monastery 
in Nakalon (Nekloni) and described the monastic rules appli-
cable to the monks49. The team led by professor W. Godlewski 
and  professor Wipszycka-Bravo studied isolated monaster-
ies cut into the  rocky hillsides surrounding the  plateau, in-
cluding churches, residential and  farm buildings, a  hospital 

and  necropolis which had been in  use 
until the  12th century CE50. They dis-
covered the architecture of several iso-
lated monasteries and their equipment 
and  managed to reconstruct the  life-
style of more than a hundred of monks 
who had lived in  the  monasteries 
in the 7th century CE51. A large number 

of  papyrus and  parchment documents 
in  several languages as well as illumi-
nated texts broadened the  knowledge 
of  ancient monasticism and  the  his-
tory of  the  monastery52. The  walls 
of the building were covered with paint-
ings dating back to the 11th-12th century 

that portrayed supernaturally-sized saints, including the first 
image of St Pichosh, a 4th-century martyr53.

In Sakkara, one of the oldest and most important centers 
of  ancient Egypt, which had already been explored for 150 
years by many archeologists, excavations led by professor 
Karol Myśliwiec and commenced after 2000 uniquely paint-
ed tombs of  vizier Merefnebef and  priest Nefertum from 

47 Ibidem, p. 58.
48 W.A. Daszewski, Marina el-Alamein, czyli odkrywanie nieznanego mia-

sta, in: Od Nilu do Eufratu..., p. 53-54, 58-60.
49 M.L. Bernhard, Korzenie…, p. 16; W. Godlewski, Deir el-Naqlun - eremy, 

papirusy i malowidła, w: Od Nilu do Eufratu..., p. 69.
50 M.L. Bernhard, Korzenie…, p. 16; W. Godlewski, Deir el-Naqlun…, p. 69, 

74; for more information on the subject see: W. Godlewski, Badania wykopali-
skowe w Deir el-Naqlun, Fajum. Sezon drugi, „Rocznik Muzeum Narodowego w 
Warszawie”, 1989-1990, v. 33-34, p. 639-652.

51  W. Godlewski, Deir el-Naqlun…, p. 69-72. 
52 Ibidem, p. 72.
53 Ibidem, p. 74.

wezyra Merefnebefa i kapłana Nefertuma z okresu VI dynastii, 
dekorowanych unikalnymi malowidłami. Odkrycia w Sakkarze 
zostały uznane przez „Gazetę Wyborczą” za jedne z  21 naj-
ważniejszych polskich wydarzeń naukowych początku XXI  w. 
i  przyniosły prof. Myśliwcowi w  2005  r. nagrodę „polskiego 
Nobla” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej54. Nowe światło na po-
czątki państwa faraonów rzucają wykopaliska na Wzgórzu Kur-
czaków (Tell-el-Farcha) w Delcie Nilu, prowadzone przez prof. 
Krzysztofa Ciałowicza z UJ i dr. Marka Chłodnickiego z Muzeum 
Archeologicznego w  Poznaniu. W  tym ważnym i  zamożnym 
ośrodku wymiany z  Bliskim Wschodem okresu 3600–2600 
p.n.e. odkryto rezydencję dostojnika, najstarszy egipski grób 
w formie mastaby, centrum browarnicze oraz bogatą kolekcję 
figurek wotywnych z okresu predynastycznego55. 

Intensyfikacja polskich prac archeologicznych w  Sudanie 
od połowy lat 90. XX w. była związana ze wznoszeniem tamy przy 
IV katarakcie na Nilu. Z wielu odkryć dr. Bogdana Żurawskiego od-
notujmy m.in. klasztor z VI w. w Banganarti z unikatowymi ma-
lowidłami, chroniony fortyfikacjami, który został zaadaptowany 
po badaniach na muzeum. Żurawski został w 2008 r. uznany za 
jednego z siedmiu najwybitniejszych naukowców w Polsce. Liczne 
i cenne zabytki, odkryte i uratowane przez polskich archeologów, 
Sudan podarował muzeom w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku56. 

54 Porównaj: 21 odkryć XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, dodatek, 2006, nr 5; 
Tam miał być tylko śmietnik, „Gazeta Wyborcza”, 14–15 sierpnia, 2008; Powrót 
wielkiego wezyra, „Gazeta Wyborcza”, 22 sierpnia, 2008; Z łopatą na piramidy, 
„Rzeczpospolita”, 17 marca, 2006; Śmierć w starych dekoracjach, RZ, 16 grudnia, 
2008.

55 Porównaj: Tajemnice zagrzebane w mule delty Nilu, „Gazeta Wyborcza”, 
4  kwietnia, 2006; Skarb Wzgórza Kurczaka, „Gazeta Wyborcza”, 3 czerwca, 
2008; Skarby w delcie Nilu, „Gazeta Wyborcza”, 4 marca, 2008; Polskie cuda 
w Egipcie, „Gazeta Wyborcza”, 29 kwietnia, 2009.

56 Twierdza na Wyspie Szarańczy, „Rzeczpospolita”, 16 maja, 2007; Skąd 

1. Stanowisko 
w Tell-el-Farcha, 
Delta Nilu, Egipt 
(fot. R. Słaboński)

1. An excavation site in Tell-el-Farcha, the Nile Delta, Egypt 
(picture: R. Słaboński)
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the period of the Fourth Dynasty were uncovered. The dis-
coveries made in Sakkhara were deemed by “Gazeta Wyborc-
za” daily as one of 21 most important Polish scientific events 
of the beginning of the 21st century. In 2005, in recognition 
of the achievement, professor Myśliwiec was awarded “the 

Polish Nobel Prize” by the  Fund 
for the  Polish Science54. Excava-
tions carried out on the  Chicken 
Hill (Tell el-Farcha) in  the  Nile 
Delta by professor Krzysztof 
Ciałowicz of the Jagiellonian Uni-
versity and  Marek Chłodnicki, 

PhD of  the  Archeological Muse-
um in Poznań shed new light on 
the origins of the Pharaoh state. 
The discoveries made at that im-
portant and wealthy center of ex-
change with the Middle East dat-

ing back to 3600-2600 BCE included: a nobleman’s residence, 
the oldest Egyptian grave in the form of a mastaba, a brew-
ery center and an extensive collection of votive figurines from 
pre-dynasty period55.

Intensification of Polish archeological works in the middle 
of the 1990s was connected with the construction of a dam 
at the 4th cataract of the Nile. Among the many discoveries 
made by Bogdan Żurawski, PhD, there was a 4th-century mon-
astery in  Banganarti with unique paintings, protected with 
fortifications, that was adapted into a museum after the ex-
plorations. In 2008, Żurawski was named one of the seven 
most outstanding scientists in  Poland. Numerous valuable 
historical monuments and  artifacts that were discovered 
and rescued by the Polish archeologists were donated by Su-
dan to museums in Warsaw, Poznań and Gdańsk56.

54 See: 21 odkryć XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”, addition, 2006; Tam miał 
być tylko śmietnik, „Gazeta Wyborcza”, 14-15 sierpnia, 2008; Powrót wielkiego 
wezyra, „Gazeta Wyborcza”, 22 sierpnia, 2008; Z łopatą na piramidy, „Rzeczpo-
spolita”, 17 marca, 2006; Śmierć w starych dekoracjach, RZ, 16 grudnia, 2008. 

55 See: Tajemnice zagrzebane w mule delty Nilu, „Gazeta Wyborcza”, 
4  kwietnia, 2006; Skarb Wzgórza Kurczaka, „Gazeta Wyborcza”, 3 czerwca, 
2008; Skarby w delcie Nilu, „Gazeta Wyborcza”, 4 marca, 2008; Polskie cuda 
w Egipcie, „Gazeta Wyborcza”, 29 kwietnia, 2009.

56 Twierdza na Wyspie Szarańczy, „Rzeczpospolita”, 16 maja, 2007; Skąd 
przybyli zagadkowi jeźdźcy pustyni, „Rzeczpospolita”, 2-3 lutego, 2008; Kościół 
ukryty pod piaskiem, „Rzeczpospolita”, 11 marca, 2008; Polacy odkryli nieznane 
miasto nad Nilem, „Rzeczpospolita”, 19 marca, 2008; Siedmiu wspaniałych pol-
skiej nauki, „Rzeczpospolita”, 22-24 marca, 2008; Zatapianie starożytnej Nubii, 

Nowym miejscem polskich wykopalisk od  2001  r. jest 
starożytne Ptolemais w Libii badane z inicjatywy i pod kie-
runkiem przedwcześnie zmarłego prof. Tadeusza Mikockie-
go z UW. Miasto powstałe w VII w. p.n.e. i istniejące blisko 
tysiąc lat poznajemy stopniowo dzięki odkopanym willom 

ze ścianami zdobionymi mozaiką, budowlom użyteczno-
ści publicznej, dziełom sztuki i  przedmiotom codziennego 
użytku57. 

Badania stanowisk kultury arabskiej są rzadko przedmio-
tem studiów naszych badaczy – archeologów w  Afryce. Do 
wyjątków należą budowle emira Qurqumasa z XVI w. w Sta-
rym Kairze – grobowiec, mauzoleum, meczet i pałac – kon-
serwowane i  badane przez Stację Archeologii 1972  r. oraz 
przez Pracownie Konserwacji Zabytków z Kielc w latach 1972–
199258. Na terenie tego kompleksu odkryto szczątki osób po-
chowanych w kryptach grobowych59. 

przybyli zagadkowi jeźdźcy pustyni, „Rzeczpospolita”, 2–3 lutego, 2008; Kościół 
ukryty pod piaskiem, „Rzeczpospolita”, 11 marca, 2008; Polacy odkryli nieznane 
miasto nad Nilem, „Rzeczpospolita”, 19 marca, 2008; Siedmiu wspaniałych pol-
skiej nauki, „Rzeczpospolita”, 22–24 marca, 2008; Zatapianie starożytnej Nubii, 
„Rzeczpospolita”, 11 lutego, 2009; Wyspa skarbów na Nilu, „Rzeczpospolita”, 
8 kwietnia, 2009; Wiele razy stawałem przed obliczem Jezusa, „Rzeczpospolita”, 
17 kwietnia, 2009; Sudańskie skarby przyleciały do Polski, „Gazeta Wyborcza”, 
23  kwietnia, 2010; Starożytny basen z pałacem, „Rzeczpospolita”, 3 kwietnia, 
2009; Skarby sudańskiej Dongoli, „Gazeta Wyborcza”, 3 kwietnia, 2009.

57 Polacy odkopują opuszczone antyczne miasto, „Rzeczpospolita”, 14 lute-
go, 2008; M. Rekowska-Ruszkowska, Dziesięć lat polskich badań w Ptolemais w 
Libii, 2001–2010, w: Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, red. S. Sza-
frański, M. Ząbek, M. Kądziela , Szczecin 2014, s. 229–252.

58 K. Michałowski, Od Edfu…, s. 86; J. Dobrowolski, Zespół grobowy emira 
Qurqumasa w Kairze, w: Od Nilu do Eufratu…, s. 61–68.

59 J. Dobrowolski, Zespół grobowy…, s. 67; zob. Mauzoleum of Qurqumas in 
Kairo. Results of the Investigations and Conservation Works 1984–1988, vol 3, 
red. L. Krzyżanowski , Warsaw 1991, s. 4 i nast.

2. Malowidło na zachodniej ścianie pomieszczenia 
R 9, Ptolemais, Libia (copyright by Misja Archeolo-
giczna IA UW)

2. A painting on a Western wall of the R 9 room, 
Ptolemais, Lybia (copyright by Misja Archeolo-
giczna IA UW)
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Since 2001, the ancient city of Ptolemais in Libia has been 
the new site of Polish excavations. Archeological works have 
been initiated and led by the late professor Tadeusz Mikocki 
of the University of Warsaw, who died prematurely. The city 
that was established in the 7th century BCE and existed for 
nearly 1,000 years is gradually being discovered in the exca-
vated villas featuring mosaics, public buildings, works of art 
and everyday articles57.

Arab culture sites rarely become the subject of studies car-
ried out by our researchers and archeologists in Africa. Some 
of the exceptions include the 16th-century buildings of emir 
Qurqumas in  the  Old Cairo: a  tomb, mausoleum, mosque 
and palace that were restored and studied by the Archeologi-
cal Center in  1972 and by the Conservation and Restoration 
Laboratory from Kielce in the years 1972-199258. The remains 
of  people buried in  crypts were also discovered in  the  area 
of the Emir Qurqumas Complex59.

Profesor Joachim Śliwa of the Jagiellonian University took 
part in the missions in Deir el-Bahari (1966-1967), Teban Mas-
sive (1973–1975) and Qasr el-Sagha (1979-1988)60. In the Te-
ban Massive the  expedition from the  Institute of  Archeol-
ogy of the Jagiellonian University studied engravings, graffiti 
and silica ware from the Paleolithic period, the Naqada culture 
and the Dynastic period61. The excavations in Qasr el-Sagha, 
near lake Birkt Quarun, with the  participation of  professor 
Śliwa, professor Janusz K. Kozłowski, professor Bolesław 
Ginter and Barbara Drobniewicz, MA, uncovered traces of set-
tlement from the times of the Middle Kingdom and the Neo-
lithic period62. In the following years the scientists explored 

„Rzeczpospolita”, 11 lutego, 2009; Wyspa skarbów na Nilu, „Rzeczpospolita”, 
8 kwietnia, 2009; Wiele razy stawałem przed obliczem Jezusa, „Rzeczpospolita”, 
17 kwietnia, 2009; Sudańskie skarby przyleciały do Polski, „Gazeta Wyborcza”, 
23  kwietnia, 2010; Starożytny basen z pałacem, „Rzeczpospolita”, 3 kwietnia, 
2009; Skarby sudańskiej Dongoli, „Gazeta Wyborcza”, 3 kwietnia, 2009.

57 Polacy odkopują opuszczone antyczne miasto, „Rzeczpospolita”, 14 lu-
tego, 2008; M. Rekowska-Ruszkowska, Dziesięć lat polskich badań w Ptole-
mais w Libii, 2001-2010, in: Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, 
eds. S. Szafrański, M. Ząbek, M. Kądziela , Szczecin 2014, p. 229-252.

58 K. Michałowski, Od Edfu…, p. 86; J. Dobrowolski, Zespół grobowy emira 
Qurqumasa w Kairze, w: Od Nilu do Eufratu..., p. 61-68.

59 J. Dobrowolski, Zespół grobowy…, p. 67; see: Mauzoleum of Qurqumas 
in Kairo. Results of the Investigations and Conservation Works 1984-1988, Vol 
3, eds. L. Krzyżanowski , Warsaw 1991, p. 4 and foll.

60 J. Śliwa, Archeologia śródziemnomorska…, p. 410, 413; idem, Egipskie 
plakietki fajansowe z przedstawieniami obcokrajowców, „Meander”, 1972, 
Ch. 28, 10-11-12, , p. 487-503.

61 J. Śliwa, Z wyżyn tebańskiego gebla, „Alma Mater”, Miesięcznik UJ, 2008, 
No. 99, p. 218-220; B. Ginter, Kilka słów o jubilacie, in: Problemy epoki kamienia 
na obszarze Starego Świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ja-
nuszowi K. Kozłowskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, eds. B. Ginter and others Kraków 2001, p. 11-12.

62 J. Śliwa, Wykopaliska w Kasr el-Sagha, „Alma Mater”, Miesięcznik UJ, 
2008, no. 99, p. 220-223; B. Ginter, J.K. Kozłowski, M. Pawlikowski, M.J. Paz-
dur, Qasr El-Sagha 1980. Contribution to the Holocene Geology, the Predynastic 

Natomiast prof. Joachim Śliwa z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go brał udział w misjach w Deir el-Bahari (1966–1967), w Ma-
sywie Tebańskim (1973–1975) i w Qasr el-Sagha (1979–1988)60. 
W  Masywie Tebańskim ekspedycja Instytutu Archeologii UJ 
zbadała ryty, graffiti i wyroby krzemienne z czasów paleolitu, 
kultury Nagada i okresu dynastycznego61. Wykopaliska w Qasr 
el-Sagha, nieopodal jeziora Birket Quarun, z  udziałem prof. 
Śliwy, prof. Janusza K. Kozłowskiego, prof. B. Gintera i  mgr 
B.  Drobniewicz, odsłaniały ślady osadnictwa z  czasów Śred-
niego Państwa i neolitu62. W kolejnych latach uczeni ci zbadali 
stanowiska w El-Tarif i w Armant koło Luksoru. Odtworzono 
tu fazy osadnictwa od  schyłkowego paleolitu po okres pre-
dynastyczny badanych stanowisk i  wyróżniono nowe kultury 
wczesnoneolityczne – Tarifien i Moerien63. W latach 1997–1998 
prof. Kozłowski współpracował z uniwersytetem w Liège nad 
kontaktami zachodzącymi w  paleolicie między Afryką Pół-
nocną a Europą Zachodnią, badając stanowiska koło Tangeru 
w  Maroku. Odkryto tam pierwszy przemysł mikroodłupkowy 
sprzed 700 tys. lat, ważny do poznania wczesnego zasiedlenia 
Europy. Odsłonięte stanowiska młodszych kultur – aterskiej 
i iberomauruzyjskiej – dostarczyły danych o ich udziale w ge-
nezie europejskich kultur graweckiej i solutrejskiej64.

W zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie są prze-
chowywane zabytki afrykańskie, w  tym przedmioty z  badań 
archeologicznych Tadeusza Smoleńskiego i Hermannna Junke-
ra w Egipcie65. W 1948 r. muzeum otrzymało 3 tys. obiektów 
z Egiptu, zebranych tam podczas II wojny światowej przez żoł-
nierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich66. Od 1979 r. 

60 J. Śliwa, Archeologia śródziemnomorska…, s. 410, 413; idem, Egipskie 
plakietki fajansowe z przedstawieniami obcokrajowców, „Meander”, 1972, r. 28, 
10–11–12, s. 487–503.

61 J. Śliwa, Z wyżyn tebańskiego gebla, „Alma Mater”, Miesięcznik UJ, 2008, 
nr 99, s. 218–220; B. Ginter, Kilka słów o jubilacie, w: Problemy epoki kamienia 
na obszarze Starego Świata. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ja-
nuszowi K. Kozłowskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, red. B. Ginter i in., Kraków 2001, s. 11–12.

62 J. Śliwa, Wykopaliska w Kasr el-Saga, „Alma Mater”, Miesięcznik UJ, 2008, 
nr 99, s. 220–223; B. Ginter, J.K. Kozłowski, M. Pawlikowski, M.J. Pazdur, Qasr 
El–Sagha 1980. Contribution to the Holocene Geology, the Predynastic and Dyna-
stic Settlements in the Northern Fayum desert, „Zeszyty Naukowe UJ, PA” 1983, 
z. 35, s. 6–7; J. Chochorowski, Instytut Archeologii UJ. Przeszłość – teraźniejszość 
– przyszłość, „Alma Mater” Miesięcznik UJ, 2008, nr 99, s. 18.

63 J. Śliwa, Wykopaliska…, s. 220–223; B. Ginter, Kilka słów…, s. 11–12; J. Cho-
chorowski, Instytut…, s. 9.

64 J. Chochorowski, Instytut…, s. 9; M. Kobusiewicz, Polskie badania sta-
nowisk prahistorycznych poza Europą, w: Archeologia Polska i jej czasy, red. 
M. Brzostowicz, Poznań 2009, s. 66.

65 K. Radwański, 130. rocznica powstania Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie, „Materiały Archeologiczne” 1981, t. 21, s. 8; M. Zaitz, Zestawienie waż-
niejszych wydarzeń z historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie, „Materiały 
Archeologiczne”, 1981, t. 21, s. 17–18.

66 H. Szymańska, Kolekcja egiptologiczna Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie, w: Bogowie Starożytnego Egiptu…, s. 13–15; M. Zaitz, Zestawienie ważniej-
szych…, s. 20; idem, Jarosław Jan Sagan, „Materiały Archeologiczne”, 1981, t. 21, 
s. 179; K. Radwański, 130. rocznica…, s. 8.
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the sites in El-Tarif and Armant near Luxor. They restored dif-
ferent phases of settlement, from the late Paleolithic period 
to the Predynastic period, and identified new Early Neolithic 
cultures, i.e. Tarifien and  Moerien63. In the  years 1997-1998, 
professor Kozłowski cooperated with the University in Liège 
regarding the  contacts between North Africa and  West-
ern Europe that occurred in the Paleolithic period, based on 
the explorations carried out at the sites near Tanger in Maroc-
co. There he discovered the first microchipping industry from 
before 700 thousand years which was important in gaining 
knowledge on the early European settlement. The uncovered 
sites of the earlier cultures, i.e. Aterian and Iberomaurusian, 
provided information on their contribution to the  genesis 
of the Gravettian and Solutrean cultures of Europe64.

The collections of  the  Archeological Museum in  Cracow 
are comprised of  African artifacts, including objects from 
archeological explorations carried out by Tadeusz Smoleński 
and Hermann Junker in Egypt65. In 1948, the museum received 
3,000 items from Egypt that had been collected during World 
War II by the soldiers of the Polish Independent Carpathian 
Rifle Brigade (Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich)66. 
Hanna Szymańska, PhD (1944-2010), an employee of the Mu-
seum’s Mediterranean Archeology Department participated 
in the explorations in Alexandria from 1979. In the 1990s, she 
worked in Tell Atrib and on other sites67. After 2000, the mu-
seum took up excavations at the  site of  Marea, a  former 
Greek and  Roman harbor just 45 kilometers from Alexan-
dria, this site has been identified with the Bisantium Philox-
enos since the  6th century CE68. A few years’ excavations  

and Dynastic Settlements in the Northern Fayum desert, “Zeszyty Naukowe 
UJ, PA” 1983, s. 35, , p. 6-7; J. Chochorowski, Instytut Archeologii UJ. Przeszłość 
– teraźniejszość – przyszłość, „Alma Mater” Miesięcznik UJ, 2008, no. 99, p. 18.

63 J. Śliwa, Wykopaliska…, p. 220-223; B. Ginter, Kilka słów…, p. 11-12; J. Cho-
chorowski, Instytut…, p. 9.

64 J. Chochorowski, Instytut…, p. 9; M. Kobusiewicz, Polskie badania sta-
nowisk prahistorycznych poza Europą, w: Archeologia Polska i jej czasy, eds. 
M. Brzostowicz, Poznań 2009, p. 66.

65 K. Radwański, 130 rocznica powstania Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie, „Materiały Archeologiczne” 1981, v. 21, p. 8; M. Zaitz, Zestawienie 
ważniejszych wydarzeń z historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie, „Ma-
teriały Archeologiczne”, 1981, v. 21, p. 17-18.

66 H. Szymańska, Kolekcja egiptologiczna Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie, w: Bogowie Starożytnego Egiptu..., p. 13-15; M. Zaitz, Zestawienie 
ważniejszych..., p. 20; idem, Jarosław Jan Sagan, „Materiały Archeologiczne”, 
1981, v. 21, p. 179; K. Radwański, 130 rocznica…, p. 8.

67 M. Zaitz, Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie w 1979 
roku, „Materiały Archeologiczne”, 1981, v. 21, p. 181; idem, Kronika Działalność 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie w 1980 roku, „Materiały Archeologicz-
ne”, 1986, v. 23, p. 302; idem, Kronika Działalność Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie w 2000 roku, Materiały Archeologiczne, 2002, v. 33, p. 225; H. Szy-
mańska, Terre cuites d’Atribis reprezentant des vieilles fammes, „Materiały Ar-
cheologiczne”, 1974, v. 27, s. 2, p. 29 and foll.

68 H. Szymańska, K. Babraj, Wstępny raport z badań Polskiej Archeolo-
gicznej Misji w Marei w Egipcie w 2001 roku, Materiały Archeologiczne, v. 33, 

dr Hanna Szymańska (1944–2010), pracownik Działu Archeolo-
gii Śródziemnomorskiej Muzeum, uczestniczyła w  badaniach 
w Aleksandrii, a w latach 90. pracowała w Tell Atrib oraz na in-
nych stanowiskach67. Po 2000 r. muzeum podjęło wykopaliska 
na stanowisku Marea, w miejscu dawnego portu grecko-rzym-
skiego, położonego 45 km od Aleksandrii, który od VI w. n.e. 
identyfikowano z bizantyńskim ośrodkiem Philoxenos68. Kilku-
letnie wykopaliska odsłoniły luksusowe termy, bazylikę, skle-
py i sieć kanałów miejskich z kejami. W Marei zbadano termy, 
piec do wypału amfor z II–III w. n.e. potwierdzający znaczenie 
miasta w produkcji i eksporcie wina oraz kaplicę grobową z VI–
VIII w. i bazylikę z V–VI w. n.e., w których odkryto kilkadziesiąt 
grobów69. 

Archeolodzy z  Muzeum Archeologicznego oraz IHKM PAN 
Oddział w  Poznaniu wyspecjalizowali się w  badaniach nad 
epoką kamienia północno-wschodniej Afryki. Od 1965  r. Lech 
Krzyżaniak z poznańskiego muzeum brał udział w badaniach 
w Tell Atrib, Aleksandrii, Deir el-Bahari oraz badał stanowiska 
epoki kamienia w  okolicach Luksoru i  Starej Dongoli70. W  la-
tach 1972–2003 prof. Lech Krzyżaniak kierował wykopaliskami 
osady i cmentarzyska z V tys. p.n.e. i okresu meroickiego w Ka-
dero, w okolicach Chartumu. Trzyhektarową osadę zamieszki-
wali pasterze bydła, kóz i owiec, trudniący się również łowiec-
twem, zbieractwem i  eksploatacją dzikich roślin71. W  latach 
1978–1990 poznański uczony kierował pracami w Minshat Abu 
Omar (Delta Nilu), na cmentarzysku predynastycznym i ptole-
mejsko-rzymskim, z  ramienia Muzeum Egipskiego w  Mona-
chium, pozyskując bogate kolekcje dla muzeum w Poznaniu72. 
Ośrodek poznański wyspecjalizował się w badaniu malowideł 

67 M. Zaitz, Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie w 1979 roku, 
„Materiały Archeologiczne”, 1981, t. 21, s. 181; idem, Kronika Działalność Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie w 1980 roku, „Materiały Archeologiczne”, 1986, 
t. 23, s. 302; idem, Kronika Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie 
w 2000 roku, „Materiały Archeologiczne”, 2002, t. 33, s. 225; H. Szymańska, Ter-
re cuites d’Atribis représentant des vieilles fammes, „Materiały Archeologiczne”, 
1974, t. 27, z. 2, s. 29 i nast.

68 H. Szymańska, K. Babraj, Wstępny raport z badań Polskiej Archeologicznej 
Misji w Marei w Egipcie w 2001 roku, „Materiały Archeologiczne”, t. 33, 2002, 
s. 179–185.

69 Marea vol. 1. Bizantyne Marea. Excavations in 2000–2003 and 2006, red. 
H. Szymańska, K. Babraj, „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, 
t. 4, Kraków 2008, s. 210.

70 L. Krzyżaniak, Neolithic Sites at Old Dongola, Fontes Archaeologici Posna-
nienses, 1968, t. 19, s. 1–5; M. Kobusiewicz, L. Krzyżaniak, Nowe materiały prehi-
storyczne z rejonu Starej Dongoli (Sudan), „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 
1975, t. 25, s. 178–186.

71 L. Krzyżaniak, Dorobek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w zakre-
sie współpracy z zagranicą, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1976, t. 27, 
s.  86–90; idem, Poznańskie badania archeologiczne nad Nilem, w: Afryka. 40 
lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, E. Prądzyńska, 
B. Zaborowska, Szczecin 2004, s. 53–55; idem, Schyłek pradziejów nad Nilem, 
w: Od Nilu do Eufratu…, s. 23–26; The Lech Krzyżaniak Excavations in the Sudan 
Kadero, red. M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper, Poznań, 2011, s. 443.

72 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, s. 105.
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uncovered luxurious thermae, basilica, shops and  a net-
work of municipal canals with quays. The scientists studied 
the thermae, an amphora kiln from the 2nd-3rd century CE 

that confirmed the role of the city 
in  the  production and  export 
of wine as well as a vault dating 
back to the  6th-8th century CE 
and  a basilica from the  5th-6th 
century CE, where several dozen 
graves were discovered69.

The archeologists from 
the  Archeological Museum 
and  the  Institute of  History 
of Material Culture of the Polish 
Academy of  Sciences in  Poznań 
specialized in  research on 
the  Stone Age of  the  North-
east Africa. From 1965, Lech 
Krzyżaniak of the Poznań muse-
um took part in the explorations 
in  Tell Atrib, Alexandria, Deir el 
Bahari and he studied the Stone 

Age sites in the vicinity of Luxor and Old Dongola70. In the years 
1972-2003, professor Krzyżaniak managed the  excavations 
of  the  settlement and  burial mound from the  5th century 
BCE and  from the Meroitic period Kadero in  the Khartoum. 
The  three-hectare settlement was inhabited by cowherds, 
shepherds and goatherds who were also involved in hunting 
and gathering and exploitation of wild plants71. In the years 
1978-1990, a scientist from Poznań was in charge of the works 
carried out on behalf of the Egyptian Museum in Berlin. Dur-
ing the  excavations in  Minshat Abu Omar (the Nile Delta), 
at the  burial mound from the  Predynastic and  Ptolemo-
Roman period, he obtained rich collections for the Museum 
in  Poznań72. The  Poznań center specialized in  the  study 
of rock paintings and engravings which were initiated by two 

2002, p. 179-185.
69  Marea vol. 1. Bizantyne Marea. Excavations in 2000-2003 and 2006, 

eds. H. Szymańska, K. Babraj, „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krako-
wie”, v. 4, Kraków 2008, p. 210.

70  L. Krzyżaniak, Neolithic Sites at Old Dongola, Fontes Archaeologici Po-
snanienses, 1968, v. 19, p. 1-5; M. Kobusiewicz, L. Krzyżaniak, Nowe materiały 
prehistoryczne z rejonu Starej Dongoli (Sudan), „Fontes Archaeologici Posna-
nienses”, 1975, v. 25, p. 178-186.

71 L. Krzyżaniak, Dorobek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w zakre-
sie współpracy z zagranicą, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1976, v. 27, p. 
86-90; idem, Poznańskie badania archeologiczne nad Nilem, in: Afryka. 40 lat 
penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, eds. J. Łapott, E. Prądzyńska, 
B. Zaborowska, Szczecin 2004, p. 53-55; idem, Schyłek pradziejów nad Nilem, 
in: Od Nilu do Eufratu..., p. 23-26; The Lech Krzyżaniak Excavations in the Su-
dan Kadero, eds. M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper , Poznań, 2011, 
p. 443.

72 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, p. 105.

i rytów naskalnych, czego początkiem były dwa sezony badań 
w Tasili Wan Ahdżar  i Sefar na algierskiej środkowej Saharze, 
prowadzone w  latach 1980–198173. Od 1986  r. zespół Krzyża-

niaka bada sztukę naskalną w oazie Ad-Dachla na Pustyni Za-
chodniej w Egipcie74. 

W Sudanie od  lat 90. afrykaniści z  Poznania byli obecni 
w badaniach Nagaa, Meroe, Kasura i w Basenie Letti. W okre-
sie 1997–2002 uczestniczyli też w pracach Polskiej Połączonej 
Ekspedycji do  Doliny Nilu Środkowego, kierowanej przez dr. 
Bogdana Żurawskiego oraz w  ratowniczych badaniach przy 
IV katarakcie75. W  latach 1980–2011 ośrodek poznański regu-
larnie organizował interdyscyplinarne sympozja poświęcone 
archeologii północno-wschodniej Afryki z udziałem najwybit-
niejszych uczonych z całego świata, a ich wyniki opublikowano 
w serii „Studies in African Archaeology”76. W styczniu 2002 r. 
muzeum zorganizowało wystawę archeologiczną w Chartumie 
z okazji Święta Niepodległości i podczas jej otwarcia prof. Lech 

73 Ibidem, s. 105.
74 L. Krzyżaniak, Schyłek pradziejów nad…, s. 22–23.
75 D. Prinke, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Po-

znaniu w 1984 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1985, t. 34, s. 191; 
W. Tetzlaff, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
w 1986 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1988, t. 36, s. 179; eadem, 
Sprawozdanie z działalności w Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 
1987–1990, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1992, t. 37, s. 116; eadem, 
Sprawozdanie z działalności… w latach 1987–1990, „Fontes Archaeologici Po-
snanienses”, 1997, t. 38, s. 110; M. Brzostowicz, T. Kasprowicz, Sprawozdanie 
z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1996–2007, „Fon-
tes Archaeologici Posnanienses”, 2009, t. 45, s. 358; L. Krzyżaniak, Poznańskie 
badania…, s. 53–54; M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty Nilu. 35 lat 
współpracy pomiędzy Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów w Sudanie 
a Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Poznań 2007, s. 8–32.

76 Tom 10 z tej serii to podsumowanie badań muzeum w Kadero, zob.: 
The Lech Krzyżaniak Excavations …,

3. Prof. Lech 
Krzyżaniak 
ze studentami 
sudańskimi 
na stanowisku 
w Kadero, Sudan 
(fot. W. Jerke)

3. Professor Lech 
Krzyżaniak with 
Sudanese stu-
dents, an excava-
tion site in Kadero, 
Sudan (picture: 
W. Jerke)
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seasons of excavations in Tassili-
n-Ajjer and Sefar in the Algerian 
central Sahara desert conducted 
in  the  years 1980-198173. Since 
1986, Krzyżaniak’s team have 
been studying the rock art in Da-
khla Oasis in the Egypt’s Western 

Desert74.
Since the  1990s, the  African-

ists from Poznań have partici-
pated in  explorations in  Nagaa, 
Meroe, Kasura and  Letti Basin 
in  Sudan. In the  period from 
1997 to 2002, they also took part 
in  the  works of  the  Joint Pol-
ish Archaeological Expedition to 
the valley of the Middle Nile led 
by Bogdan Żurawski, PhD, and in 
the  rescue works at the  Fourth 

Nile Cataract75. Between 1980 
and 2011, the Poznań center held 
regular symposiums devoted to 
the archeology of the Northeast 
Africa, which were attended 
by the  most eminent interna-
tional scholars. The  proceedings 

of these symposiums were published in “Studies in African 

73 Ibidem, p. 105.
74 L. Krzyżaniak, Schyłek pradziejów nad…, p. 22-23.
75 D. Prinke, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Po-

znaniu w 1984 roku, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1985, v. 34, p. 191; 
W. Tetzlaff, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu w 1986, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1988, v. 36, p. 179; eadem 
Sprawozdanie z działalności w Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 
1987-1990, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 1992, v. 37, p. 116; eadem, 
Sprawozdanie z działalności… w latach 1987-1990, „Fontes Archaeologici Po-
snanienses”, 1997, v. 38, p. 110; M. Brzostowicz, T. Kasprowicz, Sprawozdanie 
z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1996-2007, 
„Fontes Archaeologici Posnanienses”, 2009, v. 45, p. 358; L. Krzyżaniak, Po-
znańskie badania…, p. 53-54; M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty. 35 lat 
współpracy pomiędzy Narodową Korporacją Starożytności i Muzeów w Sudanie 
a Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Poznań 2007, p. 8-32.

Krzyżaniak i  dr Stefan Jakobielski zostali uhonorowani przez 
władze Sudanu Orderem Dwóch Nilów, najwyższym odznacze-
niem nadawanym cudzoziemcom77. 

Rejs statkiem Polskiej Żeglugi Morskiej do portów wybrzeża 
Afryki Zachodniej w 1962 r. z udziałem pracowników Muzeum 
Pomorza Zachodniego – dyrektora Władysława Filipowiaka 
i dr. Wiktora Fenrycha – był początkiem szczecińskich badań 
nad Afryką i miejscowej kolekcji afrykanistycznej78. Kolejnym 
etapem były wieloletnie badania archeologiczno-historyczne 

77 M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty…, s. 9.
78 W. Filipowiak, W. Fenrych, Sprawozdanie z rozpoznawczej ekspedycji Mu-

zeum Pomorza Zachodniego do Afryki Zachodniej, „Materiały Zachodniopomor-
skie”, 1962, t. 8, s. 423–442; W. Fenrych, Afryka Zachodnia – garść wspomnień 
sprzed lat czterdziestu, w: Afryka. 40 lat…, s. 24–34.

4. IV katarakta, wykopaliska w Hagar, el-Beida, Sudan 
(fot. M. Sip)

4. The 4th cataract, excavation sites in Hagar, 
el-Beida, Sudan (picture: M. Sip)

5. IV katarakta,, wykopaliska na stan. Gamamiya 55, 
Sudan (autor P. Osypiński)

5. The 4th cataract, excavations in the Gamamiya 55 
site (author: P. Osypiński)
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w Niani w Gwinei, którymi kierował w latach 1965–1973 dyrek-
tor Filipowiak. Brali w nich udział m.in. archeolodzy – dr Stani-
sław Janosz, Ryszard Wołągiewicz i Witold Bender79. W Niani 

poszukiwano stolicy Mali, które było największym państwem 
w historii Afryki Zachodniej. Tezę o odkryciu we wspomnianej 
miejscowości stolicy dawnego imperium prof. dr  Filipowiak 
przedstawił w wielu publikacjach80. 

Z inicjatywy dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdań-
sku – dr. Henryka Panera, podjęto w 1993 r. badania w Sudanie. 
W latach 1994–1995 pracownicy muzeum penetrowali okolice VI 
katarakty i badali Sennę, stolicę sułtanatu Fundż z XVI–XIX w. 
n.e. oraz stanowiska na trasie Shendi–Bagrawiya81. W 1996 r. 
na prośbę Sudańskiego Serwisu Starożytności Muzeum powo-
łało pierwszą polską misję – Gdańsk Archaeological Museum 
Expedition (GAME) – na terenach, które miały zostać zalane 
wodą po wybudowaniu tamy na Nilu przy IV katarakcie82. Mu-
zeum otrzymało koncesję na prawym brzegu Nilu między Ka-
rima a Abu Hamad, o długości 250 km i  szerokości 2–3 km, 
na  prace powierzchniowe i  sondażowe oraz na  wykopaliska 

79 W. Filipowiak, S. Jasnosz, Rozpoznawcze badania archeologiczne w Nia-
ni, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1965, t. 11, s. 739–752; W. Filipowiak, 
S.  Jasnosz, R. Wołągiewicz, Polsko-gwinejskie badania archeologiczne w Niani 
w 1968 r., „Materiały Zachodniopomorskie”, 1968, t. 14, s. 575–648.

80 W. Filipowiak, Średniowieczna stolica Mali w świetle źródeł pisanych, ust-
nych i archeologicznych na tle zaplecza gospodarczo–politycznego, „Materiały 
Zachodniopomorskie”, 1967, t. 13, s. 541–573. W. Filipowiak, Ètudes archéologiqu-
es sur la kapitale médiévale du Mali, Szczecin 1979, s. 316; idem, Średniowieczna 
stolica królestwa Mali – Niani w VI–XVI wieku, Warszawa 1981, s. 302.

81 The Gdańsk Archaelogical Museum Expedition (GAME), w: Saving the Su-
dan’s Ancient Cultural Heritage. Forty Years of Co–operation in Archaeology Be-
tween the Sudan and Poland, red. L. Krzyżaniak, M. Chłodnicki, Poznań 2002, 
s. 1 i nast.

82 H. Paner, Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV 
katarakty Nilu w latach 1962–2002, w: Afryka. 40 lat penetracji…, s. 74–90; 
M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty…, s. 29.

Archaeology”76. In January 2002, the  museum organized 
an archeological exhibition in Khartoum to celebrate Indepen-
dence Day. During the opening ceremony the Sudanese au-

thorities honored professor Lech 
Krzyżaniak and Stefan Jakobielski, 
PhD, with the Order of Two Niles, 
i.e. the Sudan’s highest decoration 
awarded to foreigners77.

Szczecin studies and the local 
Africanist collection were initi-
ated in 1962 by a cruise of a Pol-

ish Steamship Company ship 
to the  West African harbors. It 
was attended by the employees 
of  the  West Pomerania Muse-
um, i.e. director Władysław Fil-

ipowiak and Wiktor Fenrych, PhD78. Another stage involved 
long-term archeological and  historical explorations of  Niani 
in  Guinea led by director Filipowiak in  the  years 1965-1973. 
The works were conducted with the participation of archeolo-
gists Stanisław Janosz, PhD, Ryszard Wołągiewicz and Witold 
Bender, among others79. The aim of Niani explorations was to 
search for the capital of Mali – the largest country in the his-
tory of the West Africa. The thesis on the existence in Niani as 
the capital of a past imperium was brought up by Filipowiak 
in many publications80.

In 1993, on the  initiative of  Henryk Paner, PhD, director 
of  the  Archeological Museum in  Gdańsk, the  explorations 
in Sudan began. In the years 1994-1995, museum employees 
penetrated the area of the 4th cataract and explored Senna, 
the capital of the sultanate Funj from the 14th-19th century 

76 Volume 10 of that series summarizes the studies by the of Kadero, see: 
The Lech Krzyżaniak Excavations ....

77 M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty…, p. 9.
78 W. Filipowiak, W. Fenrych, Sprawozdanie z rozpoznawczej ekspedycji 

Muzeum Pomorza Zachodniego do Afryki Zachodniej, „Materiały Zachodnio-
pomorskie”, 1962, v. 8, p. 423-442; W. Fenrych, Afryka Zachodnia - garść wspo-
mnień sprzed lat czterdziestu, w: Afryka. 40 lat ..., p. 24-34.

79 W. Filipowiak, S. Jasnosz, Rozpoznawcze badania archeologiczne w Nia-
ni, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1965, v. 11, p. 739-752; W. Filipowiak, S. Ja-
snosz, R. Wołągiewicz, Polsko-gwinejskie badania archeologiczne w Niani w 
1968 r., „Materiały Zachodniopomorskie”, 1968, v. 14, p. 575-648.

80 W. Filipowiak, Średniowieczna stolica Mali w świetle źródeł pisanych, 
ustnych i archeologicznych na tle zaplecza gospodarczo-politycznego, „Ma-
teriały Zachodniopomorskie”, 1967, v. 13, p. 541-573. W. Filipowiak, Ètudes 
archéologiques sur la kapitale médiévale du Mali, Szczecin 1979, p. 316; idem, 
Średniowieczna stolica królestwa Mali - Niani w VI-XVI wieku, Warszawa 1981, 
p. 302.

6. Wykopaliska na stanowisku Niani 1, Gwinea 
(fot. archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie)

6. Excavations in the Niani 1 site, Guinea (picture: 
the archive of the National Museum in Szczecin)



109

na odcinku Karima – Kosh el-Guruf o długości 40 km, a także 
na  badania etnologiczne. Ekspedycją GAME kierował Henryk 
Paner, brali w nich udział m.in. archeolodzy Zbigniew Borcow-
ski, Ewa Kołoskowska, Mahmoud El-Tayeb z  Sudanu, antro-
polożka Aleksandra Pudło z Muzeum Historii Miasta Gdańska 
i  etnograf Andrzej Błażyński z  Muzeum Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim83. Pierwszy etap prac ratowniczych 
GAME w latach 1996–2002 przyniósł odkrycie kilkuset stano-
wisk archeologicznych, w tym grobów dwukomorowych post-
meroickich (IV–VI w. n.e.), wczesnokuszyckich grobów kopuło-
wych, stanowisk kultury Kerma (2500–1500  r. p.n.e.) przy IV 
katarakcie oraz zaowocował wykopaliskami w meroickim kom-

pleksie świątynnym Awalib z IV w. p.n.e. – IV w. n.e.84. Kilkuna-
stoletnia obecność badaczy z Gdańska w Sudanie przyniosła 
odkrycie blisko 800 stanowisk archeologicznych od epoki ka-
mienia po okres islamu. Prace sondażowe objęły 40 cmenta-
rzysk z okresów kermańskiego, napatańskiego, meroickiego, 
postmeroickiego i chrześcijańskiego oraz 11 stanowisk osad-

83 H. Paner, The Hamdab Dam Project. Preliminary Report of results from 
Work in the Forth Cataract Region, 1996–1997, “Gdańsk Archaeological Museum 
African Reports”, 1998, vol. I, s. 115–132.

84 H. Paner, Badania Muzeum Archeologicznego…, s. 75–89.

CE as well as sites along the  Shendi–Bagrawiya route81. In 
1996, at the  request of  the  Sudanese Antiquities Service, 
the  Museum appointed the  first Polish mission named 
Gdańsk Archaeological Museum Expedition (GAME) to work 
in  the  area that was planned to be flooded after the  erec-
tion of a dam at the 4th cataract of the Nile82. The Museum 
was granted a  concession to carry out surface and  prelimi-
nary explorations on the  right bank of  the  Nile, between 
Karima and Abu Hamad, over the  length of 250 kilometers 
and width of 2-3 kilometers, and excavations between Kari-
ma and Kosh el-Guruf, over the  length of 40 kilometers, as 
well as ethnological works. The GAME expedition was led by 
Henryk Paner. The  attending archeologists included Zbig-
niew Borcowski, Ewa Kołoskowska, Mahmoud El-Tayeb from 
Sudan, anthropologist Aleksandra Pudło from the Museum 
of  History of  the  City of  Gdańsk and  ethnographer Andrzej 
Błażyński from the Museum of the Kociewie Land in Staro-
gard Gdański83. The  first stage of  GAME rescue works con-
ducted in 1996-2002 brought the discovery of several hundred 
archeological sites, including two-chamber post-Meroitic 
graves (4th-6th century CE), early Kushian cupola graves, 
Kerma culture sites (2500-1500 BCE) at the  4th cataract, 
and  excavations at Awalib, the  Meroitic complex of  tem-
ples dating back to the 4th century BCE - 4th century CE.84 

 Over a decade, the scientists from Gdańsk discovered nearly 
800 archeological sites in  Sudan, dating from the  Stone 
Age to the  Islamic Period. Preliminary excavations involved 
40 burial mounds from the Kerma, Napatan, Meroitic, post-
Meroitic and  Christian periods and  11 settlement sites that 
date from the Mesolithic period to Christianity, as well as rock 
engravings and paintings85. Since 1994, the museum has held 
annual Nubiological conferences and their proceedings have 
been published in the “African Reports”86.

81 The Gdańsk Archaelogical Museum Expedition (GAME), w: Saving 
the Sudan’s Ancient Cultural Heritage. Forty Years of Co-operation in Archa-
eology Between the Sudan and Poland, eds. L. Krzyżaniak, M. Chłodnicki, Po-
znań 2002, p. 1 and foll.

82 H. Paner, Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV 
katarakty Nilu w latach 1962-2002, in: Afryka. 40 lat penetracji..., p. 74-90; 
M. Chłodnicki, Od Kadero do 4-ej katarakty…, p. 29.

83 H. Paner, The Hamdab Dam Project. Preliminary Report of results from 
Work in  the  Forth Cataract Region, 1996-1997, “Gdańsk Archaeological Mu-
seum African Reports”, 1998, vol. I, p. 115-132.

84 H. Paner, Badania Muzeum Archeologicznego…, p. 75-89.
85 Ibidem, p. 75-89.
86 Seven volumes of “African Reports” published in the years 1998-2010 

presented the results of the studies undertaken by GAME and other Polish 
and foreign missions involved in Sudan.

7. Transport skały z rytem, wyspa Umm Geber, Sudan (fot. A. Kamrowski)

7. Transportation of a rock with an engraving, the Umm Geber island, Sudan (picture: A. Kamrowski)
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niczych datowanych od mezolitu po chrześcijaństwo, a także 
ryty i malowidła naskalne85. Od 1994 r. muzeum organizuje co 
roku konferencje nubiologiczne, których wyniki są publikowa-
ne w „African Reports”86. 

Sukcesem nauki polskiej są prace archeologów w między-
narodowej misji Combined Prehistoric Expedition (CPE) ba-
dającej stanowiska epoki kamienia na terenie Egiptu, Sudanu 
i Etiopii. Od 1962 r. CPE, kierowana przez prof. Freda Wendorfa 
z Southern Methodist University w Dallas, brała udział w Kam-
panii Nubijskiej UNESCO87. Combined Prehistoric Expedition 
utworzyli uczeni z Belgii, Egiptu, Francji, USA, Wielkiej Brytanii 
i Polski (prof. Waldemar Chmielewski, dr Maria Chmielewska 
i dr Romuald Schild), którzy w ciągu kilku lat zbadali 120 sta-
nowisk epoki kamienia. Wyniki prac opublikowane w  1968  r. 
pozwoliły dobrze poznać pradzieje Nubii88. Po wybudowaniu 
tamy w  Asuanie ekspedycja złożona z  uczonych z  Southern 
Methodist University, Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN oraz Geological Survey of Egypt prowadziła prace koło 
Asuanu, Edfu, Esny, Queny i  w oazie Fajum w  Egipcie oraz 
w Sudanie w okolicach Debby nad Nilem i w dolinie rzeki At-
bara89. Wykopaliska na dziesiątkach stanowisk późnopaleoli-
tycznych z okresu 20–7 tys. lat p.n.e. przyniosły wyodrębnienie 
nowych jednostek techno-kulturowych: Fakhurian, Edufian, 
Affian i Esnan, i rozpoznanie osadnictwa depresji Fajum. Pod-
sumowaniem prac była synteza Wendorfa i Schilda – The Pre-
history of the Nile Valley90. W latach 1970–1976 ekspedycja zba-
dała w Etiopii pochodzące sprzed 200 tys. lat stanowiska ze 
środkowego paleolitu, co przesunęło chronologię tego okresu 
wstecz o 100 tys. lat. Wyniki te potwierdziła analiza kolejnych 
stanowisk na Pustyni Zachodniej w Egipcie91. Od II połowy lat 
60. do zespołu CPE dołączyli Michał Kobusiewicz, Jacek Lech 
i  Hanna Więckowska oraz Hanna Królik i  Jacek Kabaciński. 

85 Ibidem, s. 75–89.
86 W latach 1998–2010 ukazało się siedem tomów „African Reports”, w któ-

rych opublikowano wyniki badań GAME oraz innych polskich i zagranicznych mi-
sji pracujących w Sudanie.

87 R. Schild, Posłowie do wydania polskiego, w: J.D. Clark, Prahistoria Afryki, 
Warszawa 1978, s. 317; R. Schild, F. Wendorf, Forty years of the Combined Prehisto-
ric Expedition, „Archeologia Polona”, 2002, vol. 40, s. 5; M. Kobusiewicz, Combined 
Prehistoric Expedition, „Z Otchłani Wieków”, 1979, r. 45, nr 1, s. 2–11; L. Krzyżaniak, 
Polskie badania nad…, s. 101–102.

88 R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, s. 5–6, 9; L. Krzyżaniak, Polskie bada-
nia nad…, s. 101–102; W. Chmielewski, Badania archeologiczne stanowisk plej-
stoceńskich i wczesnoholoceńskich w północnym Sudanie, „Archeologia Polski”, 
1966, t. 10, z. 2, s. 407–430; R. Schild, Posłowie …, s. 318.

89 R. Schild, Posłowie…, s. 310–312, 318; R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, 
s. 6; F. Wendorf, R. Said, R. Schild, Late Paleolithic sites in Upper Egypt, „Archeolo-
gia Polona”, 1970, vol. 12, s. 19–42; W. Chmielewski, The Pleistocene and Early Holo-
cene Archaeological Sites on the Atbara and Blue Nile in Eastern Sudan, „Przegląd 
Archeologiczny”, 1987, t. 34, s. 5–48.

90 R. Schild, Posłowie…, s. 310–311, 318; R. Schild, F. Wendorf ,Forty years…, s. 8–10.
91 R. Schild, Posłowie…, s. 307–309, 318; R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, 

s. 8, 18; L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…,s. 102.

A success of Polish science is the participation of arche-
ologists in  the  international mission named the  Combined 
Prehistoric Expedition (CPE) that explores Stone Age sites 
in  Egypt, Sudan and  Ethiopia. Since 1962, the  CPE, man-
aged by professor Fred Wendorf of the Southern Methodist 
University in  Dallas, has taken part in  the  UNESCO Nubian 
campaign87. The Combined Prehistoric Expedition was made 
up of scientists from Belgium, Egypt, France, the USA, Great 
Britain and Poland (professor Waldemar Chmielewski, Maria 
Chmielewska, PhD and Romuald Schild, PhD). Over a few years 
they explored 120 Stone Age sites. The results of their works 
published in 1968 provided in-depth information on the pre-
history of Nubia88. Once the Aswan dam had been erected, 
the  expedition consisting of  scientists from the  Southern 
Methodist University, the Institute of History of Material Cul-
ture of the Polish Academy of Sciences and Geological Survey 
of Egypt carried out its works in the vicinity of Aswan, Edfu, 
Esna, Quena and at the Fayum oasis in Egypt, in the surround-
ings of Debby on the Nile and in the valley of Atbara river in Su-
dan89. The excavations carried out at dozens of late Paleolithic 
sites from the 20th-7th century BCE resulted in the isolation 
of  new techno-cultural entities: Fakhurian, Edfuian, Affian 
and Esnan and in the identification of the settlement at Fa-
yum depression. The works were summarized in the synthe-
sis by Wendorf and Schild – The Prehistory of the Nile Valley90. 
In the years 1970-1976, the expedition explored the Middle Pa-
leolithic sites from 200 thousand years before, which shifted 
the chronology of that period 100 thousand years backwards. 
These conclusions were confirmed in  the  analyses of  sub-
sequent sites in  the West Desert in Egypt91. In the second 
half of  the  1960s, the CPE team was joined by Michał Ko-
busiewicz, Jacek Lech, Hanna Więckowska, Hanna Królik 
and Jacek Kabaciński. Dozens of West Desert sites from all 
the  Stone Age periods were explored. The  obtained mate-
rial underwent geological, geomorphological, palynological  

87 R. Schild, Posłowie do wydania polskiego, in: J.D. Clark, Prahistoria Afry-
ki, Warszawa 1978, p. 317; R. Schild, F. Wendorf, Forty years of the Combined 
Prehistoric Expedition, „Archeologia Polona”, 2002, vol. 40, p. 5; M. Kobusie-
wicz, Combined Prehistoric Expedition, „Z Otchłani Wieków”, 1979, ch. 45, no. 1, 
p. 2-11; L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, p. 101-102.

88 R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, p. 5-6, 9; L. Krzyżaniak, Polskie ba-
dania nad…, p. 101-102; W. Chmielewski, Badania archeologiczne stanowisk 
plejstoceńskich i wczesnoholoceńskich w północnym Sudanie, „Archeologia 
Polski”, 1966, v. 10, s. 2, p. 407-430; R. Schild, Posłowie …, p. 318.

89 R. Schild, Posłowie …, p. 310-312, 318; R. Schild, F. Wendorf, Forty 
years…, p. 6; F. Wendorf, R. Said, R. Schild, Late Paleolithic sites in Upper Egypt, 
“Archeologia Polona”, 1970, vol. 12, p. 19-42; W. Chmielewski, The Pleistocene 
and Early Holocene Archaeological Sites on the Atbara and Blue Nile in Eastern 
Sudan, “Przegląd Archeologiczny”, 1987, v. 34, p. 5-48.

90 R. Schild, Posłowie …, p. 310-311, 318; R. Schild, F. Wendorf , Forty years…, 
p. 8-10.

91 R. Schild, Posłowie …, p. 307-309, 318; R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, 
p. 8,18; L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, p. 102.
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Przebadano dziesiątki stanowisk ze wszystkich okresów epoki 
kamienia na Pustyni Zachodniej, a pozyskany materiał podda-
wano analizom geologicznym, geomorfologicznym, palinolo-

gicznym i antropologicznym92. Dzięki pracom CPE prehistoria 
wschodniej Sahary i żyjących tam grup ludzkich od wczesnego 
paleolitu po schyłek neolitu jest dobrze udokumentowana93. 
Obfite ślady osadnictwa paleolitycznego odkryto w  centrum 
Pustyni Południowo-Zachodniej, która jest obecnie najsuch-
szym miejscem na  Ziemi. Uzyskano dane o procesach udo-
mowienia bydła i stosowaniu na terenie północnej Afryki już 
ponad 10 tys. lat temu ceramiki94. W  Instytucie Archeologii 
i  Etnologii PAN w  Warszawie znajduje się duża część z  kilku 
milionów zabytków z wykopalisk CPE, w tym wyroby kamien-
ne, kościane i ceramika95. Od 1999 r. ekspedycją kierował prof. 
Schild, a po nim kolejno prof. Kobusiewicz i  dr J. Kabaciński. 

92 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, s. 102–106; M. Kobusiewicz, Com-
bined Prehistoric Expedition…, s. 11; R. Schild, F. Wendorf ,Forty years…,s. 5–22; 
R.  Schild, F. Wendorf, The Prehistory of an Egyptian Oasis, Wrocław 1981, s.  1 
i nast.; M. Kobusiewicz, Pradzieje pólnocno–wschodniej Afryki między 16 a 5 ty-
siącleciem p.n.e., „Przegląd Archeologiczny”, 1976, t. 24, s. 5–101; F. Wendorf, 
R. Schild, R. Said, A.Gautier, M. Kobusiewicz, Research at Bir Tarfawi: Archaeolo-
gical and geological Investigations in the Egyptian Sahara, „Archeologia Polona”, 
1981, vol. 20, s. 177–189.

93 R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, s. 11–18 i tam najważniejsza literatura 
przedmiotu.

94 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, s. 102–103; R. Schild, F. Wendorf, 
Forty years…, s. 11–13.

95 Te i inne informacje na temat badań w Afryce przekazał mi prof. R. Schild 
podczas spotkania w IAiE PAN w kwietniu 2006 r.; porównaj także: M. Kobusie-
wicz, Combined Prehistoric Expedition…, s. 11.

and  anthropological analyses92. Thanks to the  works 
of the CPE, the prehistory of the East Sahara and the local 
groups of  people from the  Early Paleolithic until the  close 

of  the  Neolithic period is well documented93. Ample trac-
es of  Paleolithic settlement were found in  the  center 
of the South Western Desert, which is now the driest place on 
earth. The data gathered demonstrated that people in North 
Africa had domesticated cattle and used pottery more than 
10,000 years ago94. The Institute of Archeology and Ethnol-
ogy of  the Polish Academy of Sciences houses a  large part 
of  the  several million historical artifacts from CPE excava-
tions, including stone, bone and  pottery objects95. From 
1999, the  expedition was led by professor Schild, who was 
succeeded by professor Kobusiewicz and  J. Kabaciński, PhD.  

92 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, p. 102-106; ; M. Kobusiewicz, Com-
bined Prehistoric Expedition…, p. 11; R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, p. 5-22; 
R. Schild, F. Wendorf, The Prehistory of an Egyptian Oasis, Wrocław 1981, p. 
1 and  foll.; M. Kobusiewicz, Pradzieje pólnocno-wschodniej Afryki między 16 
a 5 tysiącleciem p.n.e, „Przegląd Archeologiczny”, 1976, v. 24, p. 5-101; F. Wen-
dorf, R. Schild, R. Said, A.Gautier, M. Kobusiewicz, Research at Bir Tarfawi: 
Archaeological and geological Investigations in the Egyptian Sahara, „Arche-
ologia Polona”, 1981, vol. 20, p.177-189.

93 R. Schild, F. Wendorf, Forty years…, p. 11-18 and there the most impor-
tant literature on the subject.

94 L. Krzyżaniak, Polskie badania nad…, p. 102-103; R. Schild, F. Wendorf, 
Forty years…, p. 11-13.

95 This and other information on the African explorations were provided 
to me by professor R. Schild during the meeting at the Institute of Archeolo-
gy and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in April 2006; See also: 
M. Kobusiewicz, Combined Prehistoric Expedition…, p. 11.

8. Neolityczna 
sztuka naskalna, 
Bir Nurayet, Sudan 
(fot. M. Jórdeczka)

8. Neolithic cave 
art, Bir Nurayet, 
Sudan (picture: 
M. Jórdeczka)
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Prehistoric Combined Expedition jest jedną z najdłużej i nie-
przerwanie działających misji archeologicznych na  świecie, 
która w 2009 r. obchodziła jubileusz 45-lecia istnienia i konty-
nuuje badania96. Efekty pracy tego międzynarodowego grona 
uczonych to kilkaset publikacji, ogromne kolekcje zabytków 
oraz zrekonstruowane w muzeum w Asuanie centrum kulto-
we z Nabta Playa z grobami megalitycznymi sprzed dziewięciu 
tysięcy lat97. 

Polscy archeolodzy rzadko prowadzą badania w Czarnej 
Afryce. Jednym z nich jest 
prof. Kobusiewicz, który ba-
dał w 1999 r. stanowiska epo-
ki kamienia i w 2004 r. ruiny 
średniowiecznych umocnień 
typu Zimbabwe w Botswa-
nie. W 2006 r. archeolog wziął 

udział w wykopaliskach prof. 
Bowera z USA na  terenie re-
zerwatu Serengeti w Tanzanii, 
na stanowisku Loiyangalani, 
gdzie znaleziono jedne z  naj-
starszych śladów zdobienia ciała przez wczesnych homo sa-
piens, w postaci paciorków z jaj strusich sprzed 60–80 tys. lat98. 

Od prawie 70 lat polscy archeolodzy regularnie biorą udział 
w  badaniach wykopaliskowych na  terenie kilku krajów Afry-
ki. Wyniki polskich uczonych w poznawaniu prahistorycznych 
społeczności oraz starożytnych i średniowiecznych cywilizacji 
Afryki Północnej i Sahary są zaliczane do czołowych osiągnięć 
archeologii kontynentu. 

96 Podczas sesji 14 maja 2009 r. z tej okazji w Instytucie Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie referaty wygłosili dr J. Kabaciński: „Combined Prehistoric 
Expedition – 45 działalności”; prof. dr R. Schild, „Neolityczne centrum kultowe 
Nabta Playa” i prof. dr M. Kobusiewicz: „Rytuał pogrzebowy u schyłku neolitu 
w rejonie Gebel Ramlah”.

97 45-letnie osiągnięcia PCE przedstawił w referacie J. Kabaciński, Combined 
Prehistoric Expedition…, porównaj: Polska wystawa egipskich megalitów, „Rzecz-
pospolita”, 24 marca, 2009; Jeszcze starsi niż Egipt, „Gazeta Wyborcza”, 18 maja, 
2009.

98 L. Krzyżaniak, Profesor Michał Kobusiewicz, „Fontes Archaeologici Po-
snanienses”, 2001, t. 39, s. 5–8; E. Springer, Bibliografia prac naukowych pro-
fesora Michała Kobusiewicza za lata 1960–2000, Fontes Archaeologici Posna-
nienses, 2001, t. 39, s. 9–13; tom 39 „Fontes Archaeologici Posnanienses” jest 
dedykowany prof. Kobusiewiczowi; porównaj także: Najstarsza biżuteria świata, 
„Rzeczpospolita”, 26 maja, 2006; Najstarsze paciorki świata, „Gazeta Wyborcza”, 
23 czerwca, 2006; M.Kobusiewicz, Polskie badania stanowisk…, 61-70.

The  Combined Prehistoric Expedition is one of  the  longest 
continuously operating archeological missions in  the  world. 
In 2009, it celebrated its 45th anniversary and it continues its 
studies until today96. The effects of works of that internation-
al group of  scientists include several hundred publications, 
vast collections of monuments and Nabta Playa cult center 
with megalithic graves from 9,000 years ago that have been 
reconstructed in the Aswan museum97.

Polish archeologists rarely conduct studies in Black Africa. 
One of  them is professor 
Kobusiewicz who explored 
Stone Age sites in  1999 
and  the  ruins of  Zimba-
bwe type medieval em-
bankments in  Botswana 
in  2004. In 2006, the  ar-

cheologist took part in ex-
cavations led by the Amer-
ican professor Bower at 
Loyiangalami in  the  res-
ervation in Serengeti, Tan-

zania, which uncovered some of the oldest body decorations 
of the early Homo sapiens in the form of beads made from 
ostrich eggs that date back 60-80 thousand years98.

For nearly 70 years Polish archeologists have regularly par-
ticipated in  excavation works carried out in  several African 
countries. The results of Polish scientists in the area of study-
ing prehistorical societies as well as antique and  medieval 
civilizations of the North Africa and Sahara are considered to 
be major achievements in the archeology of that continent.

96 On that occasion, at the  Institute of  Archeology and  Ethnolo-
gy of  the Polish Academy of Sciences, during the session on 14 May 2009, 
the following lectures were held: J. Kabaciński, PhD: “Combined Prehistoric Ex-
pedition – 45 years of activity”; professor R. Schild, “Neolithic Nabta Playa cult 
center”, and professor M. Kobusiewic: “Burial ritual at the close of the Neo-
lithic period in the region of Gebel Ramlah”.

97 45-years’ achievements of  PCE were presented by J. Kabaciński 
in the  lecture: Combined Prehistoric Expedition..., see: Polska wystawa egip-
skich megalitów, „Rzeczpospolita”, 24 marca, 2009; Jeszcze starsi niż Egipt, 
„Gazeta Wyborcza”, 18 maja, 2009.

98 L. Krzyżaniak, Profesor Michał Kobusiewicz, „Fontes Archaeologici Po-
snanienses”, 2001, v. 39, p. 5-8; E. Springer, Bibliografia prac naukowych pro-
fesora Michała Kobusiewicza za lata 1960-2000, Fontes Archaeologici Posna-
nienses, 2001, v. 39, p. 9-13. Volume 39 “Fontes Archaeologici Posnanienses” 
is dedicated to professor Kobusiewicz; See also: Najstarsza biżuteria świata, 
„Rzeczpospolita”, 26 maja, 2006; Najstarsze paciorki świata, „Gazeta Wybor-
cza”, 23 czerwca, 2006.

9. Umocnienia typu Zimbawe, Botswana 
(fot. M. Marciniak)

9. Zimbabwe type earthworks, Botswa-
na (picture: M. Marciniak)
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SOMMAIRE

Des archéologues polonais ont entamé des travaux en Afrique au XIXème et au début du XXème siècles. Des travaux réguliers 
ont été commencés à Edfu par le professeur Kazimierz Michałowski et son équipe dans la période 1936-1939. En 1957 l’équipe 
du professeur Michałowski a repris la recherche en Égypte sur les sites à Tell-Atrib, Deir-el-Bahari et Alexandrie. Depuis 1961 les 
Polonais menaient des fouilles au Soudan à Faras et à l’ancienne Dongola. Le professeur Michałowski, qui a été archéologue, 
egiptologue et nubiologue, a éduqué de nombreux successeurs remarquables qui continuaient la recherche sur des sites liés aux 
anciennes et médievales civilisations de la vallée du Nil se trouvant dans ces deux pays.  Dès années 70 du XXème siècle jusqu’au 
début du XXIème siècle des missions scientifiques polonaises exploraient les sites en Égypte : dans le massif de Thèbes, à Qasr 
el-Sagha, à Deir el-Naqlun, à el-Alamein, à Sakkara, à Tell-el-Farcha et à Marea. Au tournant des XXème et XXIème siècles un grand 
groupe de scientifiques de Varsovie, Poznań, Cracovie et Gdańsk a participé à une action de sauvetage des monuments sur de 
multiples sites au IVème cataracte du Nil au Soudan, qui se sont trouvés inondés suite à la construction d’une digue. À Baganarti 
on a retrouvé des ruines d’un monastère du VIème siècle. En 2001 le professeur T. Mikocki a commencé des fouilles à l‘ancien 
Ptolémaïs en Libye.

Dès le début des années 60 du XXème siècle des archéologues polonais (parmi eux prof. R. Schild, prof. M. Kobusiewicz) par-
ticipent à la recherche du Paléolithique et Néolithique au Nord-Est de l’Afrique (Égypte, Soudan, Éthiopie) menée par l’expedi-
tion internationale Combined Prehistoric Expedition. La liste des achèvements de CPE est très longue : des centaines des sites 
examinés, des milions des monuments découvert et décrits, un grand nombre des publications scientifiques, élaboration de la 
synthèse de la préhistoire del Nubie et la vallée du Nil, la connaissance du processus de domestiquer des animaux, de l’invention 
de la poterie et beaucoup d’autres. Le professeur L. Krzyżaniak de Poznań a dirigé des travaux archéologiques dans les années 
1972-2003 à Kadero au Soudan et il a été un spécialite reconnu dans le domaine du Néolithique et des peintures murales de 
l’Afrique du Nord.

Dans les années 1965-1973 le professeur W. Filipowiak a mené des fouilles à Niani au territoire de la Guinée ayant pour le but 
de découvrir une capitale médievale du pays de Mali.

Les travaux ont été aussi menés dans d’autres pays, tel que Algérie, Éthiopie, Maroc, Mosambique, Tanzanie et Tunésie mais 
à l’échelle plus modeste. Les fouilles africaines dirigées par des scientifiques polonais ont donné d’excellent résultats reconnus 
dans le monde entier. Les découvertes faites par les Polonais sont décrites dans de nombreux livres, publications scientifiques et 
plusieurs expositions muséales. Une partie des objets des fouilles a enrichi les collections à Varsovie (Le Musée National et L’ins-
titut d’Archéologie et Ethnologie de l’Académie Polonaise des Sciences), à Poznań (Musée National et Musée Archéologique), 
à Cracovie (Musée National et Musée Archéologique), à Gdańsk (Musée Archéologique) et à Szczecin (Musée National). Les 
archéologues polonais qui travaillent en Afrique sont memebres des facultés, des centres scientifiques de l’Académie Polonaise 
des Sciences et des musées à Varsovie, Cracovie, Poznań, Szczecin et Gdańsk.
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PL ANG

The first documented evidence of the presence of Polish 
missionaries in Asia come from the 13th century. The records 
of their modest presence in Africa date back to the 17th cen-
tury. However, important trips of Polish missionaries to Afri-
ca started no sooner than at the end of the 19th century, only 
to lose their momentum after World War II and be revived in 
the second half of the 20th century. The trips also served as 
a window to the world and a bridge between Poland and re-
mote cultures.

Benedykt Polak
A strong impulse for missionary activity in the Middle Ages 

came from two beggar’s orders: the Franciscans and the Do-
minicans. Missionary dimension of their life and  work was 
already reflected in the thought and practice of the found-
ers of the  two orders. To beggar’s orders, characterized by 
considerable movability and  freedom, Africa and  Asia of-
fered great potential for their missionary work. There they 

MISSIONS AND 
MISSIONARIES  
IN ASIA  
AND AFRICA

Instytut Dialogu Kultury i Religii
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pierwsze udokumentowane świadectwa obecności polskich 
misjonarzy w  Azji pochodzą z  XIII w. W  Afryce ich skromna 
obecność zaznacza się od XVII w. Znaczące wyjazdy polskich 
misjonarzy i misjonarek do Afryki rozpoczęły się jednak dopie-
ro pod koniec XIX w., by wytracić swój dynamizm po II wojnie 
światowej i  odrodzić się w  II połowie XX w. Wyjazdy te były 
także oknem na świat i pomostem między Polską a dalekimi 
kulturami.

Benedykt Polak
Silny impuls działalności misyjnej w  średniowieczu dały 

szczególnie dwa wielkie zakony żebracze: franciszkanie i  do-
minikanie. Misyjny wymiar ich życia oraz  pracy znalazł się już 
w  myśli i  praktyce założycieli obydwu zakonów. Dla zakonów 
żebraczych, odznaczających się wielką ruchliwością i swobodą, 
wielkie pole pracy misyjnej otworzyło się w Afryce i Azji. Tam 
też postanowiono szukać sojuszników w  walce z  Saracenami. 
Myślano szczególnie o  nawróceniu Tatarów, którzy zagrażali  

MISJE  
I MISJONARZE 
W AZJI  
I AFRYCE

Jarosław Różański OMI

Institute of Dialogue of Cultures and Religions
Faculty of Theology
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
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decided to look for allies in their fight against the Saracens. 
They were particularly intent on the conversion of the Tatars 
threatening Europe from the East. In 1245, Pope Innocent IV 
sent his first mission to the Mongolian Khan Guyuk in Kara-
korum (Central Asia). During that mission Jan di Piano Carpini 
was joined in Poznań by his secretary Benedykt Polak, a Fran-
ciscan. According to undocumented information he came from 
Wrocław or Greater Poland. In 1247, in Cologne, he described 
his trip to the East. What makes the report valuable is the fact 
that the  horizons of the  world at that time did not extend 
farther than the Himalayas or the Ural Mountains. Benedykt 
Polak gave his personal account of the trip to Pope Innocent 
IV. The missions failed to yield the anticipated effects, how-
ever they did result in the erection of a church and monastery 
in Beijing, which in the  13th century was the  seat of Kublai 
Khan, the  grandson of Genghis Khan. Also, the  New Testa-
ment and  Psalms were translated into Mongolian. Then, 
the Franciscans took up missions in the areas spreading from 
the Crimea to Beijing, while the Dominicans undertook their 
activities in Armenia, Georgia and India. However, at the end 
of the 13th century, the missions came to an end. Nonetheless, 
they provided a great deal of valuable and surprisingly relevant 
information on the far Asian world.

Missions in Persia
At the  end of the  16th century, Persia strived to get 

on better terms with European countries, even with the pa-
pacy, in order to find allies in their fight against Turkey. This 
opened the road to Catholic missions as well. In 1636, Poland 
established closer relations with Persia, with the aim of find-
ing an ally in the fight against Turkish annexation. It was also 
at that time that the Carmelites asked the Polish kings for 
protectorate over their missions in Persia. King Władysław 
IV obtained permission from Shah Abbaas II for the settle-
ment of French Jesuits in Persia. The Jesuits were engaged 
in diplomatic, scientific and  other works. Father Tomasz 
Młodzianowski, Ignacy Franciszek Zapolski, Jan Gostkowski, 
Tadeusz Krusiński, Michał Wieczorkowski and  Jan Reuth, 
among others worked in the  houses of the  order. As well 
as the  Jesuits involved in the  Persian mission, there were 
also Polish Carmelites, for example: Jan Ciołek Drzewiecki 
and  Aleksander Rezner. The 18th century marked the  twi-
light of the Polish missionary activity in Persia.

Missions in China
In the 16th century the Portuguese rediscovered, in a sense, 

China for Europe. Portuguese or Spanish conquer was out of 
the question. To get there they had to try a legal route. Un-
questionably, a  great pioneer of the  Chinese mission was 
father Mateusz Ricci SJ, who became famous as a  scientist 
and  creator of missionary accommodation, trying to adapt 

Europie ze Wschodu. W 1245 r. papież Innocenty IV wysłał pierw-
sze poselstwo do chana mongolskiego Goryuka do Karakorum 
(Azja Środkowa). W  tym poselstwie Janowi z  Piano Carpini 
towarzyszył od Wrocławia Benedykt Polak, franciszkanin, 
jego sekretarz. Według nieudokumentowanych informacji 
pochodził z Wrocławia lub Wielkopolski. Jemu zawdzięczamy 
opis podróży odbytej na Wschód, spisany w 1247 r. w Kolonii. 
Jest on cenny m.in. dlatego, że ówczesne horyzonty patrzenia 
na świat zatrzymywały się na Himalajach i Uralu. On też zło-
żył osobiście sprawozdanie z podróży Innocentemu IV. Posel-
stwa te nie odniosły zamierzonych skutków, chociaż zaowo-
cowały m.in. zbudowaniem kościoła i  klasztoru w  Pekinie, 
gdzie w XIII w. urzędował Kubilaj-chan, wnuk Czyngis-chana. 
Przetłumaczono także na język mongolski Nowy Testament 
i  Księgę Psalmów. Franciszkanie podjęli wtedy misje na  te-
renach od Krymu po Pekin, a dominikanie w Armenii, Gruzji 
i Indiach. Jednak pod koniec XIII w. misje te się załamały. Do-
starczyły jednak wielu cennych i zdumiewających współcze-
snych informacji o dalekim świecie Azji.

Misje w Persji 
Pod koniec XVI w. Persja szukała zbliżenia z  państwami 

europejskimi, a nawet z papiestwem, poszukując w ten spo-
sób sojuszników do walki z Turcją. Otworzyło to drogę także 
dla misji katolickich. W 1636 r. Polska nawiązała bliższe rela-
cje z Persją, szukając sojusznika do walki z zaborem tureckim. 
Wtedy też karmelici poprosili królów Polski o protektorat nad 
misjami w Persji. Król Władysław IV uzyskał od szacha Abba-
sa II pozwolenie na osiedlenie się w Persji również dla francu-
skich jezuitów. Jezuici zaangażowali się m.in. w  pracę dyplo-
matyczną i naukową. W domach tego zakonu pracowali m.in. 
ojcowie Tomasz Młodzianowski, Ignacy Franciszek Zapolski, 
Jan Gostkowski, Tadeusz Krusiński, Michał Wieczorkowski 
i Jan Reuth. W misji perskiej pracowali, oprócz jezuitów, także 
polscy karmelici, m.in. Jan Ciołek Drzewiecki i Aleksander Re-
zner. Zmierzch dla tej polskiej działalności misyjnej przypada 
na XVIII w. 

Misje w Chinach
W XVI w. Portugalczycy niejako na  nowo odkryli Chiny 

dla Europy. O ich podboju przez Portugalię czy Hiszpanię nie 
było mowy. By się tam dostać, trzeba było próbować legal-
nej drogi. Wielkim pionierem misji chińskiej był niewątpliwie 
o. Mateusz Ricci SJ, który zasłynął jako naukowiec i  twórca 
akomodacji misyjnej, starając się o dostosowanie głoszenia 
Ewangelii i  życia chrześcijańskiego do  miejscowej kultury. 
W misję chińską włączyli się także jezuici polscy. Pierwszym 
polskim jezuitą w Chinach był o. Andrzej Radomina (Lu Ngan 
tö Pan Sze – nazwisko używane w Chinach). W 1625 r. dotarł 
on do portugalskiego Goa w  Indiach, a następnie do Makau 
i  Suczeu, gdzie uczył się chińskiego. Następnie pracował 
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the preaching of the Gospel and Christian life to the local cul-
ture. The Chinese mission was also joined by Polish Jesuits. 
The first Polish Jesuit in China was Father Andrzej Radomina 
(Lu Ngan tö Pan Sze). In 1625, he reached Portuguese Goa in 
India, and afterwards he stayed in Macau and Suzhou, where 
he learned Chinese. Subsequently, he worked in Fuzhou in 
the Fujian Province. On 5 September 1631 he died of tubercu-
losis. A more distinguished Polish Jesuit engaged in the Chi-
nese mission was Father Michał Piotr Boym (Pu Cze-juan 
Mi-ko), a tsarist missionary and envoy. He came to Macau in 
1644 to study the language and lecture at the Jesuit college. 
His stay in China coincided with the decline of the Ming dy-
nasty, that had ruled since 1368, and the intensified European 
competition in Asia. Hence, he became the emperor’s envoy 
seeking support in Rome for the declining dynasty. The third 
Jesuit in the Chinese mission was Father Jan Mikołaj Smogu-
lecki (Mu Ni-ko Żu-Tö). He came to China in 1646. He worked 
in Kiang-nan (Nankin), then in Hang-Czou where he taught 
mathematics, astronomy and other subjects in the Chinese 
language. He changed his place of work several times due 
to dynastic fights in China (working, among other places, 
in the remote Manchuria). Another father working in China 
(Manchuria) in the 18th century was Jan Chrzciciel Bąkowski.

Missions in Japan
The history of evangelization of Japan was also change-

able. When St. Francis was leaving the country, the number 
of faithful amounted to almost one thousand. At first, mis-
sionary work covered only the western coast of the Kyushu 
island, the  area surrounding Funai (today’s Oita) and  Mi-
yako (today’s Kyoto). In 1582, the  Japanese rulers changed 
their policy. Persecution of the Christians began. Seventeen 
laics, six Franciscans and three Japanese Jesuits were cruci-
fied on 5 February 1597 in Nagasaki. In the years 1617-1632 
the number of martyrs rose to 2,005. Since then the church 
in Japan knew no peace. The arrival of the Polish Jesuit Father 
Wojciech Męciński, who came to Japan via India and  China 
in 1642, happened at the time of persecution of Christians. 
Soon after the  arrival in Japan, Father Męciński and  other 
Jesuits fell into a trap and were taken to Nagasaki. Having 
beentortured more than 100 times, he died during the so-
called torture of the pit on 23 March 1643.

Missions in India
India was a flourishing center of Christianity in Asia. The 

city of Goa, a Christian stronghold, in 1534 became the capi-
tal of a large diocese and soon afterwards it was upgraded 
to an archdiocese. In the  17th century the  Polish barefoot 
Carmelites engaged in the missionary work in India. Among 
them were Mikołaj Kazimierski, Władysław Miliński and Jan 
Ciołek Drzewiecki who came to India from Persia. In the 18th 

w  Fuczou-fu w  prowincji Fukien. 5 września 1631  r. zmarł 
na  gruźlicę. Bardziej zasłużonym i  znanym polskim jezuitą 
z misji chińskiej był o. Michał Piotr Boym (Pu Cze-juan Mi-ko), 
misjonarz i poseł cesarski. Przybył do Makau w 1644 r. – uczył 
się języka oraz wykładał w  kolegium jezuickim. Jego pobyt 
w Chinach przypadł na czas chylenia się ku upadkowi dynastii 
Ming, która rządziła od 1368 r. oraz wzmożonej rywalizacji eu-
ropejskiej w Azji. Został więc posłem cesarskim, zabiegającym 
w  Rzymie o  poparcie dla chylącej się ku upadkowi dynastii. 
Trzecim jezuitą w misji chińskiej był o. Jan Mikołaj Smogulecki 
(Mu Ni-ko Żu-Tö). Do Chin dotarł w 1646 r. Pracował w Kiang-
-nan (Nankin), później w Hanczou, gdzie uczył po chińsku m.in. 
matematyki i astronomii. Kilkakrotnie zmieniał miejsce pracy 
z powodu walk dynastycznych w Chinach (pracując m.in. w da-
lekiej Mandżurii). W XVIII w. w Chinach (Mandżuria) pracował 
także o. Jan Chrzciciel Bąkowski.

Misje w Japonii
Zmienne dzieje ewangelizacji charakteryzowały także Ja-

ponię. Kiedy św. Franciszek ją opuszczał, liczba wiernych do-
chodziła do tysiąca. Praca misyjna obejmowała początkowo 
zachodnie wybrzeże wyspy Kiusiu, okolice Funai (dziś Ōita) 
oraz Myako (dziś Kioto). W  1582  r. w  polityce władców ja-
pońskich nastąpiła nagła zmiana. Rozpoczęły się prześlado-
wania chrześcijan. 5 lutego 1597 r. w Nagasaki ukrzyżowano 
17 świeckich, 6 franciszkanów i 3 japońskich jezuitów. W la-
tach 1617–1632 przybyło 205 męczenników. Odtąd Kościół 
w Japonii nie zaznał już spokoju. Na czas prześladowań chrze-
ścijan w Japonii trafił polski jezuita o. Wojciech Męciński, któ-
ry w  1642  r. trafił do  Japonii przez Indie i  Chiny. Jednak tuż 
po przybyciu do  Japonii o. Męciński wraz z  innymi jezuitami 
wpadł w zasadzkę i został przewieziony do Nagasaki. Torturo-
wany ponad sto razy, zakończył swoje życie przy tzw. torturze 
dołu 23 marca 1643 r.

Misje w Indiach
Kwitnącym ośrodkiem chrześcijaństwa w  Azji były Indie, 

gdzie silnym ośrodkiem tej religii stało się Goa, od 1534 r. sto-
lica ogromnej powierzchniowo diecezji, podniesionej wkrótce 
do  rangi archidiecezji. W XVII w. w pracę misyjną w  Indiach 
włączyli się także polscy karmelici bosi, m.in. Mikołaj Kazi-
mierski, Władysław Miliński i  Jan Ciołek Drzewiecki, który 
do Indii dotarł z terenu Persji. W XVIII w. o. Mikołaj Floren-
cjusz Szóstak został nawet biskupem w Verapoly. W XVII w. 
w Palestynie pracował także o. Dorosiewicz, karmelita.

Misyjne odkrywanie Afryki 
Pierwszym Polakiem, który pojawił się czasowo w  misji 

afrykańskiej, był o. Michał Boym, jezuita, który podróżując 
do Chin na przełomie lat 1643 i 1644, zatrzymał się u wybrze-
ży Mozambiku. Wysłał on stamtąd do zakonu ciekawą relację 



118

century Father Mikołaj Florencjusz Szóstak even became 
the bishop of Verapoly. There was also Father Dorosiewicz, 
a Carmelite, who worked in Palestine in the 17th century.

Missionary discovery of Africa 
The first Pole to join the  African mission was Father 

Michał Boym, a Jesuit, who stopped on the coast of Mozam-
bique during his tour of China at the turn of 1643-1644. From 
there he sent an interesting account including his description 
of “Kafrarii” 1, where he presented the  lifestyle, traditions, 
hunts and system of justice of the  indigenous people. The 
first Polish account of Black Africa entitled: “Kafraria, as de-
scribed by Father Michał Boym, from the Mozambican mis-
sion of 11 January 1644” was written on the basis of Boym’s 
own observations and spoken accounts of local African peo-
ple and the Portuguese who were settled there.

The first Polish missionary was Father Placyd from Wałcz, 
a member of the Order of the Reformati, who arrived in Tu-
nisia in 1697. He was also on his way to China and stopped in 
Tunisia to help the German prisoners. The country was ruled 
by the Beys who were politically dependent on Turkey.

Polish priests reached Egypt early. Their temporary 
visits were connected with pilgrimages to the  Holy Land 
and the Middle East. At the turn of the 19th century mission-
ary work in Egypt was commenced by Father Adam Prosper 
Burzyński, Polish Franciscan reformer. He studied Eastern 
languages and  medicine in Rome. From there he went to 
Egypt. His stay, which lasted from 1791 to 1810, was inter-
rupted by missions in Syria. In the years 1802-1808 he was an 
apostolic catechist of the Upper Egypt. He was very popular 
because he was a good doctor and he would wear Eastern 
attire. There, he met general Józef Zajączek, who entered 
Egypt together with the Napoleon’s army. Father Adam Pros-
per Burzyński became a chaplain of the Polish army. He also 
provided the  soldiers with his medical and  translation ser-
vices. After the battle of Acra he decided to leave the ranks 
of the army and resume missionary work in Egypt, where he 
continued to work until 1810. Upon his return to Poland he 
was ordained the Bishop of Sandomierz (1820).

Another member of the  Order of the  Reformati, Father 
Kazimierz from Silesia, came to Egypt at the  beginning of 
the 18th century. In 1718 he was in Cairo where he took care of 
plague-stricken people. He contracted the disease and died 
in the local French hospital. From 1844 Father Feliks Laasner 
of the Order of the Reformati from the Greater Poland was 
active in the Alexandrian monastery of the Order of the Re-
formati as German and Polish confessor. In the  1870s, two 
other Franciscans, i.e. Father Mateusz Kozłowski and Father 

1 Until the 19th century inclusive, “Kafr” was a popular name for black-
skinned inhabitants of South Africa.

zawierającą opis „Kafrarii”1, w której przedstawił życie i oby-
czaje miejscowej ludności, polowania oraz wymiar sprawie-
dliwości. Ta pierwsza polska relacja z Czarnej Afryki pt. Kaf-
raria przez ojca Michała Boyma opisana, z misji mozambickiej 
11 stycznia roku 1644 została sporządzona na podstawie wła-
snych obserwacji oraz relacji zasłyszanych z życia miejscowej 
ludności afrykańskiej i osiadłych tam Portugalczyków. 

Pierwszym polski misjonarzem, który pojawił się w Tune-
zji w 1697 r., był o. Placyd z Wałcza, kapłan z zakonu refor-
matów. On także wędrował do Chin, a po drodze znalazł się 
w Tunisie, gdzie udzielał pomocy jeńcom niemieckim. Krajem 
rządzili wówczas bejowie, politycznie uzależnieni od Turcji. 

Bardzo wcześnie polscy kapłani dotarli do Egiptu. Ich cza-
sowe wizyty były związane z pielgrzymkami do Ziemi Świętej 
i po Bliskim Wschodzie. I tak na przełomie XVIII i XIX w. pra-
cę misyjną w  Egipcie rozpoczął o. Adam Prosper Burzyński, 
polski franciszkanin reformata. W  Rzymie studiował języki 
wschodnie oraz medycynę. Stąd jako misjonarz wyjechał 
do  Egiptu, gdzie przebywał, z  przerwami na  misje w  Syrii, 
od 1791 do 1810 r. W latach 1802–1808 był prefektem apostol-
skim Górnego Egiptu. Cieszył się tam dużą popularnością, 
gdyż był bardzo dobrym lekarzem i chodził w stroju wschod-
nim. Tam też zetknął się z  gen. Józefem Zajączkiem, który 
wraz z armią Napoleona wkroczył do tego kraju. O. Adam Pro-
sper Burzyński został kapelanem oddziałów polskich. Służył 
im też znajomością sztuki lekarskiej oraz jako tłumacz. Po 
bitwie pod Akrą postanowił opuścić szeregi armii i  wrócił 
do pracy misyjnej w Egipcie, gdzie pracował do 1810 r. Po po-
wrocie do kraju został mianowany biskupem sandomierskim 
(1820). 

Na początku XVIII w. w  Egipcie pojawił się o. Kazimierz 
ze Śląska, także kapłan z zakonu reformatów. W 1718 r. był 
w Kairze, pielęgnował chorych na dżumę, zaraził się i zmarł 
w miejscowym szpitalu francuskim. Po nim od 1844 r. w Alek-
sandrii w klasztorze reformatów działał jako niemiecki i pol-
ski spowiednik o. Feliks Laasner, kapłan z zakonu reformatów 
wielkopolskich. W latach 70. XIX w. pracowali w Aleksandrii 
dwaj inni księża franciszkańscy, o. Mateusz Kozłowski i  o. 
Szymon Wilczyński, a w Kairze o. Wincenty Jarmoliński, także 
kapłan z zakonu franciszkanów. 

Misja w Mariannhill
Bp James David Richards z Wikariatu Apostolskiego Przy-

lądka Wschodniego, ze stolicą w  Port Elizabeth, zaprosił 
do  pracy misyjnej trapistów z  Mariastern w  Bośni, klaszto-
ru niemieckojęzycznego. W  1880  r. 30 trapistów przybyło 
do Afryki Południowej, osiedlając się w Dunbrody koło Port 
Elizabeth, by pod koniec 1882  r. przenieść się wraz z  całym 

1 „Kafr” – tym słowem dość powszechnie określano, do  XIX w. włącznie, 
czarnych mieszkańców Afryki Południowej. 
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Szymon Wilczyński worked in Alexandria, and another mem-
ber of the Franciscan Order, Father Wincenty Jarmoliński, was 
a missionary in Cairo.

Mission in Mariannhill
Bishop James David Richards of the Apostolic Vicariate of 

the Eastern Cape, with the capital in Port Elizabeth, invited 
Trappist monks from 
a  German-speaking 
monastery in Mari-
astern in Bosnia. Thirty 
Trappist monks came 
to South Africa in 1880. 

They settled in Dunbro-
dy near Port Elizabeth, 
and at the end of 1882 
they moved along with 
all their possessions to 
a  farm located around 
150 km from Durbanu. 
They named this place 
Mary Anne Hill, hence 
the  modern-day Mari-
annhill.

In search of priests willing to work as missionaries, Father 
Franz Pfanner, an abbot from Mariannhill, went to Silesia, 
Pomerania and Greater Poland. On 24 January 1882 the first 
Polish candidate for missionary work came to the monastery, 
which was still situated in Dunbrody. He was Anzelm Skotnik. 
In 1883, he was joined by three more priests: Hjacent Salo-
mon, Ansgar Szczygieł and Rustyk Hajduka. Father Ansgar 
Szczygieł was a candidate for abbot but he died of typhus in 
1896. Father Maurus Józef Kalus, who worked in Mariannhill 
in the  years 1898-1946 and  was ordained in 1906, was an 
outstanding linguist. Polish brothers were known to be good 
workers and  specialists who tilled the  soil and  performed 
specialist works (they ran a  printing house, dentist center, 
coach, watchmaker’s and tanner’s workshop, etc.).

On 8 September 1885,a  female religious congregation 
of Sisters of the  Precious Blood was established. Among 
the  first five sisters of the  new congregation was a  Pole, 
Sister Maria Lassak. She was born in Wrzesin in the Upper 
Silesia in 1864 but she entered the convent in Mariannhill in 
the vicinity of which she lived with her parents. When she 
entered the convent she could only speak Zulu language. She 
was the first Polish female missionary in Africa.

dobytkiem na farmę oddaloną o blisko 150 km od Durbanu. 
Miejsce to nazwali Wzgórzem Marii–Anny (Mary-Anne-Hill), 
stąd dzisiejsze Mariannhill.

Szukając współpracowników do  pracy misyjnej, o. Franz 
Pfanner, opat z Mariannhill, dotarł na Śląsk, Pomorze i Wiel-
kopolskę. Pierwszy kandydat z  Polski przybył do  pracy mi-
syjnej, jeszcze do klasztoru w Dunbrody, 24 stycznia 1882 r. 

Był to Anzelm Skotnik. W 1883 r. dotarło trzech następnych: 
Hjacent Salomon, Ansgar Szczygieł i Rustyk Hajduka. O. An-
sgar Szczygieł był kandydatem na  opata, lecz zmarł na  ty-
fus w 1896 r. Wybitnym lingwistą w misji był o. Maurus Jó-
zef Kalus, który pracował w Mariannhill w latach 1898–1946, 
a  święcenia kapłańskie otrzymał w  1906  r. Polscy bracia 
zasłynęli jako bardzo dobrzy pracownicy i  fachowcy, którzy 
w misji pracowali na roli oraz prowadzili specjalistyczne prace 
(drukarnię, ośrodek dentystyczny, warsztat wozowniczy, ze-
garmistrzowski, garbarski itp.).

Przy opactwie 8 września 1885 r. powstało żeńskie Zgro-
madzenie Zakonne Sióstr Misjonarek od Przenajdroższej 
Krwi. W grupie pierwszych pięciu sióstr nowego zgromadze-
nia była także Polka, s. Maria Lassak. Urodziła się w 1864 r. 
we Wrzesinie na  Górnym Śląsku, ale do  zakonu wstąpiła 
w  Mariannhill, w  którego okolicach mieszkała z  rodzicami. 
W chwili wstąpienia do zakonu potrafiła mówić po zulusku. 
Była pierwszą polską misjonarką w Afryce.

Jako następne do  zgromadzenia wstąpiły m.in.: Marta 
Preiss, Paulina Strzała, Agnieszka Kurzawa i  Joanna Kocur. 
Duże zasługi w rozwój misji mariannhillskiej wniosła rodzina 
Salomonów z Nowej Wsi Książęcej koło Bralina. Poza wspo-
mnianym o. Hjacentem misjonarkami były trzy jego siostry: 

Kościół w misji Mariannhill (RPA), widok 
współczesny (fot. J. Różański)

A church in the Mariannhil mission (South 
Africa), modern view (picture: J. Różański)
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She was followed by: Marta Preiss, Paulina Strzała, Ag-
nieszka Kurzawa and  Joanna Kocur, among others. Consid-
erable services to the Mariannhill mission were provided by 
the  Salomon family from Nowa Wieś Książęca near Bralin. 
Three sisters of the already mentioned Father Hjacent were 

also missionaries, 
i.e. Katarzyna, Fran-
ciszka and Joanna as 
well as their mother 
Joanna. The fam-
ily’s father Ignacy 
was a  missionary 

in Mariannhill but 
after some time he 
returned to Silesia.

By 1888, the Tra-
pists managed to 
establish as many 

as eight missionary stations: Reichenau, Einsiedeln, Maria-
thal, Ötting, Keselar, Loreto, Lourdes and Rankweil. The ninth 
and  the  last one was called “Częstochowa” (Centocow). 
There was a copy of the painting of the Blessed Virgin from 
Częstochowa that was donated by the Poles. In 1889, more 
than 40 Polish men and women were living in Mariannhill. 
They constituted the largest population of Polish missionar-
ies in Africa. By the end of the 19th century the monastery 
in Mariannhill had become the  largest missionary center 
in the world. At that time there were 285 missionaries, most 
of them being monks. Thirty Polish fathers and  brothers 
and over 40 Polish sisters worked in Mariannhill.

The missionaries from Mariannhill were also the precur-
sors of pastoral work among the Polish community in South 
Africa. Except for caring for numerous local farmers, in 1897 
Father Hjacent Salomon was sent to Johannesburg where 
he served as a  priest of the  Polish community and  Afri-
cans employed in  the  gold mines. He organized his parish 
in the Braamfontein district.

Missions on the Zambezi River and other
Polish missions on the  Zambezi River received a  lot of 

publicity abroad. They started in Mozambique (Lower Zam-
bezi Mission) where eleven Polish Jesuits worked. They were 
succeeded by three Polish members of the Society of the Di-

Katarzyna, Franciszka i Joanna, oraz ich matka Joanna. Ojciec 
rodziny, Ignacy, przez pewien czas był misjonarzem w  Ma-
riannhill, po czym powrócił na Śląsk.

Do roku 1888 trapiści zdążyli założyć osiem stacji misyj-
nych: Reichenau, Einsiedeln, Marienthal, Ötting, Keselar, 

Loreto, Lourdes i  Rankweil. Ostatnią – dziewiątą, nazwali 
Częstochowa (Centocow). Znajdowała się w  niej ofiarowa-
na z  Polski kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
W  1889  r. w  Mariannhill przebywało już ponad 40 Polaków 
i Polek. Stanowili oni największe skupisko polskich misjona-
rzy w Afryce. Pod koniec XIX w. klasztor w Mariannhill stał się 
największym na  świecie ośrodkiem misyjnym. Liczył wów-
czas 285 misjonarzy, w  większości braci zakonnych. W  tym 
czasie w Mariannhill pracowało przynajmniej ok. 30 polskich 
ojców i braci oraz ponad 40 polskich sióstr. 

Misjonarze z  Mariannhill byli także pionierami duszpa-
sterstwa polonijnego na terenach Afryki Południowej. Oprócz 
opieki nad okolicznymi, polskimi rolnikami o. Hjacent Salo-
mon w 1897 r. został posłany do Johannesburga, gdzie przez 
kilka lat pełnił obowiązki duszpasterza Polonii i  Afrykanów 
pracujących w  kopalniach złota. W  dzielnicy Braamfontein 
zorganizował polską parafię.

Misje nad Zambezi i inne
Wielkim echem w świecie odbiły się polskie misje nad rze-

ką Zambezi. Swoje początki miały one w  Mozambiku (Misja 
Dolnej Zambezi), gdzie pracowało 11 polskich jezuitów, a  po 
nich 3 polskich werbistów. W pierwszej grupie jezuitów, którzy 
rozpoczęli pracę nad Dolną Zambezi w 1881 r., był o. Emanuel 
Gabriel, jezuita z prowincji galicyjskiej. W 1883 r. przybył o. Jan 

Pracowania krawiecka w misji 
Mariannhill. Widok współczesny 
(fot. J. Różański)

A tailor’s workshop in the Marianhill 
mission. Modern view
(picture: J. Różański)
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vine Word. One of the  members of the  Jesuit group which 
in  1881 began its work on the  Lower Zambezi River was 
Father Emanuel Gabriel, a  Jesuit from the  Galicia province. 
In  1883, he was joined by father Jan Hiller, the  most emi-
nent Polish missionary on the Lower Zambezi River. Having 
been expelled from Mozambique, the  Jesuits took up work 
in Rhodesia (Upper Zambezi Mission). In Mozambique they 
were, for a  short period, replaced by Fathers Jan Grycman 
and  Paweł Schebesta, an outstanding ethnologist, both 
members of the Society of the Divine Word from Poland 2.

The first Polish missionary working in the territory of con-
temporary Sudan was Father Maksymilian Ryłło, a  Jesuit. 
Earlier, he had worked in the Middle East, chiefly in Meso-
potamia, Syria, Liban. Also, for a  short time, he had been 
the president of the Roman Collegio Urbano. Father Maksy-
milian Ryłło developed a plan for the Central African mission. 
First of all, he wanted to establish missionary stations in 
Gobal on the Blue Nile, in Nuba in Kardofan and on the White 
Nile. He spent the last of his money on a house with a garden 
in order to set up the main seat of the Apostolic Vicariate. He 
wanted to build a church and missionary schools. Unfortu-
nately, on 17 June 1848 he died and was buried in Khartum.

The missions in the other parts of Africa at the turn of 
the 20th century did not have so many Polish missionaries. 
They mostly worked in international communities in Sierra 
Leone, Cameroon, Belgian Congo, Namibia, Tanzania, Kenia, 
Madagascar and other such places. There were outstanding 
personalities among them, such as the Blessed Jan Beyzym, 
a Jesuit. He came to Madagascar in 1898. For three years he 
worked in Ambahiwuraka where he looked after the  lep-
rous. In 1902, he went to Marana near Fianarantsoa where 
he spearheaded efforts to build a  leprosarium. He devoted 
many years of his work to helping lepers in Marana. Having 
contracted leprosy himself, Jan Beyzym died of malaria on 
2 October 1912 in Marana near Fianarantsoa on Madagascar. 
He managed to complete the  construction of the  hospital 
one year before his death. He was beatified by John Paul II on 
18 August 2002 in Cracow. Another famous missionary was 
bishop Józef Sak from the Belgian Congo.

Partiarch Władysław Michał Zaleski spent more than 30 
years in India and South Asia. He first visited India in 1887 as 
a secretary to papal legate. In 1891, he went there as an ex-
traordinary delegate of the Holy See. In 1892, Pope Leon XIII 
appointed him as an ordinary apostolic delegate and titular 

2  Later, Father Paweł Schebesta became famous for his explorations car-
ried out on the Mallaka peninsula in Malesia and the studies on the culture 
of the Pygmies from Central Africa. A.Vorbichler, Professor Dr. Paul Schebesta 
SVD: Eine kritische Würdigung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes, „An-
thropos”, 1968, no. 62, p. 665-685; P.J. Schebesta, Bei den Urwaldzwergen von 
Malaya, Leipzig 1927; P.J. Schebesta, Bambuti, die Zwerge vom Kongo. Leipzig 
1932.

Hiller, najwybitniejszy polski misjonarz nad Dolną Zambezi. Po 
wypędzeniu jezuitów z Mozambiku przeszli oni do pracy w Ro-
dezji (Misja Górnej Zambezi), a na  ich miejsce w Mozambiku 
trafili na krótko ojcowie Jan Grycman i wybitny etnolog Paweł 
Schebesta, dwaj werbiści z terenów Polski2. 

Pierwszym polskim misjonarzem na terenach dzisiejszego 
Sudanu był o. Maksymilian Ryłło, jezuita. Pracował wcze-
śniej na  Bliskim Wschodzie, głównie w  Mezopotamii, Syrii, 
Libanie, ale był także krótko rektorem rzymskiego Collegio 
Urbano. O.  Maksymilian Ryłło opracował plan misji środ-
kowoafrykańskiej. Chciał przede wszystkim założyć stacje 
misyjne w  Gobal nad Nilem Błękitnym, w  Nuba w  Kordofa-
nie oraz nad Nilem Białym. Za ostatnie pieniądze kupił dom 
z ogrodem na założenie głównej siedziby wikariatu apostol-
skiego. Chciał tam wybudować kościół i szkoły misyjne. Jed-
nak 17 czerwca 1848 r. zmarł z powodu choroby i pochowany 
został w Chartumie.

Misje na  przełomie XIX i  XX w. w  pozostałych częściach 
Afryki nie były tak licznie obsadzone przez misjonarzy z Pol-
ski. Pracowali oni głównie we wspólnotach międzynarodo-
wych, m.in. w  Sierra Leone, Kamerunie, Kongo Belgijskim, 
Namibii, Tanzanii, Kenii i na Madagaskarze. Wśród nich były 
jednak jednostki wybitne, jak choćby bł. o. Jan Beyzym, je-
zuita. Przybył na Madagaskar w 1898 r. Przez trzy lata pra-
cował w  Ambahiwuraka, gdzie zajmował się trędowatymi. 
W 1902  r. udał się do Marany koło Fianarantsoa, gdzie roz-
począł starania o budowę szpitala dla chorych na trąd. Trę-
dowatym w Maranie poświęcił wiele lat pracy. Sam zarażony 
trądem zmarł na  febrę 2 października 1912  r. w  Maranie, k. 
Fianarantsoa na Madagaskarze. Na rok przed śmiercią uda-
ło mu się skończyć budowę szpitala. Został beatyfikowany 
przez Jana Pawła II 18 sierpnia 2002  r. w  Krakowie. Innym 
znanym misjonarzem był bp Józef Sak z Konga Belgijskiego. 

Ponad 30 lat w  Indiach i Azji Południowej spędził patriar-
cha Władysław Michał Zaleski. Po raz pierwszy odwiedził Indie 
w 1887 r. jako sekretarz legata papieskiego. W 1891 r. przeby-
wał tam już jako nadzwyczajny delegat Stolicy Apostolskiej. 
W 1892 r. papież Leon XIII mianował go zwyczajnym delega-
tem apostolskim oraz arcybiskupem tytularnym. Pod koniec 
1916 r. papież Benedykt XV zwolnił Zaleskiego z obowiązków 
delegata apostolskiego Indii Wschodnich i mianował patriar-
chą Antiochii. Patriarcha zasłużył się dla misji w Indiach dzięki 
staraniom o kształcenie miejscowego kleru. Znany był także 
z promowania świeckich w pracy misyjnej. Starania ta dały mu 
przydomek „ojca indyjskiego kleru”, co najlepiej oddaje istotę 

2 O. Paweł Schebesta zasłynął później badaniami na  półwyspie Melaka 
w Malezjii oraz opracowaniami dotyczącymi kultury Pigmejów z Afryki Central-
nej. A. Vorbichler, Professor Dr. Paul Schebesta SVD: Eine kritische Würdigung 
seines wissenschaftlichen Lebenswerkes, „Anthropos”, 1968, nr 62, s. 665–685; 
P.J. Schebesta, Bei den Urwaldzwergen von Malaya, Leipzig 1927; P.J. Schebesta, 
Bambuti, die Zwerge vom Kongo. Leipzig 1932.
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archbishop. At the end of 1916, Pope Benedict XV released 
Zaleski from his role of apostolic delegate and  appointed 
him as the patriarch of Antioch. The patriarch rendered great 
service to the  mission in India through his efforts aimed 
at the education of the local clergy. He was also known for 
promoting the engagement of the laics in missionary work. 
These endeavors earned him the nickname of “Father of In-
dian clergy” which best reflects his contribution to the pro-
cess of development of the Catholic church in India.

Missionary revival in the interwar period (1914-1939)
After regaining independence, there was significant in-

tensification of missionary activity from Poland. To some 
extent, it was connected with new missionary congregations 
that came to Poland.

Asia was deemed to be very interesting, among other 
specifically missionary areas. Our missionaries obtained 
a few independent church entities on that continent. In 1929, 
the first six members of the Order of Saint Lazarus went to 
China. They began work in Shuntehfu. One year later the Pol-
ish members of the Order of Saint Lazarus took over the area 
of Wenchow. In 1933, they were entrusted with an indepen-
dent Apostolic Prefecture in Shuntehfu, which in 1946 grew 
into the Shuntehfu diocese. The Polish missionaries were ac-
companied by the Sisters of Charity.

China was a  missionary destination also to the  Do-
minicans (they worked in Sychuan until 1953), as well as 
the members of the Society of the Divine Word, Conventual 
Franciscans, Salesians, Franciscan Missionaries of Mary, Ur-
suline and Salesian nuns.

In 1932, Polish Franciscans received an independent Apos-
tolic Prefecture on the Japanese island of Sakhalin. Another 
famous Polish post in the Far East was a parish in Harbin, 
Manchuria. The Sakhalin mission had its roots there.

Undoubtedly, during the interwar period one of the best 
known Polish missionary posts in Asia was the  mission of 
Polish Conventual Franciscans in the Japanese city of Naga-
saki, Japan that was set up by St. Maximillian Kolbe. A  few 
Polish members of the  Society of the  Divine Word also 
worked in Japan. There were missions of Polish oblates in 
Ceylon (Sri Lanka), where 13 monks worked. Polish mission-
aries were also present in India.

On 14 July 1927, the Holy See established the Apostolic Pre-
fecture Broken Hill on the  land that had been entrusted to 
the Polish Jesuits for evangelization. It covered a vast area 
of 518,000 km sq. in Northern Rhodesia. The Polish Jesuits 
made great organizational and personal effort to meet that 
formidable challenge.

jego wkładu w proces dojrzewania Kościoła katolickiego w In-
diach.

Ożywienie misyjne w  okresie międzywojennym (1914–
1939)

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce ożywił się znacznie 
ruch misyjny, do czego przyczyniły się m.in. przybyłe na tereny 
Polski nowe zgromadzenia misyjne. 

Z terenów ściśle misyjnych duże zainteresowanie wzbudzi-
ła Azja, gdzie nasi misjonarze otrzymali kilka samodzielnych 
jednostek kościelnych. W 1929 r. pierwszych sześciu księży la-
zarystów przybyło do Chin. Rozpoczęli pracę w Shuntehfu. Rok 
później polscy lazaryści objęli także okręg Wenchow. W 1933 r. 
lazarystom powierzono samodzielną prefekturę apostol-
skąw Shuntehfu, z której w 1946 r. wyrosła diecezja Shuntehfu. 
U boku polskich misjonarzy pracowały także siostry szarytki. 

Do Chin wyjeżdżali również dominikanie (pracowali w Syczu-
anie do 1953 r.), werbiści, franciszkanie konwentualni, salezja-
nie, franciszkanki misjonarki Maryi, urszulanki i salezjanki.

Samodzielną prefekturę apostolską (1932 r.) w  Karafuto 
na  japońskim Sachalinie otrzymali polscy franciszkanie (ber-
nardyni). Inną słynną polską placówką na Dalekim Wschodzie 
była parafia w Harbinie w Mandżurii. To z niej wyrosła misja 
na Sachalinie.

Jedną z  najbardziej znanych polskich jednostek misyjnych 
w  Azji była w  okresie międzywojennym z  pewnością misja 
polskich franciszkanów konwentualnych w  japońskim Na-
gasaki, założona przez św. Maksymiliana Kolbego. W  Japonii 
pracowało także kilku polskich werbistów. Znane były też mi-
sje polskich oblatów na Cejlonie (Sri Lanka), gdzie pracowało 
13  polskich zakonników. Polscy misjonarze byli także obecni 
w Indiach.

14 lipca 1927  r. Stolica Apostolska utworzyła na  terenie 
powierzonym do  ewangelizacji polskim jezuitom prefektu-
rę apostolską Broken Hill. Obejmowała ona ogromny obszar 
518 000 km2 w Rodezji Północnej. Polscy jezuici podjęli ogrom-
ny wysiłek organizacyjny i personalny, by podołać temu wiel-
kiemu wyzwaniu. 

Polscy misjonarze w Afryce i Azji w okresie powojennym
Po II wojnie światowej rządy komunistyczne na  długie 

lata sparaliżowały działalność zgromadzeń misyjnych oraz 
Papieskich Dzieł Misyjnych. Rzadko zdarzały się wyjazdy 
na misje polskich misjonarzy i misjonarek. W pierwszych la-
tach po wojnie istniała możliwość wyjazdu prawie wyłącz-
nie do  Ameryki Południowej. W  latach 1945–1964 zaledwie 
56 misjonarzy i misjonarek trafiło do Afryki. Rekrutowali się 
oni głównie spośród jezuitów, a misjonarki spośród służeb-
niczek starowiejskich i  ich głównym krajem przeznaczenia 
była Rodezja Północna. Te dwie grupy stanowiły ponad 50% 
wszystkich misjonarzy, którzy w tym czasie rozpoczęli pracę 
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Polish missionaries in Africa and Asia during the post-
war period

After World War II the communist authorities paralyzed 
the activity of missionary congregations and the Pontifical 
Missionary Works for many years. Missions of Polish mission-
aries became rare. In the first post-war years South America 
was nearly the only permitted destination. In the years 1945-
1964 only 56 missionaries went to Africa. The male mission-

aries mainly came 
from the  Jesuit Or-
der, while the female 
missionaries were 
the  Servant Sisters 
of Stara Wieś. They 
usually went to 
Northern Rhodesia. 

These two groups 
constituted more 
than 50 per cent of 
all missionaries who 
took up work in Af-
rica at that time. 
In  Northern Rho-

desia (later Zambia), a highly esteemed person was Father 
Adam Kozłowiecki who was later made cardinal. Among 
lay female missionaries doctor Wanda Błeńska gained wide 
recognition for her over 40-years’ work among the lepers in 
Uganda.

Only in the 1960s, did the Polish missionaries officially re-
sume their missionary work in Asia and Africa. At that time 
the  communist authorities in Poland were striving hard to 
open up the Polish economy to the West. This was accompa-
nied by intensified efforts to improve the image of the coun-
try and its government. Apparently, the change in the policy 
towards missions fitted that context well. Missionary ac-
tivity was undertaken in Indonesia and  India, among other 
countries. The largest groups of Polish missionaries went to 
Indonesia. They included as many as 22 members of the So-
ciety of the  Divine Word and  12 members of the  Order of 
the Sacred and Immaculate Hearts. Father Marian Żelazek, 
a  member of the  Society of the  Divine Word, gained wide 

w Afryce. W Rodezji Północnej – późniejszej Zambii – wielkie 
uznanie uzyskał ks. Adam Kozłowiecki, mianowany później 
kardynałem. Z misjonarek świeckich wielkim uznaniem cie-
szyła się dr Wanda Błeńska, pracująca ponad 40 lat wśród 
trędowatych w Ugandzie.

Dopiero w  latach 60. XX w. polscy misjonarze z  terenów 
Polski oficjalnie wznowili pracę misyjną w Azji i Afryce. Wła-

dze komunistyczne w Polsce dążyły wtedy do jak największe-
go otwarcia gospodarki na Zachód. Towarzyszyły temu coraz 
liczniejsze zabiegi, by poprawić wizerunek kraju i  rządu. Wy-
daje się, iż w ten kontekst należy także wpisać zmianę polityki 
rządu wobec wyjazdów misjonarzy. W Azji rozpoczęto działal-
ność misyjną m.in. w  Indonezji i  Indiach. Najliczniejsze grupy 
polskich misjonarzy wyjechały do Indonezji, gdzie w przeciągu 
pięciu lat znalazło się 22 werbistów i 12 sercanów. W Indiach 
wielkie uznanie zdobył werbista, o. Marian Żelazek, który przez 
długie lata niósł pomoc trędowatym w leprozorium w Puri, nad 
Zatoką Bengalską. W  2002  r. został zgłoszony jako oficjalny 
kandydat do Nagrody Nobla. W pracy wśród trędowatych w In-
diach zasłużyła się także dr Helena Pyz, misjonarka świecka.

W latach 1965–1979 z Polski wyjechało 756 misjonarzy i mi-
sjonarek (438 zakonników, 200 sióstr zakonnych, 112 księży 
fidei donum oraz 6 świeckich). Był to niebywały wzrost w po-
równaniu z  20 powojennymi laty, jak również w  porównaniu 
z dwudziestoleciem międzywojennym. W tym czasie niektóre 

Zdjęcie pamiątkowe po wręczeniu ks. 
kard. Adamowi Kozłowieckiemu tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie (fot. J. Różański)

A picture commemorating awarding 
cardinal Adam Kozłowiecki with the tile 
of the holder of an honorary doctorate 
of the Cardinal Stefan Wyszyński Uni-
versity in Warsaw (picture: J. Różański)
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recognition for his unceasing help to the  lepers in the  lep-
rosarium in Puri on the Bay of Bengal. In 2002, he was an-
nounced as an official candidate for the Nobel Prize. Another 
distinguished carer of the lepers in India was doctor Helena 
Pys, a lay female missionary.

In the years 1965-1979, male and female missionaries to 
the number of 756 left Poland (438 monks, 200 nuns, 112 fi-
dei donum priests and 6 lay persons). It was an incredible rise 
when compared with the 20 postwar years or the  interwar 
period. Some congregations took up more serious mission-
ary works in individual African countries, e.g. the Oblates of 
Immaculate Mary in Cameroon, the Salvatorians in Tanzania, 

the  Pallottines in Rwanda, 
the  Carmelites in Burundi, 
the  members of the  Order 
of the  Sacred and  Immacu-
late Hearts, members of 
the  Order of Saint Lazarus, 
the  Franciscans and  Micha-
elite Fathers in Zaire (Demo-

cratic Republic of Congo). 
Also female religious con-
gregations were engaged 
for the first time in the mis-
sionary work in Africa. They 
were, among others: Sister 
Servants of Silesia and  Mi-

chaelite Sisters in Cameroon, Sisters of St Charles Borromeo 
of Mikołów and Missionaries of the Holy Family in Zambia, 
the Carmelite Sisters in Burundi, Servant Sisters and Pallot-
tine Sisters in Rwanda, Josephite Sisters in Brazzaville, Congo 
and  Mary Immaculate Sisters in Tanzania. The Franciscan 
Missionaries of Mary resumed their work in Africa, too.

Missionary departures reached their highest at the turn of 
the 1990s. Many new religious congregations, as well as fidei 
donum priests, both male and female lay missionaries joined 
that missionary springtime of the second half of the 20th 
century. Most of them went to Africa.

The contribution of Polish missionaries to the develop-
ment of education and healthcare

It should be pointed out that the  origins of the  educa-
tion system were connected with the missions. That com-
mitment to the  development of education resulted from 

zgromadzenia zakonne podjęły większe zobowiązania misyjne 
w poszczególnych krajach Afryki, np. oblaci Maryi Niepokalanej 
w Kamerunie, salwatorianie w Tanzanii, pallotyni w Rwandzie, 
karmelici w  Burundi, sercanie, lazaryści, franciszkanie i  mi-
chalici w Zairze (Demokratyczna Republika Konga). Podobnie 
zgromadzenia żeńskie włączyły się po raz pierwszy do  pracy 
misyjnej w Afryce, np. służebniczki śląskie i michalitki w Ka-
merunie, boromeuszki mikołowskie i  misjonarki św. Rodziny 
w Zambii, karmelitanki w Burundi, służki i pallotynki w Rwan-
dzie, józefitki w Kongo Brazzaville, siostry Maryi Niepokalanej 
w  Tanzanii. W  Afryce ponowiły także pracę polskie francisz-
kanki misjonarki Maryi.

Apogeum wyjazdów polskich misjonarek i  misjonarzy na-
stąpiło na przełomie lat 80. i 90. XX w. Ta nowa wiosna mi-
syjna z II połowy XX w. była udziałem wielu nowych zgroma-
dzeń zakonnych, jak również fideidonistów oraz misjonarek 
i misjonarzy świeckich. Większość z nich wyjeżdżała wówczas 
do Afryki.

Wkład polskich misjonarzy w rozwój szkolnictwa i służ-
by zdrowia

Warto także zaznaczyć, iż w historii ewangelizacji początki 
szkolnictwa wiązały się z misjami. U podstaw tego zaanga-
żowania leżała troska o przekazanie Bożego słowa zapisane-
go w Biblii. Stąd też od początku w zakładaniu misji pojawia-
ła się w budowlach triada: kościół, szkoła, ośrodek zdrowia. 
I bardzo często szkoła poprzedzała pozostałe dwie budowle. 

I tak np. polska misja jezuicka w  Rodezji posiadała po-
czątkowo różne typy szkół. Były to szkoły modlitwy, szkoły 

Szkoła w Kasisi – misji założonej w Zambii 
przez  polskie służebniczki starowiejskie
(fot. J. Różański)

A school in the Kasisi mission founded in Zambia 
by the blue Polish nuns - Służebniczki Starowiej-
skie (picture: J. Różański)
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the intention to communicate God’s words as written down 
in the Bible. Thus, from the very beginning, the established 
missions included a  triad consisting of a  church, school, 
and health center. Very often the school would be the first of 
the three buildings.

Initially, the  Polish Jesuit mission in Rhodesia had dif-
ferent types of schools. They included prayer, elementary, 
central and vocational schools located at missionary posts. 
Over time, the  number of prayer schools decreased, while 
the  number ofelementary schools that offered more than 
just religious education increased. Missionaries were obliged 
to make the rounds of the villages and control the function-
ing of the schools. In 1931, in Broken Hill there were five el-
ementary schools and four Sunday schools, in which 220 chil-
dren learned prayers and church songs. In 1935, there were 
as many as ten elementary schools and two Sunday schools 
with 390 pupils. In  1938, a  single Chikuni mission ran two 
schools and 24 others operated in the surrounding villages. 
They employed 20 certified teachers and 12 catechists. The 
schools taught reading, writing,  geography, history, hygiene, 
biology, carpentry and locksmithing. In the years 1930-1939, 
sixty school buildings were built under the supervision of Fa-
ther Władysław Zabdyr.

Since the  1990s, Polish missionaries have been increas-
ingly engaged as lecturers in higher education, primar-
ily in seminaries. Still, in contemporary times, the greatest 
and best-known work of the Polish missionaries in the field 
of higher education is the academic center of Salvatorians in 
Morogoro, Tanzania.

For centuries, the care of the ill has been one of most im-
portant aspects of nuns’ work. The purpose of missionary 
health care is not to replace specially appointed state institu-
tions. Nonetheless, in many countries the health care system 
developed by Catholic missions in the form of hospitals, out-
patient clinics, health care centers, epidemic interventions, 
etc. has played an important role in the  lives of the  local 
people from the moment it was established. This was due 
to inadequately developed, or in many places practically ab-
sent, state health care systems. Often, the missionary posts 
were and continue to be the only place where people could 
obtain necessary medical assistance. The works of charity 
are as important. They include, among other things, help-
ing the  victims of natural disasters, caring for poor fami-
lies, refugees, the ill and depressed, homeless children, etc. 
The aforementioned involvement of Polish missionaries in 
the work with the  lepers in India, Madagascar and Uganda 
was widely known. Another example of a  major undertak-
ing and achievement by the Servant Sisters of Stara Wieś is 
the Sacred Heart Hospital opened in Katondwe in 1963. To-
day, admittances to that hospital reach 3,000 people, 50 per 
cent of whom are children. The outpatient clinic sees up to 

elementarne, szkoły centralne, usytuowane przy stacjach 
misyjnych, oraz szkoły zawodowe. Liczba szkół modlitwy 
z  czasem malała, a  rosła liczba szkół elementarnych, które 
dawały dzieciom coś więcej niż tylko naukę religii. Obowiąz-
kiem misjonarza były objazdy wiosek i  kontrolowanie dzia-
łalności szkół. W Broken Hill w 1931 r. było pięć szkół podsta-
wowych i cztery szkoły niedzielne, w których uczono modlitw 
i pieśni kościelnych, z 220 dziećmi. W 1935 r. było już dziesięć 
szkół podstawowych i dwie szkoły niedzielne, z 390 dziećmi. 
W 1938 r. w jednej tylko misji Chikuni działały już dwie szkoły, 
a 24 znajdowały się w okolicznych wioskach. Do pracy w nich 
zaangażowano 20 nauczycieli z  dyplomem i  12 katechetów. 
W szkołach tych uczono pisania, czytania, geografii, historii, 
higieny, biologii, stolarstwa i ślusarstwa. W latach 1930–1939 
pod kierownictwem o.  Władysława Zabdyra zbudowano 60 
budynków szkolnych. 

Od lat 90. XX w. polscy misjonarze biorą coraz większy udział 
w kształceniu wyższym, głównie w wyższych seminariach du-
chownych, gdzie pełnią funkcję wykładowców. Współcześnie 
największym jednak i  najbardziej znanym dziełem polskich 
misjonarzy w szkolnictwie wyższym jest ośrodek akademicki 
salwatorianów w Morogoro w Tanzanii.

Dbanie o chorych od wieków jest jednym z ważnych wymia-
rów pracy sióstr zakonnych. Zadaniem misyjnej troski o służbę 
zdrowia nie jest zastępowanie powołanych do tego instytucji 
państwowych, jednak w wielu krajach rozwinięty przez misje 
katolickie system opieki zdrowotnej w  postaci szpitali, przy-
chodni lekarskich, ośrodków zdrowia, interwencji w  przypad-
kach epidemii itp. od początku pełnił istotną funkcję w życiu 
miejscowej ludności. Wpływał na to niedostatecznie rozwinię-
ty państwowy system opieki zdrowotnej, w  wielu miejscach 
w  praktyce nieobecny. Często placówki misyjne pozostawały 
i  nadal pozostają jedynymi ośrodkami, gdzie można uzyskać 
konieczną medyczną pomoc. Istotne są także dzieła miłosier-
dzia, które obejmują m.in. niesienie pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych, opiekę nad biednymi rodzinami, wysiedleńcami, 
chorymi i  załamanymi psychicznie, bezdomnymi dziećmi itp. 
Znane były powszechnie wspominane wcześniej zaangażo-
wania polskich misjonarzy w prace z trędowatymi w  Indiach, 
na Madagaskarze i w Ugandzie. Z  innych przykładów można 
wspomnieć choćby duże przedsięwzięcie i  osiągnięcie sióstr 
służebniczek starowiejskich, które w 1963 r. otworzyły szpital 
Sacred Heart Hospital w Katondwe. Obecnie w szpitalu liczba 
przyjęć w jednym roku sięga 3000, z tego 50% stanowią dzieci. 
W przychodni przyjmuje się do 9000 pacjentów rocznie. Leki 
są wydawane z apteki szpitalnej, ponieważ w okolicy nie ma 
żadnej innej. Znanym i ceniony w Zambii jest także szpital św. 
Łukasza w Mpanshya, prowadzony przez polskie siostry boro-
meuszki. Szpital ma 205 łóżek i zajmuje się chorymi na AIDS. 
Obok niego funkcjonuje także przychodnia lekarska oraz ho-
spicjum z  dziesięcioma łóżkami. W  Rwandzie siostry służki 
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9,000 patients a year. Medicines are dispenced from the hos-
pital pharmacy, as there is no other in the area. A well-known 
and highly regarded health care institution in Zambia is St 
Lukas Hospital in Mpanshya run by the Polish Sisters of St 
Charles Borromeo. The hospital has 205 beds and treats AIDS 
patients. Next to it there is also an outpatient clinic and 10-
bed hospice. In Rwanda, the Servant Sisters of the Blessed 
Virgin Mary run a 30-bed hospital in Burhinyi. There is an-
other 30-bed hospital operating in Butare. In Kenia, in Kyeni 
mission, the  Polish Felician Sisters serve the  hospital with 
150 beds and nine outpatient clinics. Presently, African posts 
run by Polish men and women have over 20 larger hospitals, 

approximately 30 smaller ones and 100 
outpatient clinics.

The contribution of Polish mission-
aries to learning and  development of 
local cultures

Missionary work is closely linked with 
the  necessity to learn the  culture of 
the people among whom the mission-

aries have to work. Gospel preachers 
first need to be observers. They try to 
learn the language, customs and man-
ner of thinking of those among whom 
they preach the Scriptures. In this way 
the  local culture is enriched, popular-
ized and  brought to the  awareness 
of a  larger group of people. These ac-
tivities were particularly important for 
the Polish missionaries in Africa, where 
the  multiplicity of African languages 
was one of the major impediments to 
the  evangelization. That problem was 
faced by the first Polish missionaries at 
the end of the 19th century and begin-
ning of the 20th century, and  it is still 

present today. In order to overcome these difficulties linguis-
tic works were undertaken. Hence, shortly after the begin-
ning of the “Zambezi Mission” Father Aleksander Mohl pre-
pared a grammar of two dialects spoken in the area of Lower 
Zambezi River 3. Father Stanisław Hankiewicz, the  Nyanja 
language expert among the  Polish missionaries, published 

3  A. Mohl, Praktische Grammatik der Bantu-Sprache von Tete und Woer-
terbuch, Krakau 1904.

Najświętszej Maryi Panny prowadzą w Burhinyi szpital na 30 
łóżek. W Butare istnieje szpital na 30 łóżek. W Kenii w misji 
Kyeni polskie felicjanki objęły obsługą szpital na  150 łóżek 
i dziewięć przychodni. W placówkach prowadzonych przez pol-
skich misjonarzy i misjonarki w Afryce obecnie istnieje ponad 
20 większych szpitali, ok. 30 mniejszych oraz 100 przychodni 
lekarskich.

Wkład polskich misjonarzy w poznawanie i rozwój miej-
scowych kultur

Z pracą misyjną łączy się ściśle konieczność poznania kul-
tury ludu, wśród których przyszło pracować misjonarzom. 
Niosący Ewangelię 
musi być najpierw ob-
serwatorem. Stara się 
poznać język, histo-
rię, zwyczaje i  sposób 
myślenia tych, którym 
przekazuje Ewange-
lię. To owocuje wzbo-
gaceniem miejscowej 

kultury, a  także jej 
upowszechnieniem, 
włączeniem do  świa-
domości większej 
grupy ludzi. Działania 
te w  historii polskich 
misjonarzy dały znać 
szczególnie w Afryce, 
gdzie problem wielo-
ści języków afrykań-
skich był od początku 
istnienia misji jednym 
z  istotnych utrudnień 
w ewangelizacji. Z tym 
kłopotem stykali się 
pierwsi polscy misjona-
rze z  końca XIX i  początku XX w., ale dotyczy on także tych 
współczesnych. Sposobem na  przezwyciężenie tych przeciw-
ności było prowadzenie prac językoznawczych. I  tak np. tuż 
po rozpoczęciu Misji Zambezi o.  Aleksander Mohl w  krótkim 
czasie opracował gramatykę dwóch dialektów znad dolnej Za-
mbezi3. Znawcą języka nyanja wśród polskich misjonarzy był 

3  A. Mohl, Praktische Grammatik der Bantu-Sprache von Tete und Woerter-
buch, Krakau 1904.

Początek Ewangelii według św. Mateusza 
z tłumaczenia Nowego Testamentu 
na język gidar, dokonanego przez polskich 
oblatów (prawa autorskie J. Różański)

The beginning of the Gospel According to Mathew with a trans-
lation of the New Testament to the Gidar language by Polish 
oblates (copyright: J. Różański)

5

Evangile va na ma Matthieu Senido

Uwa na Uwa na Uwa na Uwa na Uwa na YYYYYezu may gala assan win wina.ezu may gala assan win wina.ezu may gala assan win wina.ezu may gala assan win wina.ezu may gala assan win wina.

Dihi$giðin Dihi$giðin Dihi$giðin Dihi$giðin Dihi$giðin YYYYYezu.ezu.ezu.ezu.ezu.

|| Lc 3,23-38|| Lc 3,23-38|| Lc 3,23-38|| Lc 3,23-38|| Lc 3,23-38

1.1.1.1.1.1 

Madaha na Yezu Kristu, wátán David, wátán Abraham: 
2 

Abraham

dásðuw Isaac, Isaac dásðuw Jacob, Jacob dásðuw Juda dit milmi$giðni, 
3 

Juda

dásðuw Pharès may Zara, dát Thamar, Pharès dásðuw Esrom, Esrom dásðuw

Aram, 
4 

Aram dásðuwAminadab, Aminadab dásðuw Naasson, Naasson dásðuw

Salmon, 
5 

Salmon dásðuw Booz, dát Rahab, Booz dásðuw Jobed, dát Ruth, Jobed

dásðuw Jessé, 
6 

Jésse dásðuw máliy David.

David dásðuw Salomon, dát guluk na Urie, 
7 

Salomon dásðuw Roboam,

Roboam dásðuw Abia, Abia dásðuw Asa, 
8 

Asa dásðuw Josaphat, Josaphat

dásðuw Joram, Joram dásðuw Ozias, 
9 

Ozias dásðuw Joatham, Joatham dásðuw

Achaz, Achaz dásðuw Ezéchias, 
10 

Ezéchias dásðuw Manassé, Manassé dásðuw

Amon, Amon dásðuw Josias, 
11 

Josias dásðuw Jéchonias dit milmi$giðni; gala

edewkenin ðiy a Babylone.

12 

Sáza máke ðiy a Babylone, Jéchonias dásðuw Salathiel, Salathiel dásðuw

Zorobabel, 
13 

Zorobabel dásðuw Abioud, Abioud dásðuw Eliakim, Eliakim

dásðuw Azor, 
14 

Azor dásðuw Sadok, Sadok dásðuw Akhim, Akhim dásðuw

Elioud, 
15 

Elioud dásðuw Eléazar, Eléazar dásðuw Matthan, Matthan dásðuw

Jacob, 
16 

Jacob dásðuw Joseph, zilit Marie, akán tuwa Yezu an adawiya$ Kristu.

17 

Sapgán madaha pak kan na: sáza Abraham ha’a gap David, madaha klaw

kin poðo; sáza David ha’a gap máke ðiy a Babylone, madaha klaw kin poðo,

sáza máke ðiy a Babylone ha’a gap Kristu, madaha klaw kin poðo.

YYYYYezu asáðák azat $gbuââo Mariya.ezu asáðák azat $gbuââo Mariya.ezu asáðák azat $gbuââo Mariya.ezu asáðák azat $gbuââo Mariya.ezu asáðák azat $gbuââo Mariya.

18 

Tive an másðuw Yezu na ya$ka. Joseph dádawkayát Marie, mani: kan na

tak dáâál ássuwa$ matak âa, táðiyák daway klaza Ze$gile Senido. 
19 

Joseph,

zilta, ðáf zázay i, dá$gál ássak akat appaka âa, atawanák ka râahát maðama.
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o. Stanisław Hankiewicz, który wydał m.in. gramatykę tego 
języka oraz tłumaczenia pieśni i  katechizmu. Co ciekawe, 
część przekładów pochodziła z języka i tradycji polskiej4. Na 
specjalną uwagę zasługują prace o. Jana Spendela, który wy-
dał m.in. pierwszy katechizm w  języku lenje. Wydawnictwa 
w języku bemba przygotowali także o. Stanisław Siemieński 
i o. Andrzej Piróg. Ten ostatni opublikował instrukcje chrzciel-
ne w języku nyanja. Polscy jezuici wydali jeszcze kilka innych 
książek w miejscowych językach, w tym tłumaczenie Ewan-
gelii na język lenje, będące dziełem o. Jana Spendela.

Te jezuickie tradycje przekładów i  pracy nad miejscowym 
językiem podjął później w Zambii także ks. Andrzej Halemba, 
fideidonista z  diecezji katowickiej, który zajął się publikacja-
mi związanymi z językiem i kulturą mambwe. Warto przy tym 
zaznaczyć, iż były to pierwsze opracowania poświęcone temu 
językowi5. Wartościowe były także wydawnictwa polskich ob-
latów w  języku daba i  gidar. Na uwagę zasługuje zwłaszcza 
wydanie kompletu czytań mszalnych na niedziele i święta oraz 
wydanie Nowego Testamentu w języku gidar. 

W tłumaczenia ksiąg liturgicznych, dokumentów Kościoła 
i dokumentów zakonnych na język suahili włączyli się francisz-
kanie i salwatorianie z Tanzanii, a także pallotyni w Rwandzie 
(kinyarwanda), fideidoniści w Namibii (kwangali) oraz w RPA 
(setswana).

Słowo drukowane upowszechniane było także przez polskich 
misjonarzy w założonych i prowadzonych przez nich drukarniach 
i wydawnictwach. Polscy bracia mieli znaczny wkład w założe-
nie i prowadzenie drukarni w Mariannhill w Afryce Południowej. 
Te stare tradycje drukarskie kontynuowały od 1955 r. polskie kla-
werianki, pracując w dobrze działającej drukarni i wydawnictwie 
Marianum Press, gdzie ukazały się liczne publikacje w językach 
rodzimych. Natomiast polscy franciszkanie konwentualni mieli 
znaczny wkład w funkcjonowanie i rozwój wydawnictwa i dru-
karni Mission Press w Zambii. Działalność drukarską i wydawni-
czą rozwinęli także polscy pallotyni w Rwandzie. 

Wyjazdy polskich misjonarzy sprawiły, że w  prasie kato-
lickiej – i  nie tylko katolickiej – pojawiało się wiele informa-
cji o  dalekich kulturach, misjach i  misjonarzach. Wygłaszano 

4  S. Hankiewicz, Praktyczna gramatyka języka nyanja, jednego z najważniej-
szych narzeczy bantyjskich w Południowej Afryce, Kraków 1928; idem, Fyewo fya 
Lesa. Sermones Dei, seu parvus catechismus in lingua Lala, Kraków 1925; idem, 
Ulem wa Virgo Maria, Cracow 1926 [przekład Godzinek o NMP oraz pieśni ko-
ścielnych na język nyanja]; idem, Sansi la ana a Mulungu, Roma 1927 [śpiewnik 
w nyanja z melodiami polskimi].

5  Wydane w 1991 r. tłumaczenie Nowego Testamentu (Mission Press) oraz 
w 1994 r. słownik mambwe-angielski (Mission Press, Ndola 1994). A następnie: 
A. Halemba, Mambwe Folk-tales (mambwe version), Warsaw 2005; idem, Mam-
bwe Folk-tales (english version), Warsaw 2005; idem, Religious and ethical values 
in  the  proverbs of  the  Mambwe people (Zambia) – part II (Proverbs), Warsaw 
2005 (tekst w jęz. mambwe i angielskim); A. Halemba, D.D. Simungala, English-
-Mambwe Dictionary and Mambwe Grammar, Mambwe – Mysłowice Brzęczko-
wice 2007.

the  grammar of that language as well as translations of 
songs and catechism. What is interesting, some of the trans-
lations came from the Polish language and tradition 4. 

Particularly noteworthy are the works of Father Jan Spen-
del, who published the first catechism in the Lenye language 
as well as other works. Publications in Bemba language were 
prepared by Father Stanisław Siemieński and  Father An-
drzej Piróg. The latter also published baptizing instructions 
in the  Nyanja language. Polish Jesuits issued several other 
books in the local languages, including Father Jan Spendel’s 
translation of the Scriptures into the Lenye language.

That Jesuit tradition of translation and  study of a  local 
language was later continued to by Father Andrzej Halem-
ba, a  fidei donum priest from the  Katowice diocese who 
worked on the  publications connected with the  Mambwe 
language and  culture. It should be pointed out that these 
were the  first studies devoted to that language5. Besides 
this, the publications of the Polish Oblates in Daba and Gi-
dar languages are also of value. Especially noteworthy was 
the edition including the complete Sunday and holiday mass 
readings and the publication of the New Testament in the Gi-
dar language.

Translation of liturgical books as well as Church and mo-
nastic documents was undertaken by the  Franciscans 
and the Salvatorians in Tanzania, the Pallottines in Rwanda 
(kinyarwanda), fidei donum priests in Nambia (kwangali) 
and the Republic of South Africa RPA (setswana).

The printed word was also popularized by the  Polish 
missionaries in printing shops and publishing houses that 
they established. The Polish brothers contributed greatly to 
the founding and running of a printing house in Mariannhill 
in South Africa. These old printing traditions have been 
continued from 1955 by the Polish Sisters of St Peter Claver 
who work in a  prospering printing and  publishing house 
Marianum Press that has issued numerous publications in 
local languages. Polish Conventual Franciscans supported 
the functioning and development of a printing and publish-

4  S. Hankiewicz, Praktyczna gramatyka języka nyanja jednego z najważ-
niejszych narzeczy bantyjskich w Południowej Afryce, Kraków 1928; idem, Fy-
ewo fya Lesa. Sermones Dei, seu parvus catechismus in lingua Lala, Kraków 
1925; idem, Ulem wa Virgo Maria, Cracow 1926 [translation of the prayers 
about Saint Mary and church songs into nyanja language]; idem, Sansi la ana 
a Mulungu, Roma 1927 [songbook in nyanja with Polish melodies].

5  Translation of the New Testament published in 1991 (Mission Press) and 
Mambwe-English dictionary issued in 1994 (Mission Press, Ndola 1994). Fol-
lowed by: A. Halemba, Mambwe Folk-tales (mambwe version), Warsaw 2005; 
idem, Mambwe Folk-tales (english version), Warsaw 2005; idem, Religious and 
ethical values in the proverbs of the Mambwe people (Zambia) – part II (Pro-
verbs), Warsaw 2005 (in Mambwe and English language); A. Halemba, D.D. 
Simungala, English-Mambwe Dictionary and Mambwe Grammar, Mambwe – 
Mysłowice Brzęczkowice 2007.
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ing house Mission Press w Zambia. A printing and publish-
ing activity was also developed by the Polish Pallotines in 
Rwanda.

Owing to the trips of the Polish missionaries, the Catho-
lic and  non-Catholic press abounded with information on 
far-away cultures, missions and missionaries. Also, a lot of 
missionary lectures were given. In the middle of the 20th 
century the  missionaries pioneered the  establishment of 
the so-called “missionary museums”.

At present, more than 2,000 Polish male and female mis-
sionaries conduct their missionary activity in the countries 
of the South. Due to the decreasing number of missionar-
ies from Western Europe and appreciation of the work of 
the Polish missionaries, more and more of them have been 
taking over diverse supervisory duties in religious congre-
gations and African dioceses since the1990s. The above is 
manifested by a group of more than ten Polish bishops who 
served or continue to serve in the countries of the South.

także wiele prelekcji misyjnych. W połowie XX w. misjonarze 
werbiści stali się też pionierami w  zakładaniu tzw. muzeów 
misyjnych. 

Obecnie w  krajach Południa działalność misyjna prowadzi 
ponad 2000 polskich misjonarzy i  misjonarek. Ze względu 
na zmniejszanie się liczby misjonarzy z Europy Zachodniej, jak 
również ze względu na docenienie pracy polskich misjonarzy, 
od lat 90. XX w. coraz większa ich liczba przejmuje różnego 
rodzaju obowiązki kierownicze w  zgromadzeniach zakonnych 
i  afrykańskich diecezjach. Świadczy o  tym grupa kilkunastu 
polskich biskupów, którzy pełnili i pełnią swoją posługę w kra-
jach Południa.
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S’il on considère les missions d’une manière de la fin du XX siècle on peut dire que le premier missionnaire polonais connu 
était Benedictus Polonus, un franciscain de la ville de Wroclaw. En 1245 il a participé à la mission de la part du pape Innocent 
IV auprès de khan des Mongols, Güyük, à Karakorum (Asie Centrale). Plus tard on retrouve des traces des missions polonaises 
au XVII siècle, quand les carmes déchaux ont demandé le roi de Pologne d’assurer un protectorat sur les missions à la Perse. 
Au XVII les jésuites polonais ont participé aux missions en Chine et au Japon et les carmes polonais aux missions aux Indes. 

À la fin du XIX siècle des prêtres et des religieuses polonais ont commencé à travailler parmi les émigrés polonais en Amé-
rique du Nord et du Sud et aussi parmi les Indiens. En même temps le nombre des missions africaines accroît, principalement 
en Afrique du Sud (la mission de Mariannhill et une mission des jésuites en Zambézie). Pendant la période d’entre-deux-
guerres le terrain de travail des missionaires polonais est encore plus grand. Mais après la fin de la deuxième guerre mondiale 
et pendant les 20 années suivantes c’est le temps de stagnation. On a repris des activités missionnaires à la fin des années 
60 avec un apogée à la fin des années 80 et au début des années 90. C’était une nouvelle „onde” des missionnaires polonais 
dont la présence à l’église africaine a été bien marquée par leur nombre et leur engagement. Les missionnaires polonais ont 
contribué au dévelopment de l’enseignement et des soins médicales et aussi à une connaissance des cultures locales. Actuel-
lement il y a plus de 2000 des missionnaires polonais qui travaillent à l’étranger.
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PL ANG

From Staś Tarkowski to Ania Ostrowska. The exoticism 
in Polish adventure literature as the background for the es-
capades of fictional characters in the context of a  changing 
reality.

What is an okapi? There was a time when every other el-
ementary school student knew the answer to this question 
(it is a smaller relative of the giraffe). And without any doubt 
they were able to say who discovered this animal – it was 
Tomek Wilmowski!

Any young person who, in the 1960s and 1970s, was 
gripped by the travel adventures of a  Warsaw boy, as de-
scribed by Alfred Szklarski, also knew that Australian dogs 
were called dingos, headhunters lived in New Guinea, a me-
teorite had exploded over Siberia and the jungle at the foot of 
the Andes was inhabited by the dangerous Jivaro Indians. No 
one was surprised by this. The parents and even grandparents 
of young people of the time were well aware that the largest 
African tree is called a baobab and that one should beware 

NOT JUST 
TOMEK 
WILMOWSKI

Magister politologii, asystent w Muzeum Miejskim w Żorach. Autor, współ-
autor, współredaktor publikacji poświęconych historii Żor i Górnego Śląska: 
Insygnia miasta Żory, Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci, Leksykon Żorski, 
Historia miasta ogniem znaczona.

Od Stasia Tarkowskiego do  Ani Ostrowskiej. Egzotyka 
w polskiej literaturze przygodowej jako tło przygód fikcyjnych 
bohaterów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. 

Co to jest okapi? Był czas, że odpowiedź na to pytanie (mniej-
szy krewniak żyrafy) znało co drugie dziecko w podstawówce. 
No i bez wahania mogło powiedzieć, kto to zwierzę odkrył – To-
mek Wilmowski!

Każdy młody człowiek, którego w latach 60. i 70. XX w. wcią-
gnęły podróżnicze przygody młodego warszawiaka, opisywane 
przez Alfreda Szklarskiego, wiedział zresztą znacznie więcej: 
o  tym, że australijskie psy nazywają się dingo, że łowcy głów 
żyją na Nowej Gwinei, nad Syberią wybuchł meteoryt, a w dżun-
gli u podnóża Andów żyją groźni Indianie Jivaro. Nikogo to nie 
dziwiło. Rodzice, a  nawet dziadkowie ówczesnej młodzieży, 
choć większość z nich nigdy nie odwiedziła Czarnego Lądu, z ko-
lei znakomicie zdawali sobie sprawę, że największe afrykańskie 
drzewo zwie się baobab, a muchy tse-tse należy się wystrzegać. 
W końcu każdy z nich pamiętał, co Staś Tarkowski opowiadał 

NIE TYLKO 
TOMEK 
WILMOWSKI

Tomasz Górecki
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tsetse flies, even though the majority of them had never vis-
ited the Black Land. After all, each of them knew the stories 
told by Staś Tarkowski to little Nell. Television (when it came 
into use) did not show BBC nature documentaries and few 
individuals could afford to see far-off lands. And yet, exotic 
countries did penetrate the awareness of subsequent gen-
erations of Poles thanks to reading stories of the adventures 
of fictional characters who actually toured the world only 
in the imagination of the authors.

Kipling in Polish.
It all started with Henryk Sienkiewicz. Wick-

edly named by Witold Gombrowicz a “first-league 
second-league writer”, he conquered the imagina-
tion of his fellow countrymen after the  publica-

tion of three volumes of his “Trilogy”, “Krzyżacy” 
[The Teutonic Knights] and “Quo vadis”. “W pusty-
ni i w  puszczy”1 [In desert and wilderness] was 
the most popular Christmas gift in 1911. The con-
tent of the  novel was not surprising. Much alike 
Sienkiewicz’s earlier best-sellers, the  novel was 
published in installments in many magazines in 

all the  three annexed territories, and even in the  “Dziennik 
Chicagowski” of the Polish community in Chicago. What set 
“W pustyni i w puszczy” apart from the other novels of Hen-
ryk Sienkiewicz was the  fact that he chose two children as 
the main characters of his story. Staś Tarkowski, a 14-year-old 
Pole (although born in Egypt), every inch a young gentleman 
and the  son of an insurgent, of course, and Nell Rawlison, 
a  little 8-year-old English girl. Entangled in the events con-
nected with anti-Egyptian uprising of Mahdi in Sudan, they 
were captured by Mahdi’s agents in order to be exchanged for 
the wife and children of one of the uprising’s commanders, 
taken deep into the  land of Sudan, farther than Khartoum. 
They did not only have to flee captivity, but return to civiliza-
tion through parts of Africa as yet unknown to the Europeans.

The territories crossed by the children, who had been kid-
napped by the Mahdists, were partially known to Sienkiewicz. 
In 1890 the writer toured around north Egypt and British East 
Africa. A collection of letters printed in Polish magazines un-
der the title “Listy z Afryki”2 [Letters from Africa] was inspired 
by that trip. However, he did not visit Sudan which was still, 
at that time, controlled by the Mahdists, as they did not have 

1  H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1911
2  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, http://www.sienkiewicz.ovh.org/index.

htm (access 28.07.2015).

małej Nel. W telewizji (gdy już się pojawiła) nie było przyrodni-
czych filmów BBC, a na to, by dalekie krainy zobaczyć na własne 
oczy, pozwolić sobie mogły tylko jednostki. Egzotyczne kraje 
wdzierały się jednak do świadomości kolejnych pokoleń Polaków 
dzięki lekturom przygód książkowych bohaterów, którzy tak na-
prawdę wędrowali po świecie jedynie w wyobraźni ich autorów. 

Kipling po polsku
Zaczęło się od Henryka Sienkiewicza. Ten, jak go później 

złośliwie określił Witold Gombrowicz, „pierwszorzędny pisarz 
drugorzędny”, po raz kolejny, po wydaniu 
trzech tomów Trylogii, Krzyżaków i  Quo 
vadis, zawładnął wyobraźnią rodaków. 
W  pustyni i  w puszczy1 była najlepiej 
sprzedającym się prezentem pod choinkę 

w  1911  r. Treść powieści nie była niespo-
dzianką. Podobnie jak wcześniejsze be-
stsellery Sienkiewicza, także ten był pu-
blikowany w odcinkach w wielu pismach, 
we wszystkich trzech zaborach, a nawet 
w polonijnym „Dzienniku Chicagowskim”. 
To, co różniło W  pustyni i  w puszczy od 
innych powieści autora Potopu, to to, że głównymi bohaterami 
swej historii zrobił dwójkę dzieci. Staś Tarkowski – 14-letni Polak 
(aczkolwiek urodzony w Egipcie), młody dżentelmen w każdym 
calu, syn, jakżeby inaczej, powstańca, i  mała ośmioletnia An-
gielka – Nel Rawlison. Wplątani w wydarzenia związane z anty-
egipskim powstaniem Mahdiego w Sudanie; porwani przez jego 
agentów, z zamiarem wymiany za żonę i dzieci jednego z po-
wstańczych dowódców; wywiezieni w głąb Sudanu aż za Char-
tum; musieli nie tylko uciec z niewoli, ale dotrzeć z powrotem 
do cywilizacji, zagłębiając się w nieznane jeszcze Europejczykom 
części Afryki. 

Tereny, po których poruszały się porwane przez mahdystów 
dzieci, były częściowo znane Sienkiewiczowi. W  1890  r. pisarz 
zwiedził zarówno północny Egipt, jak i Brytyjską Afrykę Wschod-
nią. Owocem tej podróży był zresztą zbiór korespondencji dru-
kowany w polskich pismach jako Listy z Afryki2. Nie był jedynie 
w Sudanie, który w owym czasie był jeszcze we władaniu mah-
dystów, którzy, podobnie jak ich dzisiejsi następcy – ekstremiści 
islamscy – nie pałali szczególną miłością do turystów. Od wizy-
ty w Afryce do napisania W pustyni i w puszczy minęło 20 lat. 
Sienkiewicz dość długo nosił się z jej napisaniem, choć jej zarys 

1  H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1911
2  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, http://www.sienkiewicz.ovh.org/index.htm 

(dostęp: 28.07.2015).
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H. Sienkiewicz, W Pustyni i w puszczy, PIW publishing house, 
illustrations Szymon Kobyliński
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a particularly positive attitude towards tourists, similarly to 
their contemporary successors, i.e. Islamists. Twenty years 
had passed from the author’s visit to Africa before he wrote 
“W pustyni i w puszczy”. Sienkiewicz had intended to write 
the novel for quite some time, he even presented its outline in 
one of his letters to friends: “There will be a Polish boy, an Eng-
lish girl and, besides, there will be the Bedouins, Arabs, canni-
bal Negroes, not to mention elephants, crocodiles, lions, hippo-
potami, etc.,” he wrote, adding that his adventure novel would 
be entitled “The adventures of two children in central Africa”3. 
The fact that Sienkiewicz stayed for rather a  long time in 
the area where the action of his novel is set makes it some 
kind of a “travel brochure”. One literary scholar counted that 
the author included almost 150 species of plants and animals 
and presented detailed information on climate and illnesses 
prevailing in that region4 in his book. The latter were described 
by Sienkiewicz based on his personal experience. During his 
trip to Kenia he fell ill with malaria and cured himself with qui-
nine, just like the character Nell in his novel5. Everything was 
in line with the most current status of natural science and 
geographical knowledge at the beginning of the 20th century. 
Obviously, even the best guide or travel report from Africa 
would not be so overwhelmingly successful without a  lively 
and adventurous plot. Here Sienkiewicz was a master. Read-
ers were enraptured by the adventures of the brave Staś and 
did not mind reading a story of capture that had been served 
up by the author before in “Trilogy” and “Krzyżacy”. It should 
be added that Nell, just like the  majority of other female 
characters created by Sienkiewicz, is just a background figure 
for her knight and savior Staś. The character, whose real-life 
model was 9-year-old Wanda Ulanowska, did nothing that 
would be considered improper for a little and well-mannered 
girl in such a situation: she got sick, fell into traps and gazed 
with admiration at her older friend.

Sienkiewicz’s descriptions of the indigenous peoples 
of Egypt, Sudan and Sub-Saharan Africa are written from 
the perspective of a European. It was the outlook of a colo-
nizer, a  proponent of progress and civilization in that area. 
At that time his descriptions of the army of fanatic Mah-
dists and  his patronizing attitude to black-skinned charac-
ters were received unquestioningly. Later it was objected to: 
Sienkiewicz was criticized for introducing unfair stereotypes 
of Africans into social consciousness (the famous “Kali’s men-
tality”) and for portraying the Arabs who fought for indepen-
dence as violent zealots. Marian Brandys, who visited Sudan 

3  W. Kot, W pustyni i w puszczy – prawda i legenda G&P Oficyna Wydaw-
nicza Poznań, Poznań 2001,: passim.

4  Ibidem,
5  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, list XXII, http://www.sienkiewicz.ovh.

org/05/22.html, (access 28.07.2015).

przedstawiał znajomym w jednym ze swych listów: Będzie tam 
występował chłopiec Polak, dziewczynka Angielka, a prócz tego 
Beduini, Arabowie, Murzyni – ludożercy, nie licząc słoni, kroko-
dylów, lwów, hipopotamów etc. – pisał, informując jednocze-
śnie, że jego podróżnicza powieść nosić będzie tytuł Przygody 
dwojga dzieci w środkowej Afryce3. To, że Sienkiewicz osobiście 
dłuższy czas spędził w okolicach, gdzie rozgrywa się jego po-
wieść, sprawia, że można ją czytać jako swego rodzaju „folder 
turystyczny”. Ktoś z badaczy literatury policzył, że autor opi-
suje w niej prawie 150 gatunków roślin i zwierząt, podaje też 
dokładne informacje o klimacie i panujących tam chorobach4. 
O  tych ostatnich Sienkiewicz także pisał z autopsji. W cza-
sie wyprawy do Kenii nabawił się malarii i leczył się chininą, 
podobnie jak powieściowa Nel5. Wszystko zgodnie z najnow-
szym stanem wiedzy przyrodniczo-geograficznej z początku 
XX w. Oczywiście najlepszy nawet przewodnik czy nawet 
podróżnicza relacja z Afryki nie odniosłyby tak oszałamiają-
cego czytelniczego sukcesu, gdyby nie wartka, awanturnicza 
fabuła. W tym jednak Sienkiewicz był mistrzem i czytelnicy 
zachwycili się przygodami dzielnego Stasia, nie zauważając, 
że po raz kolejny czytają historię porwania, czyli wątek, który 
pisarz zaserwował im już nieraz i w Trylogii, i w Krzyżakach. 
Warto dodać, że jak większość sienkiewiczowskich kobiet, 
Nel jest tylko tłem dla swego rycerza i  wybawcy – Stasia. 
Postać, której żywym pierwowzorem była dziewięcioletnia 
Wanda Ulanowska, nie robiła nic więcej niż małej i  dobrze 
wychowanej dziewczynce w  takiej sytuacji przystało: cho-
rowała, wpadała w pułapki i wpatrywała się z uwielbieniem 
w swego starszego kolegę. 

Sienkiewicz, opisując ludność tubylczą Egiptu i Sudanu, czy 
też Afryki Subsaharyjskiej, spogląda na nią z perspektywy Eu-
ropejczyka. Było to spojrzenie kolonizatora, krzewiciela na tych 
terenach postępu i cywilizacji. W tamtych latach zarówno jego 
opis armii fanatycznych mahdystów, jak i  protekcjonalny sto-
sunek do murzyńskich bohaterów powieści przyjmowano bez-
krytycznie. W  późniejszych czasach Sienkiewiczowi czynić się 
z tego będzie zarzuty; raz – że wprowadził do polskiej świado-
mości społecznej krzywdzące Afrykańczyków stereotypy (owa 
słynna „mentalność Kalego”), dwa – że z walczących o wolność 
Arabów zrobił wściekłych fanatyków. Marian Brandys, który od-
wiedził Sudan w 1956 r., skarżył się potem w swym reportażu 
Śladami Stasia i Nel, że musiał łgać w żywe oczy tamtejszym 
urzędnikom, opisując, jak to dzięki Sienkiewiczowi wszyscy 
w Polsce znają i kochają Mahdiego6.

3 W. Kot, W pustyni i w puszczy – prawda i legenda, G&P Oficyna Wydawnicza 
Poznań, Poznań 2001, passim.

4 Ibidem. 
5 H. Sienkiewicz, Listy z  Afryki, list XXII, http://www.sienkiewicz.ovh.

org/05/22.html (dostęp: 28.07.2015).
6 M. Brandys, Śladami Stasia i Nel, Warszawa 1995, s. 80.
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in  1956, complained in his reportage “Śladami Stasia i Nel” 
(“In the tracks of Staś and Nell”) that he had to tell barefaced 
lies to Sudanese officials telling them that thanks to Sienkie-
wicz everyone in Poland knows and loves the Mahdi6.

Indeed, the  description of activities of the British Impe-
rium that is presented in the novel could as well be ascribed 
to Rudyard Kipling. According to Sienkiewicz, that “Eng-
land”, as the book reads, which will sooner or later introduce 
order in the territories occupied by the Mahdis7, guarantees 
safety and propitiousness of this land in the future. None-
theless, the  father of Staś Tarkowski, a  former participant 
of the January Uprising, sees no similarities between the re-
volt of the Mahdis and his fight for independence. However, 
from a distance, it seems difficult to expect from Sienkiewicz 
a  more in-depth reflection on the colonialism after a  few 
months’ safari. He did not encounter anything that resem-
bled the experiences described by Joseph Conrad in his Heart 
of Darkness8. Looking at the feats of ideological successors of 
the Mahdi Uprising, that is the fighters of the Islamic state, 
many will wonder whether Sienkiewicz’s descriptions were 
not closer to the  truth than later claims of brave national 
and liberation movement9.

The brave and unblemished Polish team
Anyhow, for several decades “W pustyni i w puszczy” 

remained the most popular adventure travel novel. It was 
included in the canon of required reading and, whatever 
the  critics say, Sienkiewicz’s notions of Africa continued to 
shape the awareness of his readers. To adventure literature 
enthusiasts the book had one flaw: it had no sequel. The ad-
ventures of Tarzan, also published in Poland, stretched to 
twenty volumes, ten of which were translated into Polish10, 
whereas in “W pustyni i w puszczy” only one. Staś Tarkowski 
shoots from a hunting rifle and, what is worse, looking from 
the  perspective of Communist Poland, he aims at wrong 
people. Nature abhors a  vacuum, also in case of literature. 
Thus, in 1957 a successor worthy of Staś Tarkowski came on to 
the scene. Poland got to know Tomasz Wilmowski who set 
off on his first expedition at the same age as Staś. Yet, he did 
not go to the Black Land but instead to Australia.

Alfred Szklarski, the author of a series of adventure books 
with Wilmowski as the main character, led an interesting life 
himself. Born in the United States, in 1926 he re-emigrated to 
Poland at the age of 14. He took part in the Warsaw Uprising. 

6 M. Brandys, Śladami Stasia i Nel, Warszawa 1995, p.80.
7 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1965, p.385.
8 J. Conrad, Jądro ciemności, http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/con-

rad-jadro-ciemnosci.pdf , p. 6 (access 28.07.2015).
9 J. Pajewski, Historia Powszechna 1871-1918, Warszawa 1971, p. 214.
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs (access 28.07.2015).

Istotnie, zaprezentowany w powieści opis działań imperium 
brytyjskiego równie dobrze można by przypisać Rudyardowi Ki-
plingowi. Owa „Anglia”, która – jak czytamy – prędzej czy póź-
niej zaprowadzi porządek na  opanowanych przez mahdystów 
terenach7, jest dla Sienkiewicza gwarancją bezpieczeństwa 
i przyszłej pomyślności tych ziem. Ojciec Stasia Tarkowskiego, 
były powstaniec styczniowy, bynajmniej nie widzi podobieństwa 
między rewoltą mahdystów a własną walką o wolność. Patrząc 
z  dystansu, można jednak stwierdzić, że trudno wymagać od 
Sienkiewicza, by się zdobył na głębszą refleksję na temat ko-
lonializmu po kilkumiesięcznym pobycie na safari. Nie zetknął 
się tam z  niczym, co przypominałoby doświadczenia opisane 
przez Conrada w Jądrze ciemności8. Patrząc zaś dziś na wyczyny 
ideowych spadkobierców powstania Mahdiego, czyli bojowni-
ków państwa islamskiego, spora część z nas zastanowi się, czy 
przypadkiem opis Sienkiewicza nie był jednak bardziej zbliżony 
do prawdy niż późniejsze stwierdzenia o dzielnym ruchu narodo-
wowyzwoleńczym9.

Dzielna drużyna Polaków bez skazy
Tak czy inaczej, przez kilkadziesiąt lat W pustyni i w puszczy 

było najpopularniejszą polską powieścią przygodowo-podróżni-
czą, weszło do kanonu lektur szkolnych i  cokolwiek  mówiliby 
o niej krytycy, wyobrażenia Sienkiewicza o Afryce dalej kształ-
towały świadomość czytelników. Dla miłośników literatury 
przygodowej książka miała jednak zasadniczą wadę: nie było jej 
dalszego ciągu. Przygody wydawanego także w Polsce Tarzana 
to 24 tomy, z których dziesięć przetłumaczono na język polski10. 
A tu zaledwie jeden Staś Tarkowski ze sztucera wali…, w dodat-
ku, patrząc na to z peerelowskiej perspektywy, wali nie do tych, 
co trzeba. Natura w  żadnym wypadku, także literackim, nie 
znosi próżni. W 1957 r. pojawił się więc godny następca Stasia 
Tarkowskiego. Polska poznała Tomasza Wilmowskiego, który 
będąc w tym samym wieku co Staś, wyruszył na swą pierwszą 
wyprawę. Nie był to jednak Czarny Ląd, ale Australia.

Alfred Szklarski, który stworzył cały cykl podróżniczych ksią-
żek z Wilmowskim w roli głównej, sam miał ciekawy życiorys. 
Urodzony w Stanach Zjednoczonych, do Polski jako reemigrant 
przyjechał w 1926 r. w wieku 14 lat. Uczestniczył w powstaniu 
warszawskim, a po wojnie odsiedział wyrok więzienia za kola-
borację z Niemcami, ponieważ pisał do wydawanych przez nich 
polskojęzycznych wydawnictw. Do dziś nie wyjaśniono osta-
tecznie, czy robił to z pobudek materialnych, czy też była to jego 
konspiracyjna przykrywka11. 

7 H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1965, s. 385.
8 J. Conrad, Jądro ciemności, http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/con-

rad–jadro–ciemnosci.pdf, s. 6 (dostęp: 28.07.2015).
9 J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1971, s. 214.
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs (dostęp: 28.07.2015).
11 W. Gałązka, Na tropach Alfreda Szklarskiego. Odkurzyć „Tomki” jak skarb, 
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After the war he served a prison sentence for collaboration 
with the Germans, because he wrote for publications issued 
by them in Polish language. Until this day it has not been 
definitely clarified whether he did that for material reasons, 

or whether that was his conspiratorial cover-up11.
Few of the devoted fans of Tomek’s adven-

tures know that the character first appeared in 
the works of Alfred Szklarski as early as in 1949. It 
was then that he published a short novel entitled 
“Tomek w tarapatach” [Tomek in trouble] under 

the pseudonym Fred Garland12. Just like his much 
more famous namesake, Tomek also lands in Af-
rica, where he experiences numerous adventures. 
But here the similarities end, because he sets off 
on his escapade not from Warsaw but from New 
York and not at the beginning of the new century 

but after World War II. He is not accompanied by friends, but 
goes alone as a stowaway on a merchant ship13.

However, let us go back to Tomek “proper” who went 
down in Polish adventure literature history. Raised by his 
aunt, a student of a Warsaw secondary school in 1902, this 
14-year-old boy struggles against Russification at school. His 
mother died and his father had to flee the country to escape 
from the  tsarist okhrana because he was active in an un-
named socialist organization. This literature character had, 
in the eyes of a censor from 1957, an appropriate background 
and could set off on exotic voyages in the novels. Imperial-
ist authorities did not make it difficult for him to go abroad 
in the care of his friend’s father, the mysterious Jan Smuga. 
Actually, it is time that the rest of the party appearing in the 
adventure series are introduced, since Tomek Wilmowski, as 
a young adventurer, although growing up in successive vol-
umes, faces certain limitations connected with his age. For 
instance, an obvious lack of experience in exotic trips. Well, 
whatever are friends for? It turns out that the father Andrzej 
Wilmowski found work with a German company Hagenbecka 
and lives by going on wild game hunting trips around the 
world. The hunted game is later shown in the Hamburg ZOO. 
Wilmowski senior, a former teacher, usually prefers gentle 
methods of solving disputes, even though he is capable of 
using force, if necessary. His opposite is boatswain Nowicki, 

11 W. Gałązka, Na tropach Alfreda Szklarskiego. Odkurzyć „Tomki” jak 
skarb, „Gazeta Wyborcza”, 20.01.2012

12  Ibidem,
13  A. Szklarski (jako Fred Garland), Tomek w tarapatach, ed. II, Warszawa 

2004.

Mało kto z  wiernych fanów przygód Tomka wie, że pierw-
szy raz w twórczości Szklarskiego taka postać pojawiła się już 
w 1949 r. Wtedy bowiem, pod pseudonimem Fred Garland, wy-
dał on krótką powieść pt. Tomek w tarapatach12. Podobnie jak 
jego znacznie bardziej znany imiennik, 
także on trafia na  Czarny Ląd, gdzie 
przeżywa liczne przygody. Na tym jednak 
podobieństwa się kończą. Na swą eska-
padę wyrusza bowiem nie z Warszawy, 
ale z Nowego Jorku, i to nie na początku 

stulecia, lecz po drugiej wojnie świato-
wej. Nie w otoczeniu przyjaciół, ale sa-
motnie, jako pasażer na gapę schowany 
na statku handlowym13.

Wróćmy jednak do właściwego Tom-
ka, który przeszedł do  historii polskiej 
literatury przygodowej. Wychowywany przez ciotkę 14-latek, 
w 1902 r. uczeń jednego z warszawskich gimnazjów, walczy jak 
może z rusyfikacją panującą w szkole. Matka umarła, ojciec mu-
siał uciekać z kraju przed carską ochraną, bo działał w jakiejś, 
niewymienionej z nazwy, socjalistycznej organizacji. Literacki 
bohater miał zatem w oczach cenzora z 1957 r. właściwe po-
chodzenie i mógł na łamach powieści wyruszać na egzotyczne 
wojaże. Także powieściowe zaborcze władze nie czyniły trud-
ności z wyjazdem Tomka za granicę pod opieką przyjaciela ojca, 
czyli tajemniczego Jana Smugi. Czas chyba zresztą, by przed-
stawić resztę ekipy występującej na łamach podróżniczego cy-
klu. Tomek Wilmowski bowiem, jako młody, choć dorastający 
w kolejnych tomach łowca przygód, ma jednak wynikające ze 
swego wieku ograniczenia. Choćby oczywisty na początku brak 
doświadczenia w egzotycznych wyprawach. Od czegóż jednak 
jest grono przyjaciół? Okazuje się bowiem, że ojciec – Andrzej 
Wilmowski – znalazł zatrudnienie w niemieckim przedsiębior-
stwie Hagenbecka i żyje z odbywanych na całym świecie łowów 
na  dziką zwierzynę. Jest ona następnie pokazywana w  ham-
burskim zoo. Wilmowski senior, dawny nauczyciel, z  reguły 
woli łagodne metody rozwiązywania sporów, chociaż w  razie 
potrzeby potrafi użyć siły. Jego przeciwieństwem jest bosman 
Nowicki, przyjaciel, z którym uciekł z Warszawy. Potężnej po-
stury marynarz jest klasycznym przykładem bohatera, który 
najpierw bije (a  ma czym), a  dopiero potem pyta. Postacią 
wyjętą z najlepszych powieści przygodowych jest wspomniany 

„Gazeta Wyborcza”, 20.01.2012.
12 Ibidem. 
13 F. Garland [właśc. A. Szklarski], Tomek w tarapatach, wyd. II, Warszawa 

2004.

Alfred Szklarski, Tomek na tropach yeti, Wydawnictwo Śląsk, 
Wydawnictwo Muza, ilustracje Józef Marek, Wiesław Zięba

Alfred Szklarski, Tomek na tropach yeti, Śląsk publishing house, 
Muza publishing house, illustrations: Józef Marek and Wiesław Zięba
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a friend with whom he ran away from Warsaw. That sturdy 
seaman is a classic example of a character who first hits (and 
he can certainly hit) and only afterwards asks what had hap-
pened. A figure out of the best adventure novels is the al-
ready mentioned Jan Smuga. An excellent shot, with a past 
surrounded by a veil of mystery, he is an Alain Quartermain 
type hero in Polish literature. There is no way to not mention 
the love of Tomek Wilmowski – Sally Allan, a brave girl from 
an Australian farm. She is as different from Nell Rawlison, as 
is an English gentleman from an offspring of an Australian 
exile. Although she does not appear in every novel, whenever 
she does, she seems to be a lively person with her own opin-
ions and, what is more important, skills necessary to survive 
in the wilderness. It is not hard to guess that she would pull 
the trigger, if need be. Could anyone imagine Nell shooting 
from a hunting rifle?

In nine novels14, most of which were written by Szklarski 
before 1967, the brave team of Tomek Wilmowski visits many 
corners of the world. A nugget of gold that they found during 
their stay is Australia allowed them to organize a trip to Africa. 
When reading “Przygody Tomka na Czarnym Lądzie” [The Ad-
ventures of Tomek in the Black Land] we learn that it was he 
who discovered an okapi. Szklarski’s description is highly sug-
gestive. It is suggestive to such an extent that today, when 
reading about the animal in Polish Wikipedia, we come across 
a note that Szklarski’s description is only fiction...15.

Afterwards, Tomek travels to the borderland between 
the USA and Mexico where, at the last moment (1904), he 
has western-style adventures, goes to India and Tibet, frees 
his cousin from the tsarist exile in Siberia, explores New 
Guinea and marries Sally there, and, finally, together with his 
mentor Jan Smuga, he lands in the depths of the Amazonian 
Jungle and is taken captive by Indios Bravos in the lost city of 
the Incas. He escapes with Sally and promises to return for 
Smuga and Nowicki, and then... Szklarski stops writing the 
series for 20 years. Following generations of readers waited 
impatiently for the continuation. The South African adven-
ture was finally ended in the volume “Tomek w Gran Chaco” 
[Tomek in Gran Chaco] and the last novel finished by priest 
Adam Zelga after Szklarski’s death was “Tomek w grobow-
cach faraonów” [Tomek in the tombs of pharaohs].

Yet, these were the first eight parts of the story that made 
Szklarski’s cycle a part of the mass culture of the Communist 

14 A. Szklarski: Tomek w krainie kangurów (1957), Przygody Tomka na Czar-
nym Lądzie (1958), Tomek na wojennej ścieżce (1959), Tomek na tropach Yeti 
(1961), Tajemnicza wyprawa Tomka (1963), Tomek wśród łowców głow (1965), 
Tomek u źródeł Amazonki (1967), Tomek w Gran Chaco (1985) – published by 
Wydawnictwo Śląsk from Katowice and Tomek w grobowcach faraonów (po-
sthumous edition, co-author Adam Zelga) Wydawnictwo Muza, Warszawa 
1994.

15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Okapi (access 28.07.2015).

już Jan Smuga. Znakomity strzelec, o przeszłości owianej mgłą 
tajemnicy, jest w cyklu powieści kimś w rodzaju Alaina Quarter-
maina polskiej literatury. No i oczywiście nie można zapomnieć 
o miłości Tomasza Wilmowskiego – dzielnej dziewczynie z au-
stralijskiej farmy, czyli Sally Allan. Różni się ona od Nel Raw-
lison, tak jak angielski dżentelmen od potomka australijskiego 
zesłańca. Choć nie występuje w każdej powieści, to tam, gdzie 
się pojawia, jawi się jako energiczna postać mająca własne zda-
nie i – co ważniejsze – umiejętności potrzebne do tego, by prze-
żyć w dziczy. Czyli, jak łatwo się domyślić, w razie potrzeby także 
ona pociągnie za spust. Czy ktoś wyobraża sobie Nel strzelającą 
ze sztucera?

W dziewięciu powieściach14, które Szklarski w  większości 
napisał przed 1967 r., dzielna drużyna Tomka Wilmowskiego 
odwiedza wiele zakątków świata. Początkowy pobyt w Austra-
lii pozwolił im, dzięki znalezieniu bryły złota, na zorganizowa-
nie wyprawy do  Afryki. Tak, czytając właśnie Przygody Tomka 
na  Czarnym Lądzie, dowiadujemy się, że to on odkrył okapi. 
Szklarski opisał to w bardzo sugestywny sposób. Tak sugestyw-
ny, że jeszcze dziś, czytając o tym zwierzęciu w polskiej Wikipe-
dii, można znaleźć wzmiankę wyjaśniającą, że opis Szklarskiego 
jest jednak tylko literacką fikcją…15.

Potem Tomek wędruje kolejno: na pogranicze USA i Meksy-
ku, gdzie w ostatniej chwili (1904 r.) przeżywa przygody w we-
sternowym stylu, trafia do  Indii i  Tybetu, uwalnia swego ku-
zyna z carskiego zesłania na Syberii, eksploruje Nową Gwineę, 
na której bierze z Sally ślub, wreszcie trafia, za swym mentorem 
Janem Smugą, w głąb amazońskiej dżungli i dostaje się do nie-
woli Indios bravos w zaginionym mieście Inków. Ucieka z Sally, 
obiecując wrócić po Smugę i  Nowickiego, po czym… Szklarski 
zawiesza pisanie cyklu na 20 lat. Kolejne pokolenia czytelników 
z niecierpliwością czekały na ciąg dalszy. Zakończenie południo-
woamerykańskiej przygody nastąpiło w końcu w tomie Tomek 
w Gran Chaco, a ostatnią powieścią, dokończoną już po śmierci 
Szklarskiego przez ks. Adama Zelgę, był Tomek w grobowcach 
faraonów. 

To jednak pierwszych osiem części sprawiło, że cykl Szklar-
skiego stał się częścią peerelowskiej kultury masowej. Wielo-
krotnie wznawiane, w  mniejszych lub większych nakładach, 
w  księgarniach były sprzedawane spod lady, a  w  bibliotekach 
często potrzebne były kolejkowe zapisy. Jeżeli rodzina Szklar-
skiego mówi, że pisanie o dalekich krajach było dla niego swe-
go rodzaju ucieczką z zamkniętej Polski, to tym bardziej była to 

14 A. Szklarski: Tomek w krainie kangurów (1957), Przygody Tomka na Czarnym 
Lądzie (1958), Tomek na wojennej ścieżce (1959), Tomek na tropach Yeti (1961), Ta-
jemnicza wyprawa Tomka (1963), Tomek wśród łowców głów (1965), Tomek u źródeł 
Amazonki (1967), Tomek w Gran Chaco (1985) – wydane przez Wydawnictwo Śląsk 
z  Katowic oraz Tomek w  grobowcach faraonów (wyd. pośmiertne, współautor 
Adam Zelga), Wydawnictwo Muza, Warszawa 1994.

15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Okapi (dostęp: 28.07.2015).
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Poland. Reissued many times, in smaller or larger editions, 
the novels were sold by bookstores under the counter, and re-
served in the libraries. The relatives of Szklarski say that writ-
ing about faraway countries was to him a form of escape from 
enclosed Poland, yet it was so much more of an escape to his 
readers16. The attractive plot of each novel was only one of 
the assets of the works of Alfred Szklarski. Having devoured 
the action on the first reading, on the second and third each 
fan of Tomek Wilmowski carefully read the author’s descrip-
tions of people and regions. On subsequent readings they 
went deeper into the text of nearly scientific footnotes in-
cluded by Szklarski in each volume. Some compared him to 
Karl May, because just like the German author of “Winnetou”, 
Szklarski traveled around the world only in his imagination, 
without leaving the sofa in his flat in Katowice. He got all his 
expertise from books bought in second-hand bookstores. His 
knowledge of English, French and German allowed him to 
use studies that were not available on the Polish publishing 
market. However, he did not usually send Tomek to random 
destinations. Almost every volume includes stories of Polish 
scientists and travelers who visited the regions, both in small 
print footnotes and in Tomek’s tales, for which he is jokingly 
reproached by Nowicki.

What is objectionable is Szklarski’s didacticism, although 
not aggressive, it is constantly present in his books. Wilm-
owski’s team is the most socially and politically aware (one 
could even venture to say that it is politically correct) team 
of animal hunters ever in the literary world. They sympathize 
with all peoples oppressed by colonialism, and although they 
live at the beginning of the 20th century, they have sensitiv-
ity and, at times, awareness of people living fifty years af-
ter. It is just as well that Szklarski does not portray them as 
freedom fighters fighting under the red flag. Nevertheless, 
in “Tajemnicza wyprawa Tomka” [Mysterious expedition of 
Tomek], they do raise their glasses to toast “the revolution”17 
onboard an Amur boat. However, having analyzed the views 
of the Wilmowskis father and son and Nowicki it is clear that 
for them this would rather be a revolution in the style of PPS 
– Revolutionary Fraction led by Józef Piłsudski at that time. 
Hence, this would be another nationalist uprising includ-
ing social matters. Obviously, the figures of both Piłsudskis, 
who were exiled to Siberia, are not brought up in the novel, 
even though the footnotes abound with the names of other 
Polish researchers of the Russian Middle East. Apparently, 
Gomułka’s censorship could not have tolerated that. Maybe 
such questions were the reasons for stopping the series by 
Szklarski? If he had continued to write at the same rate as 

16 W. Gałązka , Na tropach …,
17 A. Szklarski, Tajemnicza wyprawa Tomka, ed. IX, Katowice 1985, p.70.

ucieczka dla jego czytelników16. Atrakcyjna fabuła każdej z po-
wieści była tylko jednym z atutów twórczości Szklarskiego. Po 
zachłyśnięciu się akcją podczas pierwszego czytania każdy fan 
Tomka Wilmowskiego za drugim i trzecim razem dokładnie czy-
tał także opisy ludzi i krain. A za następnym wgłębiał się w na-
ukowe niemalże przypisy, które Szklarski zamieszczał w każdym 
tomie. Niektórzy porównywali go z Karolem Mayem. Podobnie 
bowiem jak niemiecki twórca Winnetou, także Szklarski podróże 
po świecie odbywał jedynie w swej wyobraźni, nie ruszając się ze 
swej kanapy w katowickim mieszkaniu. Całą swą wiedzę czerpał 
z książek kupowanych w antykwariatach. Dzięki znajomości an-
gielskiego, francuskiego i niemieckiego mógł korzystać z opra-
cowań niedostępnych na polskim rynku wydawniczym. Z reguły 
jednak nie posyłał Tomka w  przypadkowe okolice. Właściwie 
w  każdym tomie można znaleźć opowieści o  odwiedzających 
tamte strony polskich naukowcach i  podróżnikach – zarówno 
w przypisach drobnym drukiem na dole strony, jak i w opowia-
daniach Tomka, co żartobliwie wypomina mu czasem Nowicki. 

To, co można zarzucić Szklarskiemu, to co prawda nienachal-
ny, ale jednak dydaktyzm. Ekipa Wilmowskiego to najbardziej 
uświadomiona społecznie i politycznie (można nawet rzec – po-
prawna politycznie) grupa łowców zwierząt, jaką widział świat 
literacki. Współczują oczywiście każdemu uciśnionemu przez 
kolonializm ludowi, zarazem każdy z  nich, żyjąc na  początku 
XX w., ma wrażliwość, a czasem i wiedzę ludzi żyjących 50 lat 
później. Na całe szczęście Szklarski nie robi z nich „bojowników 
o wolność naszą i waszą” pod czerwonym sztandarem. Co praw-
da w  Tajemniczej wyprawie Tomka wznoszą toast „za rewolu-
cję” na  pokładzie amurskiej łajby17, jednak jasno można dziś 
wnioskować, analizując poglądy zarówno obydwu Wilmowskich, 
jak i Nowickiego, że byłaby to dla nich raczej rewolucja w sty-
lu PPS – Frakcji Rewolucyjnej, której w tym czasie przewodził 
Józef Piłsudski. Czyli tak naprawdę kolejne narodowe powsta-
nie uzupełnione o  kwestię socjalną. Oczywiście postacie oby-
dwu Piłsudskich, w swoim czasie zesłanych na Syberię, nie są 
przywołane w powieści, choć innych nazwisk polskich badaczy 
rosyjskiego Dalekiego Wschodu pojawia się w  przypisach cała 
chmara. Jak widać, gomułkowska cenzura nie byłaby w stanie 
tego przełknąć. Być może właśnie tego typu kwestie były jedną 
z  przyczyn przerwania cyklu przez Szklarskiego. Pisząc w  do-
tychczasowym tempie, szybko doszedłby w  powieściowym 
świecie do  lat 1914–1920. I gdzie miałby się wówczas znaleźć 
wędrujący po świecie Tomek Wilmowski? Wypadałoby, żeby ra-
zem ze Smugą szukał w Mongolii skarbu barona Ungerna, przy 
okazji bijąc bolszewików. Dziś nikt by się takiej fabule nie zdziwił. 
W rzeczywistości ery Gomułki „oficjalne czynniki” sugerowałyby 
raczej taki rozwój akcji, by Tomek mógł wylądować na przykład 

16 W. Gałązka, Na tropach…
17 A. Szklarski, Tajemnicza wyprawa Tomka, wyd. IX, Katowice 1985, s. 70.
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before, his novels would soon have been set in the years 1914-
1920. Where would Tomek have landed then? Seemingly, 
together with Smuga he would have had to look for baron 
Ungerna’s treasure in Mongolia, fighting the Bolsheviks at 
the same time. Today, such a storyline would not be surprising 
to anyone. In the era of Gomułka the “official bodies” would 
suggest a plot in which Tomek would land in a Red Regiment 
of Revolutionary Warsaw, for example. Apparently, that was 
not what Szklarski wanted.

A hero of socialist trip
Surely, Monika Warneńska, a long-time journalist of “Try-

buna Ludu”, did not have such scruples when she created her 
series on little Karolina Józefiok18. An undeniably gifted writer, 
she was a Vietnam war correspondent for several years. Many 
of her reportages are still appreciated. Nonetheless, the nov-
els featuring the little Karolina do not rank among timeless 
works of art. The author had high aspirations for these books. 

On one of their covers little Karolina was introduced 
as a  contemporary female Tomek. Not only con-
temporary but also socialist, to be precise.

Karolina Józefiok is a  young Silesian girl grow-
ing up in the family with patriotic Polish traditions. 
Her father, a mining engineer went, or actually was 
delegated, to North Korea. After some time, little 

Karolina had to go and join them by plane. Alone. 
It is 1959, so it is already 6 years after the end of 
fights between the communist North and “pup-
pet” South. The North Korean comrades, with the 
help of their sister countries, diligently rebuild their 
peace-loving country led by the good comrade Kim 

Ir Sen after it had been destroyed by American imperialists. 
Well. Contrary to how it may seem, this is not the introduction 
to the sensational plot of the book. This is... the whole plot. 
What may be of interest to the readers is the description of 
little Karolina’s air travel, surely based on Warneńska’s own 
experiences and the description of tourist attractions in North 
Korea that were visited by Warneńska personally. Obviously, 
in the 1970s a Polish writer could not have been writing unfa-
vorably about a sister socialist country. Bizarrely, Warneńska 
thought that the official line of Korean party would not be re-
ceived well by the Polish readers, either. Hence, the little Karo-
lina will not learn anything about the idea of Juche propagated 
by Kim Ir Sen. We do not come across any famous quotes by 

18 M. Warneńska, Karolinka z Diamentowych Gór (1974), Karolinka na tro-
pach Indian (1981), Both issued by Śląsk publishing house from Katowice.

w Czerwonym Pułku Rewolucyjnej Warszawy. A tego Szklarski 
chyba nie chciał.

Bohaterka podróży socjalistycznej
Takich skrupułów na  pewno nie miała Monika Warneńska, 

długoletnia dziennikarka „Trybuny Ludu”, tworząc swój cykl 
o małej Karolinie Józefiok18. Posługująca się niewątpliwie spraw-
nym piórem, przez kilka lat była korespondentką wojenną pod-
czas wojny w Wietnamie, a wiele jej reportaży jest cenionych na-
wet dzisiaj. Niewątpliwie jednak powieści, w których bohaterką 
jest mała Karolina, do ponadczasowych dzieł się nie zaliczają. 
Przy ich pisaniu autorka miała spore ambicje. Na okładce jed-
nej z nich Karolinka była reklamowana jako współczesny Tomek 
w spódnicy. Trzeba dodać, że nie tylko współczesny, ale i socja-
listyczny. 

Karolina Józefiok to bowiem młoda śląska dziewczyna z ro-
dziny o patriotycznych polskich tradycjach. Jej ojciec, inżyniergór-
nik, razem z żoną wyjechał, a właściwie należałoby powiedzieć, 
został wysłany na  kontrakt do… Korei 
Północnej. No i po pewnym czasie mała 
Karolinka musi do nich polecieć samolo-
tem. Sama. Jest rok 1959, a zatem mija 
sześć lat od zakończenia walk między 
komunistyczną Północą a  „marionet-
kowym” Południem. Północnokoreań-

scy towarzysze przy pomocy bratnich 
krajów pracowicie odbudowują swój 
zniszczony przez imperialistów amery-
kańskich, miłujący pokój kraj, któremu 
przewodzi zacny towarzysz Kim Ir Sen. 
Nie. To wbrew pozorom nie jest wstęp, 
który poprzedza sensacyjną akcję utworu. To właśnie… cała fa-
buła. To, co pożytecznego mogą zyskać w trakcie lektury czytel-
nicy, to opis podróży lotniczej Karolinki, stworzony niewątpliwie 
na podstawie własnych przeżyć Warneńskiej, oraz opis atrakcji 
turystycznych Korei Północnej, które także Warneńska osobiście 
odwiedziła. Oczywiście nie należy się spodziewać, by w  latach 
70. XX w. polska pisarka napisała coś niepochlebnego o bratnim 
socjalistycznym kraju. Kuriozalne jest jednak to, że Warneńska 
uznała, iż polscy czytelnicy źle odebraliby także oficjalną linię 
koreańskiej partii. Mała Karolinka niczego zatem się nie dowie 
o idei dżucze propagowanej przez Kim Ir Sena. Nie znajdziemy 
tu znanych z  filmu Defilada słynnych cytatów z  wypowiedzi 
Wielkiego Wodza, dotyczących każdego istotnego i nieistotnego 
tematu. Co najwyżej dowie się, dając swej koreańskiej koleżance 

18 M. Warneńska, Karolinka z Diamentowych Gór (1974), Karolinka na tropach 
Indian (1981). Obie pozycje wydane przez Wydawnictwo Śląsk.

Monika Warneńska, Karolinka na tropach Indian, Wydawnictwo 
Śląsk, ilustracje Henryk Bzdok

Monika Warneńska, Karolinka na tropach Indian, 
Śląsk publishing house, illustrations - Henryk Bzdok
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the Great Leader on any topic, whether important or not, 
known from the movie “Defilade”. Giving a gift to her Korean 
friend Karolina learns that the team will decide who from 
the group really needs such a thing. Never mind. It is a trifle 
compared to the fact that an American military policeman 
encountered in Panmunjom reminds her of a marauding Nazi 
soldier19. It  was an association so much in line with the then 
propaganda of the Polish United Workers’ Party...

In her next novel “Karolinka na tropach Indian” [Little Karo-
line on the tracks of the Indians] the author included more 
attractions. This time the young female character arrives 
in socialist Cuba in 1961. After she saw collectivized sugar cane 
plantations and newly built factories and admired delightful 
Cuban landscapes, little Karolina is kidnapped by Cuban coun-
terrevolutionaries. She is kept in a  cave in the mountains. 
Fortunately, the “companieros” watch over her and will not 
let anybody harm a hair on her head. The landing in the Bay 
of Pigs goes on in the background... If Warneńska had written 
the series a little earlier, it would have warranted the popular-
ity of her subsequent editions. Unfortunately for her, and for-
tunately for the reader, the first Korean volume from 1974 was 
followed by another only in 1981, when stories of happy social-
ist lands, even most exotic, were no longer in fashion. There-
fore, the subsequent volume entitled “Karolinka z Doliny Róż” 
[Little Karoline from the Valley of Roses] (probably planned to 
be set in Bulgaria) never went beyond plans. Even though it is 
listed in the biography of Warneńska, it is not available. Karo-
lina Józefiok will stay forever in the land of socialist literary 
fiction, without any chances of experiencing the real world.

Wild escapades of Wild Ant
Andrzej Perepeczko tried to show the real world to his 

hero. He was an officer of the merchant navy, a valued ma-
rine writer and the author of many books on the history of 
naval wars. Over 10 years, from 1977 to 1987, he wrote a series 
of five adventure travel novels, in which the main character 
was a  teenage boy Marek, nicknamed “Wild Ant”, and  his 
brother “Jarek” (known as “His Brother”). These were “Dzi-
ka Mrówka i tam tamy” [Wild Ant and tom-toms], “Dzika 
Mrówka pod żaglami” [Wild Ant under the sails], “Podwodny 
świat Dzikiej Mrówki” [The underwater world of Wild Ant], 
“Dzika Mrówka i  Jezioro Złotego Lodu” [Wild Ant and Lake 
Golden Ice] and “Dzika Mrówka i tajemnica U-2002” [Wild Ant 
and  the  mystery of U-2002]20. Since their father is a  sailor 

19 M. Warneńska, Karolinka z Diamentowych Gór, , Katowice 1974, passim.
20 Perepeczko Andrzej: Dzika mrówka i tam – tamy (1977), Dzika mrów-

ka pod żaglami (1981), Podwodny świat Dzikiej Mrówki (1983), Dzika Mrówka 
i Jezioro Złotego Lodu (1986), Dzika Mrówka i tajemnica U-2002 (1987, next 
editions – changed title, Dzika mrówka i tajemnica Bursztynowej Komnaty), all 
published by Wydawnictwo Morskie from Gdańsk.

prezent, że to kolektyw zadecyduje, komu z grupy taka rzecz na-
prawdę jest potrzebna. Mniejsza jednak z tym. To drobnostka 
wobec tego, że w Panmundżomie amerykański żandarm żujący 
gumę kojarzy jej się z  niemieckim, hitlerowskim żołdakiem19. 
Było to skojarzenie jak najbardziej zgodne z ówczesną linią pro-
pagandową PZPR…

W następnej powieści Karolinka na  tropach Indian autorka 
pozwoliła sobie na nieco więcej atrakcji. Tym razem młoda bo-
haterka trafia na socjalistyczną Kubę w roku 1961. Po obejrzeniu 
skolektywizowanych plantacji trzciny cukrowej i  budowanych 
nowych fabryki cudownych kubańskich krajobrazów Karolinkę 
porywają kubańscy kontrrewolucjoniści. Przetrzymują ją w gór-
skiej jaskini. Na szczęście „companieros” czuwają i włos z głowy 
jej spaść nie może. A w tle lądowanie w Zatoce Świń… Gdyby 
Warneńska pisała ten cykl nieco wcześniej, mogłaby niejako 
z urzędu mieć zapewnioną popularność kolejnych wydań. Nie-
stety dla niej, na szczęście dla czytelnika, po pierwszym, kore-
ańskim tomie z roku 1974 drugi ukazał się dopiero w roku 1981, 
kiedy pisanie w Polsce o szczęśliwych, socjalistycznych, choćby 
i bardzo egzotycznych krainach nie było na czasie. I dlatego na-
stępny tom, pt. Karolinka z Doliny Róż (mający prawdopodobnie 
opowiadać o Bułgarii), pozostał jedynie w planach, choć bowiem 
w  dorobku Warneńskiej jest wymieniany, w  przeciwieństwie 
do dwóch poprzednich, jest zupełnie niedostępny. Karolina Jó-
zefiok na zawsze pozostanie w literackiej krainie socjalistycznej 
fikcji, bez szans na obejrzenie prawdziwego świata. 

Dzikie eskapady Dzikiej Mrówki
Prawdziwy świat próbuje za to pokazać swojemu bohaterowi 

Andrzej Perepeczko – oficer floty handlowej, ceniony marynista, 
autor wielu książek o historii wojen morskich. W ciągu dziesię-
ciu lat, od 1977 do  1987 r., wydał cykl pięciu książek podróżni-
czo-przygodowych, których głównym bohaterem jest nastolet-
ni Marek o przezwisku „Dzika Mrówka” wraz z bratem Jarkiem 
(przezwisko „Jego Brat”). Są to Dzika Mrówka i tam-tamy, Dzi-
ka Mrówka pod żaglami, Podwodny świat Dzikiej Mrówki, Dzika 
Mrówka i Jezioro Złotego Lodu oraz Dzika Mrówka i tajemnica 
U-200220. Dzięki temu, że ich ojciec jest marynarzem na stat-
kach Polskich Linii Oceanicznych, pewnego dnia wyruszają wraz 
z nim w rejs do portów Afryki Zachodniej. Ratują na pełnym 
morzu arabskiego rybaka, łapią gang afrykańskich złodziei, 
poznają historię polskich statków internowanych tam przez 
Francuzów w czasie II wojny światowej. Dzika Mrówka i  Jego 
Brat jak na  bohaterów powieści przygodowej są stosunkowo 

19 M. Warneńska, Karolinka z Diamentowych Gór, Katowice 1974, passim.
20 A. Perepeczko: Dzika mrówka i tam-amy (1977), Dzika mrówka pod żagla-

mi (1981), Podwodny świat Dzikiej Mrówki (1983), Dzika Mrówka i Jezioro Złotego 
Lodu (1986), Dzika Mrówka i tajemnica U-2002 (1987, następne wydania – zmie-
niony tytuł, Dzika mrówka i tajemnica Bursztynowej Komnaty), wszystkie wyda-
ne przez Wydawnictwo Morskie.
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on the Polish Oceanic Lines (PLO) ships, one day they join him 
on a cruise to the harbors of West Africa. They rescue an Arab 
fisherman in open sea, catch a gang of African thieves and get 
to know the history of Polish ships interned by the French dur-
ing the Second World War. Wild Ant and His Brother are quite 
ordinary, as befits the characters of an adventure novel, and 
their family leads a normal life. Since Perepeczko set the plot 
of his story in his contemporary times, initially he did not em-
bellish the realities too much and did not let his imagination 
run wild. Even at the end of the 1980s anyone could enroll in 
a yacht sailing course and, with some luck and effort, become 
a participant of an offshore cruise on a yacht whose crew res-
cued shipwrecked Swedes. Wild Ant stood out during the ac-
tion when he rescued a girl tied up to the vessel. Having seen 
a sailing ship “Vasa” in Sweden, Wild Ant decided to devote 
himself to underwater archeology. It was that passion which 
was used by the author to entangle the characters into more 
and more exotic adventures. First he sent them to the Adri-
atic, and then, in tracks of the Inca Khipu, to the Andes. Later 

they arrive in the Caribbean in search of the Amber 
Room. The readers had to wait for a long time for 
new adventures of Wild Ant, because after 1989, 
in a new economic reality, Wydawnictwo Morskie, 
which published previous volumes, went bankrupt. 
Other publishing houses were either not interested 

in a continuation of the series or they went bank-
rupt during the publication of re-editions, before 
the sixth volume was published.21 In 2014, Andrzej 
Perepeczko found Siesta DeLibro, a  publishing 
house from Gdynia, which published “Dzika mrów-
ka i wenecki doża Dandolo [Wild Ant and Venetian 

doge Dandolo]22. This time their adventures take place on 
the Mediterranean Sea where they sail on the “Swantewind” 
yacht, known from one of the previous volumes, and visit such 
places as: Venice, Halikarnas and Istanbul in quest of a trea-
sure hidden by Venetian sailors. During his long-term search 
for a publisher Andrzej Perepeczko swore that the sixth vol-
ume of stories about Wild Ant would be the last23. He wanted 

21 Radio Gdańsk, broadcast Gdynia Główna Osobista 08.09.2014, https://
radiogdansk.pl/index.php/styl-zycia/item/16237-prezydent-gdyni-mowila-
-do-mnie-szefie-pisarz-andrzej-perepeczko-o-dzikiej-mrowce-i-f-cegielskiej.
html (access 29.07.2015 r.). The publishing house that went bankrupt was the 
publishing house Cypniew From Łódź.

22 A. Perepeczko, Dzika mrówka i wenecki doża Dandolo, Gdynia 2014.
23 M. Adamkowicz, Dzika Mrówka fascynuje kolejne pokolenie. Na czym 

polega fenomen książek Andrzeja Perepeczki?, Portal Gdynia Naszemiasto.pl 
17.03.2013 [access 29.07.2015]

zwyczajni, normalne jest też codzienne życie ich rodziny. Ponie-
waż Perepeczko osadził akcję powieści w czasach mu współcze-
snych, stara się początkowo nie ubarwiać zbyt mocno realiów, 
dając upust wyobraźni. W końcu nawet w latach 80. XX w. każ-
dy mógł się zapisać na kurs żeglarza jachtowego i zostać przy 
pewnej dozie starań i  szczęścia uczestnikiem pełnomorskiego 
rejsu na jachcie, którego załoga ratuje rozbitków ze szwedzkie-
go statku. W czasie tej akcji wyróżnił się Dzika Mrówka, który 
uratował dziewczynę przywiązaną do  jednostki. Po obejrzeniu 
w Szwecji żaglowca „Vasa” Dzika Mrówka postanawia poświęcić 
się archeologii podwodnej. Dopiero ta pasja zostaje przez autora 
wykorzystana do tego, by wplątywać bohaterów w coraz bardziej 
egzotyczne przygody. Najpierw wysyła ich na Adriatyk, a później 
tropem inkaskiego kipu w Andy oraz na Karaiby – śladem Bursz-
tynowej Komnaty. Czytelnikom niestety długo nie było dane 
się dowiedzieć, jak się potoczą dalsze przygody Dzikiej Mrówki, 
gdyż w nowych realiach ekonomicznych po 1989 r. Wydawnictwo 
Morskie publikujące kolejne tomy padło. Inni wydawcy albo nie 
byli zainteresowani kontynuacją serii, albo… plajtowali w trakcie 
wydawania wznowień, przed publikacją 
szóstego tomu21. Dopiero w 2014 r. An-
drzej Perepeczko znalazł w  Gdyni wy-
dawnictwo Siesta DeLibro, które wyda-
ło pozycję Dzika Mrówka i wenecki Doża 
Dandolo22. Tym razem tłem ich przygód 

jest Morze Śródziemne, po którym pły-
wają znanym już z  jednego z poprzed-
nich tomów jachtem „Swantewind” 
i odwiedzając m.in. Wenecję, Halikarnas 
i  Stambuł, szukają skarbu ukrytego 
przez dawnych weneckich żeglarzy. An-
drzej Perepeczko w czasie swych długich poszukiwań wydawcy 
zarzekał się, że szósty tom opowieści o  Dzikiej Mrówce będzie 
zarazem ostatni23. Zależało mu przede wszystkim na domknięciu 
rozpoczętych w poprzednich tomach wątków. Wiadomo już jed-
nak, że… zmienił zdanie. W lipcu 2015 r. w zapowiedziach interne-
towych Wydawnictwa Literatura pojawiła się informacja, że już 

21 Radio Gdańsk, audycja Gdynia Główna Osobista, 8.09.2014, https://ra-
diogdansk.pl/index.php/styl-zycia/item/16237-prezydent-gdyni-mowila-do-
-mnie-szefie-pisarz-andrzej-perepeczko-o-dzikiej-mrowce-i-f-cegielskiej.html 
(dostęp: 29.07.2015 r.). Owym wydawnictwem, które padło, było łódzkie Wy-
dawnictwo Cypniew.

22 A. Perepeczko, Dzika Mrówka i wenecki Doża Dandolo, Gdynia 2014.
23 M. Adamkowicz, Dzika Mrówka fascynuje kolejne pokolenie. Na czym 

polega fenomen książek Andrzeja Perepeczki?, 17.03.2013, http://gdynia.nasze-
miasto.pl/artykul/dzika-mrowka-fascynuje-kolejne-pokolenie-na-czym-pole-
ga,1772280,art,t,id,tm.html (dostęp: 29.07.2015).

Andrzej Perepeczko, Dzika Mrówka i tam-tamy, Wydawnictwo 
Morskie, ilustacje Janusz Goliński

Andrzej Perepeczko, Dzika Mrówka i tam-tamy, 
Morskie publishing house, illustrations - Janusz Goliński
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to finish all the threads started in earlier volumes. We already 
know that he changed his mind. In July 2015, Literatura pub-
lishing house announced on the Internet that “Dzika mrówka 
na kurierskim szlaku” [Wild Ant on courier trail] would be pub-
lished soon24. This time the marine writer from Gdynia sends 
his character and the readers... to the Tatra mountains. Why 
such a change of attitude of the writer? One could venture 
a sailor’s metaphor and say that favorable winds are blowing 
for adventure novels again.

Native Indiana Jones
For some time it might have seemed that in the reality of 

the end of the 20th century and the beginning of the 21st cen-
tury there would be no place for travel novels with sensational 
storylines and descriptions of exotic countries. Their role was 
taken over not only by movies and TV series (theatre and 
TV stories about Indiana Jones) and even computer games. 
Roaming the world in search of treasures, Lara Croft may be 
considered a worthy successor of Tomek Wilmowski. Contrary 

to book characters, each player may take control of 
her fate and interact with the plot, at least to some 
extent. The future of travel adventure literature 
that had always been targeted at younger readers 
hung in the balance. Fortunately, J.K. Rowling came 
on to the scene with her magical “Harry Potter” 

series. Obviously, it had nothing in common with 
adventure travel literature, yet it brought reading 
back in to fashion for young people. Other writers 
of different genres used that opportunity. Travel 
adventure literature got its second wind. Agnieszka 

Stelmaszyk, a young Polish author who had been writing for 
several years, seized the chance. She is the author of a series 
of novels for young people, the most popular of which is “Kro-
niki Archeo” [Archeo chronicles]25. Eight parts of “Kroniki Ar-
cheo” have been published so far (the writer announced that 
the seventh volume would be the last but the readers made 
her change her mind). One might say that Szklarski, who for 
twenty years had not been moved by the tons of letters from 

24 http://www.wyd-literatura.com.pl/katalog/?zapowiedz=1 (access 
29.07.2015). Literatura publishing house reissued previous volumes of 
stories about Wild Ant.

25 A. Stelmaszyk, Cykl Kroniki Archeo: Tajemnica klejnotu Nefertiti (2010), 
Skarb Atlantów (2011), Sekret Wielkiego Mistrza (2011), Klątwa Złotego Smo-
ka (2012), Zagadka Diamentowej Doliny (2012), Zaginiony Klucz do Asgardu 
(2013), Przepowiednia Synów Słońca (2013), Szyfr Jazona (2014), Komnata 
Szeptów to appear soon. All the books appeared under the imprint of Zielona 
Sowa publishing house from Warsaw.

wkrótce ukaże się książka Dzika Mrówka na kurierskim szlaku24. 
Tym razem marynista z Gdyni wysyła swego bohatera i czytel-
ników w… Tatry. Skąd ta zmiana w nastawieniu pisarza? Można 
by w tym miejscu użyć żeglarskiej metafory, że dla powieści po-
dróżniczej znowu powiały pomyślne wiatry.

Rodzinny Indiana Jones
Przez pewien czas wydawać się mogło, że w rzeczywistości 

końca XX i  początku XXI w. powieść podróżnicza, która przy-
ciągałaby czytelników zarówno sensacyjną akcją, jak i opisami 
egzotycznych krain, nie ma już racji bytu. Jej rolę przejął nie 
tylko film i  serial telewizyjny (filmowe i  telewizyjne opowieści 
o Indianie Jonesie), ale nawet gry komputerowe. W końcu Larę 
Croft można uznać za godną następczynię Tomka Wilmowskie-
go, wędrującą po krańcach świata w  poszukiwaniu skarbów. 
A w przeciwieństwie do książkowych bohaterów, przynajmniej 
do pewnego stopnia, każdy gracz ma możliwość pokierowania 
jej losem, ingerencji w  akcję. Dalsza przyszłość literatury po-
dróżniczo-przygodowej, która wszak zawsze skierowana była 
do  młodszego czytelnika, stanęła, nie 
tylko w  Polsce, pod wielkim znakiem 
zapytania. Na całe szczęście pojawi-
ła się Joan Rowling i  jej magiczny cykl 
o Harrym Potterze. Z literaturą podróż-
niczo-przygodową nie ma on oczywi-

ście nic wspólnego, sprawił jednak, że 
czytanie książek znowu stało się wśród 
młodzieży modne, a  nawet „cool”, jak 
to zwykło się mawiać w  tym gronie. 
Skorzystali z  tego pisarze tworzący 
inne gatunki, a  powieść podróżniczo-przygodowa także zła-
pała drugi oddech. Publikująca od kilku lat młoda polska pi-
sarka Agnieszka Stelmaszyk w pełni wykorzystała tę szansę. 
Jest autorką kilku cykli powieściowych dla młodzieży, z których 
najpopularniejszym jest Kronika archeo25. Jak na razie ukazało 
się osiem części Kronik… (choć pisarka zapowiadała, że siódmy 
jest tomem ostatnim, czytelnicy nakłonili ją do zmiany decyzji). 
Można by rzec, że Szklarski, którego przez dwa dziesięciolecia 
nie wzruszyły tony listów czytelników błagających o następne-

24 http://www.wyd–literatura.com.pl/katalog/?zapowiedz=1 (dostęp 29.07.2015). 
Wydawnictwo Literatura wznowiło także poprzednie tomy opowieści o Dzikiej Mrówce.

25 A. Stelmaszyk, cykl Kroniki archeo: Tajemnica klejnotu Nefertiti (2010), 
Skarb Atlantów (2011), Sekret Wielkiego Mistrza (2011), Klątwa Złotego Smoka 
(2012), Zagadka Diamentowej Doliny (2012), Zaginiony Klucz do Asgardu (2013), 
Przepowiednia Synów Słońca (2013), Szyfr Jazona (2014), w przygotowaniu jest 
Komnata Szeptów. Wszystkie pozycje ukazały się nakładem Wydawnictwa Zie-
lona Sowa.

Agnieszka Stelmaszyk, Kroniki archeo, Wydawnictwo Zielona 
Sowa, ilustracje Jacek Pasternak, Paweł Zaręba

Agnieszka Stelmaszyk, Kroniki archeo, Zielona Sowa publishing house, 
illustrations - Jacek Pasternak, Paweł Zaręba
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his readers begging him to write another book about Tomek, 
is turning in his grave. However, times have changed and it is 
not all about the writer’s attitude to his or her readers. The In-
ternet provides the readers with the opportunity to contact 
the author. A database of novel characters that has been cre-
ated for the needs of the readers is intended to satisfy the 
curiosity of those readers who want something more than 
the information included in the books.

“Kroniki…” tell the stories of two families of archeologists, 
Polish and British, and, more precisely, the adventures of their 
offspring, i.e. Ania and Bartek Ostrowski and Mary Jane 
and Martin Gardner. The world has shrunk since the time of 
the expedition of Staś Tarkowski. Thus, it is not the descrip-
tion of travel that is important. How can a scheduled air flight 
be of any interest to anybody? It is not the world of the times 
of Wild Ant, either. For him a trip to Sweden was a serious 
undertaking and he could only dream about contacting his 
hometown of Gdańsk during the cruise to Africa. The  real-
ity of “Kroniki Archeo” is the reality of Internet and Skype. 
The characters do not use a library catalogue but Google to 
find the information they need. Such an attitude of the au-
thor is reflected in the graphic layout of the books. Small-
print footnotes have been replaced with pasted-in newspaper 
clippings, photographs of authentic places or drawings creat-
ed by one of the book characters, who, by the way, keeps her 
own diary; fragments of it are also included in the novel. It is 
clearly inspired by book publications on the movie character 
of Indiana Jones26. Information about the world of adventures 
of the five young characters is abundant but condensed, and 
sometimes it is arranged such that it imitates a virtual hy-
pertext.

So far the Ostrowskis and the Gardners have discovered 
an ancient Egyptian temple and jewels from the lost city of 
Atlantis, they have solved the mystery of the Great Master 
of the Teutonic Knights, faced the curse of a Japanese gold-
en dragon, discovered Diamond Valley in Australia, solved 
the mystery of Wolin Vikings and stood up to the prophecy 
of the Incas. It is easy to notice that Agnieszka Stelmaszyk 
does not steer clear of the elements of fantasy in her books. 
The only “magic” that Szklarski dared to use was shifting 
the time of the fall of the Tungus meteorite, so that the 
event could have saved the heroes chased by the Cossacks. 
Whereas, Stelmaszuk does not hesitate to use a rejuvenat-
ing Japanese fan, a magic Nefertiti’s jewel, lost Indian city 
causing helicopters to fall, and even the mythical land of 

26 One such example is Zaginiony Dziennik Indiana Jones, wyd. Muza, 
Warszawa 2010. Besides, Agnieszka Stelmaszyk prepared for her readers 
a special Dziennik Podróżnika (issued by the Zielona Sowa publishing house 
in 2014), where, except for the yet unpublished fragments of the novel, she 
included travelling tips.

go Tomka, przewraca się w grobie. Czasy jednak się zmieniły 
i  nie tylko o  stosunek pisarza do  czytelników tu chodzi. In-
ternet zapewnia bowiem tym ostatnim kontakt z  autorką. 
Stworzona na ich potrzeby baza danych dotycząca powieścio-
wych bohaterów ma za zadanie zaspokajać ciekawość tych, 
którym nie wystarczają informacje zawarte w książkach. 

Kroniki… opowiadają o przygodach dwóch rodzin archeolo-
gów, polskiej i  angielskiej, a  dokładniej, jak łatwo się domy-
ślić, chodzi przede wszystkim o przygody młodszych latorośli 
tych familii: Ani i Bartka Ostrowskich oraz Mary Jane i Martina 
Gardnerów. Świat od czasów wyprawy Stasia Tarkowskiego się 
skurczył. Zatem to nie opis podróży jest tu istotny. W końcu co 
tak naprawdę ciekawego jest w  locie rejsowym samolotem? 
Nie jest to też świat z czasów Dzikiej Mrówki. Dla niego wypra-
wa do  Szwecji była wielkim przedsięwzięciem, a  o  kontakcie 
z  rodzinnym Gdańskiem w czasie rejsu do Afryki mógł sobie 
tylko pomarzyć. Rzeczywistość Kronik archeo to rzeczywistość 
internetu i  komunikatora Skype. Potrzebne informacje bo-
haterowie czerpią, używając nie bibliotecznego katalogu, ale 
wyszukiwarki Google’a. Takie podejście autorki znajduje też 
odbicie w  szacie graficznej książek. Przypisy drobnym drucz-
kiem zastąpiono „wklejonymi” wycinkami gazet, fotografiami 
autentycznych miejsc czy rysunkami „stworzonymi” przez jed-
ną z bohaterek powieści, prowadzącą zresztą własny dziennik, 
którego fragmenty także możemy przeczytać. Widać tu wy-
raźnie inspirację książkowymi publikacjami dotyczącymi filmo-
wego Indiany Jonesa26. Informacje na temat świata, w którym 
dzieją się przygody piątki młodych bohaterów, są zatem liczne, 
lecz skondensowane, czasem jednak ułożone tak, że naśladują 
wirtualny hipertekst. 

Jak do tej pory Ostrowscy i Gardnerowie odkryli już wspól-
nie świątynię z  czasów starożytnego Egiptu, klejnoty z  za-
ginionej Atlantydy, rozwiązali zagadkę skarbu wielkiego mi-
strza zakonu krzyżackiego, otarli się o  klątwę japońskiego 
złotego smoka, odkryli Diamentową Dolinę w Australii, roz-
wiązali zagadki wolińskich wikingów i zmierzyli się z przepo-
wiednią Inków. Jak łatwo zauważyć, Agnieszka Stelmaszyk 
nie ucieka w swych powieściach od elementów fantasy. Jedy-
ną „magią”, na którą pozwolił sobie Szklarski, jest przesunię-
cie nieco w czasie upadku meteorytu tunguskiego w taki spo-
sób, żeby zdarzenie to pozwoliło uratować gonionych przez 
kozaków bohaterów. U Stelmaszuk mamy a to odmładzający 
japoński wachlarz, a to magiczny klejnot Nefertiti, zaginione 
indiańskie miasto sprawiające, że helikoptery spadają, a na-
wet mityczną krainę Asgard ze smokiem. W  czasach kiedy 

26 Przykładem może być Zaginiony Dziennik Indiany Jonesa, Wydawnictwo 
Muza, Warszawa 2010. Agnieszka Stelmaszyk dla swych czytelników także 
przygotowała specjalny Dziennik podróżnika (wydany przez Wydawnictwo Zielo-
na Sowa w 2014 r.), w którym oprócz niepublikowanych do tej pory fragmentów 
powieści zawarła także dodatkowe praktyczne porady dotyczące podróżowania.
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Asgard with a dragon. In times when everyone has seen the 
“Raiders of the Lost Ark” this seems indispensable.

Ever living Staś Tarkowski
It might seem that Stanisław Tarkowski, a  character 

from one hundred years ago, together with Nell Rawlison, 
went into a  well-deserved retirement, that is the abyss 
of the history of literature. The language and style of the 
novel did not survive the test of time. Nevertheless, ev-
erything is possible in postmodern times. The figures of 
Staś and Nell were used by Leszek K. Talko in the novel 
published in the summer of 2014. An archeologist by edu-
cation, a  journalist cooperating with “Gazeta Wyborcza” 
daily and the author of a series of criminal novels (written 
under the pseudonym Wiktor Hagen), he decided to try his 
hand at adventure travel literature. There is no doubt that 
the use of the most popular names in  that genre in Po-
land really did help him. Who would not like to learn about 

their new adventures? Especially, if they were 
written in contemporary language. That is what 
Leszek K. Talko offers to his readers. The  ac-
tion of “Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii” [Staś 
i Nell. A lost jewel of India]27 takes place two 
years after the end of the novel by Sienkiewicz. 
They land in India where they become entangled 

in a spy intrigue between English and Russian 
intelligence. Nell is captured and Staś comes to 
her rescue. One of the motifs is the search for 
the largest diamond in the world, while in the 
background there is Tibetan magic and a sect of 
murderous Thuggees, which is the Hindi caste 
of murderers. The author did not refrain from 

using famous figures from the era in the novel. He men-
tions, among others, Halina Bławatska who was known at 
the time as an occultist medium and... the writer Rudyard 
Kipling. In the novel’s reality, created by Talko, it is Staś 
Tarkowski who tells him about an Indian boy living among 
wild animals and communicating with them28. This, un-
doubtedly, sheds new light on the inside story of the cre-
ation of the “Jungle Book”.

In the afterword to the sequel of adventures of Staś 
and Nell Leszek K. Talko tells his readers that he created 
the book because of the joy he got when he read the novel 

27 Leszek K. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, Kraków 2014.
28 Ibidem, p.334.

każdy obejrzał Poszukiwaczy zaginionej Arki, to już chyba 
rzecz nieodzowna.

Staś Tarkowski wiecznie żywy
Wydawać by się mogło, że Stanisław Tarkowski, bohater 

sprzed stu lat, odszedł wraz z  Nel Rawlison na  zasłużoną 
emeryturę, czyli w otchłań historii literatury. Sam język i styl 
powieści nie wytrzymują już próby czasu. W czasach postmo-
dernizmu wszystko jednak jest możliwe. Postacie Stasia i Nel 
wykorzystał w swej wydanej latem 2014 r. powieści Leszek K. 
Talko. Ten archeolog z  wykształcenia, dziennikarz związany 
z „Gazetą Wyborczą”, autor cyklu powieści kryminalnych (pi-
sanych pod pseudonimem Wiktor Hagen), postanowił spró-
bować swych sił na polu literatury podróżniczo-przygodowej. 
Niewątpliwie wykorzystanie nazwisk najpopularniejszych 
w Polsce bohaterów tego gatunku mocno mu pomogło. Któż 
dziś bowiem nie chciałby poznać dalszego ciągu ich przygód, 
i  to napisanych współczesnym językiem? Leszek K. Talko 
chętnym do  lektury jego dzieła wła-
śnie to zapewnia. Staś i Nel. Zaginio-
ny klejnot Indii27 dzieje się dwa lata po 
zakończeniu powieści Sienkiewicza. 
Główni bohaterowie trafiają do Indii, 
gdzie wplątani zostają w  szpiegow-
ską intrygę rozgrywaną między an-

gielskim i  rosyjskim wywiadem, Nel 
zostaje porwana, a  Staś wyrusza jej 
na  ratunek. Jednym z  motywów jest 
poszukiwanie największego diamen-
tu świata, a  w  tle przewija się, jak-
żeby inaczej, odwieczna tybetańska 
magia i  sekta morderczych thugów, 
czyli hinduska kasta zabójców. Autor nie powstrzymał się też 
przed wykorzystaniem w powieści słynnych postaci z epoki. 
Pojawia się tutaj m.in. osławiona Halina Bławatska, znana 
w  tych czasach jako okultystyczne medium, oraz… pisarz 
– Rudyard Kipling. W  powieściowej rzeczywistości Talki to 
właśnie Staś Tarkowski przekazuje mu informację o żyjącym 
wśród dzikich zwierząt i porozumiewającym się z nimi hindu-
skim chłopcu28. To niewątpliwie rzuca nowe światło na kulisy 
powstania Księgi dżungli…

Jak pisze Leszek K. Talko w posłowiu kontynuacji przygód 
Stasia i Nel, stworzył tę książkę z powodu radości, jaką miał, 

27 Leszek K. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, Kraków 2014.
28 Ibidem, s. 334.

Leszek K. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, 
Wydawnictwo Znak, projekt okładki Marek Pawłowski, 
Joanna Rusinek

Leszek K. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, Znak publishing house, 
cover design - Marek Pawłowski, Joanna Rusinek



144

czytając 40 lat wcześniej powieść Sienkiewicza. Dopóki taką 
radość będzie sprawiała czytelnikom tego rodzaju literatura, 
dopóty jej bohaterowie będą przemierzać na jej łamach dzikie 
ostępy. Na wielbłądach, słoniach lub w landroverach. Po to, by 
uczyć i bawić.

by Sienkiewicz 40 years ago. As long as the readers en-
joy such literature, their heroes will roam wild backwoods 
on the pages of the books. They will use camels, elephants or 
Land Rovers in order to teach and to entertain.
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L’article présente des héros de la littérature voyageuse dans le contexte de la réalité qui se change au fil des années. Ces 
changements comprennent non seulement le monde décrit dans les oeuvres en question mais aussi le caractère des lecteurs 
et leur réception de la lecture.

Le premier livre présenté est un livre de Henryk Sienkiewicz, intitulé « Dans le désert et la forêt ». Ce sont des aventures 
de deux enfants, enlevés en Afrique à la fin du XIXème siècle. L’article discute le contexte historico-politique de la période 
dans laquelle l’écrivain écrivait son livre, la façon de la présentation de la fable et les protagonistes et aussi un vif succès que 
le livre a connu. 

Ensuite on présente le cycle des livres voyageurs d’Alfred Szklarski sur les aventures d’un garçon Tomek Wilmowski et ses 
amis qui se déroulent au début du XXème siècle. L’auteur de l’article parle des problèmes d’Alfred Szklarski avec des autorités 
communistes qui forçaient l’écrivain à presenter ses héros comme ayant une attitude plutôt internationale que patriotique.

Par opposition au cycle d’Alfred Szklarski Monika Warneńska a écrit des romans voyageurs « socialiste ». Son cycle des 
livres sur les aventures de la petite Carole en réalité était un cycle de réportages des pays communistes exotiques et présen-
tait des dangers de la part de la démocratie de l’ Ouest. 

L’autre cycle des livres voyageurs a été écrit par Andrzej Perepeczko. Son héros était un garçon portant le pseudonyme « 
Fourmi sauvage ». Les livres ont été écrits à fin du régime communiste dans laquelle se déroule aussi la fable. On n’y trouve 
pas de chasses, ni de poursuites stupéfiantes mais une prose de la vie qu’on doit dépasser pour partir en expédition.

Une autre réalité est celle du cycle „Chroniques d’Archeo” d’ Agnieszka Stelmaszuk qui se déroule contemporainement. 
Les héros du cycle résolvent des énigmes de l’histoire et chassent les criminels et n’ont point de problèmes financiers (telle-
ment importants pendant la période communiste !). Les livres sont conçus d’une manière moderne avec une mise en page 
attractive.

Le dernier livre discuté dans l’article est le roman de Leszek K. Talko « Staś et Nel. Un bijou d’Inde perdu ». C’est un livre 
écrit récemment qui est un exemple des tendances postmodernes en prose. L’auteur a transformé des motifs littéraires 
connu en un nouveau livre et nouvelle fable et ... bien s’amusait. 

FR

ŹRÓDŁA INTERNETOWE | INTERNET SOURCES

Adamkowicz Marek, Dzika Mrówka fascynuje kolejne pokolenie. Na czym polega fenomen książek Andrzeja Perepeczki?, 17.03.2013, http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/dzika-
-mrowka-fascynuje-kolejne-pokolenie-na-czym-polega,1772280,art,t,id,tm.html (dostęp: 29.07.2015).

Conrad Joseph, Jądro ciemności, http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/conrad-jadro-ciemnosci.pdf (dostęp: 28.07.2015)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs (dostęp: 28.07.2015).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okapi (dostęp:28.07.2015).

Radio Gdańsk, audycja Gdynia Główna Osobista, 8.09.2014, https://radiogdansk.pl/ index.php/styl-zycia/item/16237-prezydent-gdyni-mowila-do-mnie-szefie-pisarz-andrzej-
-perepeczko-o-dzikiej-mrowce-i-f-cegielskiej.html (dostęp: 29.07.2015).

Sienkiewicz Henryk, Listy z Afryki, http://www.sienkiewicz.ovh.org/index.htm (dostęp: 28.07.2015).



146

PL

A
Krzysztof Arciszewski (born on 9 December 1592 in Ro-
galin, died on 7 April 1656 (near Gdańsk) – a  general 
of artillery of the Netherlands and Polish army, a poet 
and writer. Having committed murder, he was sentenced 
to infamy and banishment and driven out of the country. 
In 1623 he arrived in the Netherlands where he took up 
his studies in the field of military engineering, artillery 
and navigation. He fought in the Thirty Years’ War. In No-
vember 1629 he enlisted in the Dutch military service of 

the West India Company with the rank of captain. He landed 
in Pernambuco, Brazil together with a 7,000-strong expedi-
tion that was sent by the Dutch against Spain and Portugal. 
He participated in  many armed clashes. Later, for a  period 
of time, he served as the commander in chief of the Dutch 
armed forces in  Brazil. Throughout his stay in  America, 
Krzysztof Arciszewski wrote down his observations of 
the Indian tribes encountered. These observations were then 
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CATALOGUE 
OF SELECTED 
CHARACTERS

A
Krzysztof Arciszewski (ur. w 1592 r. w Roga-
linie, zm. w 1656 r. pod Gdańskiem) – generał 
artylerii wojsk holenderskich i  wojsk Rze-
czypospolitej, poeta i  pisarz. Za zabójstwo 
został skazany na infamię oraz banicję i wy-
gnany z kraju. W 1623 r. przybył do Holandii, 
gdzie podjął studia w  dziedzinie inżynierii 
wojskowej, artylerii i  nawigacji. Brał udział 
w  wojnie trzydziestoletniej. W  listopadzie 
1629 r. zaciągnął się do służby holenderskiej w Kompanii Za-
chodnioindyjskiej w stopniu kapitana. Dotarł do Brazylii razem 
z siedmiotysięczną ekspedycją wysłaną przez Holendrów prze-
ciw Hiszpanii i Portugalii i wylądował w Pernambuco. Walczył 
tam w  wielu starciach. Po pewnym czasie pełnił tam nawet 
przez jakiś czas funkcję wodza naczelnego sił holenderskich 
w Brazylii. Przez cały okres pobytu w Ameryce Krzysztof Ar-
ciszewski spisywał swoje obserwacje dotyczące spotykanych 
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handed over to a Dutch scientist Gerard Voss. In 1642 Voss 
published his work entitled: De theologia gentili et physiolo-
gia christiana sive de origine et progressu idolatriae, where he 
quoted numerous fragments from the notes received from 
the Pole. In 1646 Krzysztof Arciszewski returned to Poland 
where he served in the Polish army, and in 1650 he settled 
down in his estate.
Prepared on the basis of: Maria Paradowska, Przyjmij laur zwycięski, Katowice 1987.

Henryk Bronisław Arctowski (born on 15 July 1871 in War-
saw, died on 21 February 1958 in Washington) – a geogra-
pher, geophysicist, geologist, meteorologist, glaciologist 
and traveler who became famous for the exploration of 
polar countries. Together with his family he emigrated to 
Belgium and France in the 1880s. In 1895 Arctowski met 
Adrien de Gerlache de Gomery, a  Belgian traveler who 
organized an expedition to Antarctica on  the ship Bel-
gica. Henryk Arctowski agreed to take part in the expedi-
tion. He spent two years doing supplementary studies: 

geological, oceanographic, meteorological and  glaciological. 
He asked Polish meteorologist Antoni Dobrowolski to join 
the  expedition. During the  Antarctician expedition that set 
off in 1897 and explored the surroundings of King George Is-
land, Antoni Dobrowolski, as an assistant of Arctowski, con-
ducted meteorological observations, while Arctowski carried 
out oceanographic studies. In March 1898 the  expedition’s 
ship “Belgica” was trapped in the ice on the Bellingshausen 
Sea. The  expedition’s participants were the  first people to 
spend thirteen months of winter in Antarctica. In the sum-
mer of 1910, he took part in the French expedition to Spits-
bergen and Lofoten Islands on the ship “Ile-de-France”. After 
Poland regained independence, Henryk Arctowski returned 
to Poland where he served as the  director of the  Institute 
of Geophysics and Meteorology of the University of Lvov. He 
lived in the United States from the time of World War II until 
his death.
Prepared on the basis of: www.arctowski.pl. (access 2015-07-23).

B
Michał Piotr Boym (born in  1612 or 1614 in  Lvov, died 
on 22 August 1659 in Guangxi) – an orientalist, Jesuit, 
missionary in  China, naturalist, cartographer, one of 
the  first European sinologists. In 1631, Michał Boym 
joined the Jesuits and prepared to work as a missionary 
in the Far East. In 1643, he sailed from Lisbon to Ma-
cau. He was a missionary on the Hainan island and was 
the first European to describe it. In 1649, Boym was ap-
pointed as an envoy to the pope by the emperor Yongle 
of the Southern Ming dynasty. This way Boym started 

his 9 year tour from Asia to Rome and back. He returned 
to Europe via overland route through Persia and  Turkey. 

plemion indiańskich, które przekazał holenderskiemu naukow-
cowi Gerardowi Vossowi. W 1642 r. w Amsterdamie ukazało się 
dzieło Vossa De theologia gentili et physiologia christiana sive 
de origine et progressu idolatriae, w  którym cytował on wie-
le fragmentów przekazanych mu zapisków Polaka. W 1646 r. 
Krzysztof Arciszewski wrócił do Polski, gdzie służył przez kilka 
lat w armii koronnej, a w 1650 r. osiadł we własnym majątku.
Opracowano na podstawie: Maria Paradowska, Przyjmij laur zwycięski, Katowice 1987.

Henryk Bronisław Arctowski (ur. w  1871  r. 
w  Warszawie, zm. w  1958  r. w  Waszyngto-
nie) – geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, 
glacjolog i  podróżnik, zasłynął badaniami 
krajów polarnych. Wraz z  rodziną wyemi-
grował w  latach 80. XIX w. do Belgii, a na-
stępnie do  Francji. W  1895  r. Arctowski po-
znał Adriena de Gerlache de Gomery’ego, 
belgijskiego podróżnika, przygotowującego 
wyprawę w rejon Antarktydy na statku „Bel-
gica”. Henryk Arctowski zgodził się wziąć w  niej udział. Dwa 
lata poświęcił na dodatkowe studia: geologiczne, oceanogra-
ficzne, meteorologiczne w Belgii oraz glacjologiczne. Do udzia-
łu w  wyprawie zaprosił polskiego meteorologa Antoniego 
Dobrowolskiego. Podczas wyprawy antarktycznej, która wyru-
szyła w 1897 r. i badała okolice Wyspy Króla Jerzego, Antoni Do-
browolski jako asystent Arctowskiego prowadził obserwacje 
meteorologiczne, a on sam oceanograficzne. W marcu 1898 r. 
statek wyprawy, „Belgica” został uwięziony przez lody na Mo-
rzu Bellingshausena, uczestnicy wyprawy dokonali pierw-
szego, 13-miesięcznego zimowania na  Antarktydzie. Latem 
1910  r. był uczestnikiem francuskiej wyprawy na Spitsbergen 
i  Lofoty na  statku „Ile-de-France”. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości Henryk Arctowski wrócił do kraju, gdzie był 
m.in. szefem Instytutu Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu 
Lwowskiego. Od czasów drugiej wojny światowej aż do śmierci 
przebywał w USA.
Opracowano na podstawie: www.arctowski.pl (dostęp: 3.07.2015).

B
Michał Piotr Boym (ur. w  1612 lub 1614  r. 
we Lwowie, zm. w  1659  r. w  Guangxi) – 
orientalista, jezuita, misjonarz w  Chinach, 
przyrodnik, kartograf, jeden z  pierwszych 
europejskich sinologów. Michał Boym wstą-
pił w  1631  r. do  zakonu jezuitów i  przygo-
towywał się do  pracy misyjnej na  Dalekim 
Wschodzie. W  1643  r. odpłynął z  Lizbony 
do Makau. Działał jako misjonarz na wyspie 
Hajnan, którą opisał jako pierwszy Euro-
pejczyk. W roku 1649  r. Boym został posłem cesarza Yongli 
(władcy z  południowej dynastii Ming) do  papieża. W  ten 
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On his way back Boym tried to get to the emperor via Siam 
and  northern Vietnam. Unfortunately, he died before he 
reached his destination. Observations that he had made 
during the trip inspired his literary work. As an emperor’s 
envoy he brought to Europe an 18-card atlas of China 
that he had drawn up himself. He wanted to supplement 
the maps with nine chapters of texts on China with the aim 
of creating a  compendium of knowledge about the coun-
try. Still, the most famous work by Michał Boym was Flora 
Sinensis – a study devoted to Chinese flora that was  pub-
lished in Vienna in 1656.
Prepared on the basis of: Edward Kajdański, Michał Boym - Ambasador Państwa 

Środka, Warszawa 1999

Stanisław Bujakowski (born in  1906, died before 1960) – 
a  traveler, photographer. In 1934, together with his 
wife Halina Korolec-Bujakowska, he set off to China on 
a motorcycle. Their route led from Druskininkai through 
Warsaw, Germany, Czechoslovakia, Austria, Yugosla-
via, Bulgaria to Turkey. From there, via Syria and Iraq, 
they got to Persia and  India. Further on the  route 
went through Myanmar, Siam, Cambodia and  Viet-
nam to Shanghai, where they arrived in  1936, having 
covered more than 23,000 kilometers. In Shanghai 
Bujakowski worked as a  war correspondent. He sent 
reports and  photographs from Manchuria concerning 

the Sino-Japanese War. The outbreak of the Second World 
War prevented him from returning to Poland. He then en-
rolled in  the  British RAF Transport Command where he 
was responsible for transportation of military equipment 
from Takoradi on the Gold Coast to Cairo. After the war he 
took up work in  Calcutta as a  pilot in  a private transport 
company. Halina Korolec describer their motorcycle tour 
in the book entitled Mój chłopiec, motor i ja [My boy, mo-
torcycle and me].
Prepared on the basis of: Halina Korolec-Bujakowska „Mój chłopiec, motor i ja. Z 

Druskiennik do Szanghaju 1934-1936”, Warszawa 2011.

C
Cecylia Chrzanowska née Gilewicz (born in  1861, died 
in  1918 in  Warsaw) – the  wife of Paweł Chrzanowski, 
a  lieutenant general of the Russian army. Chrzanowski 
was a traveler and collector; his wife shared his penchant 
for collecting things. Being an army general by profes-
sion, he had to travel into the  depths of Asia and  to 
the ends of the Russian Imperium in the Far East, which 
provided him with opportunities to collect all kinds of 
memorabilia. Because of their interest in  other cul-

tures, after the  end  of army service, the  Chrzanowskis set 
off on a trip around the world from which they brought back 

sposób Boym rozpoczął dziewięcioletnią wędrówkę z  Azji 
do Rzymu i z powrotem. Do Europy wrócił szlakiem lądowym 
przez Persję i Turcję. W trakcie podróży powrotnej Boym pró-
bował dotrzeć do  cesarza przez Syjam i  północny Wietnam. 
Zmarł jednak przed osiągnięciem celu. Obserwacje poczynione 
w czasie podróży stały się podstawą jego twórczości pisarskiej. 
Jako poseł cesarski przywiózł do Europy sporządzony przez sie-
bie 18-kartonowy atlas Chin. Chciał stworzyć z niego kompen-
dium wiedzy o tym kraju, dodając do map dziewięć rozdziałów 
tekstu zawierających informacje o tym państwie. Najbardziej 
znanym dziełem Michała Boyma była jednak wydana w Wied-
niu w  1656  r. Flora sinensis, publikacja opisująca chińską ro-
ślinność.
Opracowano na  podstawie: Edward Kajdański,  Michał Boym. Ambasador Państwa 

Środka, Warszawa 1999.

Stanisław Bujakowski (ur. w  1906 r., zm. 
przed 1960 r.) – podróżnik, fotograf. W 1934 r. 
wyruszył z żoną Haliną Korolec-Bujakowską 
w podróż na motocyklu do Chin. Trasa wio-
dła z Druskiennik przez Warszawę, Niemcy, 
Czechosłowację, Austrię, Jugosławię i  Buł-
garię do Turcji. Stamtąd zaś przez Syrię i Irak 
dotarli do Persji i  Indii. Dalsza trasa wiodła 
przez Birmę, Syjam, Kambodżę i  Wietnam 
do  Szanghaju, gdzie dotarli w  1936  r. po 
przebyciu przeszło 23 tys. km. W Szanghaju Bujakowski pra-
cował jako korespondent wojenny, nadsyłając z  Mandżurii 
do polskiej prasy relacje i zdjęcia z wojny japońsko-chińskiej. 
Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu powrót do Pol-
ski. Wtedy zaciągnął się do  brytyjskiego RAF Transport 
Command, który był odpowiedzialny za przerzucanie sprzę-
tu wojskowego z Takoradi na Złotym Wybrzeżu do Kairu. Po 
wojnie podjął pracę w Kalkucie jako pilot w prywatnej firmie 
transportowej. Halina Korolec opisała wyprawę motocyklową 
w książce pt. Mój chłopiec, motor i ja. 
Opracowano na  podstawie: Halina Korolec-Bujakowska, Mój chłopiec, motor i  ja. 

Z Druskiennik do Szanghaju 1934–1936, Warszawa 2011.

C
Cecylia z  Gilewiczów Chrzanowska 
(ur.  w  1861  r., zm. w  1918  r. w  Warszawie) – 
żona generała-lejtnanta wojsk rosyjskich 
Pawła Chrzanowskiego. Chrzanowski był po-
dróżnikiem i kolekcjonerem, a żyłka kolekcjo-
nerska udzieliła się również jego żonie. Praca 
zawodowa generała i związane z nią podróże 
w głąb Azji i na krańce Imperium Rosyjskiego 
na  Dalekim Wschodzie stworzyły możliwo-
ści zbierania wszelkiego rodzaju pamiątek. Ciekawość innych 
kultur sprawiła, że po zakończeniu wojskowej służby generała 
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many works of oriental art. Among them were spoons col-
lected by the general’s wife in different parts of the world. 
More than 600 spoons from the collection of Cecylia Chrza-
nowska, which are made of different materials, are the arti-
facts from non-European cultures and nations. The most eth-
nographically valuable are the spoons of Siberian nations as 
well as a unique collection of a dozen or so spoons of the Ainu. 
The collection belongs to the Ethnographic Museum of Cra-
cow.
Prepared on the basis of: http://muzea.malopolska.pl/czy-wiesz-ze/-/a/10191/lyz-

ki-cecylii-chrzanowskiej (access 2015-07-23).

Leon Cienkowski (born on 1 October 1822 in Warsaw, died 
on 8 October 1887 in Leipzig) – a botanist, protozoologist, 
bacteriologist and traveler. He took part in scientific expe-
ditions to Egypt and Sudan in the years 1847-1849 from 
which he brought back a valuable collections of plants. He 
also described the natural environment of the Nile Valley. 
In 1880, he explored the Solovetsky Islands in the White 
Sea. In 1871, he co-organized Sevastopol Biological Sta-
tion for the Exploration of the Sea. In his work he con-

ducted studies of many forms of single-celled plants and ani-
mals, explored developmental cycles of algae and slime molds 
and organized studies on vaccines against diseases of farm 
animals.
Prepared on the basis of: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Cienkowski-Leon;3886540.

html (access 2015-07-23).

Joseph Conrad, real name Józef Teodor Konrad Ko-
rzeniowski (born on 3 December 1857 in  Berdyczów, 
died on 3 August 1924 in  Bishopsbourne), a  writer, 
publicist and  seaman. In 1874, Korzeniowski went 
to Marseille where he worked as a  seaman. After 
a  few years of sailing he was promoted to the  rank 
of captain. The  first ship that he was in  charge of 
was the “Otago” sailing ship which operated between 
Australia and  Asia. In 1890, J.  K. Korzeniowski was 

employed by a Belgian company as the captain of a ship 
which was supposed to sail up the  Congo River. During 
the  expedition, which lasted about six months, Korze-
niowski became seriously ill several times and in 1891 he 
returned to Europe. In 1894, after a  few years of sailing 
along the sea lane to Australia, Korzeniowski abandoned 
the career of seaman and devoted himself to literary work. 
He wrote in English. After a few years he gained recogni-
tion of the critics and until today is considered to be one 
of the greatest stylists in English literature. The majority 
of his books were set on the sea, yet in one of his great-
est works The  Heart of Darkness (first published in  1899 
in  three installments in  the  “Blackwood Magazine”, as 

Chrzanowscy wybrali się w podróż dookoła świata, z której przy-
wieźli liczne dzieła sztuki orientalnej. Owocem tych wszystkich 
podróży są m.in. gromadzone przez generałową łyżki z różnych 
stron świata. Ponad 600 łyżek z kolekcji Cecylii Chrzanowskiej, 
wykonanych z różnych materiałów, jest wytworem kultur i naro-
dów pozaeuropejskich. Do najcenniejszych pod względem etno-
graficznym należą łyżki narodów syberyjskich, a także unikalny 
zbiór kilku łyżek Ajnów. Kolekcja ta znajduje się w zbiorach kra-
kowskiego Muzeum Etnograficznego.
Opracowano na  podstawie: http://muzea.malopolska.pl/czywiesz-ze/-/a/10191/lyz-

ki-cecylii-chrzanowskiej (dostęp: 23.07.2015).

Leon Cienkowski (ur. w  1822  r. w  Warsza-
wie, zm. w 1887 r. w Lipsku) – botanik, pro-
tozoolog, bakteriolog i  podróżnik.Uczestnik 
wypraw badawczych do  Egiptu i  Sudanu 
w latach 1847–1849, z których przywiózł cen-
ne kolekcje roślin. Opisał także system przy-
rodniczy Doliny Nilu. W  1880  r. badał Wy-
spy Sołowieckie na Morzu Białym. W 1871 r. 
współorganizował Sewastopolską Stację 
Biologiczną Badań Morza. Prowadził badania nad wieloma for-
mami jednokomórkowych zwierząt i roślin, badał cykle rozwo-
jowe glonów i śluzowców, organizował badania nad szczepion-
kami przeciw chorobom zwierząt hodowlanych.
Opracowano na  podstawie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Cienkowski-Le-

on;3886540.html (dostęp: 23.07.2015).

Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor 
Konrad Korzeniowski (ur. w 1857  r. w Ber-
dyczowie, zm. w 1924 r. w Bishopsbourne), 
pisarz i  publicysta, marynarz. W  1874  r. 
Korzeniowski wyjechał do  Marsylii, gdzie 
pracował jako marynarz. Po kilku latach rej-
sów otrzymał stopień kapitana. Pierwszym 
statkiem, którym dowodził, był żaglowiec 
„Otago”, którym pływał między Austra-
lią i  Azją. W  1890  r. J.K. Korzeniowski zo-
stał zatrudniony przez belgijską spółkę jako kapitan statku 
mającego popłynąć w górę rzeki Kongo. W trakcie trwającej 
około pół roku wyprawy Korzeniowski kilkakrotnie poważnie 
chorował i w 1891 r. wrócił do Europy. Po kilku latach rejsów 
na  szlaku żeglugowym do  Australii, w  1894  r. Korzeniowski 
porzucił karierę marynarza i poświęcił się twórczości literac-
kiej. Tworzył w  języku angielskim. Zdobył uznanie krytyki 
i do dziś jest uznawany za jednego z największych stylistów 
w literaturze angielskiej. Scenerią jego powieści w większości 
przypadków było morze, jednak jednym z jego ważniejszych 
dzieł było Jądro ciemności (opublikowane pierwotnie w roku 
1899 w trzech odcinkach w czasopiśmie „Blackwood Magazi-
ne”; pierwsze wydanie książkowe w roku 1902 w Londynie), 
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book it was first published in London in 1902) he portrayed 
his experiences from the trip to the Congo. 
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad (access 04-

09-2015).

Maria Antonina Czaplicka (born in 1886, Warsaw, died 
in  1921 in Oxford) – an ethnographer and geographer. 
Maria Czaplicka studied anthropology at the  London 
School of Economics and in Oxford, where she received 
a  grant to conduct the  studies of the  peoples living 
in Siberia. The result of her studies was a book Aborigi-
nal Siberia, a Study in Social Anthropology, published 
in 1914. In the same year, Czaplicka began her second 
expedition to Siberia together with Henry Usher Hal-

lem from the Pennsylvania University Museum. During her 
trip that covered over 5,000 kilometers, Czaplicka took 
a  few hundred photographs and  made a  lot of anthropo-
metric and ethnographic notes. Most of the output of that 
expedition is kept is the archives of the Pitt Rivers Muse-
um. Soon after her return to Europe the scientist agreed to 
take the Chair of Anthropology at the University of Oxford. 
Her main interest was focused on ghost cults, shamanism, 
particularly its psychopathological aspect, the question of 
sexual identity of shamans as well as the  issue of Arctic 
hysteria. 
Prepared on the basis of: Stefania Skowron-Markowska, Z Oksfordu na Syberię: dzie-

dzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Wrocław 2012. 

Jan Czekanowski (born on 6 October 1882 in Głuchów, 
died on 20 July 1965 in Szczecin) – an anthropologist, 
ethnographer, statistician and  linguist. A student of 
the  famous anthropologist Rudolf Martin. His work 
for the Berlin Museum für Völkerkunde der Königlich 
Preußischen Museen allowed him to participate in a 
two-year anthropological expedition to Central Africa 
organized by Adolf, Duke of Meclemburg in the years 
1906-1907. During the expedition he conducted stud-
ies of the  Congo-Nile Divide. In 1913, he became 

the head of the Institute of Anthropology at Jan Kazimeirz 
University in  Lvov. He is the  founder of the  Lvov school 
of anthropology. He implemented an innovative rule of 
mathematical statistics. In the years of 1934-1936 he was 
the president of that university. In 1919, he was the geog-
raphy and ethnography expert of the Polish delegation to 
a peace conference in Paris. After World War II, he moved 
to Poznań where he was Chair of Anthropology at Adam 
Mickiewicz University. He studied population development 
dynamics in  the  period of 1937-1946 and  the population 
loss of Poland. He was an advocate of statistical direc-
tion in  anthropological studies. Taxonomic methodology 

w  której oparł się na  swoich doświadczeniach związanych 
z podróżą do Konga. 
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad (dostęp: 

4.09.2015).

Maria Antonina Czaplicka (ur. w  1886  r. 
w  Warszawie, zm. w  1921  r. w  Oksfordzie) 
– etnografka i  geografka. Maria Czaplicka 
studiowała antropologię w  London School 
of  Economics i  Oksfordzie, gdzie otrzymała 
stypendium na  przeprowadzenie badań nad 
ludami zamieszkujących Syberię. Ich rezul-
tatem była książka Aboriginal Siberia, a Stu-
dy in  Social Anthropology, wydana w  1914  r. 
W  tym samym roku Czaplicka rozpoczęła 
drugą wyprawę na  Syberię wraz z  Henrym Usherem Hallem 
z Muzeum Uniwersytetu Pensylwanii. W czasie podróży liczącej 
prawie 5000 km Czaplicka wykonała kilkaset zdjęć oraz liczne 
notatki antropometryczne i etnograficzne. Większość dorobku 
tej wyprawy znajduje się w archiwum Pitt Rivers Museum. Nie-
długo po powrocie do Europy uczona przyjęła propozycję objęcia 
Katedry Antropologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Głównym 
przedmiotem jej zainteresowań były kulty duchów, szamanizm, 
zwłaszcza psychopatologiczny aspekt tego zjawiska, kwestia 
tożsamości płciowej u szamanów oraz zagadnienie histerii ark-
tycznej. 
Opracowano na podstawie: Stefania Skowron-Markowska, Z Oksfordu na Syberię. Dzie-

dzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Wrocław 2012. 

Jan Czekanowski (ur. w 1882 r. w Głuchowie, 
zm. w  1965  r. w  Szczecinie) – antropolog, 
etnograf, statystyk i  językoznawca. Uczeń 
słynnego szwajcarskiego antropologa Ru-
dolfa Martina. Dzięki pracy w berlińskim Mu-
seum für Völkerkunde der Königlich Preußi-
schen Museen mógł uczestniczyć w  latach 
1906–1907 w  dwuletniej wyprawie antropo-
logicznej do środkowej Afryki. zorganizowa-
nej przez księcia Adolfa Meklemburskiego. 
Prowadził tam badania obszaru międzyrzecza Kongo i  Nilu. 
W  1913  r. został kierownikiem Zakładu Antropologicznego 
na  Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Twórca lwow-
skiej szkoły antropologicznej. Wprowadził nowatorską zasadę 
statystyki matematycznej. W latach 1934–1936 był rektorem 
tegoż uniwersytetu. W 1919  r. był ekspertem delegacji pol-
skiej na konferencji pokojowej w Paryżu w dziedzinie zagad-
nień geograficznych i etnograficznych. Po II wojnie światowej 
przeniósł się do Poznania, gdzie kierował Katedrą Antropologii 
UAM. Przeprowadził badania dynamiki rozwoju ludności w la-
tach 1937–1946 i strat ludnościowych Polski. Był zwolennikiem 
kierunku statystycznego w  badaniach antropologicznych.  
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that he created (named after him) is still used not only 
in anthropology but also in other fields of science, where 
statistical classification is required.
Prepared on the basis of: Tadeusz Bielicki, Tadeusz Krupiński, Jan Strzałko, Histo-

ria antropologii w Polsce. Przegląd Antropologiczny, tom 53, z. 1-2, Poznań 1987.

Jan Czerski (born on 15 May 1845 in the Swołna estate, 
Vitebsk province, died on 7 July 1892 at the Kolyma River) 
– geologist, paleontologist, naturalist and explorer of Si-
beria. 
A participant of the January Uprising, he was conscripted 
into the Russian army. However, he was allowed to con-
duct geological and paleontological studies in the region 
of Omsk. In 1871, after his discharge from the  army he 
undertook many scientific expeditions, mainly on behalf 

of the Russian Geographic Society. In the years 1873-1876, he 
studied the Sayan Mountains and regions along the Angara 
River. In the years 1877-1881, he conducted geological studies 
of the coastline of Lake Bajkal and afterwards, until 1882 he 
explored the basin of the Lower Tanguzka and Selenga Rivers. 
In 1885, he took the opportunity of amnesty which allowed 
him to return to St. Petersburg at the invitation of the local 
Academy of Sciences. During his return trip, he carried out 
geological studies of the land along the route from Irkutsk to 
the foot of the Ural Mountains. A few years later, in 1891 he set 
off on another expedition to the region of the Kolyma and In-
digirka Rivers. He died one year later during that expedition. 
Prepared on the  basis of: http://geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/historia/poczet/

czerski/BF8410BF8E950090E0430A0003750090 (access 23 July 2015).

D
Antoni Bolesław Dobrowolski (born on 6 June 1872 
in Dworszowice Kościelne, died on 27 April 1954 in War-
saw) – a  geophysicist, meteorologist and  traveler. He 
created a  separate field of science, i.e. cryology, which 
is the  study of ice and  a part of hydrology. He was 
a  tsarist exile who escaped and  landed in  Switzerland 
and  Belgium. Together with Henryk Arctowski he took 
part in  the  Belgian expedition to Antarctica organized 
by Adrien de Gerlache in the years 1897-1899. At the be-

ginning of 1898, the expedition’s ship “Belgica” got trapped 
in the ice on the Bellingshausen Sea. The expedition partici-
pants were the first people to spend thirteen months of win-
ter in Antarctica. In the years 1927-1929, he was the director 
of the State Meteorological Institute and for two years, from 
1932 to 1933 he was in charge of Polish scientific works during 
the Second Polar Year and at that time he organized the Pol-
ish scientific expedition to the Bear’s Island. 
Prepared on the basis of: Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954) on the webpage 

Arctowski.pl(pol.). (access on 23 July 2015).

Taksonomiczna metoda badawcza, którą stworzył (nazwana 
jego imieniem), do dziś jest wykorzystywana nie tylko w antro-
pologii, ale także w innych dziedzinach nauki, gdzie potrzebna 
jest klasyfikacja statystyczna.
Opracowano na podstawie: Tadeusz Bielicki, Tadeusz Krupiński, Jan Strzałko, Historia 

antropologii w Polsce, „Przegląd Antropologiczny”, 1987, t. 53, z. 1–2.

Jan Czerski (ur. w 1845 r. w majątku Swołna 
w guberni witebskiej, zm. w 1892 r. nad rzeką 
Kołymą) – geolog, paleontolog, przyrodnik 
i badacz Syberii. 
Powstaniec styczniowy, wcielony do  armii 
rosyjskiej. Pozwolono mu jednak na badania 
geologiczne i  paleontologiczne rejonu Om-
ska. Po zwolnieniu z wojska w 1871  r. odbył 
wiele wypraw badawczych, głównie z ramie-
nia Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 1873–
1876 badał góry Sajany oraz krainy leżące wzdłuż brzegów rze-
ki Angary. W latach 1877–1881 prowadził badania geologiczne 
brzegów jeziora Bajkał, a następnie – do 1882 r. – badał basen 
rzek Dolnej Tunguzki i Selengi. W 1885 r. skorzystał z amne-
stii, która pozwoliła mu wrócić do Petersburga na zaproszenie 
tamtejszej Akademii Nauk. W trakcie powrotu prowadził ba-
dania geologiczne terenów leżących wzdłuż trasy z Irkucka aż 
po podnóża Uralu Kilka lat później, w 1891 r., rozpoczął kolejną 
ekspedycję w rejon rzek Kołyma i Indygirka. Zmarł podczas tej 
wyprawy w roku następnym. 
Opracowano na podstawie: http://geoportal.pgi.gov.pl/muzeum/historia/poczet/czer-

ski/BF8410BF8E950090E0430A0003750090 (dostęp: 23.07.2015).

D
Antoni Bolesław Dobrowolski (ur. w  1872  r. 
w  Dworszowicach Kościelnych, zm. w  1954  r. 
w  Warszawie) – geofizyk, meteorolog i  po-
dróżnik. Stworzył odrębną dziedzinę wiedzy, 
kriologię – naukę o  lodzie, która jest częścią 
hydrologii. Zesłaniec carski, po ucieczce trafił 
do Szwajcarii i Belgii. Uczestniczył wraz z Hen-
rykiem Arctowskim w  belgijskiej wyprawie 
antarktycznej Adriena de Gerlache’a w  latach 
1897–1899. Statek wyprawy, „Belgica”, został 
na początku 1898 r. uwięziony w lodach na Morzu Bellingshause-
na; załoga po raz pierwszy w dziejach dokonała pierwszego zimo-
wania na Antarktydzie, które trwało 13 miesięcy. W latach 1927–
1929 był dyrektorem Państwowego Instytutu Meteorologicznego, 
a przez dwa lata, od 1932 do 1933 r., kierował polskimi pracami 
badawczymi podczas Drugiego Roku Polarnego i był wówczas or-
ganizatorem polskiej wyprawy naukowej na Wyspę Niedźwiedzią. 
Opracowano na  podstawie: Antoni Bolesław Dobrowolski (1872–1954), http://www.

arctowski.pl/index.php?p=115, (dostęp: 23.07. 2015).
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Ignacy Domeyko (born on 31 July 1802 in  Niedźwiadka 
Wielka, died on 23 January 1889 in Santiago, Chile) – ge-
ologist, mineralogist, mining engineer, explorer of South 
America. A philomath and participant of the November 
Uprising. An emigrant since 1831. In 1837 he graduated 
from the school of mining engineering and after a short 
period of work in Alsace he accepted the position of a lec-
turer of chemistry and mineralogy in Coquimbo in north-
ern Chile. He conducted educational activities and orga-

nized expeditions for attractive mineral deposits. The result 
of his trips through the Andes Mountains were detailed geo-
logical descriptions of visited lands. As a part of his teach-
ing at the University in Santiago, where he held the post of 
president, he wrote a mineralogy textbook. Practical results 
of his studies included a discovery of new minerals: arquerite, 
ammiolite and domeykite, to name but a few. In 1884, he re-
turned to Poland for a few days. From there he traveled to 
Italy, France and the Holy Land. In 1888, he went back to Chile 
where he died at the beginning of the following year.
Prepared on the basis of: Zdzisław Jan Ryn (red.) Ignacy Domeyko. Obywatel świata, 

Kraków 2002.

Emil Habdank Dunikowski (born in  1855 in  Brzeżanz, 
died in 1924) – a geologist, traveler, professor at Jan Ka-
zimierz University in  Lvov. In 1906, he went to Mexico 
and the United States. During that trip, except for geo-
logical studies, he was engaged in ethnography of Indian 
tribes. He presented the results of his studies in many 
works, such as: Od Atlantyku poza Góry Skaliste [From 
Atlantic to the Rocky Mountains] and Meksyk i szkice z 
podróży po Ameryce [Mexico and sketches from the trip 

across America]. In the years 1892-1893, he was the Chairman 
of the Polish Kopernik Society of Naturalists in Lvov.
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Dunikowski (access 23 

July 2015).

Benedykt Dybowski (born on 30 April 1833 in Adamaryn, 
died on 30 January 1930 in Lvov) – a naturalist, travel-
er, physician, explorer of the  Far East and  Kamchatka, 
and professor at Lvov University and Warsaw University 
[Szkoła Główna Warszawska]. He took part in the Janu-
ary Uprising. In 1865, he was exiled to Siberia where he 
commenced his scientific studies. His work led to the dis-
covery of many animals, such as Dybowski deer. In rec-
ognition of the studies conducted in eastern Siberia he 
was awarded a gold medal by the Geographical Society 

based in  St. Petersburg. In 1876, through the  intervention 
of the Geographical Society and Academy in St. Petersburg 
he was allowed to return from the exile. From 1884 he held 
the Chair of Zoology at the Lvov University. In Lvov he mainly 

Ignacy Domeyko (ur. w 1802 r. w Niedźwiad-
ce Wielkiej, zm. w 1889 r. w Santiago w Chi-
le) – geolog, mineralog, inżynier górnictwa, 
badacz Ameryki Południowej. Filomata 
i  uczestnik powstania listopadowego. Od 
1831 r. na emigracji. W 1837 r. skończył studia 
górnicze i po krótkiej pracy w Alzacji przyjął 
ofertę objęcia stanowiska wykładowcy che-
mii i  mineralogii w  Coquimbo w  północnym 
Chile. Jednocześnie prowadził tam działania edukacyjne i orga-
nizował poszukiwania atrakcyjnych złóż minerałów. Owocem 
podróży po Andach były dokładne opisy geologiczne odwie-
dzanych przez niego terenów. W  ramach pracy dydaktycznej 
na  uniwersytecie w  Santiago, gdzie był rektorem, napisał 
podręcznik mineralogii, a  efektem jego badań było odkry-
cie nowych minerałów, m.in. arketytu, amiolitu i  domeykitu. 
W 1884 r. na kilka lat wrócił do kraju, skąd wyjeżdżał jeszcze 
do  Włoch, Francji i  Ziemi Świętej. W  1888  r. wrócił do  Chile, 
gdzie zmarł na początku następnego roku.
Opracowano na podstawie: Zdzisław Jan Ryn (red.), Ignacy Domeyko. Obywatel świata, 

Kraków 2002.

Emil Habdank Dunikowski (ur. w  1855  r. 
w  Brzeżanach, zm. w  1924  r. we Lwowie) – 
geolog, podróżnik, profesor Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. W  1906  r. wy-
jechał do  Meksyku i  Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. W  trakcie tej podróży, 
oprócz badań geologicznych, zajmował się 
także etnografią plemion indiańskich. Wy-
niki badań wydał w wielu pracach, m.in. Od 
Atlantyku poza Góry Skaliste oraz Meksyk i szkice z podróży po 
Ameryce. W  latach 1892–1893 był prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Dunikowski (dostęp: 

23.07.2015).

Benedykt Dybowski (ur. w 1833 r. w Adama-
rynie, zm. w 1930 r. we Lwowie) – przyrodnik, 
podróżnik, lekarz, badacz Dalekiego Wschodu 
i  Kamczatki, profesor Uniwersytetu Lwow-
skiego i  Szkoły Głównej Warszawskiej. Brał 
udział w powstaniu styczniowym. W 1865 r. 
zesłany na  Syberię, rozpoczął tam badania 
naukowe. Jego prace doprowadziły do odkry-
cia wielu nowych dla nauki zwierząt, m.in. 
jelenia Dybowskiego. Za badania we wschod-
niej Syberii otrzymał złoty medal Towarzystwa Geograficzne-
go w Petersburgu. W roku 1876 dzięki wstawiennictwu Towa-
rzystwa Geograficznego i  Akademii w  Petersburgu otrzymał 
pozwolenie na powrót z zesłania. Od 1884 r. kierował Katedrą 
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occupied himself with general biological themes and  works 
in  the  field comparative anatomy, systematics and  anthro-
pology. In 1884, Benedykt Dybowski set up a Zoological Mu-
seum which included his vast collections brought from Sibe-
ria, Kamchatka, as well as the showpieces from the University 
Room of Natural History.
Prepared on the basis of: http://www.ekologia.pl/wiedza/ekolodzy/naukowcy/be-

nedykt-dybowski,7319.html (access 23 July 2015). 

Jan Dybowski (born on 20 April 1856 in  Charonne near 
Paris, died on 18 December 1928 in Mandres near Paris), 
an agronomist, botanist and  traveler. The  nephew of 
Benedykt Dybowski, an eminent naturalist and explorer 
of Asia. He took part in a series of scientific expeditions 
to Africa. In 1889, Dybowski went on his first expedition 
to southern Algiers. The aim of that expedition was to 
explore the region, draw up maps and examine the pos-
sibility of using the Sahara for agricultural and industrial 

purposes. In 1891, at the French government’s order, he ex-
plored the  lands between the  Congo River basin and  Lake 
Chad, at the same time looking for the participants of lost 
expedition of Paul Crampel. Upon return to Europe, in recog-
nition of his merits, Dybowski was awarded a gold medal of 
the French Geographical Society. In the years 1893-1894, he 
set off to Africa again, this time to the neighboring regions of 
Congo, in order to conduct naturalistic studies. In the course of 
his studies in French Sudan he discovered a species of grain as 
yet unknown in Europe as well as new rubber-yielding plants. 
He also explored the possibilities of growing tea in the French 
colonies in  Africa. Another of Dybowski’s achievements of 
economic significance was the discovery of a parasite-resis-
tant species of coffee. He established the Institute of Colonial 
Agronomy in Paris and was a member of the Polish Academy 
of Skills.
Prepared on the basis of: Wacław Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-

szawa 1988. 

F
Jan Jerzy Adam Forster (born on 26 November 1754 
in Mokry Dwór, died on 10 January 1794 in Paris) – a Pol-
ish-German naturalist of Scottish origin, an ethnologist, 
and traveler. He took part in expeditions organized by his 
father Johann Reinhold Forster, for example in the Sec-
ond Voyage of James Cook across the Pacific, where For-
ster was employed as a drawer. The route of the voyage 
of Cook, who set off in 1772, crossed the south Atlantic, 

Indian and  Pacific Ocean and  after rounding Cape Horn re-
turned to England in  1775. Over three years the  expedition 
went to New Zealand, the  Tongan islands, New Caledonia, 

Zoologii na  Uniwersytecie Lwowskim. We Lwowie zajmował 
się głównie ogólnymi zagadnieniami biologicznymi, jak rów-
nież pracami z dziedziny anatomii porównawczej, systematyki 
i antropologii. W 1884 r. Benedykt Dybowski założył Muzeum 
Zoologiczne, w którego skład weszły jego bogate zbiory przy-
wiezione z Syberii i Kamczatki oraz eksponaty z uniwersytec-
kiego gabinetu historii naturalnej.
Opracowano na podstawie: http://www.ekologia.pl/wiedza/ekolodzy/naukowcy/bene-

dykt–dybowski,7319.html (dostęp: 23.07.2015).

Jan Dybowski (ur. w 1856 r. w Charonne koło 
Paryża, zm. w 1928 r. w Mandres koło Pary-
ża), agronom, botanik i podróżnik. Stryjecz-
ny brat Benedykta Dybowskiego, wybitne-
go przyrodnika i  badacza Azji. Uczestniczył 
w  wielu wyprawach badawczych do  Afryki. 
W  1889  r. Dybowski odbył swoją pierwszą 
wyprawę do południowej Algierii. Zadaniem 
ekspedycji było zbadanie tych terenów, spo-
rządzenie map i sprawdzenie możliwości wykorzystania Saha-
ry do celów rolniczych i przemysłowych. W 1891 r. badał, z pole-
cenia rządu francuskiego, obszary pomiędzy dorzeczem Konga 
i jeziorem Czad, szukając jednocześnie uczestników zaginionej 
wyprawy Paula Crampela, Po powrocie do  Europy Dybowski 
został za swe zasługi uhonorowany złotym medalem francu-
skiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 1893–1894 po-
nownie wyruszył do Afryki, tym razem w okolice Konga, w celu 
przeprowadzenia badań przyrodniczych. W trakcie swych ba-
dań odkrył nieznany w Europie gatunek zboża we francuskim 
Sudanie oraz nowe rośliny kauczukodajne. Sprawdził także 
możliwości uprawy herbaty we francuskich koloniach w Afry-
ce. Znaczenie ekonomiczne miało odnalezienie przez niego 
w Kongu gatunku kawy odpornego na pasożyty. Był założycie-
lem Instytutu Agronomii Kolonialnej w Paryżu oraz członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności.
Opracowano na podstawie: Wacław Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-

szawa 1988. 

F
Jan Jerzy Adam Forster (ur. w 1754 r. w Mo-
krym Dworze, zm. w  1794  r. w  Paryżu) –  
przyrodnik, etnolog, podróżnik; Uczestniczył 
w  ekspedycjach naukowych swojego ojca 
Johanna Reinholda Forstera, m.in. w drugiej 
wyprawie Jamesa Cooka po Pacyfiku, gdzie 
był zatrudniony jako rysownik. Trasa rej-
su Cooka, który wyruszył w  1772 r., wiodła 
przez południowy Atlantyk, Ocean Indyjski 
i Pacyfik, by ostatecznie po opłynięciu Przylądka Horn, wrócić 
do Anglii, gdzie ekspedycja przybyła w 1775 r. W ciągu trzech 
lat wyprawa dotarła do  Nowej Zelandii, wysp Tonga, Nowej 
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Tahiti, the Marquesas Islands and Easter Island. The report of 
that trip that he wrote based on his father’s notes: A Voyage 
Toward the South Pole and Round the World is still a valuable 
scientific resource on the peoples of Polynesia. That publica-
tion allowed the  barely twenty-two-year-old Forster to be-
came a fellow of the Royal Society. In the years 1784-1787, he 
was a professor of natural history at the Lithuanian University 
in Vilnius (Szkoła Główna Litewska w Wilnie). Afterwards he 
moved to Mainz in Germany. During the French Revolutionary 
Wars he engaged on the side of German Jacobin activists. 
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Forster (access 23 July 

2015). 

G
Gaspar da Gama or Gaspar da India (born ca. 1450 
in Poznań, died ca. 1510?) – a  Jewish traveler and mer-
chant. Gaspar, together with his parents, left the Con-
gress Kingdom of Poland when he was about 10 years 
old. For some time he stayed in Venice, and then later 
on in Jerusalem and Alexandria. From there he went to 
India, probably on business purposes, already as a well-
traveled merchant. There he served the  Indian ruler 
of Goa. In 1498, when the Portuguese led by Vasco da 
Gama came to India, he contacted them and went over 

to serve them. Upon arrival in Portugal he took part in Alva-
rez Cabral’s expedition to Brazil in  1500. In the years 1502-
1503, Gaspar set off on a trip to India again, as a member 
of another expedition of Vasco da Gama. During his stay 
in  India, he successfully negotiated the  establishment of 
business relations between Portugal and  the ruler of Co-
chin, which resulted in the opening of new Portuguese fac-
torias on the Indian subcontinent. The mentions of Gaspar 
da Gama in Portuguese chronicles stop in 1510, however he 
might have lived until 1520.
Prepared on the basis of: Wacław Słabczyński: Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-

szawa 1988.

Kamil Giżycki (born on 19 August 1893 in Grybów, died 
on 19 April 1968 in Wrocław), a writer and traveler. Dur-
ing World War I, he was in Siberia as a prisoner of war. 
In the  Russian Revolution he fought against Bolshe-
viks in the troops of Czechoslovakian, Polish and Rus-
sian “Whites” in  east Siberia and  Mongolia. In 1923, 
he returned to Poland and  in 1926, as a  dissector of 
animals, he took part in Ferdynand Ossendowski’s ex-
pedition to West Africa. An author of many travel ad-

venture books. In 1934, he bought a large plantation in Li-
beria. In 1939, he returned to Poland. During World War II 
he was active in the headquarters of the Home Army. After 

Kaledonii, Tahiti, Markiz i  Wyspy Wielkanocnej. Napisany 
przez niego, na podstawie notatek ojca raport z tej podróży A 
Voyage Toward the South Pole and Round the World (pol. Po-
dróż naokoło świata), jest do dziś cennym źródłem naukowym 
na temat ludów Polinezji. Dzięki tej publikacji młody, zaledwie 
22-letni Forster został przyjęty do  brytyjskiego towarzystwa 
naukowego – Royal Society. W latach 1784–1787 był profeso-
rem historii naturalnej w Szkole Głównej Litewskiej w Wilnie; 
następnie przeniósł się do  niemieckiej Moguncji. W  czasie 
francuskich wojen rewolucyjnych zaangażował się po stronie 
jakobińskich działaczy niemieckich. 
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Forster (dostęp: 

23.07.2015).

G
Gaspar da Gama lub Gaspar da India (ur. 
ok. 1450 r. w Poznaniu, zm. ok. 1510 r. (?)) – 
podróżnik i  kupiec żydowski. Gaspar wraz 
z rodzicami opuścił Królestwo Polskie w wie-
ku około dziesięciu lat. Przez pewien czas 
przebywał w Wenecji, następnie Jerozolimie 
i  Aleksandrii. Stamtąd wyjechał do  Indii, 
prawdopodobnie w  celach handlowych, już 
jako bywały w świecie kupiec. Służył tam hin-
duskiemu władcy Goa. W maju 1498 r., kiedy 
Portugalczycy na czele z Vasco da Gamą przypłynęli do  Indii, 
skontaktował się z nimi i przeszedł na ich służbę. Po przyby-
ciu do  Portugalii wziął udział w  wyprawie Alvareza Cabrala 
do Brazylii w 1500 r. W latach 1502–1503 Gaspar ponownie wy-
ruszył w podróż do Indii w kolejnej wyprawie Vasco da Gamy. 
Podczas pobytu w Indiach skutecznie negocjował nawiązanie 
handlowych stosunków między Portugalią a władcą Koczinu, 
co zaowocowało otwarciem następnych portugalskich faktorii 
na Półwyspie Indyjskim. Zapiski o Gasparze da Gamie w por-
tugalskich kronikach kończą się w 1510 r., być może jednak żył 
jeszcze do roku 1520.
Opracowano na podstawie: Wacław Słabczyński, Polscy podróżnicy i odkrywcy, War-

szawa 1988.

Kamil Giżycki (ur. w 1893 r. w Grybowie, zm. 
w 1968 r. we Wrocławiu), pisarz i podróżnik. 
W czasie I wojny światowej jako jeniec zna-
lazł się na  Syberii. W  czasie rewolucji wal-
czył przeciwko bolszewikom w  oddziałach 
czechosłowackich, polskich i rosyjskich „bia-
łych” na terenie wschodniej Syberii i Mongo-
lii. W 1923 r. wrócił do Polski i w 1926 r. wziął 
udział w  wyprawie Ferdynanda Ossendow-
skiego do  Afryki Zachodniej jako preparator zwierząt. Autor 
wielu książek podróżniczych i przygodowych. W  1934  r. kupił 
dużą plantację w Liberii. W 1939 r. wrócił do Polski. W czasie 



155

the war, he settled in Wrocław where he lived as a writer of 
adventure books for young people.
Prepared on the  basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamil_Giżycki (access 23 

July 2015). 

Aleksander Lech Godlewski (born on 25 September 1905 
in Warsaw, died on 27 November 1975) – an ethnographer 
and anthropologist. In 1931, he started cooperation with 
the  Warsaw Institute of Anthropological and  Ethno-
logical Sciences. He was engaged in the studies of cul-
tural differences. With the support of Institute’s director 
and  help from the  Municipal Ethnographical Museum 
in  Łódź in  1938 he began expedition to the  islands of 
the Pacific Ocean. He carried out studies on seven islands 

of Central and Eastern Polynesia: Bora-Bora, Huahine, Tahiti, 
Moorea, Tahaa, Nuku-Hiva and  Raiatea. His works were in-
terrupted by the outbreak of World War II. After the war, he 
pursued scientific activities at universities; at Wrocław Uni-
versity he formed the only Polish Ethnographic Laboratory of 
the Peoples of Oceania.
Prepared on the basis of: Adam Paluch: Aleksander Lech Godlewski jako człowiek i 

uczony, w: Ludy i kultury Oceanii, red. Adam Paluch, Warszawa 1979.

Kazimierz Stanisław Gzowski (born on 5 March 1813 
in St. Petersburg, died on 24 August 1898 in Toronto) 
– an engineer working in Canada. He left Poland after 
the  fall of the November Uprising and, together with 
his family, emigrated to America. In the United States 
he became a lawyer but he decided to change his pro-
fession and work as an engineer in New York. In 1841, he 
moved to Canada where he coordinated the erection of 
the Welland Canal, participated in the construction of 

many railroads and the international bridge over the Niag-
ara River. Kazimierz Gzowski was also the founder and the 
first chairman of the National Park in the region of Niagara 
Falls. He was one of the founders of the Canadian Associa-
tion of Civil Engineers. In the years 1896-1897, he acted as 
lieutenant governor, i.e. the  representative of the  British 
monarch in the province of Ontario, ultimately, however, he 
was not appointed to that post.
Prepared on the basis of: Bogdan Grzeloński, Wkład polskiej emigracji do cywilizacji 

amerykańskiej, w: Problemy dziejów Polonii, red. Marian Drozdowski, Warszawa 1979.

H
Tony Halik, real name Mieczysław Sędzimir Antoni Halik 
(born on 24 January 1921 in Toruń, died on 23 May 1998 in War-
saw) – a traveler, journalist, writer, movie operator, and author 
of TV travel programs. During World War II, he was a soldier 

wojny działał w Komendzie Głównej AK. Po wojnie zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie utrzymywał się z pisania książek przygo-
dowych dla młodzieży.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamil_Giżycki (dostęp: 

23.07.2015).

Aleksander Lech Godlewski (ur. w  1905  r. 
w Warszawie, zm. w 1975 r.) – etnograf i an-
tropolog. W  1931  r. rozpoczął współpracę 
z warszawskim Instytutem Nauk Antropolo-
gicznych i Etnologicznych. Zajmował się tam 
badaniem różnic kulturowych. Dzięki poparciu 
dyrektora instytutu oraz pomocy Miejskie-
go Muzeum Etnograficznego w Łodzi w roku 
1938 r. rozpoczął wyprawę na wyspy Oceanu 
Spokojnego. Prowadził badania na  siedmiu wyspach Polinezji 
Centralnej i Wschodniej: Bora-Bora, Huahine, Tahiti, Moorea, Ta-
haa, Nuku Hiva i Raiatea. Jego prace przerwał wybuch II wojny 
światowej. Po wojnie prowadził działalność naukową na  wyż-
szych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim założył 
jedyną w Polsce Pracownię Etnografii Ludów Oceanii.
Opracowano na  podstawie: Adam Paluch:  Aleksander Lech Godlewski jako człowiek 

i uczony, w: Ludy i kultury Oceanii, red. Adam Paluch, Warszawa 1979.

Kazimierz Stanisław Gzowski (ur. w 1813 r. 
w  Petersburgu, zm. w  1898  r. w  Toronto) – 
inżynier działający na  terenie Kanady. Opu-
ścił Polskę po upadku powstania listopa-
dowego i wraz z rodziną popłynął za ocean. 
W  Stanach Zjednoczonych został prawni-
kiem, zmienił jednak fach i  został inżynie-
rem w  Nowym Jorku. W  1841 R. przeniósł 
się do  Kanady, gdzie koordynował budowę 
Kanału Wellandzkiego, uczestniczył w budowie wielu linii ko-
lejowych oraz międzynarodowego mostu na rzece Niagara. Ka-
zimierz Gzowski był także twórcą i pierwszym prezesem parku 
narodowego na obszarze wodospadu Niagara. Był również jed-
nym z  założycieli Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierów 
Lądowych. W  latach 1896–1897 pełnił funkcję gubernatora 
porucznika, czyli przedstawiciela monarchy brytyjskiego na te-
renie prowincji Ontario, jednak ostatecznie nie został oficjalnie 
nominowany na to stanowisko.
Opracowano na podstawie: Bogdan Grzeloński, Wkład polskiej emigracji do cywilizacji 

amerykańskiej, w: Problemy dziejów Polonii, red. Marian Drozdowski, Warszawa 1979.

H
Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur. 
w 1921 r. w Toruniu, zm. w 1998 r. w Warszawie) – podróżnik, 
dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor progra-
mów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. Żołnierz Polskich 
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of the Polish air forces in Great Britain. After the war, he 
first went to Kenya and from 1948 he lived in Argentina 
from where he traveled frequently to the  Amazonian 
jungle. His expeditions provided him with opportuni-
ties to cooperate with such magazines as “Life”, “Time 
and  Life”, and  “Sport Magazine”. In the  years 1957-
1962, together with his first wife Pierette, he went on 
a car tour from the Tierra del Fuego as far as Alaska. In 
the years 1960-1970, Tony Halik was the NBS correspon-

dent in Latin America. In the mid-1970s, he met the journalist, 
Elżbieta Dzikowska, in Mexico who interviewed with him for 
the magazine Kontynenty. In 1975, he decided to split up with 
his first wife and became involved with Elżbieta Dzikowska. 
He also decided to settle permanently in  Poland where he 
gained popularity by presenting cyclic TV programs: “Tam, 
gdzie pieprz rośnie” [a play on words: the expression “Where 
pepper grows” in Polish means “To run like hell”]; “Tam, gdzie 
rośnie wanilia” [Where vanilla grows] and the most famous 
– “Pieprz i wanilia” [Pepper and  vanilla]. In order to make 
these programs he continued travelling to the farthest cor-
ners of the world. He produced more than 400 documentaries 
and wrote 13 travel books.
Prepared on the  basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Halik (access 23 July 

2015).  

J
Jan z Kolna, Johannes Scolvus/ Scolnus/ Scolus, from 
Latin (born ca. 1435?, died ca. 1484?) – a sailor, reportedly 
of Polish origin, maybe from Pomeranian town of Kielno, 
who supposedly landed in  America, as a  steersman of 
the  expedition organized by a  Dutchman Dietrich Pin-
ing, before Columbus. In 1476, this expedition penetrated 
the coastline of Greenland in search of Scandinavian set-
tlers, with the aim of reaching the coastline of Labrador 
and the surroundings of today’s Boston. However, both 
the actual route of the expedition and Jan’s true nation-

ality raise doubts. It is possible than in the course of subse-
quent rewriting of the  reports on that expedition the Latin 
word pilotus (pilot, steersman) was miswritten as Polonus (a 
Pole).
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Kolna (access 23 July 

2015).   

Konstanty Roman Jelski (born on 17 February 1837, died 
on 26 November 1896 in Cracow) – a zoologist, traveler 
and explorer of South America. A graduate of the Univer-
sity in Kiev. In the middle of 1865, he went to French Guy-
ana where he collected local plant and animal specimens. 
In 1868, he started to study the  fauna of Peru. During 
his ten year stay in that country he managed to gather 
a vast biological collection and discover dozens of animal 

Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w czasie 
II wojny światowej. Po wojnie najpierw wy-
jechał do  Kenii, a  od 1948  r. na  stałe trafił 
do Argentyny, skąd odbywał częste podróże 
po dżungli amazońskiej. Jego wyprawy po-
zwoliły na  nawiązanie współpracy z  takimi 
czasopismami jak „Life”, „Time and  Life”, 
„Sport Magazine”. W latach 1957–1962 odbył, 
wraz z pierwszą żoną Pierette, wyprawę sa-
mochodową od Ziemi Ognistej aż po Alaskę. W latach 1960–
1970 Tony Halik był korespondentem stacji NBC na  Amerykę 
Łacińską. W połowie lat 70. poznał w Meksyku dziennikarkę 
Elżbietę Dzikowską, która przeprowadziła z  nim wywiad dla 
pisma „Kontynenty”. W 1975 r. Tony Halik podjął decyzję o roz-
staniu z pierwszą żoną i związaniu się z Elżbietą Dzikowską. 
Zdecydował też o  powrocie na  stałe do  Polski, gdzie zdobył 
popularność, prowadząc cykliczne programy telewizyjne: Tam, 
gdzie pieprz rośnie, Tam, gdzie rośnie wanilia i najsławniejszy – 
Pieprz i wanilia. Przy realizacji tych programów w dalszym cią-
gu odbywał podróże do najdalszych zakątków świata. Zreali-
zował ponad 400 filmów dokumentalnych i napisał 13 książek 
podróżniczych.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tony_Halik (dostęp: 

23.07.2015).

J
Jan z Kolna, Johannes Scolvus/Scolnus/Sco-
lus(ur. około 1435 (?), zm. około 1484 (?)) – 
żeglarz, rzekomo polskiego pochodzenia, być 
może z pomorskiej miejscowości Kielno, któ-
ry miał dotrzeć – jako sternik ekspedycji Duń-
czyka Dietricha Pininga – do  Ameryki przed 
Kolumbem. W  roku 1476 wyprawa ta pene-
trowała wybrzeża Grenlandii w poszukiwaniu 
skandynawskich osadników, a następnie do-
trzeć miała do wybrzeży Labradoru, a nawet 
w  okolice dzisiejszego Bostonu. Zarówno jednak rzeczywisty 
przebieg tej wyprawy, jak i prawdziwa narodowość Jana budzą 
wiele wątpliwości. Jest możliwe, że w  trakcie przepisywania 
kolejnych zapisów o tej wyprawie przekręcono słowo łacińskie 
pilotus (pilot, sternik) na „Polonus” (Polak).
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Kolna (dostęp: 

23.07.2015).

Konstanty Roman Jelski (ur. w 1837 r. w La-
dzie, zm. w  1896  r. w  Krakowie) – zoolog, 
podróżnik i  badacz Ameryki Południowej, 
absolwent Uniwersytetu w  Kijowie. W  po-
łowie 1865  r. wyjechał do  Gujany Francu-
skiej, gdzie zbierał okazy tamtejszej flory 
i  fauny. W  1868  r. rozpoczął badania fauny 
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species that had been unknown to science. After return to 
the country in 1880, he became the custodian of natural his-
tory collection of the Academy of Skills in Cracow. His collec-
tion, which was sent to the Branicki collection and Zoological 
Room of the University of Warsaw, became a great attraction 
of expositions of the State Zoological Museum in Warsaw af-
ter World War I. 
Prepared on the basis of: Radosław Tarkowski, Konstanty Jelski (1837-1896). Przyrod-

nik i badacz Ameryki Południowej, Kraków 2011.

Wacław Korabiewicz (born on 5 May 1903 in St. Pe-
tersburg, died on 15 February 1994 in Warsaw) – a re-
porter, poet, traveler, and  collector of ethnographic 
objects. In 1930, he travelled by kayak to Turkey 
and Greece. In the years 1931-1939, he was the ship’s 
doctor on the training sailing boat “Dar Pomorza”. In 
1934, he went on a  much longer kayak trip to India. 
After the outbreak of World War I, he was temporar-
ily interned in Sweden. From 1943 to 1946, as a del-
egate of the  Polish Government-in-Exile in  London, 

he stayed in  Lusaka in  the  British-controlled Northern 
Rhodesia, where he took care of Polish refugees on be-
half of the  Ministry of Welfare. Afterwards, he went to 
Dar es-Salaam in the then Tanganyika, where he worked 
as a  deputy custodian at the  local museum, conducting 
studies of the folklore of the peoples who inhabited Brit-
ish dominions in Africa. In 1954, he was expelled from Tan-
ganyika because he sent many exhibit items to the Mu-
seum of Folk Cultures in Młociny. In 1958, he returned to 
Poland. In 1959, he went to Ghana where he stayed until 
1961 working for an epidemiological institution. He do-
nated exhibit items that he brought back from his expe-
ditions to the State Ethnographic Museum and National 
Museum in Warsaw. 
Prepared on the basis of: Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa, 1984.

Władysław Kotwicz (born on 20 March 1872 in  Os-
sowo near Lida, died on 3 October 1944 in Czarny Bór 
near Vilnus) – a  linguist, orientalist, and  specialist 
in  Mongolian languages. In 1891, he began oriental 
studies in St. Petersburg. He studied Mongolian lan-
guages, Mandurian and Chinese language. Władysław 
Kotwicz took part in  several expeditions to the  land 
of Kalmyks (in the  years 1894, 1896, 1910 and  1917), 
however, he achieved his greatest fame with his ex-

pedition to northern Mongolia in  1912. There he studied 
the  so-called Orkhon inscriptions written in  the  oldest 
Turkish alphabet. In 1924, he came to Lvov where he be-
came the  head of the  newly formed Chair of Philology 
of the  Far East at Jan Kazimierz University. In his works 

Peru. W trakcie dziesięciu lat pobytu w tym kraju zgromadził 
olbrzymie zbiory przyrodnicze, odkrył dziesiątki nowych dla 
nauki gatunków zwierząt. Po powrocie do kraju w 1880 r. zo-
stał kustoszem zbiorów przyrodniczych Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie. Jego zbiory, przysyłane do kolekcji Branickich 
i  do  Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
stały się po pierwszej wojnie światowej dużą atrakcją wystaw 
Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. 
Opracowano na podstawie: Radosław Tarkowski, Konstanty Jelski (1837–1896). Przy-

rodnik i badacz Ameryki Południowej, Kraków 2011.

Wacław Korabiewicz (ur. w 1903 r. w Peters-
burgu, zm. w 1994 r. w Warszawie) – reporta-
żysta, poeta, podróżnik, kolekcjoner ekspo-
natów etnograficznych. W 1930 wyprawił się 
kajakiem do Turcji i Grecji. W latach 1931–1939 
był lekarzem okrętowym na żaglowcu szkol-
nym „Dar Pomorza”. W 1934 r. odbył kolejną, 
znacznie dłuższą podróż kajakiem, tym ra-
zem do  Indii. Po wybuchu wojny, chwilowo 
internowany w  Szwecji, od 1943 do  1946  r. 
przebywał, jako delegat Rządu RP w Londynie w Lusace w bry-
tyjskiej Rodezji Północnej, gdzie jako przedstawiciel Minister-
stwa Opieki Społecznej opiekował się polskimi uchodźcami. 
Później wyjechał do  Dar es-Salaam w  ówczesnej Tanganice, 
gdzie pracował m.in. jako zastępca kustosza w  miejscowym 
muzeum, prowadząc badania nad folklorem ludów zamiesz-
kujących brytyjskie posiadłości w Afryce. W 1954 r. został wy-
dalony z Tanganiki. Powodem było wysłanie przez niego licz-
nych eksponatów do Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach. 
W 1958 r. powrócił do Polski, skąd w 1959 r. wyjechał do Gha-
ny, gdzie przebywał do 1961 r. na placówce epidemiologicznej. 
Przywiezione z  wypraw eksponaty przekazał Państwowe-
mu Muzeum Etnograficznemu oraz Muzeum Narodowemu 
w Warszawie. 
Opracowano na podstawie: Kto jest kim w Polsce 1984, wyd. I, Warszawa 1984.

Władysław Kotwicz (ur. w 1872 r. w Ossowie 
koło Lidy, zm. w  1944  r. w  Czarnym Borze 
pod Wilnem) – językoznawca, orientalista, 
specjalizujący się głównie w  językach mon-
golskich. W 1891 r. rozpoczął studia orienta-
listyczne w  Petersburgu, ucząc się języków 
mongolskich, mandżurskiego i  chińskiego. 
Władysław Kotwicz wziął udział w  kilku 
ekspedycjach do  kraju Kałmuków (w latach 
1894, 1896, 1910, 1917), jednak największą sławę przyniosła 
mu jego wyprawa do  północnej Mongolii w  roku 1912. Badał 
tam tzw. tureckie napisy orchońskie, pisane w  najstarszym 
tureckim alfabecie. W 1924 r. przybył do Lwowa, gdzie został 
kierownikiem nowo utworzonej Katedry Filologii Dalekiego 
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Władysław Kotwicz proposed a  novel thesis that Altaic 
languages (including three families: Turkic, Mongolian, 
and  Manchu-Tungus) did not have a  common origin but 
their similarities were a consequence of long-term mutual 
influence. 
Prepared on the basis of: Lewicki Marian, Władysław Kotwicz (20.III 1872 - 3.X 1944), 

„Rocznik Orientalistyczny” 1953, nr 16.

Jan Stanisław Kubary (born on 13 November 1846 
in Warsaw, died on 9 October 1896 on the Ponape island) 
– a  traveler, ethnographer and  explorer of Oceania. He 
took part in the January Uprising. After the suppression 
of the Uprising, he collaborated with the tsarist police. 
Wishing to stop being an agent, he decided to escape to 
Germany and from there, in 1869, he set off to Oceania. 
According to the contract concluded with the Godeffroy 
Shopping Center in  Hamburg he was supposed to col-

lect exhibit items for their Museum of Natural History. During 
his first trip, he landed on the Samoa Islands from where he 
went to Fiji, Tonga and Marshall Islands. Apart from collect-
ing exhibit items, Jan Kubary described the behaviors, beliefs 
and  traditions of the  islanders. He also recorded the words 
in the local languages. After his stay on the Yap Island and in 
the  Palaun archipelago, in  1875 he returned to Hamburg 
and from there to Lvov where he presented a report on his 
trips at the  2nd Convention of Polish Physicians and  Natu-
ralists. In the same year he returned to Oceania. He settled 
permanently on the Ponape Island from where he conducted 
his studies on other islands. His publications included: Uwagi 
etnograficzne o Wyspach Karolińskich z przyległościami [Eth-
nographic comments on Caroline Islands with adjoining ar-
eas] (1885), Uwagi etnograficzne o Archipelagu Karolińskim i 
Wyspy Nukuoro [Ethnographic comments on Caroline Archi-
pelago and Nukuoro Island] (1896), and a study on Polynesian 
tattoos published in 1886: Das Tätavieren in Mikronesien, spe-
ziell auf den Carolinen.
Prepared on the basis of: Smolińska Lucyna, Sroka Mieczysław: Wielcy znani i nie-

znani. Warszawa 1988.

M
Bronisław Kasper Malinowski (born on 7 April 1884 
in Cracow, died on 16 May 1942 in New Haven) – a social 
and  economic anthropologist, ethnologist, specialist 
in  religious studies and  sociologist. Most of his career 
was spent in  Great Britain, the  USA and  the Melane-
sian Islands where he conducted field studies. He intro-
duced a new type of field work which involved long-term 
and in-depth contact with the studied community. Over 
the period from 1915 to 1918, he carried out studies on 

the Trobriand Islands. He described their results in the follow-
ing publications: “Argonauci Zachodniego Pacyfiku” [Argo-

Wschodu Uniwersytetu Jana Kazimierza. Władysław Kotwicz 
w swych pracach był prekursorem tezy, iż języki ałtajskie (obej-
mujące trzy rodziny: turecką, mongolską i  tunguzo-mandżur-
ską) nie mają wspólnej genezy, lecz że ich podobieństwa wynikły 
wskutek długotrwałego wzajemnego oddziaływania. 
Opracowano na podstawie: Lewicki Marian, Władysław Kotwicz (20.III 1872 – 3.X 1944), 

„Rocznik Orientalistyczny” 1953, nr 16.

Jan Stanisław Kubary (ur. w 1846 r. w War-
szawie, zm. w  1896  r. na  wyspie Pohnpei) 
– podróżnik i etnograf, badacz Oceanii. Po-
wstaniec styczniowy. Po upadku powsta-
nia współpracował z  carską policją. Chcąc 
zakończyć bycie agentem, zdecydował 
się na  ucieczkę do  Niemiec, stamtąd zaś 
w  1869  r. wyruszył do  Oceanii. W  wyniku 
umowy, jaką zawarł z  Domem Handlowym 
Godeffroyów w  Hamburgu, miał zbierać eksponaty dla ich 
Muzeum Historii Naturalnej. W czasie pierwszej podróży wy-
lądował na  wyspach Samoa, stamtąd trafił na  Fidżi, Tonga 
i  Wyspy Marshalla. Oprócz zbierania eksponatów Jan Kuba-
ry opisywał zachowania mieszkańców wysp, ich wierzenia 
i  obyczaje. Spisywał także słowa w  lokalnych językach. Po 
pobycie na wyspie Yap i w archipelagu Palau w 1875  r. wrócił 
do Hamburga, a stamtąd do Lwowa, gdzie przedstawił spra-
wozdanie ze swych podróży na II Zjeździe Lekarzy i Przyrod-
ników Polskich. W tym samym roku powrócił do Oceanii. Na 
wyspie  Pohnpei zamieszkał na stałe, stamtąd zaś prowadził 
badania na wielu innych wyspach. Opublikował m.in.: Uwa-
gi etnograficzne o  Wyspach Karolińskich z  przyległościami 
(1885), Uwagi etnograficzne o Archipelagu Karolińskim i Wy-
spy Nukuoro (1896), a także, w roku 1886, pracę o tatuażach 
polinezyjskich: Das Tätavieren in Mikronesien, speziell auf den 
Carolinen.
Opracowano na podstawie: Smolińska Lucyna, Sroka Mieczysław, Wielcy znani i nie-

znani, Warszawa 1988.

M
Bronisław Kasper Malinowski (ur. 
w 1884 r. w Krakowie, zm. w 1942 r. w New 
Haven) – antropolog społeczny i  ekono-
miczny, etnolog, religioznawca i  socjo-
log. Większość kariery zawodowej spędził 
w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach 
Melanezji, gdzie prowadził badania tereno-
we. Wprowadził nowy typ pracy terenowej, 
który polegał na długotrwałym i głębokim 
kontakcie z badaną społecznością. W okre-
sie od 1915 r. do 1918 r. prowadził badania na Wyspach Tro-
briandzkich, których wynikiem stały się jego prace: Argo-
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nauts of the Western Pacific] and “Życie seksualne dzikich w 
północno-zachodniej Melanezji” [The Sexual Life of Savages 
in North-Western Melanesia]. In 1916, he gained a doctorate 
from the London University. In 1927, he became a professor 
at the London University and took the then formed Chair of 
Anthropology. In the history of ethnology he is considered to 
be the author of works that provide an excellent analysis of 
human culture based on the results of field studies. He per-
ceived anthropology primarily as the study of culture.
Prepared on the basis of: Young Michael W.: Bronisław Malinowski Odyseja antropo-

loga) 1884 - 1920, Warszawa 2008

Ernest Malinowski (born on 5 January 1818 in Sew-
eryn (Poviat Nowogród Wołyński), died on 2 March 
1899 in  Lima) – road and  rail engineer, a  hero of 
the  defense of Callao in  1866, builder of railroad 
in  Peru and  Ecuador, designer and  builder of Cen-
tral Transandino. After the  November Uprising, he 
and his family emigrated from Poland. Right up un-
til 1852, he worked as a  road construction engineer 
in France and French Algiers. Then he signed a con-
tract to work as a government engineer in Peru. His 

scope of duties included developing designs and super-
vising construction and land reclamation works, staking 
out road routes, building bridges, drawing up topogra-
phy maps and  educating local engineering personnel. 
He designed and supervised construction of many road-
ways and railways in that country. During the Peruvian-
Spanish War of 1866, Ernest Malinowski was appointed 
chief engineer in the Callao harbor near Lima, where he 
designed harbor fortifications. He fought in  defense of 
the  harbor as a  member of Santa Rosa fort’s garrison. 
His most famous work is the  world’s highest railroad 
snaking through the  Andes Mountains that was built 
between 1870-1893. The  railroad’s highest point lies at 
4,817.8 meters above sea level. All major technical maga-
zines in  the world wrote about that railroad, and espe-
cially the bridges and tunnels along its route. In the years 
1880-1886, Ernest Malinowski worked in Ecuador where 
he continued to construct new railroads.
Prepared on the basis of: Bartkowiak Danuta: Ernest Malinowski, konstruktor kolei 

transandyjskiej, Poznań 1996.

Borys Malkin (born on 20 November 1917 in Vitebsk, died 
on 12 August 2009 in Warsaw) – an anthropologist, ento-
mologist and explorer of the cultures of South American 
Indian. During the  interwar period, he lived in  Warsaw. 
In 1938, he went to the  United States. There, in  1941, 
he started studying both anthropology and  biology at 
the  University of Oregon in  Eugene. When the  United 
States entered the  war he was mobilized by the  army 

nauci Zachodniego Pacyfiku oraz Życie seksualne dzikich 
w północno-zachodniej Melanezji. W 1916 r. obronił doktorat 
na Uniwersytecie Londyńskim. W 1927 r. został profesorem 
tej uczelni i  jako pierwszy objął utworzoną wtedy Katedrę 
Antropologii. W  historii etnologii jest uznawany za autora 
dzieł, które doskonale analizują zagadnienia kultury ludz-
kiej, za podstawę biorąc wyniki badań terenowych. Dziedzi-
na antropologii była zaś postrzegana przez niego przede 
wszystkim jako nauka o kulturze.
Opracowano na podstawie: Young Michael W., Bronisław Malinowski. Odyseja antro-

pologa 1884–1920, Warszawa 2008.

Ernest Malinowski (ur. w  1818  r. w  Sewe-
rynach, zm. w  1899  r. w  Limie) – inżynier 
drogowy i  kolejowy, bohater obrony Callao 
w  1866 r., budowniczy kolei w Peru i Ekwa-
dorze, projektant i  budowniczy Centralnej 
Kolei Transandyjskiej (Central Transandino). 
Wyemigrował z  Polski wraz z  rodziną po 
powstaniu listopadowym. Aż do 1852 r. pra-
cował jako inżynier we Francji i  francuskiej 
Algierii przy budowie dróg. Podpisał wtedy 
kontrakt na pracę na stanowisku inżyniera rządowego w Peru. 
W zakres jego obowiązków miało wchodzić przygotowywanie 
projektów i  nadzór nad pracami budowlano-melioracyjnymi, 
wytyczanie szlaku dróg, konstruowanie mostów, wykreślanie 
map topograficznych oraz kształcenie miejscowej kadry tech-
nicznej. Zaprojektował i nadzorował budowę wielu dróg i linii 
kolejowych w tym kraju. Podczas wojny peruwiańsko-hiszpań-
skiej w 1866 r. Ernest Malinowski został mianowany głównym 
inżynierem w porcie Callao koło Limy, gdzie zaprojektował por-
towe fortyfikacje. Walczył w obronie portu jako członek załogi 
fortu Santa Rosa. Jego najsłynniejszym dziełem jest najwyżej 
położona linia kolejowa na  świecie, wybudowana w  latach 
1870–1893, wiodąca przez Andy. Jej najwyżej położony punkt 
znajduje się na wysokości 4817,8 m n.p.m. O tej linii kolejowej, 
zwłaszcza o znajdujących się na jej trasie mostach i tunelach, 
pisały wtedy wszystkie ważniejsze czasopisma techniczne 
na świecie. W latach 1880–1886 pracował w Ekwadorze, gdzie 
także budował nowe szlaki kolejowe.
Opracowano na podstawie: Bartkowiak Danuta, Ernest Malinowski, konstruktor kolei 

transandyjskiej, Poznań 1996.

Borys Malkin (ur. w  1917  r. w Witebsku, zm. 
w 2009 r. w Warszawie) – antropolog i ento-
molog, badacz kultur Indian Ameryki Połu-
dniowej. W  czasie dwudziestolecia między-
wojennego mieszkał w Warszawie, w 1938 r. 
wyjechał do  USA. Tam w  1941  r. rozpoczął 
studia na University of Oregon w Eugene jed-
nocześnie na  antropologii i  biologii. W  tym 
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to serve on the Pacific islands. In his free time he built his 
collection of insects and spiders. His collection is considered 
to be one of the three largest collections of insects gathered 
by American soldiers during World War II. After the  end of 
the war, he moved to Great Britain where he continued an-
thropological studies at University College in  London. At 
the same time he started studying archeology of the Middle 
East and Europe at the Institute of Archaeology of the Lon-
don School of Economics. In the following years he continued 
his studies at the University of Washington in Seattle and in 
1957, he began lecturing on general anthropology at the Uni-
versity of Minnesota in Minneapolis. In 1959, he gave up his 
academic career and went on a series expeditions, mainly to 
North America, to gather entomological and  ethnographi-
cal collections for museums. By 1994, he had studied more 
than 40 indigenous groups from South America focusing on 
the changes that had occurred in their culture over the years. 
He collected around 17,000 objects of material culture of 
South American Indians and around a million specimens of 
South American fauna, primarily entomological and  herpe-
tological. The collections of Borys Malkin went to major mu-
seums in America and Europe. In Poland they are exhibited 
in the Ethnographic Museum of Cracow, the National Muse-
ums in Poznań and Szczecin and the State Ethnographic Mu-
seum in Warsaw.
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Borys_Malkin (access 26 July 

2015).

Kazimierz Michałowski (born on 14 December 1901 
in Tarnopol, died on 1 January 1981 in Warsaw) – an arche-
ologist, Egyptologist, art historian, member of the Polish 
Academy of Science, and  founder of the  Polish school 
of Mediterranean archeology. In the years 1937-1939, he 
managed to organize the  first Polish-French excava-
tions in Edfu in Upper Egypt. These excavations resulted 
in three volumes of detailed publications and the expan-
sion of the collection at the National Museum in Warsaw. 
This was the  beginning of a  permanent exposition of 

antique art. After the end of the war, and until 1969 he was 
the  dean and  vice-president of the  University of Warsaw. 
From 1957, he conducted excavation works in Egypt. Profes-
sor’s works conducted in antique Pamir, Lower Egypt and Nu-
bia inspired the  Egyptian government to make efforts to 
rescue the temples that were under threat of flooding after 
the construction of the Aswan dam. His most famous discov-
ery was the excavation of the huge Coptic cathedral in Faras. 
That discovery made the  professor’s name famous world-
wide. According to the Polish school of archeology founded 
by Kazimierz Michałowski, excavations and  studies should 
be conducted simultaneously with restoration works. Until 
his death, Kazimierz Michałowski was the deputy director of 

samym roku, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, zo-
stał zmobilizowany do wojska, w którym służył na wyspach Pa-
cyfiku. W czasie wolnym od służby gromadził kolekcję owadów 
i  pająków. Jego zbiory uznano za jedną z  trzech największych 
kolekcji insektów, które amerykańscy żołnierze zebrali w trakcie 
II wojny światowej. Po zakończeniu wojny przeniósł się do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie kontynuował studia antropologiczne na Uni-
versity College w Londynie, a w Institute of Archaeology w Lon-
don School of Economics zaczął studiować archeologię krajów 
Bliskiego Wschodu i Europy. W następnych latach kontynuował 
naukę w University of Washington w Seattle, od 1957 r. sam zaś 
zaczął wykładać antropologię ogólną na University of Minneso-
ta w Minneapolis. W 1959 r. zrezygnował z kariery akademickiej 
i  odbył wiele wypraw, głównie do  Ameryki Południowej, gro-
madząc w ich trakcie zbiory entomologiczne i etnograficzne dla 
muzeów. Do 1994 r. przebadał ponad 40 grup tubylczych z Ame-
ryki Południowej, śledząc zmiany kulturowe, jakim podlegały 
na przestrzeni lat. Zebrał także około 17 tys. przedmiotów kul-
tury materialnej południowoamerykańskich Indian oraz około 
miliona okazów fauny południowoamerykańskiej, głównie en-
tomologicznych i herpetologicznych. Zbiory Borysa Malkina tra-
fiły do znaczących muzeów w Ameryce i w Europie. W Polsce są 
w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i w Szczecinie oraz Państwowego Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Borys_Malkin (dostęp: 

26.07.2015).

Kazimierz Michałowski (ur. w  1901  r. 
w  Tarnopolu, zm. w  1981  r. w  Warszawie) 
– archeolog, egiptolog, historyk sztuki, 
członek PAN, twórca polskiej szkoły ar-
cheologii śródziemnomorskiej. W  latach 
1937–1939 udało mu się zorganizować 
pierwsze polsko-francuskie wykopaliska 
w  Edfu w  Górnym Egipcie. W  ich wyniku 
opublikowano trzy tomy szczegółowych 
sprawozdań oraz wzbogacono zbiory war-
szawskiego Muzeum Narodowego. Był to początek stałej 
ekspozycji sztuki starożytnej. Po zakończeniu wojny był 
do  1969  r. dziekanem i  prorektorem Uniwersytetu War-
szawskiego. Od 1957  r. prowadził badania wykopaliskowe 
na  terenie Egiptu. W  wyniku prac profesora w  starożytnej 
Pamirze, Dolnym Egipcie i  Nubii rząd egipski podjął akcję 
ratowania świątyń zagrożonych zalaniem po zbudowaniu 
tamy asuańskiej. Jego najsłynniejszym odkryciem było od-
kopanie zasypanej wielkiej katedry koptyjskiej w Faras. Po 
nim nazwisko profesora stało się sławne na całym świecie. 
Stworzona przez Kazimierza Michałowskiego polska szkoła 
archeologii zakłada jednoczesne prowadzenie wykopalisk 
i badań w połączeniu z pracami konserwatorskimi. Do śmier-
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the National Museum in Warsaw, manager of the Institute of 
Mediterranean Archeology at the Polish Academy of Science 
and Station of Mediterranean Archeology in Cairo, a regular 
member of the Polish Academy of Science and chairman of 
the International Nubiology Association and deputy chairman 
of the International Egyptological Association. 
Prepared on the basis of: Gawlikowski Michał, Michałowski i jego szkoła, w: Królowa 

Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później, red. Zbigniew E. Szafrański Warszawa 2001.

Maciej Miechowita, or Maciej from Miechów and Matth-
ias de Miechow, real name Maciej Karpiga (born in 1457, 
died on 8 September 1523) – a physician, medical writer, 
historian, geographer, and professor of the Academy of 
Cracow. He is the author of the treatise entitled: “Trac-
tatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de 
contentis in  eis” (Treatise about two Sarmatias: Asian 
and European, and about what is found there), deemed 
to be the first scientific work on the geography and eth-
nography of eastern Europe. Another important work by 

Maciej Miechowita is Chronica Polonorum (Chronicle of Po-
land): the first history of Poland to be published in print.
Prepared on the basis of: Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, orga-

nizator nauki, „Monografie do Dziejów Nauki i Techniki”, 1960, T. XV. 

Leopold Moczygemba (born on 18 October 1824 
in  Płużnica Wielka, died on 23 February 1891 in  Dear-
born) – a  Conventual Franciscan, and  founder of 
the town of Panna Maria in Texas in 1854. The parish 
priest of the first Polish parish in the USA. After gradu-
ation from schools in Gliwice and Opole, he went to Ita-
ly where in 1843 he joined the Franciscans. Having been 
ordained, he went to Oggersheim monastery in south 
Germany. There he met Jean-Marie Odina, a  bishop 
of Galveston diocese in Texas, who persuaded him to 

undertake a  settlement mission in  the  USA. Afterwards, 
father Leopold Moczygemba bought land in Karnes county 
near San Antonio in Texas and in 1854 he brought a group 
of Upper Silesians from Płużnica Wielka near Strzelce Opol-
skie. Together they founded the town of Panna Maria which 
even today is inhabited by the descendants of Silesian set-
tlers. 
Prepared on the basis of: Baker Thomas Lindsay, Historia najstarszych polskich osad 

w Ameryce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.

N
Kazimierz Nowak (born on 11 January 1897 in  Stryj, died 
on 13 October 1937 in Poznań) – a traveler, who in the years 
1931-1936 traveled alone through the African continent, from 

ci był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, kierownikiem Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej 
PAN i Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Kairze, 
członkiem rzeczywistym PAN oraz prezesem Międzynaro-
dowego Towarzystwa Nubiologicznego i wiceprezesem Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Egiptologicznego. 
Opracowano na podstawie: Gawlikowski Michał, Michałowski i jego szkoła, w: Królowa 

Hatszepsut i  jej świątynia 3500 lat później, red. Zbigniew E. Szafrański, Warszawa 

2001.

Maciej Miechowita, albo Maciej z  Miecho-
wa i Matthias de Miechow, właściwie Maciej 
Karpiga (ur. w 1457 r., zm. w 1523 r.) – lekarz, 
pisarz medyczny, historyk, geograf, profesor 
Akademii Krakowskiej. Jest autorem trakta-
tu pt. Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana 
et Europiana et de contentis in  eis (Traktat 
o dwóch Sarmacjach, azjatyckiej i europejskiej, 
i o tym, co się w nich znajduje), uznanego za 
pierwsze dzieło opisujące w sposób naukowy 
geografię i  etnografię wschodniej Europy. Inną ważną pozycją 
wśród jego dzieł zajmuje również Chronica Polonorum (Kronika 
Polska), pierwsze wydane drukiem dzieje Polski.
Opracowano na podstawie: Maciej z Miechowa 1457–1523. Historyk, geograf, lekarz, or-

ganizator nauki, „Monografie do Dziejów Nauki i Techniki” Wrocław 1960, t. XV. 

Leopold Moczygemba (ur. w 1824 r. w Płuż-
nicy Wielkiej, zm. w  1891  r. w  Dearborn) – 
franciszkanin konwentualny, założyciel miej-
scowości Panna Maria w Teksasie w  1854  r. 
Proboszcz pierwszej polskiej parafii w  USA. 
Po nauce w  szkołach w  Gliwicach i  Opolu 
wyjechał do Włoch, gdzie w 1843 r. wstąpił 
do  zakonu franciszkanów. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich wyjechał do  południo-
wych Niemiec, do  klasztoru Oggersheim. 
Spotkał tam biskupa diecezji Galveston w  Teksasie Jeana-
-Marie Odina, który namówił go do podjęcia misji osadniczej 
w  USA. Następnie o. Leopold Moczygemba zakupił ziemie 
w hrabstwie Karnes koło San Antonio w Teksasie i w 1854 r. 
sprowadził tam grupę Górnoślązaków pochodzących z Płużni-
cy Wielkiej koło Strzelec Opolskich. Wraz z nimi założył miej-
scowość Panna Maria, w której do dziś żyją potomkowie ślą-
skich osadników.  
Opracowano na podstawie: Baker Thomas Lindsay, Historia najstarszych polskich osad 

w Ameryce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.

N
Kazimierz Nowak (ur. w 1897 r. w Stryju, zm. w 1937 r. w Po-
znaniu) – podróżnik, który w latach 1931–1936 przebył samot-
nie kontynent afrykański z  północy na  południe i  z powro-
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the north to the south and back, covering about 40,000 
kilometers in  total. He had to interrupt the  trip, during 
which he mainly used a bike and boats, due to illnesses 
and exhaustion. In the course of his tour he wrote regular 
reports to European newspapers. As well as for the Polish 
press, his reports were also published by British, French 
and  Italian papers. Kazimierz Nowak did not only write 
about his experiences from the trip but he also presented 
the everyday life and beliefs of the peoples encountered. 

His reports also featured quite extensive descriptions of Afri-
can nature.
Upon his return to Europe in 1936 he tried to find a job with 
French press as a  press photographer but in  December he 
came back to Poland. He maintained himself by giving lec-
tures on his tour of Africa. Worn out by tropical diseases con-
tracted in Africa, primarily malaria, he died of pneumonia at 
the end of 1937. 
Prepared on the basis of: Wierzbicki Łukasz (wstęp i red.), Kazimierz Nowak: Rowe-

rem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, Poznań 

2007.

O
Ferdynand Antoni Ossendowski (born on 27 May 1876 
in  Lucyna in  Inflanty Polskie, died on 3 January 1945 
in  Grodzisk Mazowiecki) – a  writer, journalist, traveler, 
academic teacher and member of the French Academy. 
During his mathematical and natural studies in St. Pe-
tersburg, he became the assistant to the famous natu-
ralist professor Szczepan Zalewski. That allowed him 
to take part in  scientific expeditions to the  Caucasian 
Mountains, Dniester River, Yenisei River and Lake Baikal. 
Before the outbreak of World War I he also went to Chi-

na, Japan, Sumatra and India. After the October Revolution 
he left St. Petersburg and arrived in Siberia where he became 
an adviser to admiral Kołczak. After his failure, Ossendowski 
landed in Mongolia where he collaborated with baron Roman 
von Ungern who fought with the  Bolsheviks in  Mongolia. 
Ossendowski gained international popularity with the book 
Zwierzęta, ludzie, bogowie [Animals, people, gods], which 
was published in  the  years 1921-1923 in  New York, London 
and Warsaw. The book describes memories from his escape 
from Siberia to Mongolia. He returned to Poland in  1922. 
In the  interwar period, Ossendowski became the author of 
widely-read books that were usually adventure romance nov-
els. He published 77 books which were translated 150 times 
into 20 languages. By 1939, the total edition of his books had 
amounted to 80 million copies. He did not give up travelling. 
At that time he visited West and North Africa, among other 
places. In 1936, he was awarded the  Gold Laurel of Polish 
Academy of Literature in recognition of “merits in the field 
of adventure literature”. At the end of occupation, in Febru-

tem, pokonując w sumie około 40 tys. km. 
Podróż, którą odbywał głównie na  rowerze 
oraz na  łodziach, musiał kilka razy prze-
rywać z  powodu chorób i  wycieńczenia. 
W trakcie wędrówki na bieżąco pisał relację 
do gazet europejskich. Oprócz prasy polskiej 
jego korespondencje publikowała także pra-
sa brytyjska, francuska i włoska. Poza oso-
bistymi przeżyciami związanymi z  podróżą 
Kazimierz Nowak opisywał także życie codzienne napotkanych 
ludów i ich wierzenia. Dużo miejsca w swych relacjach poświę-
cił też opisom afrykańskiej przyrody.
Po powrocie do Europy w 1936 r. usiłował się zatrudnić w pra-
sie francuskiej jako fotoreporter, jednak w grudniu tego roku 
wrócił do  Polski. Utrzymywał się z  wygłaszania odczytów 
na  temat swej podróży po Afryce. Wycieńczony przebytymi 
w Afryce chorobami tropikalnymi, przede wszystkim malarią, 
zmarł pod koniec 1937 r. na zapalenie płuc. 
Opracowano na podstawie: Wierzbicki Łukasz (wstęp i red.), Kazimierz Nowak: Rowerem 

i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936, Poznań 2007.

O
Ferdynand Antoni Ossendowski (ur. 
w  1876  r. w  Lucynie w  Inflantach Polskich, 
zm. w 1945  r. w Grodzisku Mazowieckim) – 
pisarz, dziennikarz, podróżnik, nauczyciel 
akademicki, członek Akademii Francuskiej, 
W  czasie studiów matematyczno-przyrod-
niczych w  Petersburgu został asystentem 
znanego przyrodnika, prof. Szczepana Za-
lewskiego. Dzięki temu wziął udział w  wy-
prawach naukowych w  góry Kaukaz, nad 
Dniestr, nad Jenisej oraz nad jezioro Bajkał. Jeszcze przed 
wybuchem I  wojny światowej trafił także do  Chin, Japonii, 
na  Sumatrę i  do Indii. Po rewolucji październikowej opuścił 
Piotrogród i  przedostał się na  Syberię, gdzie został doradcą 
admirała Kołczaka. Po jego upadku trafił do  Mongolii, gdzie 
współpracował z baronem Romanem von Ungernem walczą-
cym tam z  bolszewikami. Wielką popularność międzynaro-
dową Ossendowskiemu przyniosła książka: Zwierzęta, ludzie, 
bogowie, wydana w latach 1921–1923 kolejno w Nowym Jorku, 
Londynie i Warszawie. Ossendowski opisał w niej wspomnie-
nia z ucieczki z Syberii do Mongolii. Do Polski powrócił w roku 
1922 r. W okresie międzywojennym stał się bardzo poczytnym 
pisarzem, publikując wiele powieści, przeważnie w  stylu „ro-
mansu podróżniczego”. Wydał 77 książek, które opublikowano 
również w 150 przekładach na 20 języków. Do 1939 r. łączny na-
kład jego książek sięgnął 80 mln egzemplarzy. Nie zaprzestał 
podróżowania. Zwiedził w  tamtych latach m.in. Afrykę Za-
chodnią i Północną. W 1936 r. został odznaczony Złotym Waw-
rzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury „za zasługi 
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ary 1943, he joined the underground Stronnictwo Narodowe 
(National Party).
Prepared on the basis of: Michałowski Witold: Ossendowski Antoni w: Polski Słownik 

Biograficzny, Tom XXIV (Olszamowski Bolesław, Padlewski Zygmunt), Warszawa 1979. 

P
Bronisław Piotr Piłsudski, (born on 2 November 1866 
in  Zułowo, died on 17 May 1918 in  Paris) – an exiled 
ethnographer interested in  the  peoples and  cultures 
of the  Far East. In 1887, after the  plotted attempt on 
the life of tsar Alexander III, in which he had participated, 
and been unmasked, he was sentenced to 15 years of pe-
nal servitude in the Sakhalin peninsula, where he occu-
pied himself with the studies of the culture of the Ainu, 
Gyliak, Orok and Mangun peoples.  In 1903, once he had 
served his penal servitude, Piłsudski, together with an-

other exile, a  writer Wacław Sieroszewski, went to study 
the  culture of the  Ainu on the  Japanese Hokkaido island. 
Among the effects of his work are sound recordings on 100 
wax cylinders. They are the only recordings of the Ainu lan-
guage from the  beginning of the  20th century. Based on 
these studies Wacław Sieroszewski created dictionaries of 
languages of the peoples inhabiting Sakhalin and Hokkaido. 
He also described their cultures and  traditions. During his 
stay in the Far East he took about 300 photographs of the lo-
cal people. In 1906, after the outbreak of the Russo-Japanese 
War, he returned to Poland via Japan and the United States 
and settled in Cracow where he conducted ethnological stud-
ies of the Sub-Tatra region. When World War I broke out, he 
went to Switzerland where he was active in  pro-indepen-
dence organizations. At the end of 1917, he went to France 
where in 1918 he drowned in the Seine in Paris.
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronisław_Piłsudski (access 

26 July 2015).

Stanisław Poniatowski (born on 6 October 1884 
in  Ceranów, died on 7 January 1945 in  Litomierzyce) 
– an ethnographer, anthropologist, and  professor of 
the  University of Warsaw. In 1914, he took part in  a 
scientific expedition to eastern Siberia with the  aim 
of proving Asian origins of Indians. During that expe-
dition, Stanisław Poniatowski studied Tungus tribes, 
mainly the  Ulchi, Gyliak, Orochi and  Nanai. He car-
ried out anthropometric measurements, prepared 

photographic documentation and  gathered information 
on the  spiritual culture of the  natives. His observations 
raised awareness of environmental difficulties encoun-
tered by the Siberians. They also provided descriptions of 
their entertainment, holiday celebrations and  other as-
pects of life.

na polu literatury podróżniczej”. Pod koniec okupacji, w lutym 
1943 r., wstąpił do konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego.
Opracowano na podstawie: Michałowski Witold, Ossendowski Antoni, w: Polski Słownik 

Biograficzny, t. XXIV red. Bolesław Olszamowski, Zygmunt Padlewski, Warszawa 1979.

P
Bronisław Piotr Piłsudski, (ur. w  1866 
w Zułowie, zm. w 1918 r. w Paryżu) – zesła-
niec, etnograf, zajmujący się ludami i kul-
turami Dalekiego Wschodu. W  1887 r., po 
dekonspiracji spisku na życie cara Aleksan-
dra III, w  którym brał udział, został ska-
zany na  15 lat katorgi i  zesłany na  wyspę 
Sachalin, gdzie zajął się badaniami kultu-
ry Ajnów, Gilaków, Oroków i  Mangunów. 
Po odbyciu zsyłki w  1903  r. wraz z  innym 
zesłańcem, pisarzem Wacławem Sieroszewskim, udał się 
na  badania kultury Ajnów na  japońskiej wyspie Hokkaido. 
Jednym z efektów jego pracy są nagrania dźwiękowe zareje-
strowane na stu wałkach woskowych. Są to jedyne nagrania 
języka Ajnów z początku XX w. Dzięki badaniom Wacław Sie-
roszewski stworzył słowniki języków mieszkających na Sa-
chalinie i Hokkaido ludów, opisał także ich kulturę i obycza-
je. W trakcie pobytu na Dalekim Wschodzie zrobił ok. 300 
zdjęć, na  których utrwalił wizerunki tamtejszych ludzi. Po 
wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, w 1906 r. przez Japonię 
i  USA wrócił do  kraju i  zamieszkał w  Krakowie, gdzie pro-
wadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny 
światowej wyjechał do  Szwajcarii, gdzie działał w  organi-
zacjach niepodległościowych. Pod koniec 1917  r. wyjechał 
do Francji, gdzie w 1918 r. utonął w Sekwanie w Paryżu.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronisław_Piłsudski (do-

stęp: 27.07.2015).

Stanisław Poniatowski (ur. w 1884 r. w Ce-
ranowie, zm. w  1945  r. w  Litomierzycach) 
– etnograf, antropolog. Profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W  1914 uczestnik 
wyprawy naukowej do wschodniej Syberii, 
która miała dowieść azjatyckiego pocho-
dzenia Indian. Podczas wyprawy Stani-
sław Poniatowski badał plemiona tungu-
skie, przede wszystkim Olczów, Gilaków, 
Oroczonów i  Nanajów. Prowadził pomiary 
antropometryczne i  tworzył dokumentację zdjęciową oraz 
zbierał informacje na  temat kultury duchowej krajowców. 
Jego obserwacje pozwoliły poznać zmagania mieszkańców 
Syberii z trudnościami środowiskowymi. Zachowały się tak-
że dzięki nim m.in. opisy ich ówczesnych zabaw iobrzędów 
świątecznych.
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Prepared on the basis of: http://www.wroclaw.pl/syberia-w-muzeum-etnograficz-

nym (access 26 July 2015).

R
Marian Raciborski (born on 16 September 1863 
in  Brzóstowa, died on 17 March 1917 in  Zakopane) 
– a  botanist, one of the  first Polish paleobota-
nists and  precursors of environmental protection. 
In the years 1896-1900, he stayed on the island of 
Java in Dutch India where he studied local flora. He 
gained international acclaim for his studies on Ja-
vanese ferns and sugar cane parasites. In the years 
1900-1909, he was the head of the Chair at the Ag-

ricultural Academy in Dublany. In 1909, he became a botany 
professor at the University of Lvov where he organized the es-
tablishment of the Institute of Biology and Botany. In 1912, he 
began to lecture on botany at the Jagiellonian University. At 
the same time he became the director of the Cracow Botani-
cal Garden. He greatly improved its functioning and in 1913 he 
opened the Institute of Botany. The collections that he gath-
ered during his stay on Java were handed over to the Cracow 
Ethnographical Museum, while scientific materials and books 
went, after his death, to the Institute of Botany at the Jagiel-
lonian University.
Prepared on the  basis of: Kołodziejczyk January:  Marian Raciborski 

(1863-1917),„Ziemia”, Rok XII, 15.12.1927, p. 480-481,

Antoni Rehman (born on 13 May 1840 in  Cracow, died 
on 13 January 1917 in Lvov) – a geographer, geomorpholo-
gist, geobotanist and traveler. Plant anatomy specialist. 
One of the first Polish researchers of the geography of 
plants. A professor of Lvov University and  member of 
the Cracow Academy of skills. During his expeditions, he 
explored the steppes of Podole, banks of Dniester River 
as well as the Crimean peninsula and the Caucasus. In 
the years 1875-1877 and 1879-1880, he went to South Af-
rica twice in order to explore the territories inhabited by 

the Bushmen, Hottentots, Zulu and Bantu peoples. 
His vast collections went to herbariums all around the world, 
with the majority being located in Cracow and Lvov.
Prepared on the basis of: Köhler Piotr: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakow-

skim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), Kraków 

2002.

Florestan Rozwadowski (born on 15 November 1805 
in  Łosieczyńce, died on 27 November 1879 in  Sao Paulo) 
– an engineer, topographer, cartographer and  explorer of 
the Amazon Jungle. A participant of the November Upris-
ing (1830) and  Hungarian Uprising (1848). After the  sup-
pression of the Hungarian Uprising he emigrated to the Ot-

Opracowano na podstawie: http://www.wroclaw.pl/syberia-w-muzeum-etnogra-

ficznym (dostęp: 27.07.2015).

R
Marian Raciborski (ur. w 1863 r. w Brzóstowej, 
zm. w  1917  r. w  Zakopanem) – botanik, jeden 
z  pierwszych w  Polsce paleobotaników oraz 
prekursorów ochrony przyrody. W latach 1896–
1900 przebywał na  Jawie w  Holenderskich In-
diach Wschodnich, gdzie badał tamtejszą florę. 
Międzynarodowe sławę zyskał dzięki badaniom 
nad paprociami jawajskimi i  pasożytami trzci-
ny cukrowej. W  latach 1900–1909 był kierow-
nikiem jednej z katedr na Akademii Rolniczej w Dublanach. 
W  1909  r. został profesorem botaniki na  Uniwersytecie 
Lwowskim, gdzie zorganizował Instytut Biologiczno-Bota-
niczny. Od 1912  r.  wykładał botanikę na  Uniwersytecie Ja-
giellońskim Jednocześnie został dyrektorem krakowskiego 
Ogrodu Botanicznego, a  w  1913  r. utworzył Instytut Bota-
niczny. Zbiory, które zgromadził w czasie pobytu na  Jawie, 
przekazał do krakowskiego Muzeum Etnograficznego, a ze-
brane przez niego materiały naukowe i  księgozbiór trafiły 
po jego śmierci do  Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.
Opracowano na  podstawie: Kołodziejczyk January:  Marian Raciborski (1863–1917), 

„Ziemia”, r. XII, 15.12.1927, s. 480–481.

Antoni Rehman (ur. w  1840  r. w  Krakowie, 
zm. w 1917 r. we Lwowie) –geograf, geomor-
folog, geobotanik i  podróżnik. Specjalista 
z zakresu anatomii roślin. Jeden z pierwszych 
polskich badaczy geografii roślin. Profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego i członek krakow-
skiej Akademii Umiejętności. W  trakcie wy-
praw eksplorował stepy Podola, brzegi Dnie-
stru, jak również Półwysep Krymski i Kaukaz. 
W  latach 1875–1877 i  1879–1880 dwukrotnie 
wyjeżdżał do  Afryki Południowej, gdzie badał terytoria za-
mieszkane przez Buszmenów, Hotentotów, Zulusów i  ludy 
Bantu.
Olbrzymie zbiory, które zgromadził, trafiły do kolekcji w her-
bariach na całym świecie, z czego najważniejsze znajdują się 
w Krakowie oraz we Lwowie.
Opracowano na  podstawie: Köhler Piotr,  Botanika w  Towarzystwie Naukowym Kra-

kowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815–1952), Kraków 

2002.

Florestan Rozwadowski (ur. w  1805 w  Łosieczyńcach, zm. 
w  1879  r. w  São Paulo) – inżynier, topograf, kartograf, badacz 
dżungli amazońskiej. Uczestnik powstania listopadowego i wę-
gierskiego (1848). Po klęsce powstania na  Węgrzech wyemi-
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toman Empire and  then further to Brazil. During his 
service for Brazilian army, he was a precursor of topo-
graphic measurements of the  Amazon and  its tribu-
taries; he also prepared the first maps of the  interior 
of this vast country. When in 1857, he wrote the study 
Rząd i kolonizacja – zaangażowanie cudzoziemców w 
Brazylii [Government and  colonization – engagement 
of foreigners in Brazil] he was considered one of the ini-
tiators and originators of mass colonization of Brazil by 

immigrants from Europe.
Prepared on the basis of: Malczewski Zdzisław: Słownik biograficzny Polonii brazylij-

skiej, Warszawa 2000.

Wacław Seweryn Rzewuski (born on 15 December 1784 
in Lvov, died on 14 May 1831, near Daszów) – a traveler, 
orientalist, memoirist, and poet. His interest in the cul-
ture of the Far East was awakened by his uncle Jan Po-
tocki who was a traveler. His stories motivated Wacław 
Rzewuski to learn Arabic and Turkish language. In Vi-
enna he initiated the  establishment of the  Oriental-
ist Society which published the first ever periodical on 
the  subject of orient Mines d’Orient. Fundgruben des 
Orients. Fontes Rerum Orientalium. In the years 1818-

1820 he roamed the Middle East, not only visiting ancient 
cities but also going on tours through the Sahara Desert. 
This way he explored Syria, Iraq, Laban and Palestine. He 
managed to win the trust of the leaders of Bedouin tribes 
through his personal bravery and military skills that he pre-
sented while participating in the local tribal fights. Thirteen 
Arab tribes deemed him their honorary member and  he 
started to be addressed as emir. Back in Poland, he settled 
in Podole again, in his family town of Savran. Rzewuski de-
scribed his trip to Arabia in French in the as yet unpublished 
manuscript entitled: Sur les chevaux orientaux et prove-
nants des races orientales. Besides the text, the manuscript 
includes more than 400 color drawings which provide refer-
ence material for studies on the culture and traditions of 
that time. There is also musical notation of Bedouin music. 
Wacław Rzewuski died during the November Uprising while 
commanding a mounted cavalry unit.
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Seweryn_

Rzewuski (access 26 July 2015).

S
Fryderyk Schwatka (or Schwałka, born on 29 September 
1849 in  Galena, Illinois, died on 2 November 1892, Port-
land, Oregon) – a colonel in the American army, traveler, 
naturalist, physician and polar explorer. He was interest-
ed in the  life of the Great Plains Indians. For some time 
he lived among the  Dakota people, mastered their lan-

grował do  imperium osmańskiego, stamtąd 
zaś do  Brazylii. W  służbie armii brazylijskiej 
był prekursorem pomiarów topograficznych 
Amazonki i jej dopływów, przygotowywał tak-
że pierwsze mapy wnętrza tego olbrzymiego 
kraju. Po napisaniu przez niego w 1857 r. pracy 
Rząd i  kolonizacja – zaangażowanie cudzo-
ziemców w Brazylii został uznany za jednego 
z inicjatorów i pomysłodawców masowej ko-
lonizacji rolniczej Brazylii przez imigrantów z Europy.
Opracowano na podstawie: Malczewski Zdzisław, Słownik biograficzny Polonii brazy-

lijskiej, Warszawa 2000.

Wacław Seweryn Rzewuski (ur. w 1784 r. we 
Lwowie, zm. w 1831 r.  pod Daszowem) – po-
dróżnik, orientalista, pamiętnikarz, poeta. 
Kulturą Bliskiego Wschodu zainteresował go 
jego wuj, podróżnik Jan Potocki. Jego opowie-
ści skłoniły Wacława Rzewuskiego do  na-
uczenia się języków arabskiego i  tureckiego. 
W  Wiedniu zainicjował powstanie Towarzy-
stwa Orientalistycznego, które wydawało 
pierwszy na świecie periodyk poświęcony te-
matyce orientalnej „Mines d’Orient. Fundgruben des Orients. 
Fontes Rerum Orientalium”. W latach 1818–1820 podróżował po 
Bliskim Wschodzie, nie tylko zwiedzając starożytne miasta, ale 
również odbywając wędrówki po pustyni. Zwiedził w ten sposób 
Syrię, Irak, Liban oraz Palestynę. Udało mu się zdobyć zaufanie 
przywódców szczepów beduińskich dzięki odwadze osobistej 
i umiejętnościom żołnierskim, które prezentował, uczestnicząc 
w  tamtejszych walkach plemiennych. Został uznany przez 13 
plemion arabskich, za ich honorowego członka i  zaczął nosić 
tytuł emira. Kiedy wrócił do kraju, zamieszkał ponownie na Po-
dolu w rodzinnym Sawraniu. Relację ze swej podróży do Arabii 
Rzewuski spisał po francusku w niewydanym do tej pory ma-
nuskrypcie pt. Sur les chevaux orientaux et provenants des races 
orientales. Oprócz tekstu zawiera on także ponad 400 koloro-
wych rysunków, stanowiących źródło badań nad ówczesną kul-
turą i zwyczajami. Wacław Rzewuski zamieścił tam także zapisy 
nutowe muzyki beduińskiej. Zginął w trakcie powstania listopa-
dowego, dowodząc oddziałem jazdy.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Sewe-

ryn_Rzewuski (dostęp: 27.07.2015).

S
Fryderyk Schwatka (ew. Schwałka, ur.  w 1849 r. w Galenie, 
zm. w  1892  r. w  Portland – porucznik armii amerykańskiej, 
podróżnik, przyrodnik, lekarz i  badacz polarny. Interesował 
się życiem Indian Wielkich Równin, przez pewien czas miesz-
kał nawet wśród ludu Dakota, nauczył się ich języka i został 
uznany za członka ich plemienia. W 1876 r. obserwował i opi-
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guage and was recognized as a member of their tribe. 
In 1876, he watched and  described the  Sun Dance 
ceremony. He also explored other Indian tribes liv-
ing in  the  central and  southern states of the  United 
States and in Mexico. The result of his works are pre-
sented in the publication In the Land of Cave and Cliff 
Dwellers (New York 1893). He also explored the Arctic. 
In the years 1878-1880, he stayed on Prince William Is-
land where he discovered details of John Franklin’s ex-

pedition that had been lost many years back. In the years 
1883-1891, he conducted research of Alaska.
Prepared on the basis of: http://www.tipi.pl/tawacin/t43/schwatka.htm (access 27 

July 2015).

Michał Marian Siedlecki (born on 8 September 1873 
in  Cracow, died on 11 January 1940 in  the  Sachsenhau-
sen camp) – a  zoologist. Except for general biology he 
specialized in marine biology. Initially he was successful 
in the field of protozoology. In collaboration with a Pol-
ish venereology specialist he examined the pathogenesis 
of syphilis and biology of Treponema pallidum. Together 
with German protozoologist Fritz Schaudinn, he tried 
to explain the pathogenesis of malaria. In the 1920s, he 
changed the scope of his research interests. Co-initiator 

of the  establishment of the  Marine Fishery Laboratory on 
the  Hel Peninsula (in 1921) and, 10 years later, the  Bird Mi-
gration Research Station in Warsaw. A member of the State 
Council on Environmental Protection. In the  course of his 
studies he traveled to Egypt, India, Ceylon and Java. His works 
dealt with protozoology, cytology and marine biology. He tried 
to work out reasonable rules for marine fishery. His range of 
interests also included tropical climate adaptation mecha-
nisms of animals. Michał Siedlecki strived for the  protec-
tion of species in danger of extinction, such as bison, whales 
and sturgeon. 
Prepared on the basis of: Śródka Andrzej, Szczawiński Paweł (red.), Biogramy uczo-

nych polskich, Część II: Nauki biologiczne, Wrocław 1985.

Roman Stopa (born on 8 July 1895 in Wola Batorska near 
Bochnia – died on 15 April 1995 in Cracow) – a linguist, Af-
ricanist, and folklorist.
He was an eminent specialist in  the  field of languages 
characterized by the  presence of the  so-called smacks 
which have a  status of a  phoneme, that is the  small-
est unit of speech. That type of language was prob-
ably the first form of communication used by people. In 
the  1930s, during his work on click (smack) languages, 
Roman Stopa conducted language and folklore research 

among the  Bushmen (San) and  Hottentots (Khoikhoi) 
in South-West Africa. The experience gained through these 

sał uroczystość tańca słońca. Badał także 
inne plemiona indiańskie w  środkowych 
i  południowych stanach USA oraz w  Mek-
syku. W rezultacie jego prac powstała pu-
blikacja In the Land of Cave and Cliff Dwel-
lers (Nowy Jork, 1893). Badał także Arktykę. 
W  latach 1878–1880 przebywał na  Wyspie 
Króla Williama, gdzie odkrył szczegóły lo-
sów zaginionej wiele lat wcześniej wypra-
wy Johna Franklina. W  latach 1883–1891 prowadził badania 
Alaski.
Opracowano na  podstawie: http://www.tipi.pl/tawacin/t43/schwatka.htm (dostęp: 

27.07.2015).

Michał Marian Siedlecki (ur. w 1873 r. w Kra-
kowie, zm. w 1940 r. w obozie Sachsenhau-
sen) – zoolog. Oprócz biologii ogólnej spe-
cjalizował się w biologii morza. Początkowo 
sukcesy odnosił w  dziedzinie protozoologii. 
Razem z  polskim specjalistą w  dziedzinie 
wenerologii badał patogenezę kiły i biologię 
krętka bladego, a  z  niemieckim protozoo-
logiem z  Fritzem Schaudinnem wyjaśniał 
patogenezę malarii. W  latach 20. zmienił 
zakres zainteresowań badawczych. Współinicjator założenia 
Morskiego Laboratorium Rybackiego na Helu (w 1921 r.) oraz, 
dziesięć lat później, warszawskiej Stacji Badania Wędrówek 
Ptaków. Członek państwowej Rady Ochrony Przyrody. Na ba-
dania wyjeżdżał do Egiptu, Indii, na Cejlon oraz Jawę. W pra-
cach zajmował się protozoologią, cytologią oraz biologią 
morza. Starał się wypracować zasady racjonalnych podstaw 
rybołówstwa morskiego. W  kręgu jego zainteresowań były 
także mechanizmy przystosowawcze zwierząt do  warunków 
tropikalnych. Starał się o  objęcie ochroną wielu zagrożonych 
wyginięciem gatunków zwierząt, m.in. żubra, wielorybów i je-
siotra. 
Opracowano na podstawie: Śródka Andrzej, Szczawiński Paweł (red.), Biogramy uczo-

nych polskich, cz. II: Nauki biologiczne, Wrocław 1985.

Roman Stopa (ur. w 1895 r. w Woli Batorskiej 
k. Bochni – zm. w 1995 r. w Krakowie) – języ-
koznawca, afrykanista, folklorysta.
Był wybitnym specjalistą w  dziedzinie języ-
ków, których cechą charakterystyczną jest 
występowanie tzw. mlasków, mających sta-
tus fonemu, czyli najmniejszej cząstki danej 
mowy. Ten typ języka był prawdopodobnie 
pierwszą używaną przez ludzi formą komu-
nikacji. W  trakcie badań języków mlasko-
wych w  latach 30. XX w.Roman Stopa prowadził  badania ję-
zykowe i folklorystyczne wśród Buszmenów (San) i Hotentotów  
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studies allowed him to become a lecturer of African languag-
es including Swahili, Hausa, Ewe, Hottentot and Bushman at 
the  Jagiellonian University. He also lectured on comparative 
musicology of Africa. 
Prepared on the basis of: Wysocka Aneta: http://forumakad.pl/archiwum/2001/02/

artykuly/ 21-gwiazdy_i_meteory.htm (access 27 July 2015).

Paweł Edmund Strzelecki (born on 20 July 1797 
in Głuszyn near Poznań, died on 6 October 1873 in Lon-
don) – a  traveler, geologist, geographer, researcher 
and  explorer. He left Poland in  1831 and  three years 
later, in  1834, set off from Liverpool on a  trip around 
the  world. First he went to North America where he 
carried out diverse studies of nature. Among other 
things he discovered copper ore deposits in  Canada 
(at Lake Ontario). Later he conducted geological stud-
ies and meteorological observations in South America. 

In 1838, he set off across the  Pacific Ocean to continue 
his works in  Hawaii and  the Islands of Polynesia, and  in 
the  years 1839–1843 he explored territories in  Australia, 
New Zealand and Tasmania. He made his name in history 
primarily as an explorer of Australia. He studied the high-
est mountain range of that continent – the Great Dividing 
Range. He named the highest peak of the range as Mount 
Kościuszko. In 1845, two years after his return to England, 
in London he published the first scientific book about Aus-
tralia: Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Di-
emena [Physical description of New South Wales and Van 
Diemen’s Land]. A few years later, in recognition of his mer-
its, he was admitted as a member of the Royal Society of 
London. Strzelecki died in London in 1873. In order to com-
memorate him, the Australians named a mountain range 
in the state of Victoria, two peaks, a  lake, river and town 
after him, while in Canada there is Strzelecki Harbor.
Prepared on the basis of: Gieysztorowa Irena: Polscy podróżnicy, in: Wkład Polaków 

do kultury świata, eds. M. Krępiec, Lublin 1973.

Józef Sułkowski (born on 17 or 18 January 1773 in Ry-
dzyn – died on 22 October 1798 in  Cairo) – Polish 
Army officer, Napoleon’s adjutant. 
He participated in  the  Polish-Russian War of 1792. 
After the end of that war he went to France and from 
there, already in  the  service of the  French govern-
ment, he set off on a diplomatic mission to Turkey. 
In 1794, upon hearing of the  outbreak of uprising 
in Poland, he made it back to the country, however, 
after suppression of the insurrection he returned to 

France.
During the  Italian Campaign of 1796, Sułkowski joined 
the  French ranks and  was appointed by Napoleon his  

(Khoikhoi) w  Afryce Południowo-Zachodniej. Doświadczenie 
z nich wyniesione sprawiło, że został na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim wykładowcą języków afrykańskich: suahili, hausa, ewe, 
hotentockich i buszmeńskich. Wykładał także muzykologię po-
równawczą Afryki. 
Opracowano na podstawie: Wysocka Aneta, http://forumakad.pl/archiwum/2001/02/

artykuly/ 21–gwiazdy_i_meteory.htm (dostęp: 27.07.2015).

Paweł Edmund Strzelecki (ur. w  1797  r. 
w  Głuszynie k. Poznania, zm. w  1873  r. 
w  Londynie) – podróżnik, geolog, geograf, 
badacz i  odkrywca. Polskę opuścił w  1831 
i  trzy lata później, w 1834 r. wyruszył z Li-
verpoolu w  podróż wokół Ziemi. Najpierw 
trafił do  Ameryki Północnej, gdzie prowa-
dził różnorodne badania przyrodnicze. Od-
krył m.in. złoża rud miedzi w Kanadzie (nad 
jeziorem Ontario). Następnie prowadził ba-
dania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Ameryce 
Południowej. W  1838  r. wyruszył na  Ocean Spokojny i  kon-
tynuował swe prace na  Hawajach oraz wyspach Polinezji, 
a w latach 1839–1843 badał tereny Australii, Nowej Zelandii 
i Tasmanii. Do historii przeszedł przede wszystkim jako ba-
dacz Australii. Zbadał najwyższe pasmo górskie tego konty-
nentu – Wielkie Góry Wododziałowe. Najwyższy szczyt tego 
masywu nazwał Górą Kościuszki (Mt. Kosciuszko). Dwa lata 
po powrocie do Anglii, w 1845 r., wydał w Londynie pierwszą 
naukową książkę o Australii: Fizyczny opis Nowej Południowej 
Walii i Ziemi van Diemena. Kilka lat później w dowód uzna-
nia za swe zasługi został przyjęty w poczet członków Royal 
Society of  London. Strzelecki zmarł w  1873  r. w  Londynie. 
W celu upamiętnienia jego osoby w Australii nazwano jego 
nazwiskiem pasmo górskie w stanie Wiktoria, dwa szczyty, 
jezioro, pustynię, rzekę i  miasteczko, a  w  Kanadzie zatokę 
morską.
Opracowano na podstawie: Gieysztorowa Irena, Polscy podróżnicy, w: Wkład Polaków 

do kultury świata, red. M. Krępiec, Lublin 1973.

Józef Sułkowski (ur. w  1773  r. w  Rydzynie, 
zm. w 1798 r. w Kairze) – oficer Wojska Pol-
skiego, adiutant Napoleona. 
Uczestniczył w  wojnie polsko-rosyjskiej 
w  1792  r. Po jej zakończeniu wyjechał 
do  Francji, skąd już w  służbie rządu fran-
cuskiego wyruszył z  misją dyplomatyczną 
do Turcji. Na wieść o wybuchu w Polsce po-
wstania w 1794 r. przedostał się z powrotem 
do kraju, jednak po upadku insurekcji wrócił 
do Francji.
Po wstąpieniu w szeregi armii francuskiej, w czasie kampanii 
włoskiej w 1796 r., Sułkowski został mianowany przez Napole-
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adjutant and  entrusted with the  task of organizing an 
army library.
In 1798, together with Napoleon, he went to Egypt. 
He participated in  several battles in  the  campaign. 
Sułkowski died in  October in  1798 while fighting with 
a crowd of rebels in Cairo. 
Prepared on the  basis of: Brandys Marian,  Oficer największych nadziei, Warszawa 

1964.

Stefan Szolc-Rogoziński (born on 14 April 1861 in Kalisz, 
died on 1 December 1896 in Paris) – a traveler, explorer 
of Africa, especially Cameroon, and member of the Brit-
ish Geographical Society. A co-founder of the Museum 
of Ethnography in Warsaw.
In 1881, he developed a plan of expedition to the inte-
rior of Cameroon. In order to finance the expedition he 
used money inherited from his mother and  launched 
an extensive publicity campaign in  Warsaw, with 
the support of Henryk Sienkiewicz and Bolesław Prus, 

among others. He purchased the ship “Łucja Małgorzata” with 
the  collected money and  once the  expedition was ready, on 
13 December 1882, he went out to sea from Le Havre. He was 
accompanied by geologist Klements Tomczek and meteorolo-
gist Leopold Janikowski. Upon reaching the coast of Camer-
oon, in the bay of Ambas, they acquired the Mondoleh Island 
that became their base for expeditions deeper into land. Szolc 
Rogoziński started exploring the coast of Cameroon, Mungo 
River basin and he discovered Lake Barombi Mbo. In 1882, he 
announced the establishment of a Polish colony in Cameroon, 
yet, in 1884, when the Germans and the British arrived in that 
area, Rogoziński decided to surrender the land to the British. 
Ultimately, though, the  whole of Cameroon was taken over 
by the Germans. Nevertheless, Rogoziński continued his ex-
ploration of the interior of Cameroon. On 12 December 1884, 
Rogoziński and Janikowski conquered the summit of the Fako 
volcano (today: Cameroon, 4095 meters above sea level) – 
the highest summit in Cameroon. Financial problems forced 
him to return  to Europe. In 1886, he gained popularity in Po-
land by lecturing on the trip and publishing two books describ-
ing it: Żegluga wzdłuż brzegów Afryki [Sailing along the coasts 
of Africa] and Pod równikiem [Below the equator]. In 1893, he 
went to Paris to obtain the funds for next expeditions to Af-
rica. There, at the age of 35, he lost his life under the wheels 
of an omnibus.
Prepared on the basis of: Będkowski Mateusz: http://histmag.org/Wyprawa-Ste-

fana-Szolc-Rogozinskiego-do-Kamerunu-a-polskie-marzenia-o-koloniach-7403 (ac-

cess 27 July 2015).

Jan Stanisław Sztolcman (born on 19 November 1854, died 
on 29 April 1928, buried in Wilanów) – a zoologist, traveler, 
and ornithologist. In 1875, during his studies at the University 

ona adiutantem. Bonaparte powierzył Sułkowskiemu zadanie 
zorganizowania biblioteki wojskowej.
W 1798  r. wyruszył z  Napoleonem na  wyprawę do  Egiptu. 
U jego boku brał udział w kilku bitwach tej kampanii. Sułkow-
ski zginął w październiku 1798 r., w czasie walki z tłumem re-
beliantów w Kairze. 
Opracowano na  podstawie: Brandys Marian,  Oficer największych nadziei, Warszawa 

1964.

Stefan Szolc-Rogoziński (ur. w 1861 r. w Ka-
liszu, zm. w  1896  r. w  Paryżu) – podróżnik, 
badacz Afryki, zainteresowany szczególnie 
Kamerunem, członek brytyjskiego Królew-
skiego Towarzystwa Geograficznego. Wpół-
założyciel warszawskiego Muzeum Etnogra-
ficznego.
 W  1881  r. opracował plany wyprawy w głąb 
Kamerunu. Przeznaczył na  nią pieniądze ze 
spadku po matce oraz rozpoczął w  Warsza-
wie wielką akcję propagandową, wspartą m.in. przez Hen-
ryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa. Po zakupie za zebrane 
środki statku „Łucja Małgorzata” i  przygotowaniu wypra-
wy, 13 grudnia 1882 r. wypłynął z Hawru. Wraz z nim płynęli 
geolog Klemens Tomczek i meteorolog Leopold Janikowski. 
Po dopłynięciu do  wybrzeży Kamerunu w  zatoce Ambas, 
zakupiono wyspę Mondoleh, która stała się bazą wypado-
wą wypraw w głąb lądu. Szolc-Rogoziński rozpoczął bada-
nia wybrzeża Kamerunu, dorzecza rzeki Mungo oraz odkrył 
jezioro Barombi Mbo. W  1882 r/ ogłosił założenie polskiej 
kolonii w Kamerunie, jednak gdy w 1884 r. przybyli na te te-
reny Niemcy i  Anglicy, Rogoziński zdecydował o  poddaniu 
jej Brytyjczykom. Ostatecznie cały Kamerun przejęli jednak 
Niemcy. Mimo to Rogoziński kontynuował eksplorację wnę-
trza Kamerunu: 12 grudnia 1884  r. Rogoziński wraz z  Jani-
kowskim zdobyli szczyt wulkanu Fako (dziś: Kamerun, 4095 
m n.p.m.) – najwyższy szczyt Kamerunu. Kłopoty finansowe 
zmusiły go do  powrotu do  Europy. W  1886  r. popularność 
w kraju przyniosły mu odczyty z relacji z podróży oraz wyda-
nie dwóch opisujących je książek: Żegluga wzdłuż brzegów 
Afryki oraz Pod równikiem. W  1893  r. pojechał do  Paryża, 
by się starać o środki na sfinansowanie następnych wypraw 
do  Afryki. Tam w  wieku 35 lat wpadł pod koła omnibusa 
i zginął.
Opracowano na podstawie: Będkowski Mateusz: http://histmag.org/Wyprawa-Ste-

fana-Szolc-Rogozinskiego-do-Kamerunu-a-polskie-marzenia-o-koloniach-7403 (do-

stęp: 27.07.2015).

Jan Stanisław Sztolcman (ur. w  1854  r. w  Warszawie, zm. 
w 1928 r. tamże) – zoolog, podróżnik, ornitolog. W trakcie stu-
diów na  Uniwersytecie Warszawskim, w  roku 1875 wyjechał 
do Peru. Bazą wypadową organizowanych przez niego wypraw 
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of Warsaw, he went to Peru. The base for his zoological 
expeditions was Lima. In the  course of these expedi-
tions he discovered new species of birds which he later 
described in  the  Memoirs of the  Zoological Society of 
London. In 1882, he started studies in Ecuador. In 1901, he 
also took part in a scientific expedition to the White Nile 
basin in Sudan. Jan Sztolcman was one of the first zoolo-
gists to describe the hummingbirds that inhabit the val-
leys of Andean Cordillera. Apart from researching the fau-

na, he devoted much of his efforts to gathering information 
on the  Indian peoples encountered. His reports, to a  great 
extent, describe the  tribes inhabiting the  coasts of Peru 
and the Sechura desert: Yunka Indians and Tumbez Indians 
from the coast of Ecuador. He also wrote about Jivaro, Agua-
runa and Cashibo Indians. In 1887, he took up the position of 
manager of the Branicki Zoological Museum that in 1919 was 
transformed into State Zoological Museum. In the course of 
his activities he published 367 scientific studies. Also, many 
species of birds and animals were named after him.
Prepared on the  basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztolcman (access 27 

July 2015).

T
Julian Talko-Hryncewicz (born on 12 August 1850 in Ruk-

szany near Kowno, Lithuenia, died on 26 April 1936 
in  Cracow) – a  physician, anthropologist and  eth-
nographer, amateur archeologist, explorer of Sibe-
ria, and  professor at Vilnius and  Jagiellonian Univer-
sities. In the  1880s, he contributed to the  discovery 
of  Scythian graves in  Ukraine. In 1891, he went to 
Siberia and settled near the Mongolian border. There 
he carried out ethnographic and  anthropological 
studies of the  Siberian peoples of Buryats, Evenkis 
and Chachlas. He was one of the founders of the  lo-

cal branch of the Russian Geographical Society in Troick-
osawsk. In  1908, Julian Talko-Hryncewicz left Siberia 
and moved to Cracow. There he took the Chair of Anthro-
pology at the  Jagiellonian University. Afterwards, in  1911, 
he developed a  scientific concept of the  Ethnographic 
Museum of Cracow, which he co-founded. When Poland 
regained independence he organized the Institute of An-
thropology at Stefan Batory University in Vilnus. Later, he 
took Chair of Anthropology at the Jagiellonian University 
for the second time and he held that position until his re-
tirement in 1932.
Prepared on the  basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Talko-Hryncewicz  

(access 27 July 2015).

Klemens Tomczek (born in 1860 in Trzemeszno, died on 20 
May 1884 in Cameroon) – a geologist and traveler. Together 
with Stefan Szolc-Rogoziński and  Leopold Janikowski he 

zoologicznych była Lima. W  ich trakcie od-
krył cztery nowe gatunki ptaków, które opi-
sał później w  „Pamiętnikach Londyńskiego 
Towarzystwa Zoologicznego”. W  roku 1882 
rozpoczął badania w  Ekwadorze. W  roku 
1901 uczestniczył także w wyprawie badaw-
czej do Sudanu, w dorzecze Białego Nilu. Jan 
Sztolcman jako jeden z pierwszych zoologów 
opisał kolibry żyjące w  dolinach Kordylie-
rów andyjskich. Oprócz badania fauny wiele uwagi poświęcał 
również gromadzeniu informacji na temat napotykanej ludno-
ści indiańskiej. Najwięcej miejsca w  swych opisach poświęcił 
plemionom zamieszkującym wybrzeża Peru i pustynię Sechu-
ra – Indian Yunka oraz Indian Tumbez z wybrzeży Ekwadoru. 
W relacjach podróżnika znalazły się także opisy Indian Jivaro, 
Aguaruna i  Cashibo. W  1887  r. objął kierownictwo Muzeum 
Zoologicznego Branickich, przekształconego w 1919  r. w Pań-
stwowe Muzeum Zoologiczne. W  trakcie swej działalności 
opublikował 367 prac naukowych, a  jego imieniem nazwano 
wiele gatunków ptaków i zwierząt.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sztolcman (dostęp: 

27.07.2015).

T
Julian Talko-Hryncewicz (ur. w 1850 w Ruk-
szanach koło Kowna na Litwie, zm. w 1936 r. 
w  Krakowie) – lekarz, antropolog i  etnograf, 
archeolog amator, badacz Syberii, profesor 
Uniwersytetów Wileńskiego i Jagiellońskiego. 
W latach 80. XIX w. przyczynił się do odkrycia 
grobów scytyjskich na Ukrainie. W 1891 r. wy-
jechał na Syberię, gdzie zamieszkał w pobliżu 
granicy z  Mongolią. Prowadził tam badania 
etnograficzne i  antropologiczne syberyjskich 
ludów: Buriatów, Ewenków i Chachłasów. Był jednym z założy-
cieli lokalnego oddziału Rosyjskiego Towarzystwa Geograficz-
nego w  Troickosawsku. W  roku 1908 Julian Talko-Hryncewicz 
opuścił Syberię i przeniósł się do Krakowa. Objął tam Katedrę 
Antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie, w roku 
1911 opracował koncepcję naukową krakowskiego Muzeum Et-
nograficznego, którego został współzałożycielem. Po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę zorganizował Zakład Antro-
pologii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, po czym 
ponownie objął kierownictwo Katedry Antropologii na UJ, gdzie 
pracował aż do przejścia na emeryturę w 1932 r.
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Talko-Hryncewicz 

(dostęp: 27.07.2015).

Klemens Tomczek (ur. w  1860  r. w  Trzemesznie, zm. 
w 1884 r. na terenie Kamerunu) – geolog i podróżnik. Był ra-
zem ze Stefanem Szolc-Rogozińskim i Leopoldem Janikow-
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organized the  first Polish scientific expedition to Africa. In 
the course of the expedition he explored the geology and hy-
drography of Cameroon: he studied the sources and the up-
per reaches of Río del Rey River, Lake Elephant, the sources 
of the Meme River and the tributaries of the Mungo River. 
During that expedition, he died of malaria on the Cameroon 
island of Mandoleh.
Prepared on the  basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_Tomczek (access 

27 July 2015).

W
Andrzej Michał Wawrzyniak (born in  1931) – a  dip-
lomate, expert and  collector of oriental art, muse-
ologist, and founder of the Asia and Pacific Museum 
in  Warsaw. From 1956 he held different positions 
in  Polish diplomatic posts, such as cultural attaché, 
charge d’affaires and  ambassador, and  from 1973 
he acted as minister plenipotentiary. He worked 
in  the  diplomatic service in  Vietnam, Laos, Indone-
sia, Nepal, Namibia, Eastern Timor and Afghanistan. 
During his stay in Asian countries, he gathered a very 

large collection of works of art and ethnographic objects. 
When he handed it over to the Polish state, the collection 
of more than 3,000 items became the basis for the estab-
lishment of the state Asia and Pacific Museum in Warsaw. 
Prepared on the basis of: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wawrzyniak (access 

27 July 2015).

Sygurd Wiśniowski (born on 6 April 1841 in  Panio-
wce Zielone in Podole, died on 23 April 1892 in Lvov) 
– a writer, reporter, and traveler. In 1862, after expedi-
tions to Turkey, he began tours to Polynesia, Australia 
and New Zealand. His reports from the trip, which had 
first come out in  “Gazeta Narodowa” in  Lvov, were 
published in compilation entitled Dziesięć lat w Aus-
tralii [Ten years in Australia] in 1873. He went on a trip 
around the world twice and then returned to Poland. 
Later on, as a reporter, he went to the United States 

and after his return he settled in Galicia. Wiśniowski’s re-
portages from his trip to Australia and America are con-
sidered classic examples of travel reportage.
Prepared on the  basis of: Będkowski Mateusz: Przygody Sygurda Wiśniowskiego 

na antypodach. „Mówią Wieki”, 2014 /10, p. 29-33.

Z
Kazimierz Zagórski, (born on 1883 in Żytomierz, died in 1944 
in Léopoldville) – a photographer and traveler.

skim organizatorem pierwszej polskiej wyprawy badawczej 
do  Afryki. W  jej trakcie zajmował się geologią i  hydrogra-
fią Kamerunu: zbadał źródła i górny bieg rzeki Río del Rey, 
Jeziora Słoniowego, źródła rzeki Meme oraz dopływy rzeki 
Mungo. Zmarł na malarię w trakcie tej wyprawy, na kame-
ruńskiej wyspie Mondoleh.
Opracowano na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_Tomczek (dostęp: 

27.07.2015).

W
Andrzej Michał Wawrzyniak (ur. w  1931 
r.) – dyplomata, znawca i  kolekcjoner sztuki 
orientalnej, muzealnik, założyciel Muzeum 
Azji i Pacyfiku w Warszawie. Od 1956 r. pełnił 
liczne funkcje na  polskich placówkach dyplo-
matycznych, m.in. jako attaché kulturalny, 
chargé d’affaires i  ambasador, od roku 1973 
występował w randze ministra pełnomocne-
go. Pełnił służbę dyplomatyczną w  Wietna-
mie, Laosie, Indonezji i Nepalu oraz w Namibii, 
Timorze Wschodnim i Afganistanie. W trakcie pobytu w krajach 
azjatyckich zgromadził bardzo bogatą kolekcję zarówno dzieł 
sztuki, jak i  obiektów etnograficznych. Po podarowaniu przez 
niego tych zbiorów państwu polskiemu kolekcja przeszło 3000 
obiektów stała się podstawą do założenia państwowego Mu-
zeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
Opracowano na  podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wawrzyniak (do-

stęp: 27.07.2015).

Sygurd Wiśniowski (ur. w  1841  r. w Paniow-
cach Zielonych na  Podolu, zm. w  1892  r. we 
Lwowie) – pisarz, reportażysta, podróżnik. 
W 1862 r., po wcześniejszych wyprawach 
do Turcji, rozpoczął podróże do Polinezji, Au-
stralii i Nowej Zelandii. Jego relacje z podróży, 
które najpierw ukazywały się w „Gazecie Na-
rodowej” wydawanej we Lwowie, zostały na-
stępnie wydane wspólnie w roku 1873 w publi-
kacji Dziesięć lat w Australii. Dwukrotnie odbył 
podróż dookoła świata, po czym wrócił do Polski. Następnie wy-
ruszył jeszcze jako reporter w podróż do Stanów Zjednoczonych, 
a po powrocie na stałe osiadł w Galicji. Reportaże Wiśniowskie-
go z podróży do Australii i Ameryki są uważane za przykład kla-
sycznego reportażu podróżniczego.
Opracowano na  podstawie: Będkowski Mateusz, Przygody Sygurda Wiśniowskiego 

na antypodach, „Mówią Wieki”, 2014, nr 10, s. 29–33.

Z
Kazimierz Zagórski, (ur. w 1883 r. w Żytomierzu, zm. w 1944 r. 
w Léopoldville) – fotograf i podróżnik.
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W trakcie I wojny światowej służył w carskim 
lotnictwie. Kilka lat po zakończeniu wojny, 
w  1924  r. wyjechał do Léopoldville w Kongu 
Belgijskim (dzisiejsza Demokratyczna Repu-
blika Konga), gdzie założył studio fotogra-
ficzne. Stamtąd odbył w  latach 1928–1937 
wiele wypraw po terenach centralnej Afry-
ki, lądowych, rzecznych i  przy wykorzysta-
niu transportu lotniczego. Jego fotografie 
dostarczają informacji na  temat strojów i  obyczajów ludów 
Afryki Środkowej z  czasów, gdy kontakt miejscowej ludności 
z kulturą europejską był jeszcze dość ograniczony. Wybuch II 
wojny światowej zastał go w Polsce, jednak udało mu się przez 
Belgię, Francję i Portugalię wrócić w roku 1941 do Konga, gdzie 
zmarł trzy lata później. 
Opracowano na  podstawie: http://www.ezakwantu.com/Gallery%20Zagourski%20

-%20Photographer%20-%20Congo.htm (dostęp: 27.07.2015).

During World War I he served in tsarist aviation. In 1924, 
a few years after the end of the war, he went to Léopol-
dville in Belgian Congo (today’s Democratic Republic of 
Congo), where he set up a photographer’s studio. From 
there, in the years 1928-1937, he made many expeditions 
to Central Africa either overland, by river or using air 
transport. His photographs provide information on cos-
tumes and traditions of the peoples of the central Africa 
from the times when contact between the local people 

and  European culture was rather limited. The  outbreak of 
World War II found him in Poland, however in 1941, he man-
aged to return to Congo, via Belgium, France and Portugal, 
where he died three years later. 
Prepared on the  basis of: http://www.ezakwantu.com/Gallery%20Zagourski%20

-%20Photographer%20-%20Congo.htm (access 27 July 2015).
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The exhibition ‘the Polish Way of Learning the World’ re-
flects the research topic. It was conceived not so much as a 
one-off event, but rather as a series of exhibitions subjected 
to periodical modifications to explore further scientists and 
researchers, further exhibits, further events. The advantage 
of the exhibition is not only historical, but also has a contem-
porary approach to the subject. In this way the recipient will 
be able to learn the actual history of Polish people exploring 
the world due to information from recently carried out proj-
ects and research.

The arrangement of the exhibition was designed by Wro-
claw studio ‘Sowa-Szenk’. The History of Poland Explores the 
World was not treated in a literal way, it relies on scenes fol-
lowing characters. The dynamics and the historical order of 
narratives gave the chosen means of transport, distinctive 
because of the intensive nature of the process of getting to 
know the geographical area concerned. 

Lucjan Buchalik

A comment from 
the Commissioner 
of the exhibition 
‚the Polish Way 
of Learning the 
World’

Wystawa „Polskie poznawanie świata” stanowi odzwiercie-
dlenie tematu badawczego. Została pomyślana nie tyle jako 
jednorazowe wydarzenie, ile raczej jako cykl wystawienniczy 
poddawany okresowym modyfikacjom w celu odkrywania ko-
lejnych postaci naukowców i badaczy, kolejnych eksponatów, 
kolejnych wydarzeń. Zaletą wystawy jest nie tylko historyczne, 
ale również współczesne ujęcie tematu. W ten sposób odbior-
ca będzie mógł poznać „aktualną” historię polskiego pozna-
wania świata z uwagi na informacje o współcześnie prowadzo-
nych projektach i badaniach naukowych.

Aranżację wystawy zaprojektowała wrocławska pracownia 
SOWA-SZENK. Historia polskiego poznawania świata nie zo-
stała potraktowana w sposób dosłowny, polegający na odsło-
nach kolejnych postaci. Dynamikę, a jednocześnie uporządko-
wanie historyczne narracji nadały wybrane środki transportu, 
charakterystyczne z uwagi na intensyfikację procesu pozna-
wania danego obszaru geograficznego. 

Lucjan Buchalik

Słowo 
od komisarza 
wystawy 
„Polskie 
poznawanie 
świata”
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The creation of the Żory non-European collection is closely 
connected with the history of the formation of the museum. 
For the reader to understand this process it is necessary to go 
back to the 1990s of the 20th century, the time of constitu-
tional changes in Poland, the rebirth of autonomy, the time 
when the museum in Żory and its collections originated.

There were two attempts to do it before; in the  70s 
and  then in the  90s, both times on the  occasion of town 
succeeding jubilees celebrations. Although the  exhibitions 
themed at the history and culture of the  region were very 
popular during the  events the  interest in exhibitions de-
creased afterwards. As a result, the creation of the museum 
in Żory was delayed. It was argued that there were similar 
exhibitions and collections about the history and culture of 
the region that had existed for many years in other local mu-
seums. There was therefore concern that a museum in Żory 
would struggle to compete and gain an audience. As a result, 
the museum was not set up.

THE NON-EUROPEAN 
COLLECTION 
IN ŻORY

Tworzenie żorskiej kolekcji pozaeuropejskiej jest ściśle zwią-
zane z historią powstawania Muzeum Miejskiego w Żorach. Aby 
czytelnik mógł zrozumieć ten proces, należy się cofnąć do lat 90. 
XX w., czasu zmian ustrojowych w Polsce, odradzania się samo-
rządu – wtedy to bowiem powstawało Muzeum i jego kolekcje.

W okresie wcześniejszym placówkę tę próbowano po-
wołać dwukrotnie. Raz w  latach 70., a potem 90. XX w., za 
każdym razem przy okazji obchodzonych kolejnych jubileuszy 
miasta. Jednak wystawy dotyczące historii i kultury regionu 
cieszyły  się zainteresowaniem publiczności w  czasie orga-
nizowanych uroczystości, natomiast później to zaintereso-
wanie spadało. W efekcie prace nad utworzeniem muzeum 
w  Żorach się opóźniały. Podnoszono argument, że takie 
same zbiory – dotyczące historii i kultury regionu – znajdu-
ją się w okolicznych muzeach, gromadzących swoje kolekcje 
od wielu lat. Istniały zatem obawy, że żorskiemu muzeum 
trudno będzie konkurować z  nimi o  widza. W  konsekwencji 
do utworzenia muzeum nie dochodziło. 

KOLEKCJA 
POZAEUROPEJSKA 
W ŻORACH

Lucjan Buchalik

Ethnographer, director of the Municipal Museum in Żory with the PhD de-
gree, author of: Kolorowy  Sahel, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów 
Dogonów i Kurumba, Do-gon ya gali. Dawny świat Dogonów, as well as several 
dozen publications in professional journals.

Doktor, etnograf, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, autor książek: Kolorowy  
Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Do-
gon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze  
fachowej. 
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In the  meantime, the  very first African themed exhibi-
tion in the  town’s history was held on 22nd January 1991 in 
the Municipal Cultural Centre on Dolne Przedmiescie Street. 
It contained exhibits acquired during ‘Sahara-Sahel 1989-90 
expedition’ 24th Feb. to 2nd July 1990, organised by the Nation-
al Museum in Szczecin. The research was run mainly within 
the Somba tribe in Northern Benin. The exhibition was open 
for a  few months and  remained very popular. Taking this 
into consideration and  being at that time the  director of 
the Town Culture Centre I proposed to the Town Council that 
they would organise a permanent African Cultural exhibition 
as a trial. The base for the exhibition would have been my 
personal collections obtained during research expeditions in 
the 1990s. Finally there was an unwritten agreement that if 
the theme would attract an audience, the Town Council will 
support the setting up of a museum in Żory.

As part of the preparation of the so-called ‘African exhibi-
tion’ an ethnological expedition: ‘Lurum III’, had been organ-
ised in spring 1999. Taking part in the expedition, apart from 
the author, was Jacek Łapott from the National Museum in 
Szczecin, currently working at Szczecin University. The aim 
of this expedition was to carry out research and obtain ex-
hibits from West Africa for the  exhibition. The  trip was 
self-financed by the participants. The Town Council decided 
to cover the cost of transporting 140kg of exhibits back to 
the country. They were mainly examples of art; masks, sculp-
tures, ornaments, arms, everyday tools and  ceramics. This 
way all the pieces designated for the exhibition consisted of 
my private collection assembled in the  90s that I  donated 
as a deposit for the Municipal Cultural Centre and the pieces 
purchased during the  aforementioned trip to Africa, addi-
tionally there were 20 pieces bought from Polish private col-
lections.

Thanks to the  exhibits acquired in this way, the  exhibi-
tion: ‘Everyday life, art and culture of the peoples of Africa’ 
opened in a room on the first floor of the Municipal Cultural 
Centre on the 11th June 1999. The designer of the exhibition 
was Jacek Łapott and featured in particular Somba people, 
an element of a homestead’s defences, weapons, everyday 
objects, masks, decorations, with an eye catching collection 
of bracelets, all originally from West Africa. Visitors were 
particularly interested in African art, mainly masks from 
the tribes of Gur, Gurunsi, Mossi, Dogon, Yoruba, and stat-
uettes from Senufo, Yoruba, Ashanti, Mossi and Kurumba. 
The exhibition was complemented by colour slides showing 
the cultural and natural diversity of the continent.

The ‘African’ exhibition aroused a great interest in the au-
dience, in the year of the launch, in just six months, it was vis-
ited by more than 7,000 people. This large number of visitors 
influenced the  decision of developing the  Centre as a  mu-
seum, as a  separate cultural institution. The  decision was 

Tymczasem 22 stycznia 1991  r. w  Miejskim Ośrodku Kultu-
ry mieszczącym się przy ul. Dolne Przedmieście 1 otworzono 
pierwszą w dziejach miasta wystawę o tematyce afrykańskiej. 
Prezentowała ona obiekty pozyskane w ramach „Expedition Sa-
haraSahel ’89–90” (24 lutego – 2 lipca 1990 r.), organizowanej 
przez Muzeum Narodowe w  Szczecinie. Badania prowadzono 
głównie wśród ludu Somba w północnym Beninie. Ekspozycja 
była czynna przez kilka miesięcy i  cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Mając to na  uwadze, a  pełniąc wówczas funkcję 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, zaproponowałem Zarzą-
dowi Miasta, aby tytułem próby zorganizować tu stałą wystawę 
o tematyce afrykańskiej. Jej podstawą miały być moje zbiory po-
zyskane w czasie wypraw badawczych organizowanych w latach 
90. XX w. Ostatecznie zawarto także niepisane porozumienie, 
że jeśli problematyka ta będzie atrakcyjna i przyciągnie widza, 
to Zarząd Miasta zgodzi się na powstanie w Żorach muzeum.

W ramach przygotowań do „wystawy afrykańskiej”, jak wtedy 
określano to przedsięwzięcie, wiosną 1999 r. zorganizowano wy-
prawę etnologiczną „Lurum III”, w której oprócz piszącego te sło-
wa uczestniczył Jacek Łapott z Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie (obecnie pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego). Celem 
ekspedycji było prowadzenie badań naukowych oraz pozyskanie 
dla tworzącej się wystawy eksponatów z Afryki Zachodniej. Wy-
jazd finansowany był ze środków własnych uczestników. Zarząd 
Miasta postanowił pokryć koszty transportu do kraju obiektów 
o łącznej wadze 140 kg. Były to głównie przykłady sztuki (maski, 
rzeźby, ozdoby), broń, przedmioty codziennego użytku, cerami-
ka. W ten sposób zbiory przeznaczone do ekspozycji zawierały 
moją prywatną kolekcję zgromadzoną w latach 90. XX w., którą 
przekazałem jako depozyt dla MOK-u, oraz obiekty zakupione 
podczas wspomnianej wyprawy w Afryce, a także 20 obiektów 
zakupionych w Polsce od prywatnych kolekcjonerów.

Dzięki pozyskanym w  ten sposób eksponatom 11 czerwca 
1999  r. w  sali na  pierwszym piętrze MOK-u otwarto wystawę 
„Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki”. Autorem sce-
nariusza tej ekspozycji był Jacek Łapott, a  prezentowała ona 
m.in. fragment zagrody obronnej ludu Somba, broń, przedmioty 
codziennego użytku, maski, ozdoby (uwagę zwracała interesu-
jąca kolekcja bransolet), ludów Afryki Zachodniej. Szczególnym 
zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się sztuka afrykań-
ska, głównie maski (ludów Gur, Gurunsi, Mossi, Dogon, Joruba) 
oraz statuetki (Senufo, Joruba, Mossi i Kurumba oraz Aszanti). 
Wystawę uzupełniały kolorowe slajdy ukazujące kulturową 
i przyrodniczą różnorodność tego kontynentu.

Wystawa „afrykańska” cieszyła się dużym zainteresowa-
niem publiczności, w roku uruchomienia, w ciągu zaledwie sze-
ściu miesięcy zwiedziło ją ponad 7 tys. osób. Tak duża liczba 
zwiedzających wpłynęła na  podjęcie decyzji o  wyodrębnieniu 
z MOK-u muzeum jako osobnej instytucji kultury, co nastąpiło  
z końcem 2000 r. Nadrzędną, z prawnego punktu widzenia, spra-
wą była oczywiście sama decyzja o powołaniu muzeum, jednak 
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finalised at the end of 2000. From the  legal point of view, 
the main issue was the decision on establishing the muse-
um itself, yet determining the substantive specifics and thus 
the character of the collection was equally important. This 
was a very significant decision as the collection is the primary 
focus of the museum with other work being only peripheral. 

Taking into account the audience’s interest 
in exotic artefacts and the financial capa-
bilities of the promoter, it was decided that 
this would be a Museum of ethnographic 
nature specializing in African cultures. It is 
obvious that the collection of ethnographic 
collections, even from faraway Africa, is 
cheaper than purchasing the objects of Eu-

ropean art. It was clear therefore that on 
this type of museum the local government 
would not manage to raise the  adequate 
resources. Also, bearing in mind the town’s 
history, spectacular archaeological objects 
should not be expected. This way after 
a  long deliberation we focused on ethnol-
ogy and history, opening the museum with 
two main sections. One was ‘The Regional 

History and Culture’ concentrating on cultivating local tradi-
tions. The  second was ‘The Non-European Cultures’ which 
gives the distinct character of the collection and makes Żory 
museum specific, distinguishing it from other institutions in 
the region.

The ethnographic exhibits continued t be collected during 
the subsequent research trips to West Africa as this type of 
objects can best demonstrate the daily lives of the people 
of Africa, and from the observations made by the museum 
staff it seemed to be the display that was most interesting 
for the  viewers. Therefore, the  objective for ethnography, 
which among other things is to describe ‘people’ and try to 
explore them to the fullest extent, appeared to be consistent 
with the expectations of the audience. In contrast, the study 
objects collected by Ethnographers during the  expeditions 
are seen as physical manifestations of the exemplification of 
the cultures.

In May 2001, the Museum was visited by Harribert (Harry) 
Elsner (1926-2013), a painter living in Bad Morgentheim, Ger-
many. It turned out that until 1928 he lived in the building oc-
cupied today by the Municipal Cultural Centre, and was born 
in the room where the first ‘African’ exhibition was held. He 
learned from the  Internet about Żory Museum and  decided 
to visit us attracted by the unusual theme of the exhibition.  

nie mniej istotne było określenie jego merytorycznej specyfiki, 
a co za tym idzie – charakteru tworzonej kolekcji. Była to bardzo 
ważna decyzja, ponieważ gromadzenie zbiorów jest podstawo-
wym zadaniem muzeum. Wszystkie inne działania są jedynie jej 
pochodną. Biorąc pod uwagę zainteresowanie publiczności eg-
zotyką oraz możliwości finansowe organizatora, postanowiono, 
że będzie to muzeum o charakterze 
etnograficznym, specjalizujące się 
w  kulturach Afryki. Jest oczywiste, 
że pozyskiwanie zbiorów etnogra-
ficznych – nawet z  odległej Afryki 
– jest tańsze od zakupów obiektów 
sztuki europejskiej. Wiadomo było 
zatem, że na  taki (artystyczny) typ 

muzeum samorządowi nie udało 
by się zgromadzić odpowiednich 
środków. Z  kolei mając na  uwadze 
historię miasta, na  spektakularne 
obiekty archeologiczne też nie na-
leżało liczyć. W ten sposób po dłu-
gim rozważaniu tematu skupiono 
się na etnologii i historii, powołując 
do życia muzeum mające dwa pod-
stawowe działy. Jeden to Dział Historii i Kultury Regionu, któ-
rego nadrzędnym celem jest kultywowanie lokalnych tradycji. 
Drugi – Dział Kultur Pozaeuropejskich, który nadaje odmienny 
charakter kolekcji i zapewnia specyfikę żorskiemu Muzeum, wy-
różniając je na tle innych placówek w regionie.

W czasie kolejnych wypraw badawczych do Afryki Zachodniej 
nadal gromadzono zbiory etnograficzne, ten typ obiektów po-
zwala bowiem najlepiej przybliżyć życie codzienne mieszkańców 
Afryki, a jak wynika z obserwacji poczynionych przez pracowni-
ków Muzeum, jest to ten element, który najbardziej interesuje 
widza. Zatem cele stawiane etnografii, którymi są m.in. opis 
ludów i podejmowanie prób jego jak najpełniejszego poznania, 
okazują się zbieżne z  oczekiwaniami publiczności. Natomiast 
gromadzone przez etnografów podczas badań obiekty są fizycz-
ną egzemplifikacją przejawów badanej kultury. 

W maju 2001  r. Muzeum odwiedził Harribert (Harry) El-
sner (1926–2013) – malarz mieszkający w  Bad Morgentheim 
(Niemcy). Okazało się, że do  roku 1928 mieszkał w  budynku 
zajmowanym dzisiaj przez MOK, a  urodził się w  sali, w  któ-
rej była urządzona pierwsza wystawa afrykańska. O żorskim 
Muzeum dowiedział się z internetu, zainteresowała go ta nie-
typowa tematycznie ekspozycja i  postanowił nas odwiedzić. 
H. Elsner w czasie II wojny światowej walczył w Afrika Korps 
i  poddał się wówczas urokowi kontynentu. Po zakończeniu 

Pozyskiwanie obiektów w terenie daje najlepsze efekty, 
targ w Ketao (Togo), zakup koszy na straganie Hodabato 
Kpekpeow (fot. G. Buchalik)

Obtaining objects in the filed gives the best results, a market 
in Ketao, Togo; purchasing baskets, Hodabato Kpekpeow stall 
(picture: G. Buchalik)



178

During World War II H. Elsner fought in the  Africa Corps 
and succumbed to the allure of the continent. After the war, 
he repeatedly travelled to North Africa looking for inspira-

tion for his artistic work. The  outcome of 
H. Elsner’s visit in Żory was an exhibition of 
his work that opened in the  centre in May 
2003. Part of the exhibition was then trans-
ferred to the Cooperative Bank, where the lo-
cal community members had an opportunity 

to choose seven works, referring to his stay 
in Algeria and  Egypt, which the  author do-
nated to the  Museum. Three years later, in 
gratitude for the assistance extended to us, 
H. Eisner has been awarded with a statuette, 
‘Friend of the Museum’.

The first trip to Africa organised after the official opening 
of the Town Museum was the Ethnological Expedition ‘Ata-
cora-Lurum 2001’, the name indicates the main purpose or 
area of the research and the year. The expedition consisted, 
apart from me, Katarzyna Podyma from the Town Museum 
and  the  aforementioned Africanist Jacek Łapott. The  re-
search was conducted primarily among the tribes of Kurum-
ba, Somba and the Dogon. The expedition was self-financed 
by the participants and exhibits were purchased with funds 
received from sponsors. There were 221 objects obtained 
during this time however the last shipment of exhibits sent 

from Bamako never reached Poland 
due to the  bankruptcy of the  cou-
rier company: Sabena. After one 
year, when I returned to Bamako of 
the  five missing bags only one re-
mained and that was heavily dam-
aged. Many of the  exhibits disap-
peared or had been stolen.

The first exhibition that was 

opened after establishing the  mu-
seum was the exhibition: ‘In African 
Villages’ (2002), which was held in 
the  renovated attic of the  Munici-
pal Cultural Centre. The  exhibition 
was designed by Lucjan Buchalik 
and  Jacek Łapott. It focused on 
the Somba and Dogon tribes’ culture 
and compared to the previous exhi-

bition was displayed within a larger area therefore presented 
more exhibits. Just like the  previous ‘exotic’ exhibitions it 

wojny wielokrotnie podróżował do północnej Afryki, szukając 
tam natchnienia dla swojej pracy artystycznej. Efektem wizyty 
H. Elsnera w Żorach była wystawa jego prac, otwarta w MOK-u 
w maju 2003 r. Część ekspozycji przeniesiono 
następnie do Banku Spółdzielczego, gdzie żo-
rzanie mieli okazję wybrać siedem prac – na-
wiązujących do jego pobytu w Algierii i Egipcie 
– które autor podarował Muzeum. Trzy lata 
później H. Elsner, w podziękowaniu za okaza-

ną nam pomoc, został wyróżniony statuetką 
Przyjaciel Muzeum.

Pierwszym wyjazdem do  Afryki, jaki zor-
ganizowano po oficjalnym otwarciu Muzeum 
Miejskiego, była wyprawa etnologiczna „Ata-
cora–Lurum 2001”, w której oprócz mnie wzięli 
udział Katarzyna Podyma z Muzeum Miejskiego oraz wymienio-
ny już wcześniej afrykanista Jacek Łapott. Badania prowadzo-
no głównie wśród ludów Kurumba, Somba i Dogon. Ekspedycja 
była finansowana ze środków własnych uczestników, a zakupu 
eksponatów dokonano dzięki wsparciu sponsorów. Pozyskano 
wówczas 221 obiektów. Jednak ostatnia, wysłana z Bamako prze-
syłka z eksponatami nie dotarła do Polski ze względu na ogło-
szenie bankructwa przez przewoźnika (Sabena). Po  upływie 
roku, kiedy wróciłem do Bamako, z pięciu zaginionych worków 
pozostał jeden, a i to silnie uszkodzony. Wiele zakupionych eks-
ponatów wówczas zaginęło lub zostało skradzionych.

Pierwszą wystawą otwartą po utwo-
rzeniu muzeum była ekspozycja „W afry-
kańskich wioskach” (2002), która mieściła 
się na wyremontowanym strychu budyn-
ku MOK-u. Autorami scenariusza byli Lu-
cjan Buchalik i  Jacek Łapott. Wystawa 
pokazywała głównie kulturę ludów Som-
ba i Dogon, a w porównaniu z poprzednią 
wystawą zajmowała większą powierzch-

nię i konsekwentnie prezentowała więcej 
eksponatów. Podobnie jak poprzednie wy-
stawy „egzotyczne”, cieszyła się dużą po-
pularnością, co dało asumpt do dalszego 
gromadzenia obiektów etnograficznych 
pochodzących z  Afryki. W  następnych 
latach zorganizowano kolejne wyprawy 
etnologiczne („Yoro 2002”, „Apilan-Don-
da 2003”, „Toulfe 2004”), prowadząc ba-
dania wśród Dogonów i Kurumbów. Finansowane były one ze 
środków własnych uczestników, co w praktyce oznaczało, że 

Harry Elsner (fot. J.Struczyk)

Wystawa „W afrykańskich wioskach” na strychu Miejskiego Ośrodka 
Kultury (fot. P. Flaga)

Harry Elsner (picture: J.Struczyk)

“In the African Villages” exhibition in the attic of 
the Municipal Cultural Center (picture: P. Flaga)
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was very popular and prompted further collection of ethno-
graphic objects from Africa. In the  following years, further 
ethnological trips were organised; Yoro 2002, Apilan-Donda 
2003, Toulfe 2004, carrying out research among the Dogon 
and  Kurumba tribes. These were self-financed by the  par-
ticipants and consequently the area of the research was also 
the area for acquiring objects for the museum. The excep-
tions were short trips to Ghana; their main goal was solely 
the acquisition of exhibits. The purchase of objects on these 
trips was financed by sponsors and also the Town Museum. 
As a result, there were 363 objects purchased during this ex-
pedition. The phenomenon of combining these two tasks, re-
searching and collecting, during expeditions outside Europe 
and the ways of financing them were highlighted by Anna 
Nadolska-Styczyńska who analyses Polish non-European col-
lections. Describing a curator of a museum as a ‘researcher 
of other continents’ she concludes that the expeditions were 
organized “...fundamentally by those curators whose actions 
identified with the  possibilities of conducting field research 
and this way obtaining exhibits for a museum, incurring a sig-
nificant percentage of the  cost of such trips or looking for 
sponsors”1

The African Collection in Żory started by acquiring ob-
jects from West Africa. After a while items from other re-
gions of the continent started to be obtained. A significant 
number of exhibits were acquired in 2005 during the  ‘Am-
basira 2005’ expedition. Unlike previous trips, this research 
was carried out as a way of acquiring a collection, which has 
become the main task of the expedition. The exhibits were 
obtained mainly in the northern and the south eastern part 
of Cameroon; the area explored in the nineteenth century by 
an expedition of Stefan Scholz-Rogoziński and central Chad, 
a country inhabited by Hadjarai around Bitkine. Fundraising 
for the purchase of exhibits preceded departure for the trip, 
the  largest donor appeared to be the Supermarket Auchan 
and  KSSE (Katowice Special Economic Zone). The  fund of 
16,000 zlotys allowed purchasing and transporting 222 ob-
jects. Both companies have been awarded with a statuette: 
‘Friend of the Museum’, in thanks for many years of support-
ing the exhibit purchases for the museum. The participants 
of the expedition covered the other costs of the trip. Among 
the many interesting objects acquired during this time was 
a  Hadjarai pitcher sold to the  expedition by the  neighbor 
of the owner, after consulting her first. There is grass tied 
around the spout of the utensil that was put on by the owner 
marking her property. There is another interesting story of 
a woven initiation mask of the Duupa tribe from the area of 

1  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites (‘Pośród za-
bytków z odległych stron.’) Polish curators and ethnographic non-European col-
lections, Publishing House of Nicolaus Copernicus University, Torun 2011, p. 251)

teren prowadzenia badań był jednocześnie terenem pozyski-
wania obiektów dla Muzeum. Wyjątkiem były krótkie wyjazdy 
do Ghany, których głównym celem było właśnie pozyskiwanie 
eksponatów. Natomiast zakup obiektów był finansowany ze 
środków sponsorów i Muzeum Miejskiego. W efekcie zakupio-
no w owym czasie 363 obiekty. Na zjawisko łączenia obu zadań 
(badawczych i kolekcjonerskich) podczas penetracji pozaeuro-
pejskich oraz na sposoby ich finansowania zwróciła też uwagę 
Anna Nadolska-Styczyńska analizująca polskie kolekcje poza-
europejskie. Opisując muzealnika jako badacza innych konty-
nentów, stwierdza ona, że wyprawy organizowali:

(...) zasadniczo ci muzealnicy, którzy swoje działania utoż-
samiali z  możliwościami prowadzenia badań terenowych 
i  pozyskiwaniem tą drogą zabytków do  muzeum, ponosząc 
znaczny procent kosztów takich wyjazdów lub poszukując 
sponsorów1.

Żorską kolekcję afrykańską rozpoczęto od pozyskiwania 
obiektów z  Afryki Zachodniej. Z  czasem jednak zaczęto 
gromadzić także przedmioty pochodzące z  innych regionów 
kontynentu. Znaczną liczbę eksponatów pozyskano w 2005 r. 
w  czasie wyprawy „Ambasira 2005”. W  odróżnieniu od po-
przednich wyjazdów, te badania prowadzono „przy okazji” 
pozyskiwania zbiorów, które to zadanie stało się głównym ce-
lem ekspedycji. Eksponaty pozyskiwano głównie w północnej 
części Kamerunu oraz na  jego południowym wschodzie, czyli 
na terenach penetrowanych w XIX w. przez wyprawę Stefana 
Szolca-Rogozińskiego oraz w centralnym Czadzie, w kraju za-
mieszkałym przez lud Hadżeraj (okolice Bitkine). Wyjazd po-
przedzono zbiórką finansów na zakup eksponatów, a najwięk-
szymi darczyńcami byli Auchan i  Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (KSSE). Łącznie zebrano 16  tys. zł, co pozwoli-
ło na zakup i  transport 222 obiektów. Oba przedsiębiorstwa, 
w podziękowaniu za wieloletnie wspieranie zakupu ekspona-
tów dla Muzeum, zostały wyróżnione statuetkami Przyjaciela 
Muzeum. Pozostałe koszty wyjazdu pokryli uczestnicy wypra-
wy. Wśród wielu interesujących, nabytych wówczas obiektów 
można wymienić dzban Hadżerajów, który sprzedała ekspedy-
cji sąsiadka właścicielki (po konsultacji z nią). Wokół wylewu 
naczynia obwiązana jest trawa, którą związała właścicielka, 
zaznaczając swoją własność. Ciekawą historię ma także ple-
ciona maska inicjacyjna ludu Duupa z okolic Poli (północny Ka-
merun), pozyskana na tamtejszej misji. Księża katoliccy podjęli 
tam bowiem próbę wykorzystania jej do ceremonii Pierwszej 
Komunii Świętej, ale ostatecznie zrezygnowali z tego kontro-
wersyjnego pomysłu, a obiekt trafił do naszego Muzeum. 

Dodatkowym, owocnym efektem wyprawy do Kamerunu było 
nawiązanie dobrych kontaktów z misjonarzami, którzy w póź-

1  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy 
i  polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 251.
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Poli in the Northern Province of Cameroon, acquired at a local 
mission. Catholic priests tried to use it for the ceremony of 
the first Holy Communion, but finally gave up on this contro-
versial idea and the artefact was given to our museum.

An additional result of the fruitful trip to Cameroon was 
establishing good relationships with the  missionaries who 
in the  later years, when coming home for leave, brought 
interesting objects to us in Żory. Sister Joanna Wala, a Nun 
from the  city of Jastrzebie-Zdroj, also donated some very 
interesting objects. They were two ancestral figurines, one 
had a damaged foot, and a miniature of a fish trap made by 
children from a  care home. The  ancestral figurines at first 
seemed to be a typical souvenir made for tourists, howev-
er, some information associated with one of them showed 
it to be a sacred object. A Christian neophyte, feeling that 
they were haunted by the spirits of its ancestors and desir-
ing to sever ties with the former religion, bought this figu-
rine and  brought it to the  church, where, during a  solemn 
ceremony the priest damaged the figurine, thus, de-conse-
crating it. After this symbolic act, the woman found peace 
from the forces of her former religion and figurine was left in 
the parish, from where it was brought to our collection. 

The exhibits were not only collected during expeditions 
to Africa. Sometimes coincidence played a  part in helping. 
During the collection for the finale of the Great Orchestra of 
Christmas Charity, a  Polish Charitable organization (Wielka 
Orkiestra Swiatecznej Pomocy) someone threw a 10 French 
franc coin into the  collection box, this coin was used by 
a Fulbe woman from West Africa as an ornament in her hair. 
After buying it, I donated the coin to the museum. 

Other accidentally acquired items of currency include 
three South-African Krugerrand coins minted in1977, which 
were given to the museum by the customs office in Kato-
wice, as they were part of some tax offence. They were most 
likely found in a smuggling locker, presumed having not been 
reported to customs at the border or had even been captured 
in the communist era and then requisitioned. They then be-
came a subject in a criminal case that was discontinued due 
to no culprit being identified and the District Court in Cieszyn 
ruled forfeiture to the  Treasury. Whereupon the  Provincial 
Keeper of monuments suggested that Krugerrands be given 
to the Municipal Museum in Żory.

A large group of objects were obtained from people who 
spent differing periods of time in Africa. In February 2004 
there was an  exhibition of paintings by Alojzy Bledowski 
called ‘a Look at Africa’, results of his visit to South Africa, 
Botswana, and  Zambia. The  author donated a  significant 
selection of these works to the  museum after the  exhibi-
tion. In 2005, we bought the private collection of Mr and Mrs 
Kijewki, who in the  1980s worked in Nigeria and  brought 
many ethnographic artefacts to Poland. Another African col-

niejszych latach – przyjeżdżając na urlop – przywozili do Żor in-
teresujące nas obiekty. Bardzo ciekawe przedmioty przekazała 
także pochodząca z  Jastrzębia-Zdroju s. Joanna Wala. Były to 
dwie figurki przodków, z których jedna miała uszkodzoną stopę, 
oraz miniatura pułapki na ryby wykonana przez dzieci z ośrodka 
opiekuńczego. Figurki antenatów na pierwszy rzut oka zdawały 
się typową pamiątką wykonywaną dla turystów. Jednak infor-
macje z nią związane świadczyły o tym, że jest to obiekt ze sfery 
sacrum. Otóż pewna chrześcijańska neofitka, czując, że jest na-
wiedzana przez duchy przodków, a pragnąc zerwać więzi z daw-
ną religią, kupiła tę statuetkę i przyniosła ją do kościoła, by tam, 
w  trakcie uroczystej ceremonii, ksiądz, uszkadzając figurkę, 
dokonał jej desakralizacji. Po tym symbolicznym akcie kobieta 
doznała spokoju ze strony sił dawnej religii, a figurkę zostawiła 
na probostwie, skąd została przywieziona do naszych zbiorów. 

Eksponaty gromadzono nie tylko w  trakcie wypraw 
do  Afryki. Czasem w  ich pozyskaniu pomagał przypadek. 
W czasie zbiórki środków w ramach finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy do skarbonki wrzucono monetę o nomi-
nale 10 franków francuskich, używaną przez kobiety fulbej-
skie w Afryce Zachodniej jako ozdoba włosów. Po wykupieniu 
obiekt przekazałem do Muzeum. 

Innymi przypadkowo pozyskanymi numizmatami są trzy 
południowoafrykańskie monety inwestycyjne krugerrand wy-
bite w  1977 r., które podarowane zostały Muzeum przez Izbę 
Celną w Katowicach jako przedmioty przestępstwa skarbowe-
go. Znaleziono je najprawdopodobniej w skrytce przemytniczej 
(domniemywa się, że nie zostały wcześniej zgłoszone do oclenia 
na granicy lub zostały przechwycone jeszcze w czasach PRL-u) 
i zarekwirowane. Stały się przedmiotem sprawy sądowej, któ-
rą umorzono z  powodu niewykrycia sprawcy, a  Sąd Rejonowy 
w  Cieszynie orzekł przepadek przedmiotów na  rzecz Skarbu 
Państwa. Natomiast wojewódzki konserwator zabytków za-
proponował, aby krugerrandy przekazać Muzeum Miejskiemu 
w Żorach, i tak też się stało.

Sporą grupę obiektów pozyskano od osób, które przebywały 
krótszy lub dłuższy czas w Afryce. W lutym 2004 r. otwarto wy-
stawę obrazów Alojzego Błędowskiego pt. „Spojrzenie na Afry-
kę”, będących efektem jego wizyty w  Afryce (RPA, Botswana, 
Zambia). Znaczącą część tych dzieł autor podarował później 
Muzeum. W  2005  r. zakupiliśmy prywatną kolekcję państwa 
Kijewskich, którzy w  latach 80. minionego wieku pracowali 
w Nigerii i stamtąd przywieźli wiele obiektów etnograficznych. 
Kolejny zbiór afrykański nabyliśmy od Zbigniewa Staszyszyna, 
wieloletniego reportera CAF, uczestnika wypraw etnologicznych 
organizowanych przez Muzeum Narodowe w  Szczecinie. Były 
to: militaria, stroje, ozdoby, instrumenty muzyczne. Stowarzy-
szenie „Pro Mundi”, które również dokonywało zakupów w Afry-
ce, przekazując nam w  postaci darowizny tkaniny artystyczne,  
banderole pasków tkaniny, stroje i  maski z  Afryki Zachodniej. 
Niestety wiedza o tych obiektach (z wyjątkiem tych pozyskanych 
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lection was acquired from Zbigniew Staszyszyn, for many 
years a reporter for Central Photographic Agency (Centralna 
Agencja Fotograficzna: CAF) and a member of ethnological 
expeditions organized by the National Museum in Szczecin. 
It consisted of military objects, clothes, ornaments and mu-
sical instruments. The Pro Mundi association also carried out 
purchases in Africa presented us with donations of fabric art, 
fabric strips, bands and masks from West Africa. Unfortu-
nately the information available on these artefacts is limited 
to approximate times and locations of purchases.

One of our most interesting donors is Mr Marek Dzierżęga, 
a police officer from Wodzislaw, who visited many countries 

of Africa and brought back many objects for our mu-
seum. 

“For many years I have known and valued the mu-
seum in Żory. When in April I went on a visit to Libe-
ria and came across the African masks, I immediately 
thought it would be good to add them to the collec-
tion of the museum in Żory, which already has a col-
lection of African exhibits. I took some photographs 

and  e-mailed them to the  museum asking, which 
items they would like” tells the policeman” 2. 

Indeed, in late 2006 we received this unusual e-
mail from Liberia and thus became owners of several 
masks from countries we had not visited. However, 
in my opinion the most interesting objects that Mr 
Dzierżęga brought originated in Mauritania: kits for 
walking on palms; ropes and hoops, and a container 

for milk made from baked clay and  leather were acquired 
in 2010. Nevertheless the  best described and  documented 
exhibits we bought from Ilona Cichy, who whilst staying in 
Ethiopia purchased everyday objects, providing them ac-
companied by good descriptions and suitable photographic 
documentation. It is however rare to gain exhibits this way 
in Polish situations, which has been pointed out by the com-
ments made previously by A. Nadolska-Styczynska.3 

There is also a group of objects brought to Poland by Afri-
cans in our collection, David Dolo bought most of them from 
Dogon people. The  most attractive however in my opinion 
are the Nuna masks bought in 2010 from a theatrical cultural 
association: ‘Piesn Kozla’ (Song of the Goat) from Wrocław. 
They are the organizers of the well-known annual Brave Fes-
tival, who invited a team of Nuna dancers from Burkina Faso. 

2  T. Siemieniec mask of a police officer: ‘Journal of the West’ (Dziennik 
Zachodni), 01/05/2007

3  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p 404

przez Pro Mundi) jest ograniczona do danych absolutnie podsta-
wowych: przybliżonego miejsca i czasu zakupu.

Do najciekawszych naszych darczyńców należy niewątpliwie 
pan Marek Dzierżęga – policjant z Wodzisławia, który w ramach 
pełnionych misji odwiedził wiele krajów Afryki i przywiózł z nich 
obiekty dla naszego Muzeum.

Od wielu lat znam i  bardzo cenię żorskie muzeum. Gdy 
w kwietniu trafiłem na misję do Liberii i natknąłem się na afry-
kańskie maski, od razu pomyślałem, że takie przydałyby się 
w żorskim muzeum, które już ma kolekcję afrykańskich ekspona-
tów. Zrobiłem zdjęcia i wysłałem maila do muzeum z pytaniem, 
które egzemplarze by chcieli – opowiada policjant2. 

Rzeczywiście pod koniec 
2006  r. otrzymaliśmy z  Liberii 
owego niecodziennego ma-
ila i  w ten sposób staliśmy 
się posiadaczami kilku masek 
z tego nieodwiedzanego przez 
nas kraju. Jednak najciekaw-
sze obiekty, jakie przywiózł 

pan Marek, to w  mojej ocenie 
te pochodzące z  Mauretanii: 
zestaw przyrządów do  cho-
dzenia po palmach (liny, pałąk) 
i pojemnik na mleko wykonany 
z wypalanej gliny i skóry, a po-
zyskany w  2010  r. Natomiast 
najlepiej opracowane i  udoku-
mentowane eksponaty zakupiliśmy od Ilony Cichy, która w cza-
sie swojego pobytu w Etiopii zakupiła przedmioty codziennego 
użytku, opatrując je dobrymi opisami i stosowną dokumentacją 
fotograficzną. Eksponaty pozyskane w  ten sposób są jednak 
w polskich warunkach rzadkością, o czym mówią także rozmów-
cy wspomnianej już A. Nadolskiej-Styczyńskiej3.

W naszej kolekcji pojawiła się też grupa obiektów przywie-
zionych do Polski przez Afrykanów. Najwięcej z nich zakupiono 
od Dogona – Davida Dolo. Najatrakcyjniejsze jednak moim zda-
niem są maski Nuna zakupione w  2010  r. od Stowarzyszenia 
Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” z  Wrocławia. Jest ono orga-
nizatorem znanego corocznego Brave Festivalu,, na  który za-
proszono wówczas zespół tancerzy ludu Nuna z Burkina Faso. 
Tancerze, wyjeżdżając z  Polski, zostawili je na  sprzedaż orga-
nizatorom festiwalu. W  ten sposób muzeum pozyskało pięć 

2  T. Siemieniec, Maska od policjanta, „Dziennik Zachodni”, 5.01.2007.
3  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 404.

Yaya Balo prezentuje wykonaną przez siebie mario-
netkę bociana w Banankoro k. Markala (Mali), która 
została zakupiona dla Muzeum (fot. L. Buchalik)

Yaya Balo presents a stork puppet made by him in Banankoro near Markala, 
Mali, which was purchased for the museum (picture: L. Buchalik)
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On leaving Poland the dancers left the masks to the festival 
organizers to be sold. This way the  museum received five 
complete masks with costumes. The reason for leaving them 
in Wrocław, besides the air transport problems and the will-
ingness to sell them, was undoubtedly the fact that these 
masks were prepared in secret from the  village commu-
nity only for the  purpose of the  festival. Still, whilst mak-
ing them, all the obligatory rigors of something created for 
sacred purpose were observed. Generally, the fact of trans-
porting these masks beyond the precincts of the community 
was a violation of traditional norms. Moreover, as a result of 
their return, there would be two sets of masks in the village 
and that would disturb the tradition and cause additional so-
cial confusion. 

The Andean outfits were bought in a similar way. A rural 
group from Peru, as part of activities run by our missionar-
ies came to Upper Silesia and at the end of their stay they 
handed on their costumes to the organizers. The proceeds 
went to further missionary activity. Of particular interest 
here, are the Bolivian outfits: one designed to dance tobas; 
military & hunting choreography, in which the predominant 
decorative accents are derived from the Oriente region of Bo-
livia and the second-dance outfit tinkus: a fight dance from 
the Aymara ethnic group. Equally interesting is also the third 
dress-set from Valicha, characteristically for the  huayño 
dance of the Cuzco region. The objects were bought for an or-
ganized exhibition: ‘the Polish Way of Learning the World’. It 
is important to note, that in respect to Peru we do not want 
to be limited to these exhibits. There are plans to acquire 
more, mainly fabrics but also typical ceramics from this area. 

The ‘mysteries’ of masks always intrigued our visitors, this 
was also reflected in the press. Journalists were particularly 
intrigued by a mask from Congo, which came to the museum 
thanks to the fact that it was supposedly scaring the grand-
mother of the previous owner 4. In fact, we took possession 
of this mask in quite an untypical way. We received a phone 
call from a furniture collector from the Lubusz Voivodship: 

He declared, that he has a wooden ritual mask, but must 
get rid of it because his grandmother feels exceptionally bad in 
its company. […] it turned out that older lady is simply afraid 
of this souvenir from the Dark Continent…” 5. 

A missionary who worked in the  Congo from 1928 to 
1932 brought the  mask to Poland, he gave it to his family 
from Lviv (Lwów). After 1945, the  recipient family moved 
to the West part of Poland, taking the mask with them as 
one of the family souvenirs. It appeared that the last owner, 
the elderly lady, wanted to sell it by means of one of the fam-

4  E. Piersiakowa, “do masks scare” ‘news’, 14/03/2007.
5  Ibid

kompletnych masek (ze strojami). Przyczyną ich pozostawienia  
we  Wrocławiu, oprócz problemów z  transportem lotniczym 
i chęci ich spieniężenia, było niewątpliwie to, że maski te były 
wykonywane w wielkiej tajemnicy przed wspólnotą wioskową, 
specjalnie na potrzeby uczestnictwa w festiwalu. Jednak pod-
czas ich tworzenia zachowano wszelkie rygory obowiązujące 
przy wykonywaniu obiektów przeznaczonych dla celów sakral-
nych. Generalnie rzecz ujmując, już sam wywóz tych masek 
poza obręby społeczności był naruszeniem tradycyjnych norm. 
Ponadto, w  rezultacie ich powrotu, w  wiosce znalazłyby  się 
jednocześnie dwa komplety masek, co zakłóciłoby tradycję 
i wprowadziło dodatkowe zamieszanie społeczne. 

W podobny sposób zakupiono stroje andyjskie. Zespół lu-
dowy z Peru, w ramach działań prowadzonych przez naszych 
misjonarzy, przyjechał na Górny Śląsk, a po zakończeniu poby-
tu przekazał swoje kostiumy organizatorom; środki pozyska-
ne z zakupu wsparły dalszą działalność misyjną. Szczególnie 
interesujące wydają się tutaj: stroje boliwijskie: jeden prze-
znaczony do  tańca tobas (choreografia wojenno-myśliwska), 
w którym dominują ozdobne akcenty wywodzące się z boliwij-
skiego Oriente oraz drugi – strój do tańca tinkus (taniec-wal-
ka) grupy etnicznej Aymara. Równie ciekawy jest także trzeci 
komplet – strój do  peruwiańskiego tańca valicha (odmiana 
charakterystycznego dla regionu Cuzco tańca huayno). Obiekty 
te zakupiono z myślą o wystawie „Polskie poznawanie świata”. 
Istotne jest, że w odniesieniu do Peru nie chcemy się ograni-
czać tylko do tych eksponatów. Planowane są dalsze zakupy, 
głównie tkanin, ale także charakterystycznej dla tego terenu 
ceramiki.

„Tajemnice” masek zawsze intrygowały naszych zwiedzają-
cych, co znalazło również odbicie w prasie. Dziennikarzy szcze-
gólnie intrygowała Maska z  Konga, która trafiła do  muzeum 
dzięki temu, że podobno straszyła babcię poprzedniego właści-
ciela4. Rzeczywiście, w posiadanie tej maski weszliśmy w dość 
nietypowy sposób. Zadzwonił do nas bowiem pewien kolekcjo-
ner mebli z województwa lubuskiego:

Oświadczył, że ma drewnianą maskę obrzędową, ale musi się 
jej pozbyć, bo jego babcia wyjątkowo źle się czuje w jej towarzy-
stwie. (…) okazało się, że starsza pani po prostu boi się tej pa-
miątki z Czarnego Lądu…”5. 

Maskę przywiózł do  Polski misjonarz pracujący w  Kongu 
w latach 1928–1932 i darował ją rodzinie ze Lwowa. Po 1945 r. 
obdarowani przeprowadzili się na  ziemie zachodnie, zabiera-
jąc ją z sobą jako jedną z pamiątek rodzinnych. Okazało się, że 
ostatnia właścicielka – leciwa już pani – chciała ją sprzedać za 
pośrednictwem jednego z członków rodziny, argumentując to 
tym, iż czuje się źle w jej otoczeniu. Z kolei bezpośredni sprze-

4  E. Piersiakowa, Czy maski straszą, „Nowiny”, 14.03.2007.
5  Ibidem.
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ily member, explaining that she ‘feels bad around the mask’. 
The seller of the object added honestly, “the lady could do 
with some cash”. As a result, the museum became the owner 
of an interesting mask with intriguing history. 

Despite these ‘interesting acquisitions’, the main way of 
acquiring exhibits by us is still by organizing ethnological 
expeditions. A significant role in acquiring and sending ex-
hibits back to Poland during these trips, in addition to writ-
ing these words, was played by Katarzyna Podyma and Jacek 
Łapott. Subsequent expeditions; Bambara in 2006, Pelayo 
in 2007 and  Ségou in 2008, resulted in the  acquisition of 
objects mainly from the  people of Bamana in the  area of 
Ségou and Djenne, Dogon, Kurumba, Mossi and Somba. As 
previously, the exhibits were purchased through the research 
conducted by the participants. From the point of view of di-
versity of the collection, the drawback of this method is to 
focus for extended periods of time in particular on the same 
area that is required in the field of Ethnographic research. In 
contrast, the great advantage of this situation is the good 
documentation obtained, above all in the field objects.

These activities are in line with the earlier activity of Aus-
trian ethnologists in Kurumba and French in Dogon. The ex-
hibits obtained by us are in some way a continuation of our 
predecessors’ work. A collection gathered this way reflects 
the  processes that happen in the  terrain as it is register-
ing changes in these cultures that take place as a result of 
globalization. You can find opinions noted in professional 
literature that, “museum research expeditions, combined 
with the  purchase of exhibits are acknowledged to be 
the best form of acquisition of source materials and shap-
ing the  museum’s collection” 6. The  participants as before 
financed the costs of these expeditions, whilst the purchas-
ing and transporting of exhibits was covered by the sponsors 
and  the  museum. Finally, as a  result of these expeditions 
the  collection and  the  groups increased by about 236  ar-
tefacts. Most interesting in this group appear to be mari-
onettes gained in the area of Ségou in Mali, then exhibited 
many times outside Żory. 

At the  beginning of creating the  collection whilst mak-
ing purchases on the ground, I tried at first buying ‘old’ ob-
jects those that had been marked by the  passage of time 
and slowly losing their functional value. At this point there 
is a  problem describing the  complexities associated with 
the process of obtaining the objects, which, due to lack of 
space, I  will not explain now. A more accurate description 
for the  objects acquired would be to use the  terms ‘used’ 
and  ‘potentially used’. The  first objects I  buy directly from 
a user on a farm, at the same time observing the manner of 

6  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p 403, 404

dawca obiektu dodał szczerze, że pieniądze przydadzą się star-
szej pani. W efekcie muzeum stało się właścicielem ciekawej 
maski z intrygującą historią.

Mimo tych interesujących „pozyskiwań” podstawowym spo-
sobem nabywania przez nas eksponatów nadal pozostaje orga-
nizowanie wypraw etnologicznych. Znaczącą rolę w pozyskiwa-
niu i wysyłaniu eksponatów w trakcie wspomnianych wyjazdów 
odegrali, oprócz piszącego te słowa, Katarzyna Podyma i Jacek 
Łapott. Kolejne ekspedycje („Bambara 2006”, „Pelayo 2007”, 
„Segou 2008”) skutkowały pozyskaniem obiektów głównie 
wśród ludów: Bamana z  okolic Ségou i  Djenne oraz Dogon, 
Kurumba, Mossi i  Somba. Podobnie, jak poprzednio ekspona-
ty były kupowane przy okazji badań własnych prowadzonych 
przez uczestników. Z  punktu widzenia różnorodności zbiorów 
mankamentem tego sposobu działania jest koncentrowanie 
się przez dłuższy czas na  konkretnym, tym samym obszarze, 
czego wymagają terenowe badania etnograficzne. Wielkim plu-
sem tej sytuacji jest natomiast dobra dokumentacja pozyski-
wanych – przede wszystkim w terenie – obiektów. Działania te 
wpisują się we wcześniejszą aktywność etnologów austriackich 
(Kurumbowie) i  francuskich (Dogonowie). Pozyskiwane przez 
nas eksponaty są niejako kontynuacją pracy naszych poprzedni-
ków. Powstająca w ten sposób kolekcja jest odzwierciedleniem 
procesów zachodzących w  terenie, rejestruje bowiem zmiany 
zachodzące w tych kulturach, a powstające m.in. wskutek pro-
cesów globalizacyjnych. W literaturze fachowej można znaleźć 
opinię, że wyjazdy badawcze muzeów, połączone z  zakupem 
eksponatów, są uznawane za najlepszą formę pozyskiwania ma-
teriałów źródłowych i kształtowania zbioru muzealnego6. Koszty 
wspomnianych wyjazdów były, tak jak poprzednio, pokrywane 
ze środków własnych uczestników, natomiast zakup i transport 
eksponatów zapewniali sponsorzy i  Muzeum Miejskie. Osta-
tecznie w  wyniku wymienionych wypraw poszerzono kolekcję 
o 236 obiektów pojedynczych i zespołów obiektów. Najciekaw-
sze w tej grupie wydają się marionetki pozyskane w okolicy Sé-
gou w Mali, później wielokrotnie wystawiane także poza Żorami.

Rozpoczynając tworzenie kolekcji, dokonując w  terenie za-
kupów, początkowo starałem się wybierać obiekty „stare”, czyli 
takie, które były już naznaczone upływem czasu i powoli traci-
ły wartość użytkową. W tym momencie pojawia się tutaj pro-
blem zawiłości związanych z procesem pozyskiwania obiektów, 
których ze względu na brak miejsca nie sposób teraz wyjaśnić. 
W chwili obecnej adekwatniejszym dla nabywanych przeze mnie 
przedmiotów wydają się określenia „używane” oraz „potencjal-
nie używane”. Te pierwsze obiekty kupuję bezpośrednio od użyt-
kownika, czyli w zagrodzie, obserwując jednocześnie sposób ich 
wykorzystywania. Te drugie nabywam najczęściej na targu i są 
to rzeczy nowe, jeszcze nieużyte, ale czekające na swego kup-

6  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 403–404.
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their utilization. The latter, I purchase most often at the mar-
ket and these things are new, not yet used, but waiting for 
their buyer/user. Much more difficult is to buy objects of art 
or sacred objects. Generally the easiest way to buy ‘art’ was 
from the  so-called artisan souvenir stalls, here you could 
buy both good quality objects that are still in use and typical 
tourist products. This situation was very common in the 80s 
and 90s. However, with the development of tourism, there 
has been a clear deterioration of the quality of the objects 
offered by artisans. According to the  Copernican principle 
that bad money drives out good money, good art has been 
supplanted by bad art. In short, ‘artisans’ in their small work-
shops started to create their masks and figures in accordance 
to this rule. Artistic objects were divested of a large amount 
of detail, too time-consuming, leaving only the main charac-
teristics of the style allowing the seller to identify the origin 
of the product. Also, the prices did not change. In contrast, 
scared objects obtained for the  museum were the  most 
frequently purchased, often directly from users. These are 
the most difficult purchases, demanding a good knowledge 
of the location, the potential vendors and their culture. 

Moving away from purchasing things ‘old’ in favor of 
‘used’ was the result of field experiments and observations 
of everyday life of the peoples studied. Throughout Africa, 
the ‘old’ traditional objects: ceramics, are being replaced by 
manufactured goods made in plastic or made with items 
produced in factories: in tin packaging. It appears sometimes 
as a peculiar blend of tradition and modernity. So, in 2004 
I bought a suit from Kurumba, a European style but made 
from a traditional fabric by the local tailors. It is easily recog-
nizable because of its texture, and above all, because of how 
it is made. To obtaining a piece of fabric the correct size to 
make a jacket, it was first necessary to sew several bands or 
strips of fabric together, each a width of more than a dozen 
centimeters. The jacket was worn by a person having high as-
pirations, making a career outside the village, or who wanted 
to look modern, to have a European style yet at the same 
time to show traditional roots. 

During the 15 years of building the collection, the depart-
ment of Non-European Cultures was not limited to the pur-
chase of objects from Africa, although this direction was 
and still is predominant. In 2007, Anita Czerner participated 
in ethnological research in India7. A tangible result of the trip 
was three thangka: religious paintings created on fabric, 
and hung above the altars of deities in Tibet, Nepal, Bhutan 
and Sikkim. Most often they represent the life of Buddha, or 
meditation mandala graphics. The purchased artefacts were 

7  Research was carried out within the framework of a programme grant 
Dr Anna Szymoszyn from the Institute of archaeology and Ethnology, Poznan.

ca-użytkownika. Trudniejsza sytuacja powstaje przy zakupie 
obiektów „sztuki” czy też przedmiotów związanych ze sferą 
sacrum. Generalnie „sztukę” najłatwiej było kupić w artisanach 
(straganach z  pamiątkami), gdzie można było nabyć zarówno 
przedmioty dobrej roboty, będące nadal w użyciu, jak i typowe 
wyroby pamiątkarskie. Taką sytuację powszechnie obserwowa-
no w latach 80. i 90. minionego wieku. Wraz z rozwojem ruchu 
turystycznego nastąpiło jednak wyraźne pogorszenie jakości 
obiektów oferowanych w  artisanach. W  myśl kopernikańskiej 
zasady, że zły pieniądz wypiera dobry, dobra sztuka została 
wyparta przez złą sztukę. Krótko mówiąc, „artyści” w  swoich 
małych manufakturach zaczęli tworzyć maski i figurki na akord. 
Przedmioty artystyczne pozbawiono dużej liczby detali (cza-
sochłonnych w  wykonaniu), pozostały tylko cechy charakte-
rystyczne dla produkowanego stylu, pozwalające sprzedawcy 
na  określenie pochodzenia wyrobu. Nie zmieniły się też ceny. 
Pozyskane do  Muzeum przedmioty związane ze sferą sacrum 
były natomiast kupowane najczęściej bezpośrednio od  użyt-
kowników. Są to najtrudniejsze zakupy, wymagające dobrej zna-
jomości terenu, potencjalnych sprzedawców i ich kultury.

Odejście od zakupów przedmiotów „starych” na rzecz „uży-
wanych” było wynikiem doświadczeń terenowych i  obserwa-
cji życia codziennego badanych ludów. W  całej Afryce „stare” 
przedmioty tradycyjne (np. ceramika) są wypierane przez wyro-
by przemysłowe (plastikowe) czy postprzemysłowe, wykonane 
z  przedmiotów wyprodukowanych w  fabrykach (np. blaszane 
opakowania). Pojawia się więc czasem swoisty melanż tradycji 
i współczesności. I tak w 2004 r. zakupiłem u Kurumbów gar-
nitur europejskiego kroju, lecz wykonany z tradycyjnej tkaniny 
produkowanej przez lokalnych krawców. Jest ona bardzo łatwo 
rozpoznawalna ze względu na jej fakturę, a przede wszystkim ze 
względu na sposób wykonania. Aby uzyskać bowiem płat ma-
teriału pozwalający wykonać marynarkę, należy zszyć ze sobą 
kilka „banderoli”, czyli pasów tkaniny o  szerokości kilkunastu 
centymetrów. Zakupiona marynarka była noszona przez oso-
bę mającą wysokie aspiracje, robiącą karierę poza wioską, która 
chciała wyglądać nowocześnie – „po europejsku”, ale jednocze-
śnie okazywać swoje tradycyjne korzenie.

W czasie 15 lat budowania kolekcji Dział Kultur Pozaeuro-
pejskich nie ograniczał się do zakupu obiektów z Afryki (acz-
kolwiek ten kierunek był i  jest nadal dominujący). W  2007  r. 
Anita Czerner brała udział w badaniach etnologicznych w In-
diach7. Wymiernym efektem wyjazdu były trzy tanki – obra-
zy o tematyce religijnej wykonywane na tkaninie, a wieszane 
nad ołtarzami bóstw w Tybecie, Nepalu, Bhutanie i Sikkimie. 
Najczęściej przedstawiają one życie Buddy lub też graficzną 
mandalę medytacyjną. Zakupione obiekty wykorzystane były 
w  roku 2008 na  wystawie zrealizowanej w  ramach projektu 

7  Badania odbywały się w ramach grantu habilitacyjnego dr Anny Szymo-
szyn z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.
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used for an exhibition in 2008 prepared as a part of a cultural 
and  educational project ‘On the  Paths of a  Yak’. They also 
constituted the start of an Asian collection, enriched during 
the  preparation of ‘the Polish Way of Learning the  World’ 
exhibition with collections from Turkmenistan, Afghanistan, 
Korea and Japan, in the latter case relating mainly to Ainu / 
Aynu People. In the group of Asian artefacts, one that draws 
attention is a child’s shirt from Turkmenistan, richly embel-
lished with fragments of the grandmother’s plaits, purchased 
in the in 90s in Ashgabat. Although the object was acquired 
at a flea market, it appears to carry a great emotional reso-
nance. After the transaction was finalized the saleswoman 
tried to withdraw from it stating that she did not want 
the shirt to fall into foreign hands. Fortunately, however she 
was calmed down and the object was purchased. 

The expeditions organized at the end of the first decade 
of this century were connected to Jacek Łapott’s grant for 
assistant-professorship: ‘Dan 2008’ part I, ‘Dymarka 2009’, 
‘Somba 2009’. The  expeditions were financed in part from 
educational grants and  by the  participants themselves. 
The  purchase of the  exhibits was again made possible by 
funds granted from sponsors and  the museum. The study 
focused on the changes taking place in the traditional cul-
ture of the Dogon, hence where the vast majority of the pur-
chased objects came from. The exception was the study of 
traditional iron acquisition in Bamana people in Kéna, Nos-
sombougou, Mali and at Somba, and about the process of 
changes taking place in the  culture of these groups under 
the influence of tourism

Some expeditions in which I participated were also related 
to charitable activities; ‘Dan 2008’ part II, ‘Ayo 2010’, and ‘Ele-
kcja 2011’. These expeditions were organized by the Mission 
and Evangelisation Centre of Dzięgielowa and also the War-
saw Association ‘Education for Peace’. The goal was in the ini-
tial stage; organizing humanitarian aid for Kurumba, feeding 
children in the schools, and then, the construction of a school 
in Pobe-Mengao, the Djibo area in the north of Burkina Faso, 
which was financed by the Ministry of Foreign Affairs. Par-
ticipation in these trips allowed me to purchase exhibits us-
ing funds from the sponsors and Museum, inevitably, mainly 
from areas of the relief effort.

A little different from the others was a trip organized by 
the  University of Szczecin: ‘Czekanowski 2012’, whose aim 
was to create and dispatch to Szczecin a monument of prof. 
Jan Czekanowski. This was also an  excellent opportunity 
for an  in-depth knowledge of contemporary foundry art in 
Ouagadougou. Due to the nature of the trip, there was only 
a small amount of exhibits purchased that were funded by 
the Museum.

Recent ethnological expeditions were closely associat-
ed with the exhibitions being prepared: ‘Tamberma 2012’, 

kulturoznawczo-edukacyjnego „Ścieżkami jaka”. Dały one tak-
że początek kolekcji azjatyckiej, poszerzonej w trakcie realizacji 
wystawy „Polskie poznawanie świata” o zbiory z Turkmenista-
nu, Afganistanu, Korei i  Japonii, a  w  tym ostatnim przypadku 
dotyczące głównie Ajnów. W grupie zabytków azjatyckich zwra-
ca uwagę koszulka dziecięca z  Turkmenistanu bogato zdobio-
na, z  doczepionymi fragmentami warkoczy babć, zakupiona 
w latach 90. w Aszchabadzie. Obiekt został co prawda nabyty 
na targu staroci, jednak okazało się, że niesie on ze sobą wielki 
ładunek emocjonalny. Sprzedawczyni, już po dokonanej trans-
akcji, próbowała się z niej wycofać, twierdząc, że nie chce, aby 
koszulka dostała się w obce ręce. Szczęśliwie udało się ją jednak 
uspokoić, a obiekt zakupić.

Wyprawy organizowane pod koniec pierwszej dekady XXI w. 
związane były z  grantem habilitacyjnym Jacka Łapotta („Daŋ 
2008” część I, „Dymarka 2009”, „Somba 2009”). Finansowa-
ne były z  przyznanych środków na  naukę oraz przez samych 
uczestników. Zakup eksponatów znowu był możliwy dzięki fun-
duszom przyznanym przez sponsorów i Muzeum Miejskie. Ba-
dania dotyczyły przemian zachodzących w tradycyjnej kulturze 
Dogonów, stąd też pochodziła znakomita większość zakupio-
nych obiektów. Wyjątkiem były badania nad tradycyjnym pozy-
skiwaniem żelaza u ludu Bamana w Kena (ok. Nossambougou, 
Mali) oraz u Somba, a dotyczące procesu przemian zachodzą-
cych w kulturze tych grup pod wpływem ruchu turystycznego.

Wyprawy, w  których uczestniczyłem były związane także 
z prowadzeniem działalności charytatywnej („Daŋ 2008” część 
II, „Ayo 2010”, „Elekcja 2011”). Organizowały je Centrum Misji 
i Ewangelizacji z Dzięgielowa oraz warszawskie Stowarzyszenie 
„Edukacja dla Pokoju”. Celem ich było w pierwszym etapie – zor-
ganizowanie pomocy humanitarnej dla Kurumbów (dożywianie 
dzieci w szkołach), a następnie, finansowana ze środków Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, budowa szkoły w Pobe-Mengao 
(okolice Djibo w  północnej części Burkiny Faso). Uczestnictwo 
w tych wyprawach pozwoliło mi na dokonywanie zakupów eks-
ponatów ze środków sponsorów i Muzeum, siłą rzeczy głównie 
z terenów objętych akcją pomocową.

Nieco odmienną od pozostałych była wyprawa organizowa-
na przez Uniwersytet Szczeciński („Czekanowski 2012”), której 
celem było wykonanie i  wysyłka do  Szczecina pomnika prof. 
Jana Czekanowskiego. Była to zarazem doskonała okazja do do-
głębnego poznania współczesnej sztuki odlewniczej w Ouaga-
dougou. Ze względu na specyfikę wyjazdu zakupiono wówczas 
niewiele eksponatów finansowanych ze środków Muzeum.

Ostatnie wyprawy etnologiczne związane były już ściśle 
z przygotowywaną wystawą („Tamberma 2012”, „Ossendowski 
2013”, „Uganda 2014”, „Sieroszewski 2015”). Ich organizatorem, 
ponoszącym także ciężar finansowy wyjazdów, jest Muzeum 
Miejskie, wspierane w tym względzie przez sponsorów. Podsta-
wowym celem tych wyjazdów były tym razem zakupy obiektów, 
które mogą ilustrować kultury ludów zamieszkujących tereny 
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‘Ossendowski 2013’, ‘Uganda 2014’, ‘Sieroszewski 2015’. 
The  organizer, having also the  financial burden of travel 
costs is the Municipal Museum supported by the sponsors. 
The primary purpose of these trips was to purchase artefacts 
that can illustrate the culture of the people living in the ar-
eas researched by the work presented in the ‘the Polish Way 
of Learning the World’ exhibition. Ethnographic field studies 
were therefore carried out only in respect of the acquired col-
lections. The exception only lies with Tamberma, where re-
search was carried out under the theme: ‘African Traditional 
Societies to modern changes; tourist paradise or sadness in 
the tropics?’. The route of these expeditions was plotted out 
based on available literature.

In the case of Ferdynand Antoni Ossendowski, the region 
of Fouta Djallon was chosen, 
this is where the writer lived be-
tween 1925 and  1926. This area 
was selected for several reasons. 
First, the  author devoted a  lot 
of attention to this region in his 
studies.8 Secondly, we did not 
have any objects from this area, 
it was therefore an  opportunity 

to enrich the museum collection.
Given the  mountainous na-

ture of the  region and  its re-
moteness from the  capital it 
seemed likely that ‘old’ objects 
would be available there. In Labé, 
in line with our expectations very 
little was left from the times of 
F.A. Ossendowski. There was 
also little evidence of traditional 

products. However, there was a large amount of post-indus-
trial products to be found here. The last of the described ex-
peditions in Africa related to the part of the route explored 
by the aforementioned prof. J. Czekanowski at the beginning 
of the  twentieth century. The  ‘Ugandan’ part of his route 
was chosen because of safety reasons and the availability of 
logistical facilities. With help from the ‘Education for Peace’ 
Association and Bishop Godfrey Makumbi, during the three 
expeditions 507 African objects or groups of objects were ac-
quired.

8  F.A. Ossendowski, Slaves of the sun, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Po-
znan 2011, p. 183-238.

opisywane czy też badane przez postaci prezentowane na wysta-
wie „Polskie poznawanie świata”. Etnograficzne badania tereno-
we były więc prowadzone tylko w odniesieniu do pozyskiwanych 
zbiorów. Wyjątkiem może być jedynie pobyt u Tambermów, 
gdzie realizowano temat badawczy „Społeczności tradycyjne 
Afryki wobec współczesnych przemian. »Turystyczny raj« czy 
»smutek tropików«?”. Trasa tych wypraw została wykreślana 
na  podstawie literatury. W  przypadku Ferdynanda Antonie-
go Ossendowskiego wybrano region Futa Dżalon, gdzie pisarz 
przebywał na  przełomie 1925 i  1926  r. Teren ten wytypowano 
z kilku powodów. Po pierwsze autor poświęcił temu regionowi 
sporo uwagi w swoich opracowaniach8. Po drugie zaś nie mie-
liśmy z tego obszaru żadnych obiektów – była więc okazja, aby 
wzbogacić muzealną kolekcję. Biorąc pod uwagę górzysty cha-
rakter regionu i  jego oddalenie od 
stolicy „wydawało się”, że będą 
tam dostępne „stare” obiekty. 
W  samym Labé, zgodnie z  naszy-
mi oczekiwaniami, z  realiów cza-
sów F.A. Ossendowskiego niewiele 
pozostało. Mało też było w  tym 
miejscu wyrobów tradycyjnych. Za-
staliśmy tu natomiast sporą gru-

pę wyrobów postprzemysłowych. 
Ostatnia z  opisywanych wypraw 
afrykańskich dotyczyła części trasy, 
którą na początku XX w. przemie-
rzył wspomniany już prof. J. Cze-
kanowski. „Ugandyjski” fragment 
jego trasy wybrano ze względu 
na  bezpieczeństwo oraz poważne 
ułatwienia logistyczne. Pomocą 
służyli Stowarzyszenie „Edukacja 
dla Pokoju” oraz bp Godfrey Makumbi. Łącznie, w czasie trwa-
nia trzech wspomnianych wypraw pozyskano 507 obiektów lub 
grup obiektów afrykańskich. W ekspedycjach, oprócz piszącego 
te słowa, brali udział pracownicy Muzeum. Uważam bowiem, że 
osoba odpowiedzialna za zbiory, pracująca w muzeum o takim 
profilu, powinna mieć kontakt z terenem, z którego pochodzą 
eksponaty. O wadze badań terenowych w pracy muzealnika pi-
sze także wspomniana już A. Nadolska-Styczyńska. Zauważa, że 
wyjazdy terenowe weryfikują w zasadniczy sposób ich pierwotne 
wyniesione z lektur wyobrażenia. Jeden z jej rozmówców, mówiąc 
o swoich młodszych kolegach-muzealnikach, stwierdził: 

8  F.A. Ossendowski, Niewolnicy słońca, Wydawnictwo Zysk i  Spółka, Po-
znań 2011, s. 183–238; skróty pochodzą od A.N.S.

Tradycyjny drewniany stołek i jego współczesny 
recyklingowy wariant wykonany ze starej blachy 
(fot. L. Buchalik)

A traditional, wooden stool and its modern, 
recycled version made of an old steel sheet 
(picture: L. Buchalik)
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In addition to writing these words the museum staff also 
took part in the expedition. I believe that the person respon-
sible for the collections of a high profile museum should also 
have first-hand knowledge of the area from which the ex-
hibits originate. The importance of field studies in the work 
of museum has already been referred to in the writing of A. 
Nadolska-Styczyńska. She notes that the field trips substan-
tially authenticate ideas gleaned from reading. One of her 
interviewees talking about his younger fellow curator stated:

“...They begin to leave. Even travel individually. Such a prac-
tice on the ground, ... to touch objects or culture, is more than 
a year of study. And it shows …They just develop. They are bet-
ter professionals.” (abbreviated by A.N-S)9

In the following parts of the text, the author notes that up 
to the 1990s the only Polish museum organizing or co-orga-
nizing scientific trips was the National Museum in Szczecin 
then led by Prof Wladyslaw Filipowiak. In later years it was 
joined by the Municipal Museum in Żory.10 

Comparing the two presentations in the African section of 
the exhibition: F.A. Ossendowski, a writer and J. Czekanows-
ki, a scientist, at first glance you can see a big difference in 
the scope and manner of their work. Ossendowski, willingly 
letting his imagination run wild, seldom accurately describes 
the items being used nor records the dates of his stays in dif-
ferent places. Czekanowski precisely describing his workplace 
provided a most valuable point of view in terms of the collec-
tion11, namely contained in his drawings of objects being used 
at the beginning of the 20th century and his comments about 
them12. When leaving the  area in search of exhibits I  was 
aware of a passage of time and change. I was not only buying 
artefacts used in the old days but also contemporary exam-
ples of objects with identical or similar functions. An exam-
ple of a dish woven from natural fibers can be seen described 
and sketched by Czekanowski. Today, in addition to dishes 
made from traditional raw materials there also appear dishes 
made of modern industrial materials. New quality containers 
are covered with inscriptions. In the days of J. Czekanowski, 
writing was virtually unknown among the  local indigenous 
people. In addition, the inscriptions testify to the significant 
progress of Islam. There were also a large number of indus-
trial or post-industrial objects in use.

An example of a  ‘basin’ created from waste objects can 
be seen in Labé in the Republic of Guinea. As I mentioned, 
I visited the city in December 2013, in search of exhibits that 

9  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p 241
10  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p 242, 243
11  J. Czekanowski, ‘Deep into the forests of the Aruwimi River’, Journal of 

an expedition to Central Africa, Polish Ethnological Society, Wroclaw in 1958.
12  J. Czekanowski, Into ...; J. Czekanowski, African Travel diary, Polish Afri-

can Society, Warsaw 2014.

(...) Zaczynają wyjeżdżać. Nawet wyjeżdżają indywidualnie. 
Taka praktyka w terenie, (…) taki dotyk obiektów, czy kultury to 
jest więcej niż lata studiów. I to widać. (…) Oni po prostu rozwija-
ją się. To są coraz lepsi fachowcy9. 

W dalszej części tekstu autorka zauważa, że do lat 90. XX w. 
jedynym polskim muzeum organizującym lub współorganizu-
jącym wyjazdy naukowe było Muzeum Narodowe w Szczecinie 
kierowane wówczas przez prof. Władysława Filipowiaka. Nato-
miast W latach późniejszych dołączyło do niego Muzeum Miej-
skie w Żorach10.

Porównując te dwie przedstawione w  afrykańskiej części 
wystawy postaci – F. A. Ossendowskiego – literata i  J. Czeka-
nowski – naukowca, na  pierwszy rzut oka dostrzega się duże 
różnice w  zakresie i  sposobie ich pracy. Ossendowski, chętnie 
puszczający wodze fantazji, z rzadka precyzyjnie opisuje przed-
mioty będące w użyciu oraz daty pobytu w poszczególnych miej-
scach. Czekanowski natomiast, precyzyjnie opisujący warsztat 
swej pracy, dostarczył materiału z punktu widzenia gromadze-
nia zbiorów najcenniejszego, a mianowicie zamieszczone w jego 
pracy11 rysunki przedmiotów będących w  użyciu na  początku 
XX  w. oraz komentarze ich dotyczące12. Wyjeżdżając w  teren 
w poszukiwaniu eksponatów, zdawałem sobie sprawę z upływu 
czasu i zachodzących zmian. Kupowałem więc nie tylko przed-
mioty używane w  dawnych czasach, lecz także współczesne 
przykłady obiektów o identycznej lub podobnej funkcji. Przykła-
dem mogą być opisywane i  szkicowane rzez Czekanowskiego 
plecione naczynia z włókien naturalnych. Współcześnie, oprócz 
naczyń wykonanych z tradycyjnych surowców, pojawiają się tu 
naczynia z surowców przemysłowych. Nową jakością są też po-
jemniki pokryte napisami. W czasach J. Czekanowskiego wśród 
miejscowej ludności autochtonicznej pismo było praktycznie 
nieznane. Ponadto napisy świadczą też o dużym postępie isla-
mu. W  użyciu pojawiło się też dużo przedmiotów przemysło-
wych bądź postprzemysłowych.

Przykładem takiego „zagłębia” przedmiotów wykorzystu-
jących odpady może być Labé w Gwinei. Jak już wspomniałem, 
odwiedziłem to miasto w grudniu 2013 r., w poszukiwaniu eks-
ponatów mogących ilustrować kulturę Futa Dżalon opisywaną 
przez F.A. Ossendowskiego. W pamięci starszych mieszkańców 
funkcjonowały tu jeszcze miejsca, gdzie na  targu można było 
spotkać ceramikę. Natomiast w rzeczywistości wyrobów z gli-
ny już nie można było kupić. Ceramiczny dzban udało się do-
piero nabyć kilkadziesiąt kilometrów od Labé, na targu we wsi  

9  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 241.
10  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 242–243.
11  J. Czekanowski, W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki Środ-

kowej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1958.
12  J. Czekanowski, W głąb…; J. Czekanowski, Dziennik podróży afrykańskiej, 

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa 2014.
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could illustrate the culture of Fouta Djallon described by F.A. 
Ossendowski. The  older inhabitants still remember places 
on the market where you could buy ceramics. However, clay 
products can no longer be purchased. The  ceramic pitcher 
was acquired a few dozen kilometers from Labé, at a market 
in the village of Serekali. Products made of clay could also be 
obtained in the town of Mali, near the border with the Repub-
lic of Mali, in an Activity Centre for Families, where souvenirs 
for tourists were produced. At the marketplace in Labé, there 
was a big area occupied by artisans making products reusing 
sheet metal from recycled containers and barrels.

This can be associated with a modern recycling center. Not 
only are clay containers are being replaced by sheet metal 
products, this also applies to wooden objects. As a  result, 
it was easier to acquire a tin stool than an original wooden 
one. During the  Ugandan trip, I  received a  very interesting 
article, which could be classified as post-industrial. In Nyab-
aremura near Bwindi national park I  managed to purchase 
a bow and arrow, it was lying on a stall between souvenirs 
for tourists. Nowhere on the entire route of my journey have 
I seen a bow in use. From this you could conclude that this 
weapon has fallen into disuse due to the emergence of fire-

arms and also as a result 
of the  ban on hunting. 
In contrast, whilst at 
the  market in Magama-
ga I  bought a  slingshot 
probably used by mod-

ern poachers. It is made 
from a  part of a  bicycle 
frame and  rubber tire, 
but throws shots similar 
to a bow. This weapon is 

easy to hide. A bow is difficult to hide under clothing whilst 
a slingshot you can hide under your shirt or even a trouser 
leg. Additionally it is silent, as opposed to rifles and guns, 
therefore more useful in poaching. 

The old habit of focusing on purchasing ‘old’ objects, was 
visible in the first Polish ethnographic museums, which fo-
cused on documenting the culture of the Polish countryside 
at the end of the nineteenth century, it hardly looked at con-
temporary life. As a  result, noted by Professor Jan Święch; 
“In almost every museum pavilion, you can prepare an exhi-
bition presenting selected aspects of the cultural reality of 
the nineteenth century villages, it would be futile trying to 
implement such a museum activities for the fifties, sixties 

Serekali. Wyroby z gliny można było też pozyskać w miastecz-
ku Mali (nieopodal granicy z  Senegalem), w  Centrum Aktywi-
zacji Rodzin, gdzie produkowano pamiątki dla turystów. Za to 
na targowisku w Labé duży kwartał zajmują rzemieślnicy, wy-
twarzający wyroby z blachy pozyskanej z zużytych pojemników 
i  beczek. Kojarzy się to ze współczesnym centrum recyklingu, 
ponieważ nie tylko gliniane pojemniki są wypierane przez wy-
roby blaszane. Dotyczy to także przedmiotów drewnianych. 
W efekcie łatwiej było nabyć blaszany stołek niż jego drewniany 
pierwowzór. Podczas wyprawy ugandyjskiej pozyskałem bardzo 
ciekawy przedmiot, który można zaliczyć do kategorii postprze-
mysłowej, Udało się bowiem w Nyabaremura, w pobliżu Parku 
Narodowego Bwindi, nabyć łuk ze strzałami, Leżał na straganie 
pomiędzy pamiątkami dla turystów. Nigdzie, na całej trasie swej 
podróży, nie widziałem łuku w użyciu. Można stąd wnioskować, 
że broń ta wyszła z użycia wskutek pojawienia się broni palnej, 
ale także w efekcie zakazu polowań. Natomiast na targowisku 
w Magamaga kupiłem używany, prawdopodobnie przez współ-
czesnych kłusowników, miotacz strzał. Wykonany jest on z frag-
mentu ramy roweru i dętki, ale wyrzuca strzały typowe dla łuku. 
Broń ta pozwala na jej dobre ukrycie. Łuk trudno schować pod 
ubraniem, natomiast miotacz ze strzałami swobodnie można 
ukryć pod koszulą a  nawet 
w nogawce spodni. A trzeba 
dodać, że jest to, w  przeci-
wieństwie do  strzelby, broń 
cicha, a  więc bardziej uży-
teczna w kłusownictwie.

Dawne nawyki koncen-
trowania się na  kupowaniu 
obiektów „starych” wi-
doczne były w  pierwszych 
polskich muzeach etnogra-
ficznych, które koncentrowały się na dokumentacji kultury wsi 
polskiej końca XIX w., nie zajmując się zupełnie lub prawie zupeł-
nie współczesnością. W efekcie – jak zauważa prof. Jan Święch 
– niemal w każdym muzeum pawilonowym, można było przygo-
tować ekspozycję, prezentującą wybrane aspekty rzeczywistości 
kulturowej XIX wiecznej wsi, bezradne zaś byłyby próby realizacji 
takich zdarzeń muzealnych dla lat pięćdziesiątych, sześćdziesią-
tych czy siedemdziesiątych ubiegłego stulecia13. W  podobnym 
duchu wypowiada się Janusz Barański, który stawia na  równi 
kolekcję opakowań McDonalda z kolekcją „narzędzi rolniczych, 

13  J. Święch, Współczesne problemy kolekcjonerstwa w muzealnictwie etno-
graficznym, „Etnografia Nowa”, 2009, t. 1, s. 47.

W sklepiku Mosesa Menya w Magamaga 
(Uganda) można kupić wyrzutnię strzał 
(fot. L. Buchalik)

In the Moses Menya shop in Magamaga, 
Uganda, one can buy an arrow thrower 
(picture: L. Buchalik)
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and seventies.”13 In a similar vein speaks Janusz Barański who 
puts a collection of packaging from McDonalds on a par with 
a collection of “agricultural tools, cribs, costumes and paint-
ings on glass”.14 A similar phenomenon can be observed with 
regard to exhibitions devoted to African cultures. Often, 
the  exhibitions consist of ‘old’, traditional products, show-
ing the reality of past generations, forgetting that time has 
moved on. Contemporary Africa also has industrial prod-
ucts and  many derivatives. Earthenware pitchers have not 
yet been completely superseded by plastic containers, as 
the water stored in it still remains cooler. It is better to have 
a supply of water in a ceramic pitcher than in a plastic canis-
ter. Often you will find that water brought in a tin or plastic 
container is poured into a pitcher to cool it a little. Clay, even 
fired, absorbs water, which while evaporating cools the wa-
ter in the  jug. The water in a plastic container is unable to 
do so because plastic does not absorb and  does not insu-
late the contents of the container. Therefore the exhibition 
showing a contemporary African homestead, described a real 
situation, next to a clay pitcher would be a plastic canister 
and a tin bowl. In autumn 2014, we made contact with Birgit 

Schlothauer and  Gustav Wilhelm, 
collectors from Marl, Germany, 
who had decided to give their col-

lections to the Municipal Museum. 
The collection will be transferred in 

parts up to 2029. It includes hundreds of objects illustrating 
the culture of the Fon people, Southern Benin, and it is worth 
noting that a substantial part of it was created in the late 19th 
and early 20th century. These are primarily religious objects 
and objects of everyday use, of particular interest are the col-
lection of rekada15 made at the behest of the rulers of Abom-
ey. Such a large donation significantly expanded our collec-
tion and will be the largest collection of objects illustrating 
the culture of the Fon people located in a Polish museum. 

Commencing the realization of the permanent exhibition: 
the Polish Way of Learning the World’ I was aware that we 
did not have exhibits from the areas where main protago-
nists inhabited. Therefore, I started looking at ways of ob-
taining them. The simplest seemed to borrow objects from 

13  J. Święch, Contemporary Problems in collecting ethnographic mu-
seums, ‘The New Ethnography’, 2009, vol. 1, p. 47

14  J. Baranski, Ethnographic museum collection policy in the post-folk era, 
‘The New Ethnography’, 2013, vol. 5, p. 63.

15  Rekada - object made of wood and iron, shape resembling a hatchet, 
given by the ruler of the Gulf of Guinea to stranger in order to express the con-
sent of his residence and acceptance of his business, a kind of safe-conduct 
pass.

szopek, strojów czy obrazów na szkle malowanych”14. Podobne 
zjawisko można obserwować w odniesieniu do wystaw poświę-
conych kulturom Afryki. Najczęściej pokazuje się na nich „stare”, 
tradycyjne wyroby, ukazując rzeczywistość sprzed kilku pokoleń, 
zapominając jakby o upływającym czasie. Współczesna Afryka 
to także wyroby przemysłowe i  ich pochodne. Gliniany dzban 
na  wodę nie został jeszcze całkiem wyparty przez plastikowe 
pojemniki, bo przechowywana w  nim woda jest chłodniejsza. 
Lepiej zatem mieć zapas wody w dzbanie niż w kanistrze. Często 
można zauważyć, że woda przywieziona w naczyniu blaszanym 
lub plastikowym jest przelewana do dzbana, aby ją nieco schło-
dzić. Glina – nawet wypalona – nasiąka wodą, która parując, 
schładza wodę znajdującą się w dzbanie. Woda w kanistrze nie 
może tego uczynić, bo plastik nie nasiąka i nie izoluje zawartości 
pojemnika. Pokazując więc na wystawie współczesną zagrodę 
afrykańską i starając się, aby przekaz był prawdziwy, obok gli-
nianego dzbana należałoby postawić plastikowy kanister i bla-
szaną misę.

Jesienią 2014  r. nawiązaliśmy kontakt z  Birgit Schlothauer 
i Gustavem Wilhelmem, kolekcjonerami z Marl (Niemcy), którzy 
postanowili przekazać swoje zbiory na rzecz Muzeum Miejskie-
go. Kolekcja przekazywana będzie 
w  częściach aż do  2029 r. Obejmuje 
ona kilkaset przedmiotów ilustrują-

cych kulturę Fon (południowy Benin) 
i warto dodać, że zasadnicza ich część 
powstała w końcu XIX i początku XX w. Są to przede wszyst-
kim obiekty kultu religijnego i przedmioty codziennego użytku, 
a szczególnie interesująca wydaje się kolekcja rekad15 wykony-
wanych na polecenie władców Abomeyu. Tak liczna darowizna 
w znaczący sposób powiększy naszą kolekcję, a będzie to naj-
większy zbiór obiektów ilustrujących kulturę Fonów, jaki znajdu-
je się w polskich muzeach.

Przystępując do realizacji ekspozycji stałej „Polskie pozna-
wanie świata” miałem świadomość, że nie posiadamy ekspo-
natów z większości terenów, na których przebywali bohate-
rowie wystawy. Rozpocząłem więc poszukiwanie sposobów 
ich pozyskania. Najprostszą sprawą wydawało się wypoży-
czenie obiektów z innych muzeów (w tym zagranicznych) lub 
od prywatnych kolekcjonerów. Takie rozwiązanie problemu 
byłoby najłatwiejsze, ale obarczone piętnem tymczasowości 

14  J. Barański, Polityka kolekcji muzeum etnograficznego w erze postludowej, 
„Etnografia Nowa”, 2013, t. 5, s. 63.

15  Rekada – przedmiot wykonany z drewna i żelaza, kształtem przypomina-
jący siekierkę, przekazywany przez władcę w rejonie Zatoki Gwinejskiej obcemu 
celem wyrażenia zgody na jego pobyt i akceptację prowadzonej przez niego dzia-
łalności, swoisty glejt, przepustka.

Birgit Schlothauer i Gustav Wilhelm w swoim domu w Marl 
(Niemcy), (fot. J. Struczyk)

Birgit Schlothauer and Gustav Wilhelm in their house  
in Marl, Germany, (picture: J. Struczyk)
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other museums, including foreign, or from private collec-
tors. Such a solution would be the easiest, but the element 
of temporariness would always overshadow, especially in 
the context of scientific research for the Municipal Museum 
employees. The costs of renting collections from foreign in-
stitutions were beyond our financial possibilities.

In this situation, the best option was to acquire objects, 
regardless of whether through fieldwork, or purchasing them 
from private collectors. Recently organized trips, both to Af-
rica and Asia, Sieroszewski 2015, actually helped to enlarge 
our collection. In the case of the latter expedition, to Asia, we 
again received logistical and financial support from the Ka-
towice Special Economic Zone and also help from Mr Teruo 
Matsumoto the director of the Museum of Ainu Culture in 
Shiraoi, Japan, through living in Warsaw. As in the  case of 
purchases from Africa, we are also trying to acquire contem-
porary artefacts from Korea and Japan in line with the era as-
sociated with our scientists’ research. An interesting addition 
to the Asian collection are objects obtained from Central Asia 
in the  1980s by Barbara and  Janusz Czamarski. This collec-
tion contains, in addition to the previously mentioned child’s 
shirt; utensils, clothes, ornaments, among them a bride’s sil-
ver jewelry, glass containers purchased in Kabul, Afghanistan 
in 1987-88, in addition to some carpets. In total, there are 
nearly 50 artefacts.

It took longer to acquire collections from Australia 
and  Oceania but eventually there was some good fortune 
that helped us. In May 2014, an auction took place at Desa 
Unicum in Warsaw of objects from Melanesia during which 
we managed to buy 55 items. This forms a significant part 
of the collection of Mr and Mrs Czamarski from when they 
stayed at a diplomatic outpost in Papua New Guinea from 
1989-1992. Mr Czamarski travelled around the whole country 
fulfilling the obligations as a UN representative, whilst his 
wife was getting to know the culture of the indigenous peo-
ple and at the same time creating an ethnographic collection. 
It consisted of masks, statues, weapons, and parts of cos-
tumes, ornaments and items of daily use. The whole collec-
tion was exhibited, among others, in the Asia and Pacific Mu-
seum in Warsaw and the Ethnographic Museum in Rzeszow. 
Some objects from this collection may serve to illustrate 
the erroneous claim in museum terminology is the concept 
of an ‘old’ equals a ‘good exhibit’. Now, among the purchased 
objects there is a beautifully decorated calabash gourd, dis-
tinguished by its beauty among the other utensils, which has 
been recognized and highlighted by the authors of the cata-
logue accompanying the exhibition at the Museum of Asia 
and the Pacific in 1994. This however, is a typical souvenir cre-
ated for tourists and on sale near the airport in the Trobriand 
Islands. In contrast, present in the collection is an inconspicu-
ous dish made of wood that was purchased from people who 

i naukowej powierzchowności, zwłaszcza w kontekście warsz-
tatu naukowego pracowników Muzeum Miejskiego. Koszty 
wypożyczenia zbiorów z  instytucji zagranicznych były poza 
zasięgiem możliwości.

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem stało się pozyska-
nie obiektów na własność, bez względu na to, czy drogą badań 
terenowych, czy też nabycia ich od prywatnych kolekcjonerów. 
Zorganizowane w ostatnim czasie wyprawy, tak afrykańskie, jak 
dalekowschodnie („Sieroszewski 2015”), rzeczywiście pozwoliły 
zwiększyć nasz stan posiadania. W  tym ostatnim, azjatyckim 
przypadku pomocą logistyczną (a także finansową) służyła Ka-
towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dyrektor Muzeum Kul-
tury Ajnuskiej w Shiraoi – pan Masahiro Nomoto oraz Tadayuki 
Kodama (Sapporo) za pośrednictwem mieszkającego w Warsza-
wie pana Teruo Matsumoto. Podobnie jak w  przypadku zaku-
pów w Afryce, tak i w Korei czy Japonii próbujemy pozyskiwać 
obiekty współczesne, ale nawiązujące do czasów, kiedy nasi na-
ukowcy prowadzili tam badania. Interesującym uzupełnieniem 
kolekcji azjatyckiej jest pozyskanie obiektów z Azji Środkowej, 
gromadzonych w latach 80. XX w. przez Barbarę i Janusza Cza-
marskich. Zbiór ten zawiera, oprócz wspomnianej już koszulki 
dziecięcej, utensylia, stroje i ozdoby (a wśród nich – srebrną bi-
żuterię panny młodej) oraz herackie naczynia szklane, zakupio-
ne w Kabulu w latach 1987–1988, a także dywany. Łącznie jest to 
prawie 50 eksponatów.

Więcej czasu zajęło pozyskanie zbiorów z  Australii i  Oce-
anii, a ostatecznie dopomógł tutaj przypadek. W maju 2014 r. 
miała miejsce w domu aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie 
aukcja obiektów z Melanezji, podczas której udało się zakupić 
55 eksponatów. Jest znacząca część kolekcji państwa Czamar-
skich, której historia sięga lat 80. XX w., kiedy to przebywali 
oni na palcówce dyplomatycznej w Papui-Nowej Gwinei (1989–
1992). Pan Janusz przemierzał cały kraj, realizując obowiązki 
reprezentanta ONZ, zaś pani Barbara poznawała kulturę rdzen-
nych mieszkańców, tworząc jednocześnie kolekcję etnograficz-
ną. W  jej skład wchodziły maski, rzeźby, broń, elementy stro-
jów, ozdoby i  przedmioty codziennego użytku. Cały ten zbiór 
był eksponowany m.in. w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 
oraz Muzeum Etnograficznym w  Rzeszowie. Niektóre obiekty 
z  tejże kolekcji mogą posłużyć zilustrowaniu twierdzenia, jak 
złudne jest w muzealnictwie pojęcie „stary”, „dobry eksponat”. 
Otóż wśród zakupionych obiektów znajduje się pięknie zdobio-
na kalebasa, wyróżniająca się swoją urodą spośród pozostałych 
utensyliów, co zostało dostrzeżone i podkreślone przez autorów 
katalogu towarzyszącego wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku 
z 1994 r. Obiekt ten, to jednak typowa pamiątka wykonywana 
dla turystów i sprzedawana w pobliżu lotniska na Trobriandach. 
Natomiast obecne w  kolekcji niepozorne naczynia wykonane 
z drewna zostały zakupione od użytkowników, są to więc w peł-
ni tego słowa znaczenia autentyki, tyle że od strony estetycznej, 
wystawienniczej znacznie mniej atrakcyjne. Pojawia się zatem 
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were using it, therefore it is full of narrative and authenticity, 
only aesthetically much less attractive in the exhibition. This 
raises the question of what is a ‘real’, ‘authentic’ or ‘original’ 
exhibit? The latter term is particularly troubling for the next 
generation of museum curators.16 However, these are ques-
tions where in such a short text full and true answers cannot 
be provided.  The substantive value of museum’s artefacts 
depends primarily on how the  researcher interprets them 
and which discipline they represent.

As I  was able to hopefully demonstrate, the  Non-Euro-
pean collection of the  Municipal Museum in Żory was cre-
ated from the author’s donations and the initial purchases 
made by the Municipal Cultural Centre. It is quite diverse in 
origin and function. The difficulties in obtaining items from 
the antiquarian market in Poland necessitated the purchase 
of exhibits in the field. Subject to the expansion of the collec-
tion a need arose for regular ethnological trips. They were not 
only a source of a steady flow of exhibits, but also knowledge 
for the development of scientific studies. This area of regu-
lar research allowed a representative, extensive collection to 
be assembled, describing the cultures studied, which were in 
the main; Kurumba and Dogon. 

The collection is an exemplification of our interests, while 
at the same time a continuation of research conducted by 
the Austrian and French ethnologists in the mid-twentieth 
century. The  number of exhibits has increased annually by 
an average of about 200 units and currently has over 2,500 
inventory numbers. The  essential core of the  collection is 
made up of; objects collected during ethnological expeditions: 
75-80%, supplemented by donations: 5-10%, and purchases 
in the country: about 10%. The collection is widely used for 
on-going exhibitions, traveling exhibitions, and  loaned for 
such things as educational activities. 

After 15 years of existence of our museum’s collections 
and  intensive program of acquisition, the  question could 
be asked: ‘is our collection is complete?’ Can it be consid-
ered complete, or predicted when we will reach this point? 
The  answer to us is obvious, definitely not! Firstly, from 
the point of view of a museum, a dozen or so years of ex-
istence is only a small period. Secondly, our discipline is not 
that specific and does not allow this. We are at the beginning 
of a long journey that aims to show a continuous process of 
change taking place in Non-European cultures. The process 
of cultural change is continuous and applies to all cultures 
of the world. Therefore, the question as to whether any col-
lection documenting these changes can be considered com-
plete, is a mere rhetoric. 

16  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p. 107-109

pytanie, co jest „prawdziwym”, „autentycznym”, „oryginalnym” 
eksponatem? Szczególnie ten ostatni termin nurtuje kolejne 
pokolenie muzealników16. Są to jednak pytania, na  które nie 
sposób udzielić w tak krótkim tekście pełnej i prawdziwej od-
powiedzi. Wartość merytoryczna zabytków muzealnych zależy 
bowiem przede wszystkim od sposobu ich interpretacji przez 
badacza i dyscyplinę, którą on reprezentuje.

Jak udało mi się (mam nadzieję) pokazać, kolekcja pozaeu-
ropejska Muzeum Miejskiego w  Żorach powstawała na  bazie 
depozytu autora tego tekstu oraz pierwszych zakupów dokony-
wanych jeszcze dla MOK-u. Jest dość zróżnicowana pod wzglę-
dem pochodzenia i funkcji. Trudności z pozyskiwaniem obiektów 
– rynek antykwaryczny w tym zakresie w Polsce jest marginal-
ny – spowodowały konieczność zakupu eksponatów w terenie. 
Warunkiem rozbudowy zbioru stała się regularna organiza-
cja wypraw etnologicznych. Były one źródłem nie tylko stałe-
go dopływu eksponatów, ale także wiedzy do  ich naukowego 
opracowania. Obszar prowadzenia regularnych badań pozwolił 
na zgromadzenie reprezentatywnej, rozbudowanej kolekcji opi-
sującej badane kultury (głównie Kurumbów i Dogonów). 

Kolekcja stanowi egzemplifikację naszych zainteresowań, 
będąc zarazem swoistą kontynuacją badań prowadzonych przez 
austriackich i francuskich etnologów w połowie XX w. Ilość mu-
zealiów wzrasta rocznie średnio o ok. 200 egzemplarzy i obec-
nie liczy ponad 2500 numerów inwentaryzacyjnych. Zasadniczy 
trzon zbioru stanowią obiekty pozyskane w  trakcie wypraw 
etnologicznych (75–80%), a  uzupełniają je darowizny (5–10%) 
oraz zakupy w kraju (ok. 10%). Kolekcja jest szeroko wykorzysty-
wana tak podczas realizowanych wystaw (ekspozycje objazdo-
we, wypożyczenia), jak w działaniach edukacyjnych.

Po 15 latach istnienia naszego Muzeum i intensywnego gro-
madzenia kolekcji można by zadać pytanie, czy nasza kolekcja 
jest kompletna? Czy można ją uznać za zamkniętą albo przewi-
dzieć, kiedy osiągniemy ten stan? Odpowiedź jest dla nas oczy-
wista: zdecydowanie nie. Po pierwsze, z  muzealnego punktu 
widzenia, te kilkanaście lat istnienia to niewiele. Po drugie, nie 
pozwala na to specyfika naszej dyscypliny. Jesteśmy na począt-
ku długiej drogi, której celem jest ukazywanie ciągłego procesu 
przemian zachodzących w  kulturach pozaeuropejskich. Proces 
kulturowych przemian jest ciągły i  dotyczy wszystkich kultur 
świata. Zatem pytanie, czy jakakolwiek kolekcja nastawiona 
na rejestrowanie tych zmian może być zamknięta – jest pyta-
niem typowo retorycznym.

Na koniec tych rozważań powinno paść sakramentalne py-
tanie, stawiane przez wiele osób: po co nam, w muzeum regio-
nalnym, te zbiory pozaeuropejskie? Niektórzy idą dalej i pytają: 
po co nam wiedza o odległych ludach? Sens tworzenia kolekcji 
pozaeuropejskich cytowana już A. Nadolska-Styczyńska widzi 

16  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 107–109. 
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At the end of our discussion may arise the  fundamental 
question posed by many people, why a  Non-European col-
lection in a Regional Museum? Some go further and ask why 
do we need to know about the cultures of distant peoples? 
The sense of creating a collection from outside of Europe is ad-
dressed by A. Nadolska-Styczyńska who sees it as the need for 
“assuaging the perception of foreign”, eliminating the shallow 
fascination with the exotic, to learn about other cultures, in-
stilling the idea of tolerance, promoting intercultural dialogue, 
in addition to “promoting Polish achievements in the field of 
learning about Non-European countries and cultures, the con-
tribution of Polish people to learning about the  cultures of 
all continents”17 Above all however, is the  need to broaden 
the knowledge about the world, a knowledge which today is 
so vast and a world which is ‘shrinking’ so quickly, getting to 
the furthest corners is now just a matter of gathering the ap-
propriate resources.

Occasionally, the  purpose of Non-European research is 
challenged, also sometimes by people from an  academic 
background. The Crisis Committee of Polish Science, recently 
appointed on the 3rd February 2015, emphasized the need for 
research on the  history of Polish and  regional studies. Prof. 
Zbigniew Osinski noted critically that, “it pays to investigate 
the forgotten languages of Papua New Guinea, but not the re-
cent history of Poland”.18 In my opinion, the professor’s state-
ment is not justified. When you look at the shelves of book 
shops, it’s easy to see that under the title of ‘humanities’ it is 
dominated by Polish history, which is understandable, where-
as ethnological/cultural sections are usually absent or some-
times combined with social sciences, and  always sections 
dedicated to Non-European cultures are minimal. The same 
regularity applies unfortunately to Non-European ethnologi-
cal collections. The  largest collections are the  National Mu-
seum in Szczecin, National Museum of Ethnography in War-
saw and the Ethnographic Museum in Krakow. They are not, 
however, significant collections from a European point of view. 
Even for Polish exhibition needs the museums are quite mod-
est which was proven when attempting to instigate the ‘the 
Polish Way of Learning the World’ exhibition.  

Thus, to the question of whether there is a need to create 
Non-European collections, there can be only one answer, defi-
nitely yes. 

17  A. Nadolska-Styczyńska, The Artefacts From Distant Sites.... p. 440
18  P. Zaremba Piotr, Rise of scientists, “the web”, 2-8/02/2015, p. 33.

jako konieczność oswajania wizji obcego, eliminowania fascyna-
cji płytką egzotyką na rzecz poznawania innych kultur, wpaja-
nia idei tolerancji, podejmowania dialogu międzykulturowego, 
a także promowania polskiego dorobku z zakresu poznawania 
krajów i kultur pozaeuropejskich – wkładu Polaków w poznawa-
nie kultur wszystkich kontynentów17. Przede wszystkim jednak, 
jako potrzebę poszerzania wiedzy o otaczającym świecie, któ-
ry dzisiaj tak bardzo i tak szybko się „kurczy”, dotarcie do jego 
najdalszych zakątków jest bowiem jedynie kwestią zgroma-
dzenia odpowiednich środków.

Zdarza się, że sens badań pozaeuropejskich jest podważa-
ny, a czynią to także ludzie z  wykształceniem akademickim. 
Niedawno powołany (3 lutego 2015 r.) Komitet Kryzysowy 
Nauki Polskiej akcentuje konieczność badań nad historią Pol-
ski i  studiami regionalnymi. Prof. Zbigniew Osiński zauważa 
krytycznie, że (…) opłaca się badać zapomniane języki Pa-
pui-Nowej Gwinei, ale nie najnowszą historię Polski18. Opinia 
pana profesora nie znajduje jednak moim zdaniem uzasad-
nienia. Gdy spojrzy się na  półki księgarskie, łatwo zauwa-
żyć, że pod hasłem „humanistyka” dominuje historia Polski  
(co jest zrozumiałe), zaś działów etnologicznych zazwyczaj brak, 
czasem są łączone z naukami społecznymi, ale zawsze propozy-
cje poświęcone kulturom pozaeuropejskim są bardzo skromne. 
Ta sama prawidłowość dotyczy niestety pozaeuropejskich zbio-
rów etnologicznych. Największe kolekcje posiadają Muzeum 
Narodowe w  Szczecinie, Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie oraz Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Nie są to 
jednak zbiory znaczące z europejskiego punktu widzenia. Nawet 
jak na potrzeby wystawiennicze polskich muzeów są one dość 
skromne, co udowodniła próba realizacji wystawy „Polskie po-
znawanie świata”.

Zatem na pytanie: czy tworzyć kolekcje o tematyce pozaeu-
ropejskiej, możne udzielić tylko jednej odpowiedzi: zdecydowa-
nie tak.

17  A. Nadolska-Styczyńska, Pośród…, s. 440.
18  P. Zaremba Piotr, Bunt naukowców, „W sieci”, 2–8.02.2015, s. 33.
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A comment from the Commissioner of the exhibition ‚the Polish Way of Learning the World’
The exhibition ‚the Polish Way of Learning the World’ reflects the research topic. It was conceived not so much as a one-off 

event, but rather as a series of exhibitions subjected to periodical modifications to explore further scientists and researchers, 
further exhibits, further events. The advantage of the exhibition is not only historical, but also has a contemporary approach 
to the subject. In this way the recipient will be able to learn the actual history of Polish people exploring the world due to 
information from recently carried out projects and research.

The arrangement of the exhibition was designed by Wroclaw studio ‚Sowa-Szenk’. The History of Poland Explores the Wor-
ld was not treated in a literal way, it relies on scenes following characters. The dynamics and the historical order of narratives 
gave the chosen means of transport, distinctive because of the intensive nature of the process of getting to know the geo-
graphical area concerned. 
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Magister historii, historii sztuki, muzeolog, zastępca dyrektora i główny in-
wentaryzator Muzeum Miejskiego w Żorach. Autorka wystaw i projektów 
kulturoznawczo-edukacyjnych związanych z kulturami pozaeuropejskimi. 
Uczestniczka wypraw naukowo-badawczych do krajów Afryki Zachodniej. 
Prowadząca badania z zakresu tradycyjnej sztuki afrykańskiej.

Katarzyna Podyma

Lucjan Buchalik

TYTUŁEM WSTĘPU 
DO CZĘŚCI 
KATALOGOWEJ, 
CZYLI ODWIECZNY 
SPÓR ETNOLOGA 
Z HISTORYKIEM 
SZTUKI

BY WAY OF 
INTRODUCTION TO 
THE CATALOGUE,
THE ETERNAL 
DISPUTE BETWEEN 
ART HISTORIAN 
AND ETHNOLOGIST 

[KP] In carrying out the work on the publication, I asked 
myself the questions of who will be the recipient and there-
fore what content should it provide. The chief science editor 
determined the scope of the descriptive section. Articles de-
scribed the history of the Polish exploring the world and re-
lated directly to the exhibition, which was accompanied by 
a publication. There was a hint of how the arrangement of 

[K.P.] Podejmując prace nad układem wydawnictwa, po-
stawiłam sobie pytania: kto będzie jego odbiorcą i jakie treści 
w związku z tym powinno przekazywać. Zakres części opisowej 
został określony przez głównego redaktora naukowego. Arty-
kuły opisywały historię polskiego poznawania świata i odno-
siły się w sposób bezpośredni do wystawy, której wydawnic-
two miało towarzyszyć. Podpowiedzią, jak powinien wyglądać 

Ethnographer, director of the Municipal Museum in Żory with the PhD de-
gree, author of: Kolorowy  Sahel, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów 
Dogonów i Kurumba, Do-gon ya gali. Dawny świat Dogonów, as well as several 
dozen publications in professional journals.

Master of History, Art History, museologist, deputy director and main cata-
loguer of the Municipal Museum in Żory. The author of exhibitions and cul-
ture-related, educational projects associated with Non-European Cultures. 
Participant in the scientific and research expeditions to the West Africa. 
The head of the research related to traditional African art.

Doktor, etnograf, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach, autor książek: Kolorowy  
Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Do-
gon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze  
fachowej. 
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układ części katalogowej, był roboczy tytuł wydawnictwa – Jak 
poznawaliśmy świat. Właśnie tak powinnam potraktować te-
mat, czyli określić w jaki sposób Muzeum Miejskie w Żorach 
poznawało świat poprzez gromadzenie swojej kolekcji. Takie 
zaś myślenie absolutnie nie pasowało do standardowo sto-
sowanych rozwiązań katalogowych, czyli do zamieszczenia 
pięknych fotografii i skąpego komentarza słownego. W tym 
przypadku trzeba było zastosować rozbudowaną formę obja-
śnień, która pozwoli pokazać zaplecze pracy muzeologa, jego 
warsztat naukowy, sposób myślenia o kolekcji i możliwościach 
jej rozbudowy. Wszystkie te aspekty powinny zostać uwzględ-
nione w tekstach towarzyszących eksponatom. Jednocześnie 
taka narracja powinna zostać wzbogacona o szybką identy-
fikację miejsca i problemu. Stąd w wydawnictwie pojawiło 
się sporo map, a  jego układ poligraficzny został wzbogacony 
o system zakładek z komentarzami.

Logika gromadzenia zbiorów narzuciła układ treści – nale-
żało zastosować nadrzędny podział geograficzny, a następnie 
w jego zakresie pokazać tematy kolekcjonerskie. Takie były 
zasadnicze przesłanki. Jednak w trakcie przygotowywania 
wstępnej makiety katalogu i doboru eksponatów pojawiły się 
rozwiązania, które pomogły pokazać cały wachlarz możliwości 
i dylematów kolekcjonerskich. Ostatecznie układ katalogu zo-
stał podyktowany zarówno geografią zbiorów i ich typologią, 
jak i tematem kolekcjonerskim. W obrębie takiej generalizacji 
pojawiły się oczywiście ciekawostki oraz komentarze muzeal-
ne i naukowe. 

Wspomniany w tytule spór etnologa z historykiem sztuki  
to tak naprawdę kwestia dokonywanych wyborów. Często wy-
bór eksponatu dokonany przez historyka sztuki nie przystaje 
do wyboru, jakiego dokonałby w zadanym zakresie etnolog. 
W efekcie takiego sporu naukowego, wynikającego z róż-
nic warsztatu badawczego, katalog uzyskał swój ostateczny 
kształt.

[L.B.] W przypadku zbiorów afrykanistycznych opisy zostały 
rozbudowane, co umożliwiły wiedza i doświadczenie pracow-
ników Muzeum, wynikające z wieloletnich badań prowadzo-
nych w terenie. W przypadku zbiorów melanezyjskich, które 
zostały nabyte w roku 2014, trudno było zastosować takie roz-
wiązanie. Opracowanie naukowe tej kolekcji wymagać bowiem 
będzie głębszych studiów. Część katalogu poświęcona kolekcji 
melanezyjskiej została więc potraktowana w sposób klasycz-
ny – duże zdjęcia ze zminimalizowanym opisem ewidencyjnym 
– i umieszczona na końcu wydawnictwa. Natomiast nabyte 
w roku 2015 zbiory azjatyckie staną się przedmiotem kolejnych 
wydawnictw naszego Muzeum.

the catalogue should appear in the working title of the publi-
cation: ‚As we got to know the world.’ Exactly how I ought to 
treat the subject, that is to say, to describe in what method 
the Municipal Museum in Żory was getting to know the world 
by amassing its collection. Such thinking did not fit with 
the standard practical solutions of making a catalogue, which 
is to publish beautiful photographs and  scant verbal com-
ment. In this case, I had to use an extended form of explana-
tions, which will show the working background of the muse-
ologist, their scientific workplace, their way of thinking about 
the collection and  its development opportunities. All these 
aspects ought to be taken into account in the text accompa-
nying the exhibits. At the same time, the narrative should be 
enriched by rapid identification of place and problem. Hence, 
the publication contains many maps, and has been enhanced 
with bookmarks with comments.

The logic of gathering the collection imposed a system of 
content, there had to be an overriding geographical break-
down, then to show the  themes of the  collections. Those 
were the essential prerequisites. However, in the course of 
preparing the preliminary mock-up catalogue and selection 
of exhibits, solutions arose that helped to show the whole 
range of possibilities and  dilemmas for the  collector. Fi-
nally, the directory system was dictated by both geography 
of the collections and their typology, as well as the theme 
of the  collection. Within such a  generalization, there were 
of course curio and comments from all areas, the museum 
and the research.

As mentioned in the title, the dispute between the eth-
nologist and the art historian, it is really down to the ques-
tion of the choices they make. Often the choice of the exhibit 
made by an art historian does not agree with the specified 
scope of an ethnologist. As a result of this scientific dispute 
arising from differences in research techniques, the  cata-
logue acquired its final shape. 

[LB] In the  case of African collections, the  descriptions 
have been expanded, which enabled the use of knowledge 
and  experience of the  Museum staff, resulting from many 
years of research in the  field. In the  case of Melanesian 
collections, which were acquired in 2014, it was difficult 
to apply such a  solution. Scientific study of this collection 
will in  fact require deeper study. Part of the catalogue de-
voted to the collection of Melanesian was therefore treated 
in a conventional manner, with large images and minimized 
description is allotted at the end of the publication. Whereas 
the Asian collections acquired in 2015, will be the subject of 
future releases /publications from our museum.  
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OBSZAR BADAWCZY  |  RESEARCH AREA
DOGONOWIE
THE DOGON1.1

The Dogon people who live in the  Republic of Mali 
and in Burkina Faso (West Africa) are one of the most well-
known people of Africa. Undoubtedly, their interesting cos-
mogony, as well as mask dances which are no longer com-
mon amongst other people contributed to the recognition of 
the Dogons. The picturesque landscapes of cliffs which are 
typical for the lands inhabited by this group of people are also 
significant. All of this attracts a countless number of tourists 
who perceive the Dogon people as traditional, untouched by 
civilization, and personifying the archetype of the traditional 
African society. However, this belief is false. The Dogons, just 
like the majority of societies, are undergoing the process of 
globalization, probably to a  larger extent than people who 
are not as frequently visited by tourists. Foreigners, who are 
under a  smaller or bigger influence of ethnologists’ works, 
search ineffectively for a society caught in a time warp.

Dogonowie, zamieszkujący Republikę Mali i Burkinę 
Faso (Afryka Zachodnia), są jednym z najbardziej znanych 
ludów afrykańskich. Przyczyniła się do tego niewątpliwie 
ich interesująca kosmogonia oraz, rzadko już spotykane 
u innych ludów, tańce masek. Nie bez znaczenia są także 
malownicze krajobrazy urwisk skalnych typowe dla terenów 
zamieszkanych przez ten lud. Wszystko to przyciąga niezli-
czone rzesze turystów, dla których Dogonowie jawią się jako 
lud tradycyjny, nieskażony przez cywilizację, uosabiający ar-
chetyp tradycyjnego społeczeństwa afrykańskiego. Jest to 
jednak myślenie błędne. Dogonowie, tak jak większość spo-
łeczeństw, są poddani procesom globalizacji, może nawet 
bardziej niż inne ludy, których turyści nie odwiedzają tak 
licznie. Cudzoziemcy, będąc pod mniejszym lub większym 
wpływem prac etnologów, szukają bezskutecznie społe-
czeństwa, dla którego czas się zatrzymał.
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1.1

An integral element of the Dogon collection is the collection of items 
attributed to or rather modeled on the archeological culture of the Tel-
lem. This fragment of the Division of Non-European Cultures collection 
is at the same time the most touchy element of this collection. 

A discussion on ethics  of obtaining archeological items of non-
European cultures has been underway since the 1980s and became 
important also for the employees of the Municipal Museum in Żory. 
Conducting research in Mali in the area marked by a place of residence 
of the Dogon people confronted the intention to obtain items for 
the museum’s collection with a dilemma of an ethical nature. It was 
also thought provoking whether an item offered for sale and attributed 
to an archeological culture may be obtained for collections of European 
museums. According to the Code of Ethics of the World Archeological 
Congress accepted in 1990 in Venezuela, researchers negotiated in this 
field and every time they managed to obtain the consent of natives to 
accept items which they wanted to buy.

Obtaining items for the museum’s collection in the field did not con-
sist of searching the caves of the Bandiagara Cliffs which may be con-
sidered a rocky necropolis of the Tellem, but it was an effect of a direct 
contact with people who live in the research area in our times. However, 
there were situations where researchers renounced purchasing items 
for some ethical reasons. 

It is also worth mentioning that certain doubts always accompany 
collectors with these kind of purchases and they cause, through ques-
tions concerning provenance and authenticity, collector’s skepticism. 

Integralnym elementem kolekcji dogońskiej jest zbiór obiektów 
przypisywanych kulturze archeologicznej Tellem, a raczej na niej wzo-
rowanych. Ten fragment zbiorów Działu Kultur Pozaeuropejskich jest 
zarazem najbardziej drażliwym elementem kolekcji. 

Toczący się od lat 80. XX w. dyskurs związany z etyką pozyskiwa-
nia obiektów archeologicznych kultur pozaeuropejskich stał się ważny 
również dla pracowników Muzeum Miejskiego w Żorach. Prowadzenie 
badań w Mali, na obszarze wyznaczonym strefą zamieszkania ludu Do-
gonów, dało możliwość skonfrontowania chęci pozyskania obiektów 
do kolekcji muzealnej z dylematem natury etycznej. Zmusiło również 
niejednokrotnie do refleksji, czy obiekt proponowany do nabycia, a przy-
pisywany kulturze archeologicznej może zostać pozyskany do zbiorów 
muzeum europejskiego. Zgodnie z Kodeksem etyki w prowadzeniu prac 
archeologicznych przyjętym przez Światowy Kongres Archeologiczny 
w 1990 r. w Wenezueli, prowadzący badania negocjowali w tym zakresie 
i za każdym razem uzyskiwali zgodę ludności na przejęcie nabywanych 
przedmiotów. 

Pozyskiwanie obiektów do kolekcji muzealnej w terenie odbywało 
się nie poprzez przeszukiwanie jaskiń Falezy Bandiagary, które można 
traktować jako skalną nekropolę Tellemów, ale w efekcie bezpośrednie-
go kontaktu z ludnością zamieszkującą współcześnie obszar badawczy. 
Zdarzały się jednak sytuacje, w których badacze z przyczyn etycznych 
rezygnowali z nabycia obiektów. 

Warto również wspomnieć o wątpliwościach prowadzących do scep-
tycyzmu kolekcjonerskiego, jakie zawsze towarzyszyły kolekcjonerom 
przy tego typu nabytkach. Budziły się one poprzez pytania o prowenien-
cję i oryginalność przedmiotu.

TELLEMOWIE | THE TELLEMDOGONOWIE
THE DOGON
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1.1

Creating a collection which describes the world of non-
European cultures is doomed to methodological shortages 
and deficiencies from the beginning. One of the cultural 
elements which, because of its nature, constitutes a prob-
lem for people who create the museum’s collection is ar-
chitecture. Usually only its fragment, which gives founda-
tions for creation of a reflection of reality in a process of 
creation of the exhibition, becomes a museum’s item. How-
ever, Dogon granary doors are considered by Europeans not 
only an element of architecture but first and foremost as 
an artifact. In this case the museum’s collection allows the 
recording of both perspectives. Not only the used doors but 
also these which were made for tourists are in the sphere of 
interest of the museum’s collection creators.

Tworzenie kolekcji opisującej świat kultur pozaeuropej-
skich jest z góry skazane na metodologiczne braki i niedo-
skonałości. Jednym z elementów kultury, który ze swojej 
natury stanowi problem dla osób tworzących kolekcję mu-
zealną, jest architektura. Obiektem muzealnym staje się 
zatem zazwyczaj jedynie jej fragment, na którego bazie 
będzie można stworzyć odbicie rzeczywistości w kreacji wy-
stawienniczej. Dogońskie drzwi do spichlerza traktowane są 
jednak przez Europejczyków nie tylko jako element archi-
tektury, ale przede wszystkim jako artefakt. W tym przy-
padku kolekcja muzealna pozwala rejestrować oba ujęcia. 
W kręgu zainteresowania jej twórców mieszczą się bowiem 
nie tylko drzwi używane, ale również te, które zostały wy-
konane dla turystów.

9.

11. i 12.

10.

DOGONOWIE
THE DOGON
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The granary door as a museum’s item requires a con-
tent-related museum comment which is created through 
a comparison with other items carrying additional pieces of 
information about its function, appearance or the way of uti-
lization. In this way elements of decorations made with the 
use of a deep-seated engraving technique, both geometrical 
and zoo- and anthropomorphic motives, as well as approved 
technical and material solutions are subject to registration.

Obiekt muzealny, jakim są drzwi do spichlerza, wymaga 
merytorycznego komentarza muzealnego, który uzyskuje 
poprzez zestawienie z kolejnymi przedmiotami, niosącymi 
dodatkowe informacje o jego funkcji, wyglądzie czy spo-
sobach użytkowania. Rejestracji podlegają w ten sposób 
elementy zdobień wykonane techniką rytu wgłębnego, 
motywy geometryczne,  zoo- i antropomorficzne, a także 
rozwiązania techniczne i materiałowe.

14.

17.

18.

13.
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1.1 MASKI DOGOŃSKIE  |  THE DOGON MASKS 

A mask became the most characteristic and unmistakably identifiable element 
of African cultures. Even the fact of this massive generalization is objectionable. 
This simplified notion also introduces a considerable cognitive dissonance. A mask 
is not only a sign but rather a complex symbol which should be read in a broader 
cultural context. That is why collecting masks should not be identified only with ob-
taining object which cover a face but rather with compiling all of the elements worn 
by a man in a relevant ceremonial situation.  Therefore, a complete mask becomes 
an item of a collection, a mask which gives an opportunity to learn its form, content 
and symbolism.

However, achieving such a definite collector’s goal is not an easy task at all. 
In  the  light of a dynamically developing tourism market which was formed 
on  the  Dogon people lands such collector’s approach often meets with amaze-
ment and the  statement that purchasing other elements of a mask is not pos-
sible. Paradoxically, an impermanence of part of the materials that the Dogon mask 
is made of causes that its museum value continues to increase, despite the fact 
that manufacturing of these elements does not require huge financial outlays. Ex-
amples of further limitations may be cultural conditions and interests of tourists. 
A complete mask with a sacral function which is an element of the sacrum cannot 
be sold. However, an item removed from this sphere and included in a tourist offer 
becomes an object of trade because of its role and economical value. It is important 
to point out that a considerable limitation in this matter is the size of some masks 
which causes quite a lot of problems during transportation.

The Dogon collection of the Municipal Museum in Żory is a representative collec-
tion which consists of the greatest set of 16 complete masks in Poland.

Maska stała się najbardziej charakterystycznym i jednoznacznie identyfikowal-
nym elementem kultur Afryki. Już sam fakt tak znacznego uogólnienia budzi sprze-
ciw. Uproszczenie pojęcia wprowadza również znaczny dysonans poznawczy. Maska 
to nie tyle znak, ile rozbudowany symbol, który czytać należy w szerszym kontekście 
kulturowym. Kolekcjonowanie masek nie powinno być utożsamiane jedynie z pozy-
skiwaniem obiektów zakrywających twarz, ale raczej z kompletowaniem wszystkich 
elementów, jakie zakłada na siebie człowiek w sytuacji obrzędowej. Przedmiotem 
kolekcji staje się więc maska kompletna, dająca możliwość poznania jej formy, treści 
i symboliki.

Osiągnięcie tak sprecyzowanego celu kolekcjonerskiego nie jest zadaniem ła-
twym. W świetle dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego, jaki powstał 
na terytorium Dogonów, takie podejście kolekcjonerskie spotyka się często ze zdzi-
wieniem i  informacją o braku możliwości zakupu pozostałych elementów maski. 
Paradoksalnie, nietrwałość części materiałów, z których maska dogońska jest wy-
konywana, powoduje, że jej wartość muzealna ciągle rośnie, mimo że wytworze-
nie tych elementów nie pociąga za sobą wielkich nakładów finansowych. Kolejne 
ograniczenia tworzą uwarunkowania kulturowe i zainteresowania turystów. Kom-
pletna, pełniąca funkcje sakralne maska, będąc elementem sacrum, nie może być 
zbywana. Obiekt wyjęty z  tej sfery i włączony do oferty turystycznej staje się nato-
miast przedmiotem handlu z uwagi na swoją rolę i wartość ekonomiczną. Zaznaczyć 
jednak należy, że znacznym ograniczeniem w tym zakresie jest wielkość niektórych 
masek rodząca spore problemy w transporcie.

Kolekcja dogońska Muzeum Miejskiego w Żorach to kolekcja reprezentatywna, 
którą tworzy największy w Polsce zbiór 16 kompletnych masek.

15.

16.

19.

DOGONOWIE
THE DOGON
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Zainteresowanie maską na rynku 
turystycznym spowodowało, że obszar 
jej eksploatacji jako wytworu kultury 
dogońskiej został rozbudowany o tło 
popkulturowe – zaczęto wytwarzać 
gumowe „maski-zabawki”, w sprzeda-
ży pojawiły się także szkolne rysunki 
dogońskich dzieci. Bez wątpienia taki 
współczesny komentarz socjologiczno-
-kulturowy jest potrzebny także kolekcji 
muzealnej. A przedmiotem kolekcjo-
nerstwa powinien być nie tylko cenny 
artefakt, ale również jego popkulturowy 
komentarz. W ten sposób uzyskuje się 
całościowy, złożony z wszystkich moż-
liwych elementów opisujących obraz 
symbolu, a nie tylko jego etnohistorycz-
ny opis.

An interest in masks, which has been 
present on the tourist market for a long 
time, caused the area of its exploita-
tion as a product of the Dogon culture 
to be extended by the pop culture back-
ground and assumed a form of rubber 
“toy masks” and school drawings made 
by the Dogon children. Undoubtedly, 
this modern socio-cultural commentary 
is also necessary for the museum’s col-
lection. An item of a collection should 
be not only a valuable artifact but also 
its pop culture commentary. A spectral 
(comprehensive, composed of all pos-
sible descriptive elements) image of 
a symbol, and not only its ethno-histor-
ical description, can be created this way.

27.

28.

29.

30.
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1.1 MOTYW IKONOGRAFICZNY: MODLITWA  |  ICONOGRAPHIC MOTIVE: PRAYER

A museum’s collection cannot be built only be adding subsequent elements, which treat-
ed in a mechanical way and without much reflection may cause a contingency of composi-
tion of collection’s specific elements. The value of a collection increases with the growth 
of its internal diversity. In the case of the Dogon collection a couple of designations were 
determined which significantly influence the final decision to purchase a product. The qual-
ity and age of a sculpture are not in the foreground anymore because the variations of top-
ics, identifiable formal features of the style, the dynamics of changes observed in a variety 
within a motive and observable influences of foreign cultures are registered with the sub-
sequent pieces.

A figure with raised arms is a motive in the Dogon sculpture which functions in a vari-
ety of forms.  In literature it has at least several meanings. According to some researchers 
(M. Griaule, G. Dieterlen) the gesture of raised arms should be interpreted in the context 
of a role of the mythological character Nommo in the process of organization and clean-
ing of the world an its relation with god Amma. This gesture may also be associated with 
a function of communication between earth and heaven (J. M. Leiris) and with the posture 
during prayers for rain. This interpretation is also supported by the fact that this gesture 
is still present in Dogon rituals.

This motive is also associated with “the Tellem style” and is treated as an archetype 
adopted by people who arrived in the lands inhabited by the Tellem.

M. Griaule, G. Dieterlen, The Pale Fox, NC: Continuum Foundation, Durham 1986, p. 381-385.

J.M. Leris, L’Afrique fantôme, Éditions Gallimard, Paris 1934, p. 30.

Kolekcja muzealna nie powinna być budowana jedynie poprzez dodawanie kolejnych 
elementów, które traktowane mechanicznie, bezrefleksyjnie mogą prowadzić do przypad-
kowości zestawiania poszczególnych elementów zbioru. Wartość kolekcji niewątpliwie 
wzrasta wraz z narastaniem jej wewnętrznej różnorodności. W przypadku kolekcji dogoń-
skiej wyznaczono kilka desygnatów, które znacząco wpływają na ostateczną decyzję o na-
byciu obiektu. Jakość wykonania i wiek rzeźby tracą tu pierwszoplanowe znaczenie, po-
nieważ za pomocą kolejnych egzemplarzy rejestrowane są nie tylko wariacje tematów czy 
identyfikowane cechy formalne stylu, ale również dynamika zmian obserwowanych w za-
kresie wariantywności motywu i możliwe do zaobserwowania obce wpływy kulturowe.

Postać ze wzniesionymi rękoma jest motywem, który w rzeźbie dogońskiej funkcjonuje 
w wielu odsłonach. W literaturze przypisuje mu się co najmniej kilka znaczeń. Według 
niektórych badaczy (M. Griaule, G. Dieterlen) gest podniesionych rąk należałoby interpre-
tować w kontekście roli, jaką odgrywała mitologiczna postać Nommo w procesie organi-
zowania i oczyszczania świata, oraz jego relacji z bogiem Ammą. Gest ten bywa również 
łączony z funkcją komunikacji między ziemią a niebem (J.M. Leiris) i z postawą towarzy-
szącą modlitwie o deszcz. Taką interpretację potwierdza również to, że gest ten jest nadal 
obecny nie tylko w dogońskich rytuałach.

Motyw ten jest również łączony ze „stylem Tellem” i traktowany jako archetyp zaada-
ptowany przez ludność przybyłą na tereny zamieszkiwane przez lud Tellemów.

M. Griaule, G. Dieterlen, The Pale Fox, NC: Continuum Foundation, Durham 1986, s. 381–385.

J.M. Leiris, L’Afrique fantôme, Éditions Gallimard, Paris 1934, s. 30.
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Dopełnieniem informacji ewiden-
cyjnej obiektu są często materiały 
pozyskane w trakcie wypraw nauko-
wo-badawczych. W tym przypadku 
zarejestrowano proces rzeźbienia po-
staci z podniesioną jedną ręką. Rzeźba 
została zamówiona wcześniej przez 
osobę leworęczną, po sakralizacji mia-
ła pełnić funkcję religijną. 

Rzeźbi Péniere Doumbo, 2009, wieś 

Yougo-Na, Mali.

The item’s record information is 
usually complimented by materials 
obtained during scientific and research 
expeditions. The process of carving fig-
ures with one arm raised was recorded 
this time. The sculpture was ordered 
beforehand by a left-handed person 
and after sacralization it was supposed 
to perform religious functions. 

Sculpted by Péniere Doumbo, 2009, 

Yougo-na village, Mali.

32
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According to G. Chemeche, a man with a weapon or accompanied by an animal 
(usually a horse) is a motive commonly related to the general idea of respect for 
ancestors. Animals are rarely carved because of their beauty or other features but 
rather because of the status that they give to a man. Even now, among numerous 
contemporary peoples of Africa it is more prestigious to have a horse than to have 
a car. Portraying someone with a horse is a way of showing the utmost respect. 

A figure of a horse rider is a direct referral to the Dogon myth about the creation 
of the world and the role of a horse as the first animal to appear on the Earth.

G. Chemenche, J. Pemberton, The Horse Rider in African Art., Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suf-

folk 2011, p. 17-29.

The motive of a horse and a rider goes beyond the Dogon 
collection; examples attributed to other cultures are also 
collected. In that way, the multicultural “collection of a mo-
tive” is created. 

Above: a representation of a horse rider in a dynamic, 
vertical position. 

It is a rare motive, probably modeled on European art.
Items were purchased for the Division of Non-European 

Cultures of the Municipal Museum from a private person, 
who had bought them in the 1980s in Nigeria.

Zdaniem G. Chemeche mężczyzna z bronią czy też towarzyszącym mu zwierzę-
ciem (najczęściej koniem) jest motywem powszechnie związanym z ogólnym poję-
ciem szacunku oddawanego przodkom. Zwierzęta są rzeźbione rzadko z uwagi na 
ich piękno czy też inne walory, ale raczej z racji statusu, jaki dają człowiekowi. Nawet 
współcześnie wśród wielu ludów Afryki posiadanie konia wiąże się z większym pre-
stiżem właściciela niż posiadanie przez niego samochodu. Przedstawienie zaś czy-
jejś osoby z koniem jest sposobem na okazanie jej wyjątkowego szacunku. 

Figura jeźdźca na koniu jest bezpośrednim odwołaniem do dogońskiego mitu 
o  stworzeniu świata i roli, jaką odegrał w nim koń – pierwsze zwierzę, jakie pojawiło 
się na ziemi.

G. Chemenche, J. Pemberton, The Horse Rider in African Art, Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suf-

folk 2011, s. 17–29.

Motyw konia i jeźdźca wykracza poza kolekcję dogońską, 
kolekcjonowane są również przykłady przypisywane innym 
kulturom. W ten sposób tworzona jest wielokulturowa „ko-
lekcja motywu”. 

Powyżej: przedstawienie jeźdźca na koniu w dynamicz-
nej pozycji wertykalnej. 

Jest to rzadki motyw, wzorowany najprawdopodobniej 
na sztuce europejskiej.

Obiekty zakupiono do kolekcji Działu Kultur Pozaeuro-
pejskich Muzeum Miejskiego od osoby prywatnej, która na-
była je w latach 80. XX w. na terenie Nigerii.

MOTYW IKONOGRAFICZNY: JEŹDZIEC  |  ICONOGRAPHIC MOTIVE: RIDER1.1 DOGONOWIE
THE DOGON
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1.1 RZEŹBA KAMIENNA  |  STONE SCULPTURE

It so happens that objects linked not only by the geographical 
area and motive but also by the material they are made of be-
come collection items. In that way stone became an indicator of 
the small Dogon sculpture collection.

Stone figurines are rarely encountered in the field. Usually 
these are in the round anthropomorphic representations which 
symbolize an ancestor.

M. Griaule highlights that in the past these kinds of sculptures 
were placed on the graves or in the caves serving the Dogons as 
necropoles. 

Stone was and still is less often used by sculptors then wood. 
The cause of this situation in the past might have been the fact 
that considerable resources of this material, available in the ar-
eas to the south from the Sahara desert, were of volcanic origin 
and they crumbled easily. Nevertheless, it is important to notice 
that paradoxically some of the oldest preserved sculptures are 
those made of stone.Examples from the Sierra Leone region, 
dated the period before 1500, and from Nigeria probably from 
the 12th-14th century are also worth mentioning. 

http://smafathers.org/museum/resources-ebooks/the-african-art, [access: 

15.09.2014]

Zdarza się, że przedmiotem kolekcjonowania stają się obiekty, 
które łączy nie tylko obszar geograficzny i motyw przedstawienia, 
ale przede wszystkim materiał, z jakiego zostały wykonane. W ten 
sposób kamień stał się wyznacznikiem niewielkiego zbioru rzeźby 
dogońskiej.

Statuetki kamienne są spotykane w terenie dość rzadko. Naj-
częściej są to pełnoplastyczne przedstawienia antropomorficzne, 
symbolizujące przodka.

M. Griaule zwraca uwagę, że w przeszłości rzeźby tego rodzaju 
umieszczane były na grobach lub w jaskiniach służących Dogonom 
za nekropolie. 

Kamień był i nadal jest wykorzystywany przez rzeźbiarzy znacz-
nie rzadziej niż drewno. Powodem tego było w przeszłości naj-
prawdopodobniej to, że znaczne zasoby tego materiału, dostępne 
w obszarach na południe od Sahary, były pochodzenia wulkanicz-
nego i łatwo się kruszyły. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że 
paradoksalnie jedne z najstarszych zachowanych rzeźb to wła-
śnie przykłady rzeźby w kamieniu. Wspomnieć należy chociażby 
o przykładach z terenów Sierra Leone, datowanych na okres przed 
rokiem 1500, oraz z Nigerii, pochodzących najprawdopodobniej 
z okresu XII–XIV w. 

http://smafathers.org/museum/resources-ebooks/the-african-art (dostęp: 
15.09.2014).

Examples of stone sculptures portraying 
consecutive phases of stone processing were 
obtained for the Museum’s collection during 
the “Daŋ 2008” expedition. 

Items obtained in Kondou-Ginna from 
the last owner called Antaba Dara.

W trakcie wyprawy „Daŋ 2008” do zbiorów 
Muzeum pozyskano przykłady rzeźby kamien-
nej, ilustrujące kolejne etapy obróbki kamienia. 

Obiekty pozyskane w Kondou Ginna 
od  ostatniego właściciela, zwanego Antaba 
Dara.

DOGONOWIE
THE DOGON
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RZEMIOSŁO: PLECIONKARSTWO  |  RZEMIOSŁO: PLECIONKARSTWO

The role of an ethnographic museum’s collection is to present, very 
precisely, an iconographic description of a culture in which a significant 
part constitute items related to different kinds of craftsmanship char-
acteristic for a given culture. The completeness of the Dogon braid col-
lection is not only manifested by a measurable number of baskets but 
also by the fact that intermediate products, tools and items related to 
the technological process itself were obtained for the collection.  

Baskets with a squared bottom and round finishing are characteris-
tic of the Dogon braiding.

The intermediate product presented below comes from the area of 
the Kurumba people - an ethnic group which lives next to the Dogon.

Zadaniem etnograficznej kolekcji muzealnej jest jak najbardziej pre-
cyzyjny ikonograficzny opis kultury, a znaczącą jej część tworzą przed-
mioty związane z różnymi, właściwymi danej kulturze rzemiosłami. 
Kompletność kolekcji plecionki dogońskiej przejawia się nie tylko w wy-
miernej liczbie koszy, ale również w tym, że pozyskano do zbiorów pół-
produkty, narzędzia i przedmioty związane z samym procesem techno-
logicznym. 

Charakterystyczne dla plecionkarstwa dogońskiego są kosze z kwa-
dratowym dnem i okrągłym wykończeniem.

Półprodukt przedstawiony poniżej pochodzi z terenu sąsiadującej 
z Dogonami grupy etnicznej – Kurumba.

A collection is not a closed and static set; through permanent de-
velopment it records the current changes which occur in braiding. Mod-
ern baskets are additionally interlaced with dyed fibers, plastic lines 
and tapes and their surfaces are sometimes decorated with inscriptions 
referring to social and political events.

Kolekcja nie jest zbiorem zamkniętym i statycznym – poprzez per-
manentną rozbudowę rejestruje bieżące zmiany zachodzące w plecion-
karstwie. We współczesne kosze są wplatane barwione włókna, pla-
stikowe żyłki i taśmy, a ich powierzchnie bywają zdobione  napisami 
nawiązującymi do wydarzeń społecznych i politycznych.

1.1 DOGONOWIE
THE DOGON
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A photographic documentation and records of conversations, 
which then become the basis for analytic case studies, are gath-
ered during each expedition.

Upon gathering a proper amount of grass and fibers a braid 
maker, usually sitting in a togu-na, begins his work. Production of 
a basket begins with the preparation of a squared bottom by inter-
lacing grass stems at an angle of 90º in  order to create a square 
with sides of 30-40 cm. Then a braid maker punctures stems which 
protrude from each side of the square at the point of bending which 
is the bottom’s edge. A braid maker intertwines a string through 
stems and uses this string to lift them up. Using this technique he 
can lift the stems from all four sides and then he connects them 
at the top, so as to create a round edge. This way he creates bas-
ket’s side walls which have many slits, being a consequence of the 
difference between the shape of the bottom and the side (a square 
and  a circle), which he fills with grass and reinforces the top edge.

L. Buchalik, Dogon ya gali. The Old World of the Dogon, the Municipal 
Museum in Żory, Żory 2011, p. 529-530

Podczas każdej wyprawy gromadzona jest dokumentacja fo-
tograficzna i rejestrowane są rozmowy, które stają się podstawą 
analitycznych opracowań naukowych.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości trawy oraz włókien ple-
cionkarz – siadając najczęściej w togu-na – rozpoczyna pracę. 
Produkcję kosza zaczyna od zrobienia kwadratowego dna, w tym 
celu łączy łodygi trawy pod kątem 90º, tak aby otrzymać kwadrat 
o boku 30-40 cm. Następnie nakłuwa metalowym kolcem łodygi 
wystające z każdego boku kwadratu w miejscu zgięcia, czyli przy 
krawędzi dna. Przez łodygi przeplata sznurek i za jego pomocą 
dźwiga je do góry. W ten sposób podnosi łodygi z czterech stron, 
po czym łączy je u góry, tak aby tworzyły okrągłą krawędź. Otrzy-
muje w ten sposób ściany boczne kosza, które mają wiele szczelin 
wynikających z różnicy kształtu dna i brzegu (kwadrat i okrąg), 
uzupełnia wolne miejsca trawą i wzmacnia górną krawędź.

L. Buchalik, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów, Muzeum Miejskie 
w Żorach, Żory 2011, s. 529–530.

RZEMIOSŁO: PLECIONKARSTWO  |  RZEMIOSŁO: PLECIONKARSTWO
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A potter usually works in an enclosure under a small roof where 
quite a big stone with a hollow can be found. She begins her work 
with giving a proper texture to a clay. In order to do so she puts 
a little bit of a dry clay into the stone hollow, breaks it, adds wa-
ter and ceramic rubble, then mixes and kneads it until she gets 
a uniform lump of clay. Then she cleans the hollow, puts a mat 
made of baobab fibers to it and starts forming a pot. [...] Forming 
a pot on a mat causes that a characteristic pattern is pressed on 
it. When a pot is ready she smoothes its edge. [...] She removes 
the mat from the hollow and makes a clay roll which will help her 
form edges of a pot.

L. Buchalik, Dogon ya gali. The Old World of the Dogon, the Municipal Museum 
in Żory, Żory 2011, p. 529-530

Garncarka zazwyczaj pracuje w zagrodzie pod niewielkim 
daszkiem, gdzie znajduje się dość duży kamień z nieckowatym 
zagłębieniem. Pracę rozpoczyna od nadania glinie odpowiedniej 
konsystencji. W tym celu do kamiennej niecki wkłada nieco suchej 
gliny, rozbija ją, dodaje wody, gruzu ceramicznego i wszystko to 
miesza, ugniata, aż do powstania jednolitej bryły gliny. Po zakoń-
czeniu tej czynności czyści nieckę, wkłada do niej matę wykona-
ną z włókien baobabu i przystępuje do formowania naczynia. […] 
Wykonując naczynie na macie powoduje, że odciska się na nim jej 
charakterystyczny wzór. Po wykonaniu naczynia wyrównuje jego 
krawędź. […] Zdejmuje z niecki matę i robi gliniany wałek, który 
posłuży jej do wykonania brzegów naczynia.

L. Buchalik, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów, Muzeum Miejskie w Żorach, 
Żory 2011, 529–530.

The pottery collection is supplemented by elements 
of a workshop. Some potters inherit tools from their mothers or 
grandmothers. They really respect these tools and they do not 
want to get rid of them. The fact that the mat had worn thro-
ugh because of utilization and lost its functional value gave 
the opportunity to purchase a new one.

Kolekcję garncarską uzupełniają elementy warsztatu. Niektóre 
narzędzia garncarki dziedziczą od swoich matek czy babć. Pod-
chodzą do tych przedmiotów z wielkim szacunkiem i pod żadnym 
pozorem nie chcą się ich pozbyć. Nabycie maty było możliwe ze 
względu na jej przetarcie w wyniku użytkowania i tym samym 
utratę wartości użytkowej.

RZEMIOSŁO: GARNCARSTW0  |  CRAFTSMANSHIP: POTTERY1.1 DOGONOWIE
THE DOGON
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The system of ceramics surface decoration is 
characteristic for pottery. On these grounds, it may 
be determined what is a given item’s place of origin.

Pottery has its deep symbolism deriving from the 
etiological myth of the Dogon. An example may be 
a beer dish decorated near the edge with two bulges 
which symbolize a woman preparing a beverage.

The collection is multilayered and its sources can be found in a sequ-
ence of consecutive collector’s associations: Pottery - a pot - materials for 
the production - a stored product - it is a sequence of associations which 
build, for example, a sub-collection related to the process of brewing. This 
sub-collection consists of items which, because of their origin, usually 
exceed the domain of the original collection - in this case the collection 
of pottery -   because it contains braids that accelerates fermentation, 
filters, drinking dishes etc., everyday, as well as ritual ones.

System zdobienia powierzchni ceramiki jest 
charakterystyczny dla garncarki. Na tej podstawie 
można określić, z  jakiej miejscowości pochodzi 
dany wyrób.

Wytwory gliniane mają głęboką symbolikę, wy-
wodzącą się z mitu etiologicznego Dogonów. Przy-
kładem może być naczynie do piwa zdobione przy 
krawędzi dwiema wypukłościami symbolizującymi 
kobietę, która przygotowuje napój.

Kolekcja jest budowana wielowarstwowo, a jej źródeł bardzo często 
należy szukać w ciągu kolejnych skojarzeń kolekcjonera: garncarstwo – 
naczynie – przedmioty potrzebne do jego wyrobu – produkt przechowy-
wany – to ciąg skojarzeń budujący np. podkolekcję związaną z procesem 
wytwarzania piwa. W jej ramach są gromadzone obiekty często wykra-
czające swoim pochodzeniem poza obszar pierwotnej kolekcji, w tym 
przypadku – wyrobów glinianych. Zawiera bowiem plecionki przyspie-
szające fermentację, filtry, naczynia do picia itd., zarówno codzienne, jak 
i te rytualne.

50. 48-49.
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The fact that the collection is multilayered and multidi-
mensional enables its universal use through compiling its 
elements in different configurations. The Dogon costumes 
are a part of a collection illustrating the Dogon culture but 
they also constitute an element of a broader collection 
of African costumes. They are also elements describing 
tradition and enabling recording of changes, new trends 
and the current fashion.

During conversations the Dogon admit that the  main 
reason of their departure from traditional fabrics and turn-
ing to cheaper, factory-made materials is the high costs of 
the traditional ones. Today only the tour guides wear cos-
tumes made of traditional fabrics but their cut and deco-
ration are optional. The main function of these original 
costumes is to attract the attention of tourists. A Euro-
pean arriving to Mopti and seeing a person whose costume 
reflects his or her stereotypical vision of “the African cos-
tume”, sees in this person a representative of this tradition-
al culture and wants to go on an exotic journey to the Dogon 
land.

Wielowarstwowość i wielopłaszczyznowość kolekcji 
umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie poprzez 
zestawianie jej elementów w różnych konfiguracjach. 
Stroje dogońskie są częścią zbioru ilustrującego kulturę 
dogońską, ale są również częścią większej kolekcji stro-
jów afrykańskich. Są też elementem opisującym tradycję 
i pozwalającym na rejestrację zmian, nowych trendów oraz 
obowiązującej mody.

W rozmowach Dogonowie przyznają, że podstawową 
przyczyną ich odchodzenia od tkanin tradycyjnych na rzecz 
tańszych materiałów fabrycznych jest wysoka cena tych 
pierwszych. Dzisiaj już tylko przewodnicy ubierają się 
w stroje wykonane z tkanin tradycyjnych, ale ich krój i de-
koracje są już bardzo dowolne. Zadaniem oryginalnych 
strojów jest przede wszystkim zwrócenie uwagi turystów. 
Przybywający do Mopti Europejczyk, widząc osobę, której 
ubranie odpowiada jego stereotypowemu wyobrażeniu 
o stroju afrykańskim, widzi w niej przedstawiciela trady-
cyjnej kultury i chce wraz z nią wyruszyć w egzotyczną po-
dróż do kraju Dogonów.

RZEMIOSŁO: TKACTWO  |  CRAFTSMANSHIP: WEAVING1.1 DOGONOWIE
THE DOGON
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The collection’s subject matter is directly linked with the problem 
of its range. The collection presents a multilayered character of the 
topic but also extends it by adding indirectly related content. And so 
the information about the weaving process is presented by collections 
of items related to cotton’s processing, spinning and dying but also by 
items and commentaries on production of costumes and symbolism of 
its patterns.  

The collection, using items gathered in a considered and methodi-
cal way, records all of the stages which can be identified in a broadly 
defined process of fabrics and costumes production.

This kind of topic’s understanding enables further, spectral presen-
tation in the museum exhibition. A well designed museum’s collection 
enables full representation of a process, and not only one of its aspects.

Designing of a collection sometimes begins with an accidentally 
obtained item. Its growth is not always coordinated and planned. It is 
never known what can be purchased in the field, what items will ap-
pear on the collector’s way. The complete loom was purchased from 
the Kurumba people during the “Atacora-Lurum 2001” expedition. Not 
only its elements but also workshops from other cultural areas were 
purchased during further expeditions. However, it is worth mention-
ing that the first one is still running. It was started and functions as 
the only working African loom in Poland.

Tematyka kolekcji wiąże się bezpośrednio z problemem jej zakresu. 
Kolekcja odzwierciedla wielopłaszczyznowość tematu, ale również roz-
budowuje go, dołączając treści związane z nim pośrednio. I tak informa-
cji o procesie tkackim służą zbiory przedmiotów związanych z obróbką, 
przędzeniem i farbowaniem bawełny, ale również obiekty i komentarze 
mówiące o produkcji strojów oraz symbolice zdobiących je wzorów. 

Kolekcja za pomocą obiektów gromadzonych w sposób przemyślany 
i metodyczny rejestruje wszystkie etapy, jakie można zidentyfikować 
w szeroko pojętym procesie wytwarzania tkanin i strojów.

Takie rozumienie tematu umożliwia późniejsze pełne jego zaprezen-
towanie na ekspozycji muzealnej. Dobrze zbudowana kolekcja muzeal-
na umożliwia kompleksowe zobrazowanie całości procesu, a nie tylko 
jego jednego  aspektu.

Budowa kolekcji rozpoczyna się czasami od przypadkowo pozyska-
nego obiektu. Jej rozbudowa nie zawsze przebiega w sposób skoordy-
nowany i zaplanowany. Nigdy też nie wiadomo, co będzie można nabyć 
w terenie, jakie obiekty pojawią się na drodze kolekcjonera. Kompletny 
warsztat tkacki nabyto  u Kurumbów w trakcie wyprawy „Atacora – Lu-
rum 2001”. W trakcie późniejszych wypraw nabywano nie tylko jego ele-
menty, ale również warsztaty z innych obszarów kulturowych. Warto 
jednak zaznaczyć, że ten pierwszy jest nadal sprawny. Został urucho-
miony i funkcjonuje jako jedyny w Polsce czynny warsztat tkacki pocho-
dzący z Afryki.
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The Dogon collection is complemented by items attrib-
uted to its neighboring cultures. In this way the mutual cul-
tural influences, as well as the migration of topic and mo-
tives are recorded.

The objects of the collection are items that are very 
often out of cultural context - purchased in artisans, not 
rarely beyond the proper cultural area. This way an element 
of chi-wara mask mounted on a headdress may become 
a sculpture in the round- the work of art. 

Kolekcję dogońską uzupełniają obiekty wytworzone przez 
kultury sąsiadujące. W ten sposób rejestruje się wzajemne 
wpływy kulturowe oraz migrację tematów i motywów.

Przedmiotem kolekcjonerskim są obiekty bardzo często 
wyjęte z kontekstu kulturowego – zakupione w artisanach, 
zdarza się, że poza obszarem właściwym kulturowo. W ten 
sposób element maski chi-wara mocowany do nakrycia gło-
wy może się stać pełnoplastyczną rzeźbą – dziełem sztuki. 

1.2 BAMANA
THE BAMANA PEOPLE
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Different techniques of obtaining objects are used 
in the process of collecting. Their diversity very often 
determines the range of data which is acquired by the 
collection’s owner - the collector. 

Until 2008, the non-European collection contained 
only elements of chi-wara. The lack of possibility to 
obtain a full mask in the field became the reason for 
the collector’s “provocation”. During the “Ségou 2008” 
expedition, two full masks were ordered from a local 
dealer. The effect was surprising, because one could 
have reservations about the reproduction faithfulness 
of their form and compliance with historical icono-
graphic. On the other hand, items became a source of 
information about how knowledge on this cultural item 
functions beyond its proper cultural context.

Pictures - antiquarian Modibo Diarra presents the way 

of putting on a mask.

W procesie kolekcjonowania stosuje się różne tech-
niki pozyskiwania obiektów. Ich różnorodność często 
decyduje o zakresie informacji, jakie właściciel kolekcji 
– kolekcjoner – otrzymuje. 

Do roku 2008 kolekcja pozaeuropejska zawierała 
jedynie elementy chi-wary. Brak możliwości pozyska-
nia kompletnej maski w terenie stał się źródłem „pro-
wokacji” kolekcjonerskiej. W trakcie wyprawy „Ségou 
2008” zamówiono u lokalnego handlarza dwie kom-
pletne maski. Efekt zamówienia zaskoczył, można było 
bowiem mieć zastrzeżenia co do wierności odtworzenia 
ich formy i zgodności z ikonografią historyczną. Z dru-
giej strony obiekty stały się źródłem informacji o tym, 
jak wiedza o tym elemencie kultury funkcjonuje poza 
jego właściwym kontekstem kulturowym.

Na zdjęciach – antykwariusz Modibo Diarra prezen-
tuje sposób zakładania maski.
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1.3 TUAREGOWIE
THE TUAREG

Collecting items must account for some element of 
randomness because collections are composed from ele-
ments which do not create a representative set but are so 
interesting, beautiful and intriguing that they are worth 
winning. Their character changes with time and becomes 
an element of a broader, consistent collection worth further 
notice or it still remains on the sidelines of the collection.

Kolekcjonowanie zbiorów musi uwzględniać pewien ele-
ment przypadkowości, do kolekcji trafiają bowiem obiekty, 
które nie tworzą reprezentatywnego zespołu, ale są na tyle 
ciekawe, piękne, intrygujące, że aż warte pozyskania. Z cza-
sem ich charakter ulega zmianie i albo stają się elementem 
większego, spójnego zbioru, wartym dalszej uwagi, albo po-
zostają na marginesie kolekcji.
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The collection consisting of the Tuareg items is not 
representative enough to constitute an individual col-
lection which may become a basis for the exhibition’s 
vision. However, this collection supplemented by a de-
posit enabled the creation of an element of “The Rain 
People” exhibition which was presented in relation to 
Earth Day celebrations in the Coal Mining Museum 
in Zabrze for the first time.

Zbiór obiektów tuareskich nie jest na tyle reprezen-
tatywny, aby stanowić samodzielną kolekcję, na której 
podstawie można budować wizję ekspozycyjną. Uzu-
pełniony depozytem pozwolił jednak na kreację ele-
mentu wystawy „Ludzie deszczu”, którą po raz pierw-
szy zaprezentowano  w związku z obchodami Dnia 
Ziemi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
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BURKINA FASO
BURKINA FASO
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2.1 OBSZAR BADAWCZY  |  RESEARCH AREAKURUMBOWIE
THE KURUMBA

The area of the most frequent researches is located 
in the so-called “Niger Bend” in the Republic of Mali 
and the People’s Democratic Republic of Burkina Faso 
(former Upper Wolta). It is a rather vast land with 
the surface area of 450 by 200 kilometers. The land 
of the Kurumba is  far less geographically diversified 
then the land of the  Dogons. The  dominant feature 
of the landscape is the plain (300-330 meters above 
sea level) with sparse hills reaching 400-520 meters 
above the sea level. 

The Kurumba valley consists of a few districts, 
sometimes located a few kilometers from each other. 
Independent villages are created when the distance 
becomes an  obstacle in the shared functioning of 
the local community. Almost every old village has its 
chiefs - Ayo - and if the village does not have its own 
chief it comes under the chief of a neighboring village.

Teren, na którym najczęściej prowadzone są bada-
nia, leży w tzw. łuku Nigru w Republice Mali i Burkina 
Faso (dawniej Górna Wolta). Jest to obszar dość rozle-
gły, o powierzchni 450 na 200 km. Kraj Kurumbów jest 
o wiele mniej zróżnicowany geograficznie niż kraj Do-
gonów. Dominuje tu leżąca na wysokości 300–330 m 
n.p.m. równina, z rzadka urozmaicona wzniesieniami, 
sięgającymi 400–520 m n.p.m. 

Wioskę Kurumbów tworzy kilka dzielnic, czasem 
oddalonych od siebie o kilka kilometrów. Kiedy odle-
głość staje się przeszkodą we wspólnym funkcjono-
waniu wspólnoty lokalnej, powstają wioski niezależne 
od  siebie. Prawie każda stara osada ma swoich wo-
dzów – Ayo, a jeśli jakaś wioska ich nie posiada, to jed-
nostka podlega szefowi wioski sąsiedniej.



222

2.1

A figurine found in the area of Giemdole. 
According to the seller it was a part of kanaay 
dan, that is a home altar, coming from a de-
stroyed homestead.

The item was purchased for the Division 
of Non-European Cultures of the Municipal 
Museum collection during the scientific-re-
search expedition “Pelayo 2007”.

Figurka znaleziona w okolicy Giemdole. 
W opinii sprzedawcy stanowiła ona część ka-
naay dan, czyli ołtarza domowego pochodzą-
cego ze zniszczonej zagrody.

Obiekt zakupiono do zbiorów Działu Kul-
tur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego 
podczas wyprawy naukowo-badawczej „Pe-
layo 2007”.

KURUMBOWIE
THE KURUMBA
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2.1

Kolekcja muzealna pozwala obserwować dychotomiczność sztuki 
Kurumbów, która zamyka się z jednej strony w swoistym renesansie 
dawnej plastyki obrzędowej, zainteresowaniu powrotem do odrodzenia 
jej funkcjonalno-społecznej funkcji, z drugiej zaś – w narodzinach nowej 
sztuki Kurumbów jako zjawiska wynikającego z zupełnie nowych po-
trzeb społecznych. Jak podaje jeden z informatorów, w dalszym ciągu 
żyją ludzie chroniący tradycję, wciąż „mamy naszą kulturę, która funk-
cjonuje”. Jednak równolegle działa lokalny rynek sztuki, a maski i  rzeź-
by są przygotowywane z myślą o sprzedaży. W wywiadach pojawia się 
określenie „kolekcjoner” wskazujące na wykształcenie się lokalnej grupy 
handlarzy, która skupuje zarówno „stare” artefakty, jak obiekty nowe, 
wytworzone stricte na potrzeby współczesnego rynku sztuki.

The museum’s collection allows one to observe the Kurumba art 
dichotomy which sums up, in the peculiar renaissance of the old ritual 
art, an interest in return to the rebirth of its functional and social func-
tion, and on the other hand, in the birth of new Kurumba art as a phe-
nomenon arising from completely new social needs. According to one 
of the informants, there are still people who protect tradition - “we 
have our culture which still continues to function”. However, the   lo-
cal art market operates simultaneously and masks and sculptures are 
made for sale. The term “collector” appears in interviews indicating 
creation of a local group of merchants who purchase “old” artifacts, 
as well as the new ones manufactured strictly for the purpose of 
the modern art market.

Items gathered under a given collection describe the historical reality, 
as well as its modern interpretation. The collection becomes a source 
of research questions and doubts not only of a general nature, but also 
at the level of specific studies. However, the collection’s items become 
an impulse for discussion on ethnology and cultural anthropology prob-
lems, as well as concerning other liberal arts.

Discovery of African art by Europe at the beginning of the 20th cen-
tury did not significantly influence the perception of masks and sculp-
tures by the communities functioning in traditional structures. The word 
“art”, which is foreign to the local Western African languages, did not 
have and still does not have a precisely determined semantic field. What 
is more, the European connotation, which identifies a creator of an art 
with an artist, cannot be reflected in traditional Africa. Only the changes 
which occur under the influence of the ethnic handicraft trade develop-
ment, in principle related to the development of tourism, caused impor-
tant changes in the consciousness of local manufacturers.

Classic Kurumba art which used to constitute a coherent and closed 
system gained the status of one of the historical cultural contents be-
cause of everyday life Islamization. Its signs are preserved only frag-
mentarily in the form of grave steles, pillars supporting shelters or few 
examples of figural sculpture.

Gromadzone w ramach kolekcji obiekty opisują zarówno rzeczywi-
stość historyczną, jak i jej współczesną interpretację. Kolekcja staje się 
źródłem pytań i wątpliwości badawczych nie tylko natury ogólnej, ale 
również na poziomie studiów szczegółowych. Obiekty kolekcji stają się 
natomiast impulsem do rozważań tak nad zagadnieniami z zakresu et-
nologii i antropologii kulturowej, jak innych nauk humanistycznych.

Odkrycie przez Europę sztuki afrykańskiej, co miało miejsce na po-
czątku XX w., nie wpłynęło znacząco na postrzeganie funkcji masek lub 
rzeźb przez społeczności funkcjonujące w ramach struktur tradycyjnych. 
Obce lokalnym językom Afryki Zachodniej słowo „sztuka” nie miało 
i  w dalszym ciągu nie ma precyzyjnie wskazanego pola semantycznego. 
Ponadto europejska konotacja, utożsamiająca twórcę sztuki z artystą, 
na gruncie afrykańskiej tradycji nie znajduje  odzwierciedlenia. Dopiero 
zmiany zachodzące pod wpływem rozwoju handlu etnicznym rękodzie-
łem, w sposób zasadniczy powiązanego z rozwojem ruchu turystyczne-
go, spowodowały istotne zmiany w świadomości lokalnych wytwórców.

Klasyczna sztuka Kurumbów, stanowiąc niegdyś zwarty i zamknię-
ty system, uzyskała pod wpływem islamizacji życia codziennego status 
jednej z historycznych treści kulturowych. Jej przejawy zachowały się je-
dynie w formie szczątkowej, pod postacią nagrobnych stel, słupów pod-
trzymujących wiaty czy nielicznych przykładów rzeźby figuralnej.

76. 77. 78.
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The museum’s collection and its 
field context allows one to conduct 
interdisciplinary research.

Methodological conflicts, between 
ethnologists and historians, deriving 
from the way of researching tradi-
tional African art serve the develop-
ment of research and improvement, 
mutual complementation of the re-
search technique. The fact that art 
historians adopted some elements 
of ethnological methodology shows 
that this adoption results in cre-
ation of a  completely new research 
perspective. It not only allows for 
the  verification of the knowledge 
built so far, but also its development 
through complexity of research.

Kolekcja muzealna i jej terenowy 
kontekst pozwalają na prowadzenie 
interdyscyplinarnych badań.

Metodologiczne spory pomiędzy 
etnologami a historykami sztuki 
wynikające ze sposobu badania tra-
dycyjnej sztuki afrykańskiej służą 
rozwojowi badań i doskonaleniu, 
wzajemnemu uzupełnianiu warsz-
tatu badawczego. Przejęcie przez hi-
storyków sztuki pewnych elementów 
metodologii etnologicznej powoduje 
powstanie zupełnie nowej perspek-
tywy badawczej. Ta zaś pozwala nie 
tylko na weryfikację dotychczas zbu-
dowanej wiedzy, ale również na jej 
rozwój poprzez wielowątkowość aktu 
badawczego.
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2.1 PRZEDMIOTY UŻYTKU CODZIENNEGO: NACZYNIA Z TYKWY 
EVERYDAY ARTICLES: CALABASH VESSELS

The everyday articles collection consists of sub-collections of 
items which are grouped according to the material of which they are 
made. In this context the function and purpose of the object is not 
as important.

Dried calabash is used by most African cultures for production of 
vessels and containers and as an intermediate product in production 
of musical instruments, such as a balafon (xylophone), lute, guitar, 
drum, musical bow or rattle. 

A calabash fruit may be formed during growth by putting it into 
the vessel of a given shape or tying it with a string in the proper 
place. In some cases, e.g. in the case of rattles, also the dried cala-
bash seeds are used by putting them once again into previously hol-
lowed out and dried fruit in order to get the desired sound effect.                                                                           

Elementami kolekcji przedmiotów codziennego użytku są zbiory 
obiektów, które łączy materiał, z jakiego zostały wykonane. W tym 
kontekście funkcja i przeznaczenie obiektu schodzą na plan dalszy.

Suszona tykwa jest używana przez większość kultur Afryki 
do wyrobu naczyń i pojemników oraz jako półprodukt do wyrobu in-
strumentów muzycznych, takich jak np. balafon (ksylofon), lutnia, 
gitara, bęben, łuk muzyczny czy chociażby grzechotka. 

Owoc tykwy można formować w trakcie wzrostu poprzez włoże-
nie go do naczynia o określonym kształcie lub przewiązanie w odpo-
wiednim miejscu sznurkiem. Czasami, np. w przypadku grzechotek, 
wykorzystuje się również wysuszone pestki tykwy, wkładając je po-
wtórnie do wnętrza już wydrążonego i wysuszonego owocu w celu 
uzyskania efektu dźwiękowego. 

KURUMBOWIE
THE KURUMBA
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Najczęściej spotykaną formą naczynia jest półkolista misa po-
wstała po przepołowieniu okrągłej kalebasy (tykwy). Inne naczynia 
przyjmują, zależnie od kształtu owocu, formę jajowatą, wrzecio-
nowatą, butelkowatą, gruszkowatą bądź okrągłą. Naczynia z ty-
kwy najczęściej służą jako pojemniki na ziarno, czerpaki do ziarna 
i wody, pojemniki do przechowywania tłuszczu roślinnego, butelki 
na wodę i mleko. W połówkach dużej kalebasy przechowuje się za-
zwyczaj mniejsze sprzęty kuchenne. Z przeciętych wzdłużnie ma-
łych gruszkowatych owoców tykwy wykonuje się łyżki i czerpaki 
z uchwytem. Z małych kulistych owoców powstają tabakierki. 

Powierzchnię kalebasy zdobi się rytem, w którego nacięcia 
wciera się niekiedy ciemny barwnik. Spotyka się również naczynia 
malowane zewnętrznie barwnikami roślinnymi lub, jak w przypad-
ku wyrobów pamiątkarskich, farbą olejną. Wzory na powierzch-
ni kalebasy można również wypalać. Pojemniki z tykwy często 
umieszcza się w skórzanym obszyciu lub rzemiennym nosidle. Po-
tłuczone fragmenty kalebasy wykorzystuje się jako gładziki przy 
wyrobie naczyń ceramicznych, a nacinane na krawędzi fragmenty 
skorupy – jako drapaki i narzędzia do zdobienia garnków. 

The collection is supplemented by calabash processing tools. 
Not only the traditional tools but also these produced through 
recycling were obtained for the collection. 

Kolekcję uzupełniają narzędzia do obróbki tykwy. Pozyskano 
do niej nie tylko narzędzia tradycyjne, ale również te, które 
powstały na drodze recyklingu. 

The most common form of a vessel is a semicircular bowl cre-
ated by splitting a circular kalebasa (calabash) in half. Other ves-
sels have an oval, spindle-like, bottle-like, pear-like or round shape 
depending on the fruit shape. The calabash vessels usually serve 
as containers for grain, grain and water scoops, vegetable fat con-
tainers, bottles for water and milk. Smaller kitchen utensils are 
usually stored in the halves of bigger kalebasa. Spoons and scoops 
with handles are made from small pear-shaped calabash fruits cut 
lengthwise. Snuffboxes are made from small round fruits. 

The surface of kalebasa is decorated with an engraving. Some-
times dark dye is rubbed into the engraving. Vessels with the outer 
surface painted with a plant dye or oil paint, as in the case of sou-
venir articles, can also be encountered. Patterns on the surface of 
kalebasa can also be burnt. 

Containers made of calabash are often placed in a leather cover 
or yoke. Broken pieces of kalebasa are used for smoothing during 
ceramics production and fragments of a shell cut on the edges as 
brushes and tools for pot decoration. 
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2.2

Collecting items as a part of an eth-
nographic collection is traditionally 
associated with their “regional origi-
nality”. Upon resignation of such a prin-
cipled imperative the collection gains 
an unexpectedly surprising shape. 

The antiquarian market in explored 
areas has evolved dynamically due to 
tourist movement. Such a develop-
ment presents the opportunity to ac-
quire items of limited connection with 
their iconographic source, presenting 
an interpretation of the source form 
which technically is modified and ad-
justed to the aesthetic needs of tour-
ists who purchase them.

Gromadzenie obiektów w ramach 
kolekcji etnograficznej wiąże się tra-
dycyjnie z odpowiedzialnością za ich 
„terenową oryginalność”. W przypadku 
rezygnacji z tak istotnego imperatywu 
kolekcja przybiera zupełnie zaskakujący 
kształt. 

Rynek antykwaryczny funkcjonują-
cy na terenach eksplorowanych rośnie 
dynamicznie pod wpływem ruchu tury-
stycznego. Efektem tego rozwoju jest 
możliwość nabywania obiektów, które 
ze swoim źródłem ikonograficznym 
mają ograniczone pokrewieństwo, sta-
nowią natomiast interpretację formy 
źródłowej, która  jest zasadniczo zmo-
dyfikowana i dostosowana do potrzeb 
estetyki nabywających je turystów.
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The Mossi ceramic collection has been expanded with the items 
from the neighboring ethnic group - the Lobi. The gathered photo-
graphic field documentation shall be the future base for the exposition 
script dedicated to this masterpiece.

Kolekcja ceramiki Mossi została rozbudowana o obiekty sąsiadującej 
grupy etnicznej Lobi. Zgromadzona terenowa dokumentacja fotogra-
ficzna stanowić będzie natomiast w przyszłości bazę scenariusza eks-
pozycji poświęconej temu rękodziełu.

98.



Museum items presented in the collections are acquired 
not only through in situ shopping during research expe-
ditions but also through shopping in this country. Nuna 
masks were purchased from the organizers of Wrocław 
Brave Festival in 2010.  

(refer to the text of this publication, L. Buchalik, Non-European Collection 
in Żory, p. 175)

Potential buyers were interested in buying only wooden, 
facial parts and the costume’s fibers were an inconvenient 
additions. For the museum collection this offer was perfect 
- masks were purchased in one piece.

Obiekty do kolekcji muzealnych są pozyskiwane poprzez 
zakupy dokonywane nie tylko in situ – w trakcie wypraw 
naukowo-badawczych, ale również w kraju. W przypadku 
masek Nuna zakupu dokonano od organizatorów Brave Fe-
stival we Wrocławiu w roku 2010 

(zob. tekst w niniejszym wydawnictwie: L. Buchalik, Kolekcja pozaeuro-

pejska w Żorach, s. 175).

Potencjalni kupujący byli zainteresowani zakupem jedy-
nie drewnianych części twarzowych, włókna strojów były 
dla nich kłopotliwym dodatkiem. Z punktu widzenia kolek-
cji muzealnej oferta była doskonała – maski zostały zaku-
pione w całości.

The non-European collection is 
monitored constantly for the  sub-
stantive analysis of the gathered 
resources. The aim to create a  col-
lection that stands out among 
the other Polish ethnographic, 
non-European collections is one of 
the factors influencing the Muse-
um’s collectible politics. This way 
the  decision to expand the ceram-
ic collection has been made. 

Vessels that so far have been 
treated more like the components 
of yard equipment, the elements 
of the collection which describe 
everyday life, due to their attrac-
tive design started to function as 
a separate sub-collection. 

Kolekcja pozaeuropejska jest 
nieustannie monitorowana pod 
kątem merytorycznej analizy gro-
madzonego zasobu. Dążenie do 
stworzenia kolekcji wyróżniającej 
się na tle innych polskich etnogra-
ficznych zbiorów pozaeuropejskich 
jest jednym z czynników wpływa-
jących na politykę kolekcjonerską 
muzeum. W ten sposób podjęto  
decyzję o rozbudowie kolekcji ce-
ramiki. 

Naczynia, które do tej pory trak-
towane były raczej jako kompo-
nent wyposażenia zagrody, czyli 
element kolekcji opisującej życie 
codzienne, zaczęły funkcjonować 
ze względu na swoje walory este-
tyczne jako odrębna subkolekcja. 

NUNA
THE NUNA
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The item was purchased for the collection 
in the field, during the scientific-research expedition 
“Tamberma 2012”. 

The figurine is very worn, multiple cavities, 
scratches and desalinization are visible on the sur-
face of the wood which indicates its intensive use.

The doll-soul belonged to the informer Jean Bamo-
go’s daughter and was purchased from him. Accord-
ing to the information obtained from the  owner  
the figurine was made by a smith-sculptor. 

Such dolls were strongly rooted in the local tra-
dition and had an educational function. A girl that 
the doll was made for was supposed to take care of 
her, just like of a real baby. 

Obiekt zakupiono w terenie podczas wyprawy 
naukowo-badawczej „Tamberma 2012”. 

Figurka jest bardzo zniszczona, na powierzchni 
drewna widać liczne ubytki, otarcia i wysolenia, co 
wskazuje na jej intensywne użytkowanie.

Lalka-dusza należała do córki informatora Je-
ana Bamogo i została od niego zakupiona. Figurka, 
zgodnie z informacją pozyskaną od właściciela, zo-
stała wykonana przez kowala-rzeźbiarza. 

Lalki takie były silnie zakorzenione w miejscowej 
tradycji i pełniły funkcję edukacyjną. Dziewczynka, 
dla której została wykonana, miała ją otaczać opie-
ką, tak jak prawdziwe dziecko. 

2.4 MOSSI
THE MOSSI
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The collection may also combine elements according to 
technological similarities. The African decorative metal-
work collection is a collection of items which create a group 
of different representations coming from various African 
lands. They share a common material and a manufacturing 
technique. However, the main core of a collection is a group 
of sculptures ascribed to the Mossi.

The lost-wax casting technique is a method of casting 
where a prototype is created. The prototype is covered with 
a layer of clay which then undergoes the process of ba-
king. This is how a mold is created which is then filled with 
liquid metal which replaces wax and assumes the desired 
shape.  When the mold is broken a cast is processed. Casts 
do  not have a strictly determined material composition 
and the selection of materials is usually accidental. 

Kolekcja może też łączyć obiekty na podstawie po-
dobieństwa technologicznego. Kolekcja metaloplastyki 
afrykańskiej to zbiór obiektów tworzących konglomerat 
przedstawień z różnych terenów Afryki, których wspólnymi 
elementami są materiał i technika wytworzenia. Zasadni-
czy trzon kolekcji stanowi jednak grupa rzeźb przypisanych 
grupie etnicznej Mossi.

Technika na wosk tracony to metoda odlewu polegająca 
na wykonaniu woskowego prototypu, który jest następ-
nie oklejany warstwą gliny poddanej procesowi wypalenia. 
W ten sposób otrzymuje się formę, którą wypełnia się płyn-
nym metalem zastępującym wosk i przyjmującym żądany 
kształt. Po rozbiciu formy odlew jest poddawany obróbce 
wykończeniowej. Odlewy nie mają precyzyjnie ustalonego 
składu surowcowego, a dobór składników jest najczęściej 
przypadkowy. 

MOSSI
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The collection allows one to distinguish a few sculpture 
styles related not only to the region from which the doll 
comes from but also to skills and distinctive traits given 
by a sculptor.

All of the dolls have the same, basic cylindrical shape-
with rarely marked hands and legs, which usually refer 
to the silhouette of a woman-mother with sagging, big 
breasts.. A figure always stands on an integral base which 
is slightly bigger than the circumference  of a body. 

A characteristic feature of given  sculpture styles 
is  the  shape of a head which is usually described as as-
suming the  form of a disc placed symmetrically and verti-
cally compared to the sculpture’s axis, however this fea-
ture demonstrates some diversity.

Kolekcja pozwala wyróżnić kilka stylów rzeźbiarskich 
związanych nie tylko z rejonem, z którego pochodzi lalka, 
ale również z umiejętnościami i cechami indywidualnymi 
nadawanymi przez rzeźbiarza.

Wszystkie lalki powtarzają jednak ten sam podstawowy 
cylindryczny kształt, z rzadko zaznaczonymi rękami i noga-
mi, odwołujący się najczęściej do sylwetki kobiety-matki 
z  obwisłymi dużymi piersiami. Figura zawsze stoi na zin-
tegrowanej z nią podstawie, która jest nieco większa niż 
obwód korpusu. 

Cechą charakteryzującą poszczególne style rzeźbiarskie 
jest natomiast kształt głowy, który – chociaż jest zazwy-
czaj opisywany jako przyjmujący formę dysku ustawionego 
symetrycznie i wertykalnie do osi rzeźby – wykazuje pewne 
zróżnicowanie.
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The Municipal Museum’s collection 
is not only a reflection of researchers’ - 
employees’ interests, preliminary field 
researches or the market offer, but also 
a phenomena cause by the intensification 
of tourist movements. 

One of the permanent elements of 
the local antique markets are artistic fab-
rics which constitute a classic model of 
mixing traditional elements with a vision 
of Africa created by a tourist. The effect 
of such a mixture is periodically modified 
when it comes to color and topic which cor-
responds to present fashions and trends. 
The market offer has to be refreshed and 
enriched by new motives. The museum’s 
collection registers this dynamic which al-
lows detailed scientific research to be con-
ducted. 

The fabric presenting the “Agadez crosses”, 
ornaments which are traditionally handed over 
to the Tuareg boys when they reach full age, is 
a relatively new phenomenon on the Niger sou-
venir market. In 1980s and 1990s tourists were 
purchasing these crosses made of silver, with rel-
evant inscriptions and placed in the ornamented 
boxes with glazing. This kind of souvenir was 
quite expensive (the price was around 100 USD) 
and  a  little bit problematic in transportation. 
Batiks presenting different forms of these pen-
dants occurred in the beginning of the 21st centu-
ry.  They were a lot cheaper than the original silver 
pieces and they were easy to pack to a backpack. 
A new product which had never been present 
in  the traditional culture was created. A  certain 
kind of “an ethnic fiction” was created. It sold 
well in places visited by tourists such as the Mu-
sée National Boubou-Hama in Niamey where 
the presented fabric was purchased.

Kolekcja Muzeum Miejskiego jest od-
zwierciedleniem nie tylko zainteresowań 
badaczy – pracowników, kwerendy tere-
nowej czy też oferty rynku, ale również 
zjawisk wywołanych intensyfikacją ruchu 
turystycznego. 

Jednym z elementów trwale wpisanych 
w ofertę lokalnych rynków antykwarycz-
nych są tkaniny artystyczne, które stano-
wią klasyczny wręcz wzorzec połączenia 
elementów tradycyjnych z wizją Afryki 
wykreowaną przez turystę. Efekt takiego 
melanżu jest okresowo poddawany mo-
dyfikacjom kolorystycznym i tematycz-
nym, odpowiadającym modom i trendom. 
Oferta rynku musi być odświeżana i wzbo-
gacana o nowe motywy. Kolekcja muzeal-
na rejestruje tę dynamikę, dzięki czemu 
umożliwia prowadzenie szczegółowych 
badań naukowych. 

Tkanina przedstawiająca „krzyże Agadesu”, 
ozdoby tradycyjnie przekazywane chłopcom tu-
areskim z okazji osiągnięcia przez nich dojrzało-
ści, jest na pamiątkarskim rynku Nigru stosunko-
wo nowym zjawiskiem. W latach 80. i 90. XX w. 
turyści kupowali takie krzyże wykonane ze srebra, 
opatrzone podpisami i umieszczone w ozdobnych 
przeszklonych pudełkach. Taka pamiątka była 
dość kosztowna (cena oscylowała wokół 100 dol.) 
i nieco kłopotliwa w transporcie. Na początku 
XXI w. pojawiły się batiki przedstawiające roz-
maite formy tych wisiorów. Były o  wiele tańsze 
od srebrnych oryginałów i bez trudu mieściły się 
w plecaku turysty. Powstał nowy produkt, który 
w tradycji nigdy nie istniał. Na potrzeby rynku tu-
rystycznego stworzono swego rodzaju „etniczną 
fikcję” doskonale sprzedającą się w miejscu od-
wiedzanym przez turystów, jakim jest Musée Na-
tional Boubou-Hama w Niamey, gdzie zakupiono 
prezentowaną tkaninę.

The scientific study on the artistic fabrics’ collection not only con-
sists of preparing research cards of single items, but also general 
sample cards which constitute a basis for new items’ description be-
ing an abstract of the sub-collection.

Below you can find the data from an “Artistic Fabric - bogolan” 
sample card (the data is supplemented by demonstration pictures).

Bogolan is a fabric ornamentation technique which is the essence 
of the textile industry in Western Africa. This technique is also called 
“mudcloth” and is used in a large part of Sub-Saharan Western Af-
rica, however it is strongly connected with Mali, especially with the 
Niger River.

Bogolan in the bambara language (on of languages which occurs 
in Mali; SIL International:  ISO 639-3 bam), means “made of mud”. 
It is an environmentally friendly technique of dyeing and printing 
cotton with natural dyes. It does not contain harmful chemicals be-
cause it uses dried leaves and bark of trees as dyes.

Traditionally the material is obtained through manually sewing 
narrow strips of cotton fabric which were weaved on looms in vil-
lages specializing in this technique. The strips are about 15 cm wide. 
The base material after this kind of preparation is first dyed e.g. 

red in dye obtained in ngalama tree bark cooking process or yellow 
in  a dye obtained by soaking dried leaves of this tree.

The dyed fabric is ready to be painted with mud. 
Mud comes from the Niger River and it gives the color of deep 

black as a result of the oxidation process and a chemical reaction 
with natural dyes. The dried mud is washed from the fabric leav-
ing a painting. An ornamentation motive is prepared on the fabric 
by hand or with a template. In our times the most popular tool is 
a toothbrush. Then the material is rinsed in the river and it is left 
in the sun until it dries. Depending on the method of applying mud, 
covering only given parts of a fabric or using of a negative technique, 
two basic solutions are obtained - with black background and lighter 
motives or with lighter background and with black ornaments. 

The whole process traditionally takes place on the banks of 
the  Niger River or its tributary - the Bani River.

A traditional bogolan has a picture on the symbolic subject made 
with plant dye. Contemporary paintings are very often made with 
industrial paints in order to cause the blurring of a picture during 
washing. Bogolan can also serve as a tablecloth - it is finished with 
fringe with colorful glass endings of a local production. Subjects of 
contemporary fabrics usually relate to the Bible and genre scenes so 
they are very popular among European tourists. 

Opracowanie naukowe kolekcji tkanin artystycznych polega nie 
tylko na opracowaniu kart naukowych pojedynczych obiektów-mu-
zealiów, ale również na stworzeniu ogólnych kart wzorcowych, któ-
re stanowią podstawę do opracowywania nowych nabytków, będąc 
abstraktem w zakresie subkolekcji.

Poniżej informacja z karty wzorcowej „Tkanina artystyczna – bogo-
lan” (uzupełnieniem informacji na karcie są przykładowe fotografie).

Bogolan to technika zdobienia tkanin stanowiąca kwintesencję 
włókiennictwa Afryki Zachodniej. Technika, określana również jako 
mudcloth, stosowana w dużej części subsaharyjskiej Afryki Zachod-
niej, choć szczególnie związana z Mali, a przede wszystkim z rzeką 
Niger.

Bogolan w języku bambara (jeden z języków Mali; SIL Internatio-
nal: ISO 639-3 bam), oznacza „zrobiony z błota”. Jest to przyjazna dla 
środowiska technika barwienia i drukowania bawełny naturalnymi 
barwnikami. Nie są tu stosowane szkodliwe chemikalia – jako barw-
niki wykorzystuje się suszone liście i korę drzew.

Tradycyjnie materiał uzyskuje się poprzez ręczne zszycie wąskich 
pasków bawełnianej tkaniny, tkanych na krosnach w wioskach, któ-
re się w tym dziale rzemiosła specjalizują. Paski mają szerokość ok. 
15 cm. Tak przygotowany materiał bazowy jest najpierw barwiony 
np. na czerwono w barwniku pozyskiwanym poprzez gotowanie kory 

drzewa ngalama lub na żółto w barwniku uzyskanym poprzez mo-
czenie suszonych liści tego drzewa.

Zabarwiona tkanina jest gotowa do malowania błotem. 
Błoto pochodzi z rzeki Niger i w procesie utleniania oraz reakcji 

z naturalnymi barwnikami daje kolor głębokiej czerni. Błoto po wy-
schnięciu jest wymywane z tkaniny, ale rysunek pozostaje. Motyw 
dekoracyjny z błota jest nanoszony na tkaninę „od ręki” lub za po-
mocą szablonu. Jako narzędzia współcześnie najczęściej używa się 
szczoteczki do zębów. Następnie materiał się płucze w rzece i roz-
kłada do wyschnięcia na słońcu. W zależności  od sposobu nano-
szenia błota – pokrywanie tylko określonych partii tkaniny bądź 
stosowanie techniki negatywowej – otrzymuje się dwa podstawowe 
rozwiązania: z czarnym tłem i jaśniejszymi motywami bądź z jaśniej-
szym tłem i czarnymi motywami zdobiącymi.

Cały proces tradycyjnie odbywa się na brzegach rzeki Niger lub jej 
dopływu – Bani. 

Tradycyjny bogolan posiadał rysunek wykonany barwnikami ro-
ślinnymi o tematyce symbolicznej. Współcześnie rysunki bardzo 
często wykonuje się farbami przemysłowymi, aby w czasie pra-
nia rysunek się nie rozmył. Wykończony frędzlami zakończonymi 
kolorowym szkłem lokalnej produkcji, bogolan może służyć także 
jako obrus. Współczesne tkaniny nawiązują do tematów biblijnych, 
scenek rodzajowych, są więc chętnie kupowane przez europejskich 
turystów.
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The non-European collection also registers local technical solu-
tions. Supplementing the casting process with different tricks gives 
an opportunity to enrich the product with various color motives. 
In some cases the method applied facilitates the dating of a cast. 
Sometimes, also, the stylistics of the representation or the topic it-
self may be helpful. 

The collection contains a wide spectrum of subjects - from these 
related to the everyday life to the new ones, related to the reception 
of external influences, e.g. religious ones.

Kolekcja pozaeuropejska rejestruje także lokalne rozwiązania 
technologiczne. Uzupełnienie procesu odlewniczego różnymi „tri-
kami” daje możliwość wzbogacenia produktu o różnorodne efekty 
kolorystyczne. Zastosowane rozwiązania ułatwiają czasem datowa-
nie odlewu. Podobnie pomocna mogą być w tym względzie również 
stylistyka przedstawienia bądź sam temat. 

Kolekcja ukazuje spektrum tematów – od związanych z życiem 
codziennym po nowe, ukazujące recepcję wpływów zewnętrznych, 
np. religijnych.

117. 118. 119. 120.
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2.5
BOBO

THE BOBO

Kolekcjonowanie jako proces jest obarczone ryzykiem 
pomyłki, fałszywej atrybucji czy datacji. Kolekcjoner musi 
mieć świadomość częstego kontaktu z „etniczną fikcją”, 
która najczęściej ma bez wątpienia podłoże ekonomiczne. 
Elementy te należy uwzględnić, mając jednak świadomość, 
że pojęcia kopii i oryginału czy naśladownictwa to pojęcia 
pierwotnie obce językom Afryki. 

W przypadku pojęcia „fetysza” sam temat powoduje 
znaczne komplikacje kolekcjonerskie. Ex definitione fety-
szem może być wszystko, a ostateczna funkcja obiektu 
zależy od wyobraźni, potrzeby lub motywacji (bądź wszyst-
kich tych czynników łącznie) wytwórcy czy sprzedawcy.

Collecting as a process is burdened with the risk of mis-
take, false attribution or date. The collector must be aware 
of frequent contact with “ethnic fiction” which, without any 
doubt, is purely economically motivated. These elements 
should be taken into consideration but being conscious of 
the fact that the notion of copy and original naturally does 
not exist in African languages. 

In case of “fetishes” the topic itself causes significant 
collector’s complications. Ex definitione - anything may be 
a fetish, the final function of an item depends on the manu-
facturer’s or seller’s imagination, need or motivation (or all 
these factors together).

The essential element of the collection are intermediate 
products which gives information about different stages of 
the process. They also inform us about obstacles that may 
be encountered. They significantly influence the knowledge 
about technology but also about materials and tools used 
for processing.

Istotnym elementem kolekcji są półprodukty, które ob-
razują wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów procesu. 
Informują również o problemach, jakie mogą się pojawić 
w jego trakcie. Znacząco wpływają na pogłębienie wiedzy 
nie tylko na temat technologii, ale również wykorzystanych 
materiałów i narzędzi do obróbki.
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The collection of items that through their 
function are directly connected with the religious 
sphere is the smallest set in or non-European col-
lection. This could be found in  the object itself, 
in its function or in the sphere of life it belongs to. 
In everyday life an element of omen is still pres-
ent, and magic itself plays such an important role 
that the object connected with practicing magic 
are rarely met both on the on the antique market 
and for sale in the field.  

Zbiór obiektów, które poprzez swoją funkcję 
łączą się w sposób bezpośredni ze sferą religijną, 
stanowi najmniej liczny zespół w naszej kolek-
cji pozaeuropejskiej. Źródeł takiego stanu należy 
szukać przede wszystkim w samym przedmio-
cie, a mianowicie w  jego funkcji oraz sferze życia, 
do której przynależy. Element wróżby nadal funk-
cjonuje w życiu codziennym, a sama magia odgry-
wa tak znaczną rolę, że przedmioty związane z jej 
praktykowaniem są stosunkowo rzadko spotykane 
zarówno na rynku antykwarycznym, jak i   przed-
stawiane do sprzedaży w terenie. 
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3.1

Final evaluation of the collection is determined by 
the  range of designations.

From the historical point of view in case of ethnographic 
collection its identification, historical value and uniqueness 
played the main role. The quality of items was in this case 
secondary issue. 

Irreversible changes that take place in traditional cultures 
due to globalization have a significant influence on the pos-
sibilities of a collections’ expansion. Some items disappear 
in the field which gives a closed character to the sub-collec-
tion of such artefacts.

The historicity designatum starts to play a leading role 
and paradoxically the collection through its closed character 
gains value. The antiquarian market which sets its own prices 
becomes the only way to restock such collection. The prices 
become higher and higher and sometimes even prohibitive.

Ostateczną ocenę kolekcji wyznacza wiele desygnatów.
W przypadku kolekcji etnograficznej, historycznie rzecz 

traktując, zasadniczą rolę odgrywały jej identyfikacja, walor 
historyczny oraz wyjątkowość. Jakość obiektów odgrywała 
w tym przypadku rolę drugoplanową. 

Nieodwracalne zmiany, jakie zachodzą w tradycyjnych kul-
turach pod wpływem procesów globalizacji, znacząco wpły-
wają na możliwości rozbudowy tak rozumianej kolekcji. Zanik 
występowania pewnych obiektów w terenie powoduje, że 
subkolekcja takich artefaktów uzyskuje charakter zamknięty.

Desygnat historyczności zaczyna wówczas odgrywać rolę 
pierwszoplanową i paradoksalnie kolekcja poprzez zamknięcie 
zyskuje na wartości. Jedyną możliwością jej uzupełnienia staje 
się wtórny rynek antykwaryczny dyktujący ceny. Coraz wyższe, 
a czasami wręcz zaporowe.

MILITARIA  |  MILITARY

The Somba are quite a diverse ethnic group which inhabit 
the Atakora Massif (Benin, Togo). They are mainly engaged 
in agriculture; hunting and gathering complement their econ-
omy. The Somba are an Acephalous society, which means that 
the do not have any permanent authority structure. The au-
thority is limited to the complex (huge) family, yard called tata 
somba. These are structures of a defensive character, typical 
for that people, at present called “castles”.

The origin of Somba ethnonym is not quite clear. Some sci-
entists claim that it indicates bush people, others that it indi-
cates “the one that walks naked”. At present the term Somba 
is considered to be insulting and more often in the literature 
Somba who inhabit north Benin and Tamberma are defined by 
the term Betamaribe which refers to peoples living in the areas 
adjacent to Togo.

Sombowie są dość zróżnicowaną grupą etniczną zamiesz-
kującą masyw Atakora (Benin, Togo). Zajmują się głównie rol-
nictwem, a myślistwo i zbieractwo stanowiły uzupełnienie ich 
gospodarki. Są społeczeństwem acefalicznym, czyli nieposia-
dającym stałych struktur władzy. Nie wykracza ona poza złożo-
ną (wielką) rodzinę, zagrodę zwaną tata somba. Są to budowle 
typowe dla tego ludu, posiadające charakter obronny, a współ-
cześnie zwane zamkami.

Pochodzenie etnonimu Somba nie jest do końca jasne. Jedni 
naukowcy twierdzą, że oznacza ono ludzi z buszu, inni – „tego, 
który chodzi nago”. Współcześnie określenie Somba jest uzna-
wane za obraźliwe i coraz częściej w literaturze pojawia się ter-
min Betamaribe na określenie Sombów zamieszkujących pół-
nocną część Beninu oraz Tamberma, odnoszące się do ludności 
zamieszkującej przyległe tereny w Togo.

SOMBA
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Przykładem kolekcji prawie zamkniętej jest zbiór broni tradycyjnej. 
Redukcja podstawowej funkcji militariów jako przedmiotów użytko-
wych stosowanych w życiu codziennym spowodowała ich marginalizację, 
a przez to znaczne ograniczenie dostępności. Choć zaznaczyć trzeba, że 
nie jest to prawidłowość dotycząca całej Afryki. Przeczy tej teorii chociaż-
by przykład pochodzącego z terenu Ugandy miotacza (w  zbiorach mu-
zeum), który w swej tradycyjnej formie jest wykorzystywany do dziś.

Dobrym przykładem kolekcji o takich walorach jest zbiór militariów 
grupy etnicznej Somba. Składają się na nią tarcze, siekierki, bicze, noże 
do pojedynków, kołczany ze strzałami oraz wyjątkowe nakrycie głowy 
w postaci plecionki wykonanej z suszonej trawy, a stanowiącej tereno-
wy unikat.

An example of a nearly closed collection is the set of traditional 
weapon. Because of the fact that military objects are no longer used 
in everyday life they have been marginalized and their availability re-
duced. However, it should be emphasized that this does not apply to 
the whole of Africa. This theory is denied by the example of atlatl 
(thrower) from Uganda, which in its traditional form is used even to-
day.

A good example of a collection with such qualities is a military set 
from Somba ethic group. It contains shields, hatchets, whips, combat 
knives, quiver with arrows and unique headgear in the form of braid 
made of dried grass, which is rarity in the field.  

128.
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3.2

The collection of artistic fabrics is completed with the subcollec-
tion of applications of the Fon ethnic group. 

This technology was developed in the Kingdom of Dahomey 
(at present the west part of Benin) in the period from 1600 to 1900. 
Each emperor had a verbal-iconographic symbolism assigned, which 
adorned decorative draperies, flags, umbrellas, buildings and other 
elements highlighting the crown. In time the art of royal application 
became a commonly available craft. Non-traditional motives such as 
the map of Africa, the figures of animals or genre scenes were intro-
duced to the collection of topics.

Kolekcję tkaniny artystycznej uzupełnia subkolekcja aplikacji gru-
py etnicznej Fon. 

Technika ta została rozwinięta na terenie królestwa Dahomej 
(obecnie zachodnia część Beninu) w okresie od 1600 do 1900 r. Każ-
demu z władców przypisana była symbolika słowno-ikonograficzna, 
która zdobiła dekoracyjne draperie, flagi, parasole, budynki i inne ele-
menty podkreślające władzę królewską. Z czasem sztuka królewskiej 
aplikacji stała się powszechnie dostępnym rzemiosłem. Do zbioru te-
matów wprowadzono nietradycyjne motywy, takie jak mapa Afryki, 
postaci zwierząt czy scenki rodzajowe.

FON
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The process of collecting is 
on  the  one hand established 
by museum’s collecting policy, 
and  on  the  other is burdened by 
the  great dose of randomness 
of market offers. It is dynamic 
and sometimes even surprising with 
its effects. Topic or motive collect-
ing usually starts with the collector’s 
impulse. An object draws attention 
with its uniqueness; it can be its 
beauty, ugliness or unusual form. 
This happens in the case of collect-
ing masks. The collection acquires 
subsequent examples of local vari-
ants, which often reflect the differ-
ences between the people of neigh-
boring villages. 

Proces kolekcjonowania jest wy-
znaczony z jednej strony poprzez 
politykę kolekcjonerską muzeum, 
z drugiej zaś obarczony wielką dozą 
przypadkowości ofert rynkowych. 
Jest procesem dynamicznym i cza-
sami wręcz zaskakuje efektami. Ko-
lekcjonowanie motywu bądź tematu 
zaczyna się z reguły od impulsu ko-
lekcjonera. Jakiś przedmiot zwraca 
uwagę swoją wyjątkowością, przy 
czym może być to piękno, brzydota 
czy też niespotykana forma. Tak też 
się dzieje w przypadku kolekcjono-
wania masek. Do kolekcji pozyskiwa-
ne są kolejne przykłady wariantów 
lokalnych, często odzwierciedlające 
różnice pomiędzy sąsiadującymi spo-
łecznościami wiosek. 
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A museum collection of artistic fabrics from the areas of 
West Africa is not treated as a typical and closed set. 

With regard to a remoteness of the primary market 
from an area of conducted researches and acquiring items, 
a collection of korhogo is extended in a rather acciden-
tal manner. Therefore, continuous controls are required, 
analyses and denotations, to what degree it should be ex-
tended. A  source for acquiring are both direct purchases, 
and the secondary antique market.

Muzealna kolekcja tkanin artystycznych z terenów Afry-
ki Zachodniej nie jest traktowana jako zbiór typowy i za-
mknięty. 

Z uwagi na oddalenie rynku pierwotnego od obszaru pro-
wadzonych badań i pozyskiwania obiektów zbiór korhogo 
jest rozbudowywany w sposób dość przypadkowy. Wymaga 
przez to stałych kontroli, analiz i dookreśleń, w jakim za-
kresie powinna iść jego rozbudowa. Źródłem pozyskiwania 
są zarówno zakupy bezpośrednie, jak i wtórny rynek anty-
kwaryczny.

TKANINA ARTYSTYCZNA: KORHOGO  |  ARTISTIC FABRICS: KORHOGO
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Gathering precise solutions connected with the specific ethnic 
group sometimes goes beyond the area of inhabitance because 
of mask popularity and its omnipresence on the local antiquar-
ian markets. This way in the antiquarian centers such as Douala 
in Cameroon one can buy masks from the interior of West Africa, 
coasts of the Gulf of Guinea or Central Africa.

A good museum collection is a scientifically developed collection. 
The provenance of the item, its rarity, quality of workmanship and other 
collector’s designatum are of no significance. Even a “poor” item gains 
its value through scientific elaboration and applied comparative analysis.

The description from the scientific sheet is presented below:
Firespitter mask, Senufo ethnic group bought beyond its area of 

origin in artisan in Ouagadougou (North Ivory Coast, South Mali, West 
Burkina Faso)

A helmet type mask with zoomorphic elements. A symmetrical form – 
repeating a motif, based on a mirror reflection. A hybrid form which joins 
elements of a crocodile muzzle with two rows of triangle teeth (a num-
ber of teeth in the muzzles is various – respectively 4 and 5 in a row), 
and tusks and warthog ears. The mask has crowing touch in a form of 
a chameleon – the only element which is not a subject of the reflec-
tion symmetry. The bulging eyes, slightly almond-shaped crowned with 
convex, cylindrical, semi-circle eyebrows which come into a form of a 
nose, straight and deeply cut, finished with wide nostrils which make 
bossed ends. The mask is made of one piece of bright wood dyed to 

dark brown with polychrome using stripling technique (dots in red, 
brown and beige). Symmetric, diverted in their form, ears create 
a flat disc with a small hollow in the middle.

The Senufo horizontal masks consist generally of carved zoo-
morphic elements, such as: jaws, teeth, ears or horns. The most 
frequent is a crocodile muzzle, warthog tusks and long antelope 
or buffalo horns, but it might be as well smaller fauna representa-
tives such as chameleons, birds or snakes. A hybrid in the form of 
the mask, often with a mythical background, is supposed to im-
press and threaten. These masks are usually used during rituals 
associated with soil cultivation, an initiation or a funeral. During 
certain rituals the mask breathes fire therefore it is frequently met 
in literature that describes it as “firespitter”.

The Senufo create a group of people bound together living in the 
northern part of the Republic of Côte d’Ivoire and southern Mali, as 
well as south-western Burkina Faso. They speak several languages, 
from which four the most important are: Palaka, Dyimini, Senari 
(the Republic of Côte d’Ivoire), Suppire (Mali) considered a branch 
of the Gur sub-family of Niger–Congo languages. Numerous sub-
groups which name themselves individually and speak various 
languages function in each group. The name Senufo is of exter-
nal origin. Therefore a “firespitter” mask is described variously as: 
kponungo, kponyungo, waniugo, wanidougou, poniogo. The name 
“firespitter” is used most commonly in literature in order to iden-
tify this particular mask. In literature one can also meet the de-
scription: “Waniugo Janus mask”.

The name kponyungo in translation means a funeral head mask 
(the name is derived from the words kpoo and nyungo and it is trans-
lated as a “head of the dead man”). It is used mainly by the Poro 
association, but also by men’s associations, often for the  needs 
of a ceremony held against wizardry. It is treated as a tribute to 
the elders of the Poro society, but also as a tool against black magic 
and evil spirits. During a funeral ceremony, a dancer dances around 
a corpse and beats on drums, which are placed on the torso of the 
dead man in order to scare off evil spirits and go to the spirit world.

The “firespitter” mask is met with two solutions of its form – 
single and Janus one. The latter is most commonly a symmetric 
form, based on a mirror reflection, although there are solutions 
with slight deviations (one chameleon at the top instead of two). 
A single mask (with one hollow) is most frequently decorated with 
buffalo horns, which do not appear in the Janus solution. A devia-
tion from the full symmetricity and a lack of a container crowning 
a substance which gives this mask power, indicates for its predes-
ignated on the antique market. 

Author of the sheet: Katarzyna Podyma

Popularność maski, jej wszechobecność na lokalnych rynkach 
antykwarycznych powodują, że gromadzenie konkretnych roz-
wiązań związanych z określoną grupą etniczną wykracza czasami 
poza obszar jej zamieszkania. W ten sposób w centrach antykwa-
rycznych, takich jak chociażby Douala w Kamerunie, można zaku-
pić maski z interioru Afryki Zachodniej, wybrzeży Zatoki Gwinej-
skiej czy Afryki Centralnej.

Dobra kolekcja muzealna to kolekcja opracowana naukowo. Nie ma 
w tym przypadku znaczenia proweniencja obiektu, jego rzadkość, jakość 
wykonania i inne desygnaty kolekcjonerskie. Nawet „słaby” obiekt na-
biera wartości poprzez naukowe opracowanie i analizę porównawczą.

Poniżej opis pochodzący z karty naukowej:
Maska zoomorficzna„ziejąca ogniem”, grupa etniczna Senufo zaku-

piona w artisanie w Wagadugu, poza właściwym obszarem pochodzenia 
(północne Wybrzeże Kości Słoniowej, południowe Mali, zachodnia Bur-
kina Faso).

Maska typu hełmowego z elementami zoomorficznymi. Forma sy-
metryczna – powtarzająca motyw, oparta na odbiciu lustrzanym. For-
ma hybrydyczna łącząca elementy pyska krokodyla z dwoma rzędami 
trójkątnych zębów (liczba zębów w paszczach różni się od siebie – od-
powiednio cztery i pięć w rzędzie) oraz kły i uszy guźca. Maskę wieńczy 
przedstawienie kameleona – jedyny element niepodlegający symetrii 
odbicia. Oczy wypukłe o migdałowatym kształcie zwieńczone wypukły-
mi wałkowatymi półokrągłymi brwiami przechodzącymi w formę nosa, 
prosto i głęboko ciętego, zakończonego szerokimi nozdrzami stanowią-

cymi guzowate zakończenia. Maska została wykonana z jednego 
kawałka jasnego drewna barwionego na kolor ciemnobrązowy oraz 
polichromowanego metodą nakrapiania (plamki w kolorach czerwo-
nym, brązowym oraz beżowym). Symetryczne, odwrócone w formie 
uszy tworzą płaski dysk z niewielkim zagłębieniem pośrodku.

Horyzontalne maski Senufo składają się zasadniczo z rzeźbio-
nych elementów zoomorficznych, takich jak szczęki, zęby, uszy czy 
rogi. Najczęściej jest to pysk krokodyla, kły guźca i długie rogi anty-
lopy czy bawołu, ale równie dobrze mogą to być mniejsi przedsta-
wiciela fauny, tacy jak kameleony, ptaki czy węże. Hybryda w po-
staci maski, często o podłożu mitycznym, ma za zadanie wywierać 
wrażenie i przerażać. Maski są zwykle wykorzystywane w obrzędach 
związanych z uprawą ziemi, inicjacją czy pogrzebem. Podczas nie-
których obrzędów maska zionie ogniem, stad często spotykana jest 
w literaturze pod nazwą „plująca ogniem”.

Senufo tworzą grupę powiązanych z sobą ludów zamieszkujących 
północ Wybrzeża Kości Słoniowej oraz południowe Mali i południo-
wo-zachodnią Burkinę. Mówią kilkunastoma językami, z których 
cztery najważniejsze to palaka, djimini, senari (WKS), suppire (Mali), 
zaliczane do odgałęzienia Gur w rodzinie językowej nigeryjsko-kon-
gijskiej. W obrębie każdej grupy funkcjonują liczne podgrupy nazy-
wające siebie w sposób indywidualny i posługujące się zróżnico-
wanymi językami. Nazwa Senufo jest pochodzenia zewnętrznego. 
Dlatego na określenie maski „zionącej ogniem” (firespitter) można 
spotkać różniące się między sobą określenia, takie jak: kponungo, 
kponyungo, waniugo, wanidougou, poniogo. Nazwa firespitter jest 
najczęściej używaną w literaturze na identyfikację tej konkretnej 
maski. W literaturze spotyka się także określenie „maska janusowa 
w typie waniugo”.

Nazwa kponyungo w tłumaczeniu oznacza maskę pogrzebową 
(nazwa wywodzi się od słów kpoo i nyungo i tłumaczona jest jako 
„głowa zmarłego”. Używana jest przede wszystkim przez stowarzy-
szenie Poro, ale również przez inne męskie związki, często na po-
trzeby ceremonii odbywanej przeciwko czarom. Jest traktowana jako 
hołd złożony starszyźnie Poro, ale również jako narzędzie przeciwko 
czarnej magii i złym duchom. W trakcie ceremonii pogrzebowej tan-
cerz tańczy wokół zwłok i uderza w bęben, który umieszczony jest 
na korpusie zmarłego, aby odstraszyć złe moce i przejść do świata 
duchów.

Maska „ziejąca ogniem” jest spotykana w dwóch rozwiązaniach 
formy – pojedynczej i janusowej. Forma janusowa jest najczęściej 
formą symetryczną, opartą na odbiciu zwierciadlanym, choć zda-
rzają się rozwiązania z niewielkimi odstępstwami (jeden kameleon 
na  szczycie zamiast dwóch). Maska pojedyncza (z jednym otworem) 
jest najczęściej zdobiona jeszcze rogami bawołu, które w rozwiąza-
niu janusowym nie występują. Odstępstwo od pełnej symetryczno-
ści oraz brak pojemniczka wieńczącego na substancję, która daje siłę 
masce, wskazuje na jej przeznaczenie na rynek antykwaryczny. 

Autor karty: Katarzyna Podyma
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A Korhogo is a special variation of a bogolan, characteristic for the sur-
roundings of Korhogo town which lies in the northern part of the Ivory 
Coast, which center is Fakaha village. A korhogo style recognizable by a 
characteristic „bold” stylization of figures (usually dark brown or black 
ones) placed on the light, natural, cotton background, although there are 
sometimes fabrics which background is in ochre or rust red.

Contemporarily, korhogo fabrics are used for manufacturing of clothes 
and craft items, as well as an original wall decoration.

Photographic documentation from Fakaha village recorded during 

the “Atacora-Lurum 2001” expedition.

Korhogo jest szczególną odmianą bogolanu, charakterystyczną 
dla okolic miasta Korhogo w północnej części Wybrzeża Kości Słoniowej, 
którego centrum stanowi wioska Fakaha. Styl korhogo rozpoznawalny 
jest poprzez charakterystyczną „grubą” stylizację figur (zwykle ciem-
nobrązowych bądź czarnych) na jasnym, naturalnym, bawełnianym tle, 
choć zdarzają się tkaniny, których tło jest w kolorze ochry bądź rdzawej 
czerwieni.

Współcześnie tkaniny korhogo stosowane są do produkcji odzieży 
i przedmiotów rzemiosła oraz jako oryginalna dekoracja ścian.

Powyżej dokumentacja fotograficzna z wioski Fakaha zarejestrowana podczas 
wyprawy „Atacora-Lurum 2001”.

146.
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The museum’s collection is a conglomerate of subcollec-
tions defined by different markers. One of them is the im-
perative of “touristic piece of art”, which defines the scope 
of collecting items that appear on local antiquarian markets 
due to the interest of tourists. Aku-aba sculptures collec-
tion is the effect of collector’s actions, the popularity of 
these sculptures is marked by a significant decrease in their 
workmanship quality - this is presented by some pieces. 
A  well-build ethnographic collection should register such 
phenomenon. If objects of poor quality appear in the collec-
tion this does not implicate the impoverishment of the  col-
lection but it is rather a commentary on how the item func-
tions in the contemporary cultural reality.

Kolekcja muzealna stanowi konglomerat subkolek-
cji określanych poprzez różne wyznaczniki. Jednym z nich 
jest imperatyw „dzieła sztuki turystycznej”, który stanowi 
o zakresie gromadzenia obiektów pojawiających się na lo-
kalnych rynkach antykwarycznych pod wpływem zaintere-
sowania turystów. Efektem działań kolekcjonerskich w tym 
zakresie jest zbiór rzeźb typu akuaba, których popularność 
na rynku sztuki turystycznej spowodowała znaczne obniże-
nie jakości ich wykonania, co jest widoczne w niektórych na-
bytkach. Dobrze zbudowana kolekcja etnograficzna powin-
na rejestrować również takie zjawiska. Włączenie do niej 
słabszych jakościowo obiektów nie powoduje jej zubożenia, 
stanowi raczej nieodzowny komentarz do funkcjonowania 
obiektu we współczesnej rzeczywistości kulturowej.

147. 149.148.
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Wzornictwo adinkra jest wewnętrznie zróżnicowane i zawiera zarów-
no znaki o prostych formach, jak i skomplikowane abstrakcyjne formy. 
Każdy motyw jest symbolem, który niesie odrębne znaczenie i stanowi 
zapis wydarzeń, sentencji filozoficznych oraz codziennych czynności ży-
ciowych.

https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/48176/000000570.sbu.
pdf (dostęp: 15.09.2014).

Adinkra is internally diverse and contains both simple form signs 
and complicated, abstract forms. Each motive is a symbol which has its 
own, distinct meaning and constitutes a record of events, philosophical 
sentences and everyday activities.

https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/48176/000000570.sbu.

pdf [access: 15.09.2014]

3.7 STRÓJ KENTE  |  
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Adinkra jest strojem pochodzącym z terenu Ghany, na który składa 
się sześć zszytych ze sobą farbowanych bawełnianych banderoli. Po-
wstała w ten sposób tkanina o wymiarach trzy na cztery metry stanowi 
strój męski zakładany na wzór rzymskiej togi. Poszczególne panele tka-
niny zdobione były metodą stemplowania.  

Adinkra is an outfit coming from Ghana, made of 6 cotton, dyed 
bands sewed together. The fabric made this way of 3 x 4 meters 
is  a  man’s outfit worn as roman toga. Each panel of the fabric was 
made using the stamping method.  

STRÓJ ADINKRA  |  
THE ADINKRA OUTFIT
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A collection is developed not only by the collectors-muse-
ologists. It happens that collections are enriched by persons 
who travel through the various African areas in connection 
with works performed or scientific interests. In the case of po-
tential counterparts with a non-ethnology specialty, the mo-
ment of first contact and a conversation about the collector’s 
expectations of the Museum is important. Then one can sug-
gest a thematic scope or a nature of acquired items. In this 
manner, the Museum obtains items, admittedly sometimes 
separated geographically and ethnically, but instead possess-
ing ethnographic values in the form of traces which indicate 
use and time, and an originality of their origin.

Kolekcja jest budowana nie tylko przez kolekcjonerów-mu-
zeologów. Zdarza się, że zbiory są wzbogacane przez osoby, 
które podróżują po różnych terenach Afryki w związku z pracą 
bądź zainteresowaniami naukowymi. W przypadku potencjal-
nych kontrahentów o pozaetnologicznej specjalności ważny 
jest moment pierwszego kontaktu i rozmowa o oczekiwaniach 
kolekcjonerskich muzeum. Można wówczas zasugerować za-
kres tematyczny lub charakter nabywanych obiektów. W ten 
sposób do muzeum trafiają przedmioty co prawda czasem 
odosobnione geograficznie i etnicznie, ale za to posiadające 
walory etnograficzne w postaci śladów użytkowania, patyny 
czasu czy też oryginalności pochodzenia.

LIBERIA
LIBERIA
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Tkaniny kente wzbogacają kolekcję strojów z terenu 
Afryki Zachodniej i przynależą do grupy etnicznej Fante, 
zamieszkującej terytorium południowo-zachodniej Ghany. 
Kente pierwotnie było sprzedawane w koszykach, stąd jego 
nazwa wywodząca się od słowa kenten oznaczającego wła-
śnie koszyk. 

Oryginalne kente jest tkaniną o wymiarze trzy na cztery 
metry, składającą się ze zszytych ze sobą odcinków bande-
roli o szerokości kilkunastu centymetrów. Tradycyjne wzor-
nictwo stanowi symboliczną reprezentację zdarzeń histo-
rycznych, religijnych, politycznych, a nawet finansowych 
bądź też jest purystycznie zgeometryzowane. Wąskie pasy 
ręcznie tkanej banderoli stanowią unikalny, skomplikowany 
wzór geometryczny. Sama tkanina, z uwagi na czas i umie-
jętności potrzebne w procesie tkackim, podkreśla prestiż 
osoby ją noszącej.

Współcześnie zastosowane wzory są dostosowane 
do  prawie każdej okazji, a dobrane kolory odzwierciedlają 
zwyczaje i wierzenia. Na przykład kolor czerwony symbo-
lizuje śmierć i rozlew krwi, a wzór taki często noszony jest 
również podczas wieców politycznych.

http://www.ictworks.org/sites/default/files/uploaded_pics/2011/Ken-
te-mathematical-codes.pdf (dostęp: 15.09.2014).

Kente fabrics enrich the outfit collection from West Africa 
and belong to the ethnic group Fante who inhabit South-
West Ghana. Kente was initially sold in baskets, hence its 
name as the word kenten means basket. 

Original kente is a fabric of 3 x 4 meters made of a few 
centimeter wide pieces of band sewed together. Traditional 
design is a symbolic representation of historical, religious, 
political and even financial events or it is of puristic geomet-
ric dimension. Narrow strips of hand-woven band constitute 
a unique geometrical design. The fabric itself due to the 
time and skills required in the weaving process emphasizes 
the prestige of the person wearing it.

In our times the designs have been adjusted to almost ev-
ery occasion and selected colors illustrate customs and be-
liefs. For instance red represents death and bloodshed and 
such a pattern is also often worn during political rallies. 

http://www.ictworks.org/sites/default/files/uploaded_pics/2011/Ken-

te-mathematical-codes.pdf [access: 15.09.2014]
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5 GWINEA
GWINEA

Due to the regularity of conducted re-
searches the thinking of a museum collection 
gains a quite new dimension. Criteria for a se-
lection of items which it includes do not de-
termine once and for all which allows a wid-
er perspective to be applied and flexibility 
in the scope of acquiring museum collections. 
The  effect of such an approach is a planned 
extension of a collection of everyday items by 
an item collection from recycling. It goes be-
yond the boundaries of ethnicity so it is an ele-
ment which registers a very significant cultural 
change which makes it important for an eth-
nographical collection. 

Recycling as an element of an economic 
and political reality was described in the post-
conference document of the Pan-African Sum-
mit “E-Waste African Project” in 2012 which 
was held in Nairobi. Therefore, it also goes 
beyond the boundaries of countries which 
constitutes its additional value. It indicates 
a common in the modern day cultural ethnol-
ogy-anthropology interest in contemporary 
problems and globalization phenomena.

Regularność badań naukowych powodu-
je, że myślenie o kolekcji muzealnej nabiera 
zupełnie nowego wymiaru. Kryteria wybo-
ru obiektów, które się w niej znajdą, nie są 
bowiem ustalone raz na zawsze, co pozwa-
la na  szerszą perspektywę i elastyczność 
w zakresie pozyskiwania zbiorów. Efektem 
takiego właśnie podejścia jest planowa roz-
budowa kolekcji przedmiotów codziennego 
użytku o  zbiór egzemplarzy pochodzących 
z recyklingu. Wykracza on poza granice et-
niczności, jest więc elementem rejestrującym 
niezmiernie ważną zmianę kulturową, co czy-
ni go istotnym dla kolekcji etnograficznej. 

Recykling jako element ekonomicznej 
i  politycznej rzeczywistości został opisany 
w  dokumencie pokonferencyjnym panaf-
rykańskiego szczytu E-waste Africa Project 
w  2012  r. w  Nairobi. Wykracza zatem także 
poza granice państw, co stanowi o jego do-
datkowej wartości. Wskazuje bowiem na po-
wszechne w dzisiejszej etnologii i antropolo-
gii kulturowej zainteresowanie problemami 
współczesności i zjawisk globalizacyjnych.

157. 160. 162.
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An analysis of resources of a gathered museum collection became 
a  boost for considerations on a possibility of extending the area of 
our interest to new regions. The selection of subsequent territories 
was dictated by a few factors among which the most important was 
the role which a collection plays in the penetration of regions in which 
tourist traffic is infinitesimal and therefore the possibility to acquire 
unique items, which represent a traditional culture, is getting higher.

The Ambasira 2005 scientific and research expedition included ter-
ritories of Cameroon and Chad. It resulted in acquiring about 300 items 
for the collection which became the beginnings of new sub-collections 
or completed collector themes determined by the current ranges of re-
search interest of the Museum.

Analiza zasobu kolekcji muzealnej stała się impulsem do rozważań 
nad możliwością rozszerzenia obszaru naszych zainteresowań o nowe 
rejony. Wybór kolejnych obszarów został podyktowany kilkoma czynni-
kami – najważniejszym była rola, jaką dla kolekcji odgrywa eksploracja 
regionów, w których ruch turystyczny jest znikomy, a tym samym wzra-
sta możliwość pozyskania obiektów unikatowych, ukazujących kulturę 
tradycyjną.

Wyprawa naukowo-badawcza „Ambasira 2015” objęła więc obszary 
Kamerun i Czadu. Jej efektem było pozyskanie do kolekcji ok. 300 obiek-
tów, które stały się zalążkami nowych subkolekcji bądź też uzupełniły 
tematy kolekcjonerskie wyznaczone przez dotychczasowe zakresy zain-
teresowań badawczych muzeum.

6 CZAD 
CHAD
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The most valuable for a non-European museum collec-
tion are used items, which very often for a private collector, 
who pays great attention to their aesthetics, are not an ob-
ject of direct interest. The unpleasant odor of stale milk, 
the scent of tobacco mixed with a leather smell are in this 
case an undoubted advantage, and not a disadvantage, 
although it sometimes does not facilitate work in the mu-
seum warehouse. 

Najcenniejsze dla pozaeuropejskiej kolekcji muzealnej 
są obiekty używane, które bardzo często dla kolekcjonera 
prywatnego, zwracającego wielką uwagę na ich estetyczną 
stronę, nie stanowią bezpośredniego przedmiotu zaintere-
sowania. Odór zepsutego mleka, aromat tytoniu pomiesza-
nego z zapachem skóry stanowią w tym przypadku niewąt-
pliwy walor, a nie wadę, chociaż czasem nie ułatwiają pracy 
w muzealnym magazynie. 

MAURETANIA
MAURETANIA

Ethical dilemmas for a collector may sometimes arise during 
the process of creating a museum collection. Whether an item which 
attracts him/her is supposed to be a part of a museum collection 
or rather should it be acquired to a private collection? The response 
to these questions is usually unequivocal. An interest of a museum 
is of the highest importance. An additional enforcement of this ap-
proach is the ICOM Code of Professional Ethics – in its context there 
is no space for any dilemmas.

Financial resources which are intended for purchases by the City 
Museum are limited and the appearance of possibilities of acquir-
ing subsequent new interesting items is so seducing that finally 
a museologist-collector involves in the purchase his/her own re-
sources. Finally, these items are usually donated to the museum. 
It  happened in this way in the case of a basket decorated with 
leather, bought in N’Djamena or a milk container purchased from 
a milk merchant in a food market in Bitkin.

Proces tworzenia kolekcji muzealnej w terenie może czasem 
wzbudzać u kolekcjonera dylematy etyczne. Czy obiekt, który wy-
wołał jego zainteresowanie, ma trafić do kolekcji muzealnej, czy też 
zostać pozyskany do jakiejś kolekcji prywatnej? Odpowiedź na te py-
tania jest zazwyczaj jednoznaczna. Dobro muzeum jest najważniej-
sze. Dodatkowym wzmocnieniem takiego podejścia jest Kodeks etyki 
ICOM – w jego kontekście na żadne dylematy nie ma już miejsca.

Środki, jakie przeznaczane są na zakupy przez Muzeum Miejskie, 
są ograniczone, a pojawienie się możliwości pozyskania kolejnych 
ciekawych obiektów na tyle kuszące, że ostatecznie muzeolog-ko-
lekcjoner angażuje w zakup własne środki. W ostatecznym efek-
cie obiekty te trafiają zazwyczaj do muzeum w formie darowizny. 
Tak się stało w przypadku koszyka zdobionego skórą, zakupionego 
w Ndżamenie czy pojemnika na mleko nabytego od handlarki mle-
kiem na targu w Bitkine.

169.
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Sometimes a collection is enriched by items which 
are submitted in the form of a donation by collectors them-
selves or by their families. Most commonly such items were 
carried back once by somebody and remain in the posses-
sion of descendants by a transfer of ownership. During 
an  interview it is usually impossible to obtain data which 
supplements a basic identification of an item, and some-
times its current owners are not able to provide any infor-
mation on a concerned item. 

The items presented in the illustration were devolved 
by a donor as a set. A wooden dish in the form of a cone 
and an associated tamper really made an impression of 
the whole, that is a groats mortar and groats tamper. How-
ever, an analysis of the form and the degree of surface wear 
and tear unequivocally excluded such a possibility. Estab-
lishing the intended use of this tamper still remains an open 
issue. For this purpose museum research queries are con-
ducted, iconographic sources on the Internet are searched, 
and museum research queries are submitted. Meanwhile, 
both items are treated like household equipment (kitchen). 
Their geographical origin is known, nevertheless the items 
cannot be assigned a specified ethnological origin.

Do kolekcji trafiają czasami obiekty, które są przeka-
zywane w formie darowizny przez samych kolekcjonerów 
albo ich rodziny. Najczęściej zostały one przywiezione 
kiedyś przez kogoś i pozostają w posiadaniu potomków 
na zasadzie przejęcia własności. W trakcie wywiadu z re-
guły nie można pozyskać danych uzupełniających podsta-
wową identyfikację obiektu, a czasem jego obecni właści-
ciele nie są w stanie podać żadnych informacji na temat 
przedmiotu. 

Obiekty pokazane na ilustracji zostały przez darczyńcę 
przekazane jako komplet. Drewniane naczynie w formie 
stożka i towarzyszący mu tłuczek rzeczywiście stwarzały 
wrażenie całości, czyli stępy ze stęporem. Jednak analiza 
formy oraz stopnia spracowania powierzchni jednoznacz-
nie wykluczyła taką możliwość. Kwestią otwartą pozostaje 
nadal ustalenie przeznaczenia ubijaka. W tym celu prze-
prowadzane są kwerendy muzealne, wyszukuje się źródła 
ikonograficzne w internecie, rozsyła kwerendy muzealne. 
Tymczasem oba przedmioty są traktowane jako wyposaże-
nie gospodarstwa domowego (kuchni). Nie można im też 
przypisać konkretnego pochodzenia etnicznego, choć znane 
jest ich pochodzenie geograficzne.

8 ALGIERIA
ALGIERIA
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Besides a distant, hardly accessible area of original func-
tioning of items and a place of their acquiring, the greatest 
problem which we encounter while creating a non-European 
collection, is a high randomness of the offer composed by 
third parties and their even symbolic identification. How-
ever, there occur propositions which are interesting due to 
both the time of acquiring, and the quality of respective 
items. In this manner were acquired items which register 
the condition of the Nigerian antique market from 1970s 
of the 20th century. Among the purchased items, a locked 
basket decorated with a spiral ornament made of kauri 
shells (commonly: shell money) deserves special attention. 
Their number in the indirect manner informs about its field 
value. Even nowadays, these shells are rather an expensive 
element which effectively increases a value of the item 
concerned on the antique market.

Poza oddalonym, trudno dostępnym obszarem pierwot-
nego funkcjonowania przedmiotów i miejsca ich pozyskania 
największym problemem, z jakim spotykamy się podczas 
tworzenia kolekcji pozaeuropejskiej, jest duża przypadko-
wość oferty składanej przez osoby z zewnątrz oraz jej wręcz 
symboliczna identyfikacja. Zdarzają się jednak propozycje 
ciekawe ze względu na czas pozyskania i jakość poszczegól-
nych przedmiotów. Nabyte zostały w ten sposób obiekty, 
które rejestrują stan nigeryjskiego rynku antykwarycznego 
z lat 70. XX w. Wśród obiektów zakupionych na szczególną 
uwagę zasługuje zamykany koszyk zdobiony spiralną deko-
racją z muszelek kauri. Ich ilość w sposób pośredni informu-
je o jego terenowej wartości. Nawet współcześnie muszelki 
te są dość drogim elementem, skutecznie podbijającym 
wartość obiektu na rynku antykwarycznym.

NIGERIA
NIGERIA
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It happens that a collection is enriched by exceptional 
items in terms of a quality of manufacturing and a frequen-
cy of appearance, found not only on the antique market, 
but also in the so called field. If these items are additionally 
marked with a historical and utility value and possess iden-
tification in a form of an interview and an extended record 
to a field inventory then their value increases significantly. 
They become particular items. 

As an additional comment, the raw unformed material 
from which they are made is also often acquired It is used 
as a non-durable material to an inventory of a handy store, 
constituting a complementary educational and demonstra-
tive element, and when there is the need to provide main-
tenance – the material is useful for supplementations.

Zdarza się, że do kolekcji trafiają obiekty wyjątkowe pod 
względem jakości wykonania i częstotliwości występowa-
nia, odnalezione nie tylko na rynku antykwarycznym, ale 
również w terenie. Jeżeli przedmioty te są dodatkowo na-
znaczone walorem historycznym i użytkowym oraz posia-
dają identyfikację w postaci wywiadu czy rozbudowanego 
wpisu do inwentarza terenowego, ich wartość bardzo wzra-
sta. Stają się obiektami szczególnymi. 

Jako dodatkowy komentarz pozyskiwany jest często 
również surowy, nieobrobiony materiał, z którego są wyko-
nywane. Trafia on jako materiał nietrwały na stan maga-
zynu podręcznego, stanowiąc uzupełniający element edu-
kacyjno-ekspozycyjny, a w przypadku potrzeby konserwacji 
– materiał przydatny do uzupełnień.

KAMERUN
CAMEROON
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Items acquired in the field, building a col-
lection of items, also have their unique 
history. Each of them brings additional 
information with regard to the history of 
the  Polish museum collecting.

A basket initiation mask was, for in-
stance, acquired to a collection during a stay 
of the members of the science expedition on 
the “Polish mission” in Poli. Two such items 
were submitted to Poland – one is the col-
lections of the City Museum, the second in 
the Mission Museum of the Holy Virgin’s 
Missionary in Obra.

Obiekty pozyskiwane w terenie, budują-
ce kolekcję przedmiotów, mają także swoją 
niepowtarzalną historię. Każdy z nich wno-
si dodatkowe informacje dotyczące historii 
polskiego kolekcjonerstwa muzealnego.

Koszykowa maska inicjacyjna została 
na  przykład pozyskana do kolekcji w  trak-
cie pobytu członków ekspedycji naukowej 
na  „polskiej misji” w Poli. Do  Polski trafi-
ły dwa takie egzemplarze – jeden znalazł 
się w  zbiorach Muzeum Miejskiego, drugi 
w  zbiorach Muzeum Misyjnego Misjonarzy 
Oblatów w Obrze.

KAMERUN
CAMEROON
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Stool, Cameroon
An exceptional item considering the manner of acquisi-

tion by direct purchase in the homestead from an owner. 
Its value is enhanced by utility – the stool was used in ev-
eryday life of a society what as it is evidenced by a polished, 
weary surface.

A leather child carrier, Cameroon
An exceptional item considering the rarity of occurrence 

in the field caused by a common availability and  a  low 
price of factory fabrics from which today are made items 
of this type. 

Stołek, Kamerun.
Obiekt wyjątkowy z uwagi na sposób pozyskania po-

przez bezpośrednie nabycie w zagrodzie od właściciela. Jego 
wartość dookreśla walor utylitarności – stołek był wykorzy-
stywany w życiu codziennym społeczności, o czym świadczy 
wyszlifowana, spracowana powierzchnia.

Skórzane nosidełko dla dziecka, Kamerun.
Obiekt wyjątkowy z uwagi na rzadkość występowania 

w terenie, spowodowaną powszechną dostępnością i niską 
ceną materiałów fabrycznych, z których wykonywane są 
obecnie tego typu przedmioty. 

178.
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A factor which has a direct impact on the scope and the 
kind of acquired items is an endeavor to extend collector’s 
themes which appear within a museum collection. It hap-
pened in this way in the case of head rests and pipes from 
a territory of West Africa. 

A collection of head rests is a perfect example of an in-
teresting collector’s theme with regard to form, material 
and the intended use of the items which create it. This Af-
rican “pillow” is made of materials which are not associated 
with softness and a comfort while sleeping, such as wood, 
stone, ivory or ceramics, and through a wealth of formal 
solutions constitutes a significant differentiation of a col-
lection. 

At the same time collections based on the item-theme 
create characteristic ethno-iconographic maps. 

A contentious issue remains the problem of decipher-
ing an original purpose of this item. A head rest or a stool? 
Such a dilemma is a part of a scientific research of a muse-
ologist. An open issue remains in this context the question 
whether he wants to sort out too much reality, to have ev-
erything “in order”, in order to facilitate a description of this 
what is unknown and entirely understood.

Czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na zakres i ro-
dzaj pozyskiwanych obiektów, jest dążenie do rozbudowy 
tematów kolekcjonerskich występujących w obrębie muze-
alnego zbioru. Tak się stało w przypadku podgłówków oraz 
fajek z terenów Afryki Zachodniej. 

Kolekcja podgłówków stanowi znakomity przykład cie-
kawego tematu kolekcjonerskiego ze względu na formę, 
materiał oraz przeznaczenie obiektów ją tworzących. Afry-
kańska „poduszka” wykonana z materiałów, które nie ko-
jarzą się z miękkością i komfortem snu, takich jak drewno, 
kamień, kość słoniowa czy też ceramika, dzięki bogactwu 
rozwiązań formalnych stanowi o znacznym zróżnicowaniu 
kolekcji. 

Jednocześnie kolekcje oparte na obiekcie-temacie tworzą 
charakterystyczne mapy etno-ikonograficzne. 

Kwestią sporną pozostaje problem odszyfrowania pier-
wotnego przeznaczenia obiektu. Podgłówek czy stołek? 
Taki dylemat jest wpisany w warsztat naukowy muzeologa. 
Kwestią otwartą pozostaje w tym kontekście pytanie, czy 
nie chce on zbytnio poukładać rzeczywistości, mieć wszyst-
kiego „po swojemu zaszufladkowanego” w celu łatwiejsze-
go opisu tego, co nieznane i nie do końca zrozumiałe.

TEMAT KOLEKCJONERSKI: PODGŁÓWKI
COLLECTOR’S TOPIC: HEAD RESTS
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The culture of pipe-smoking plays in Cameroon, as in many other Afri-
can cultures, a substantial role in the social and religious life. The scope of 
decorations and utility of pipes is determined by precise guidelines. Their 
decorations directly inform about the user. Women can smoke pipes deco-
rated with geometrical patterns, but they are not allowed to smoke with 
anthropomorphic and figurative ornaments which pursuant to tradition are 
reserved for men. 

A pipe fulfils not only an utility role, but also a representative one, em-
phasizing the status of its owner.

A collection of pipes is also enriched by pieces 
bought in the country. Such solutions are pos-
sible, among others, thanks to contacts made with 
the Polish missionaries who work in Africa. As a re-
sult of meetings held at the missions and then 
talks about prospected items, a museum collec-
tion is extended by items obtained by missionaries 
and transported to Poland especially to submit them 
to the collections of the Museum.

Kultura palenia fajki odgrywa w Kamerunie, podobnie jak w wielu innych 
krajach Afryki, zasadniczą rolę w życiu społecznym i religijnym. Zakres deko-
racji oraz użyteczności fajek określają precyzyjne wytyczne. Zdobienia  infor-
mują o użytkowniku bezpośrednio. Kobiety mogą palić fajki ozdobione geo-
metrycznymi wzorami, nie wolno im natomiast używać fajek z dekoracjami 
antropomorficznymi i figuralnymi, które są zgodnie z tradycją zastrzeżone 
dla mężczyzn. 

Fajka pełni nie tylko funkcję użytkową, ale również reprezentacyjną, pod-
kreślając status właściciela.

Kolekcję fajek wzbogacają także egzemplarze za-
kupione już w kraju. Takie rozwiązania są możliwe 
m.in. dzięki kontaktom nawiązanym z polskimi mi-
sjonarzami pracującymi w Afryce. W efekcie spotkań 
odbytych w misjach i  toczonych wówczas rozmów 
dotyczących poszukiwanych przedmiotów do kolek-
cji muzealnej trafiają obiekty pozyskane przez misjo-
narzy w terenie i przywiezione do Polski specjalnie 
z myślą o przekazaniu ich do zbiorów muzeum.

TEMAT KOLEKCJONERSKI:FAJKI 
COLLECTOR’S TOPIC: PIPES
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An anthropomorphic sculpture which ful-
fils a religious function, the Kota ethnic group  
(Bakota).

An item of the museum collection which is 
exceptional, paradoxically, with regard to dam-
age in a form of a loss of wood in the part 
of  a left foot. The sculpture was conveyed to 
the Museum collections by a Polish mission-
ary. According to information received from her, 
the owner of this sculpture converted to  Chris-
tianity and brought the artifact of the tradition-
al religion in order to deprive it of its spiritual 
power to the church. The damage was done de-
liberately in order to desacralize the item.

Rzeźba antropomorficzna pełniąca funkcję 
religijną, grupa etniczna Kota (Bakota).

Obiekt w kolekcji muzealnej wyjątkowy, pa-
radoksalnie z uwagi na uszkodzenie w postaci 
ubytku drewna w partii lewej stopy. Rzeźba 
została przekazana do zbiorów muzeum przez 
polską misjonarkę. Zgodnie z pozyskanymi 
od niej informacjami właścicielka rzeźby stała 
się chrześcijanką i przyniosła do kościoła arte-
fakt tradycyjnej religii w celu pozbawienia go 
mocy duchowej. Ubytek został spowodowany 
celowo, w celu desakralizacji obiektu.

GABON
GABON
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Anthropomorphic mask, the Punu ethnic group, Gabon.
An exceptional item of the museum collection with re-

gard to its historical advantage. It is one of the oldest items 
in our museum collections. The mask is dated at the begin-
ning of the 20th century, and is in the museum collection 
due to a purchase from a private person.

Maska antropomorficzna, grupa etniczna Punu, Gabon.
Obiekt wyjątkowy w kolekcji muzealnej z uwagi na walor 

historyczny, jeden z najstarszych w naszych zbiorach muze-
alnych. Maska jest datowana na początek XX w., a do zbio-
rów muzealnych trafiła poprzez zakup od osoby prywatnej.

KONGO
CONGO
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The museum collection is also extended thanks to a net-
work of direct contacts with persons who travel or conduct 
their own researches on non-European territories. In this 
way museum collections were enriched by a small set of 
items from a territory of Ethiopia, which were acquired by 
purchase. 

Thus a territorial range of a museum collection was 
increased and included an area to date not represented 
in  the  collections. The purchased items were developed 
by the Amhara culture were provided with full scientific 
and photographical information.  

Kolekcja muzealna jest rozbudowywana również dzięki 
sieci bezpośrednich kontaktów z osobami podróżującymi 
bądź prowadzącymi własne badania na terytoriach poza-
europejskich. W ten sposób do zbiorów muzealnych trafił 
niewielki, pozyskany w formie zakupu, zbiór obiektów z te-
renów Etiopii. 

Tym samym zakres terytorialny kolekcji muzealnej uległ 
powiększeniu i objął obszar do tej pory niereprezentowany 
w zbiorach. Zakupione przedmioty wytworzone przez kul-
turę Amharów zostały zaopatrzone w pełną informację na-
ukową i fotograficzną. 

ETIOPIA
ETHIOPIA
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Informacja pozyskana od oferenta:

Kalebasa do lania ciasta kel, zakupiona w wiosce Tis 
Abay, region Godżam. 

Naczynie służy do lania ciasta na specjalną patelnię 
do smażenia injery (indżery) – rodzaj miejscowego pieczywa.

Przygotowanie injery: nasiona teff są mielone na mąkę, 
do której dodaje się wodę i drożdże. Zaczyn ten odstawia 
się na trzy dni. Po tym czasie dolewa się wody, aby ciasto 
osiągnęło konsystencję ciasta naleśnikowego. Na spe-
cjalną, dużą (około 0,5 m średnicy) patelnię podgrzewaną 
na ogniu wysypuje się nasiona siemienia (lekko rozdrobnio-
ne), tak żeby puściły olej. Przeciera się patelnię szmatką, 
żeby usunąć nasiona, i nalewa ruchem kolistym ciasto na 
patelnię. Zaczyna się od brzegów w kierunku środka. Kiedy 
już cała patelnia jest zalana, przykrywa się ją specjalną po-
krywką wykonaną z gliny, łajna i słomy i po kilku minutach 
ściąga się ją. Injera jest gotowa. Należy ją ściągnąć za po-
mocą słomianej okrągłej tacki, lekko unosząc brzeg palca-
mi. Gotowe injery odkłada się do kosza. Takie injery mogą 
być przechowywane przez trzy dni. Są spożywane właściwie 
do każdego posiłku i zastępują pieczywo.

Information received form an offeror:

A calabash for battering kel dough bought in Tis-Abay vil-
lage, Gojam region. 

A dish is intended for battering dough for a special frying 
pan for frying injeras- a type of local breadstuff.

Preparation of an injera: teff seeds are grounded into 
flour, to which you should add water and yeast. This leaven is 
left for 3 days. After this time you should add water to make 
a texture of crepe dough. On a special, large (circa 0.5 m in di-
ameter) frying pan heated on fire you should pour out lin-
seeds (slightly grounded) so that they release oil. The frying 
pan should be wiped with a cloth in order to remove seeds 
and then you should pour out dough with circular move-
ments on the frying pan. You should start from the edges 
towards its center. When the entire frying pan is poured 
it should be covered with a special lid made of clay, dung 
and  straw and  after a few minutes you should uncover it. 
An injera is ready. You should remove it by means of a round 
straw tray slightly lifting an edge with fingers. Ready injeras 
are put away to the basket. Such injeras can be stored 3 days. 
They are eaten with almost every meal and they substitute 
breadstuff.
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An impulse to a further development 
of a museum collection was an organization 
of the permanent exhibition. An exhibition 
scope determined by a theme of this exhibi-
tion “Polish Exploring the World” also pointed 
out a geographical direction of a development 
of collection from non-European areas. 

Items from Uganda, registering changes 
which undergone on the areas determined 
by researches conducted by Jan Czekanows-
ki were acquired for the collections. During 
the “Uganda 2014” expedition, among others, 
a set of items which illustrate a production of 
tapa, and consists of semi-finished products, 
characteristic mallets and examples of local 
goods were bought. 

Impulsem do dalszej rozbudowy kolekcji 
muzealnej stała się organizacja wystawy sta-
łej. Zakres ekspozycyjny wyznaczony tema-
tem wystawy „Polskie poznawanie świata” 
wskazał również geograficzny kierunek roz-
woju kolekcji z terenów pozaeuropejskich. 

Do zbiorów pozyskano o obiekty z tere-
nów Ugandy, rejestrujące zmiany, jakie za-
szły na  obszarach wyznaczonych badaniami 
prowadzonymi przez Jana Czekanowskiego. 
W trakcie wyprawy „Uganda 2014” zakupiono 
m.in.  zespół przedmiotów ilustrujących pro-
dukcję tapy, składający się z półproduktów, 
charakterystycznych tłuczków oraz przykła-
dów lokalnych wyrobów. 

UGANDA
UGANDA
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The local market of tapa goods is nowadays in Uganda 
restricted to goods strict touristic. Tapas with contempo-
rary motives, which were complemented by an element of 
an apparel acquired in 2004 during the “Toulfe 2004” sci-
entific and research expedition, were purchased for the col-
lection.

The item was purchased in one of the artisans in Oua-
gagadougou (Burkina Faso). It is worth noticing that it is 
not an item characteristic for this cultural region and con-
stitutes an import from Central Africa where it makes 
a more attractive local offer for tourists.

Lokalny rynek wyrobów z tapy został obecnie w Ugan-
dzie ograniczony do wyrobów stricte turystycznych. W trak-
cie wyprawy do kolekcji zakupione zostały tapy z motywa-
mi współczesnymi, których uzupełnieniem stał się element 
stroju pozyskany w roku 2004 podczas wyprawy naukowo-
-badawczej „Toulfe 2014”.

Obiekt został zakupiony w jednej z artisan w Wagadu-
gu (Burkina Faso). Warto zauważyć, że nie jest to produkt 
charakterystyczny dla tego obszaru kulturowego i stanowi 
import z Afryki Centralnej uatrakcyjniający miejscową ofer-
tę dla turystów.
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The randomness in creating this museum collection plays a signif-
icant role. The collections are sometimes enriched by items in an en-
tirely unplanned manner. With the passing of time they became the 
beginning of new collection, sub-collections or smaller representa-
tive collections. However, sometimes due to a lack of information re-
lated to an origin and a cultural context remain isolated constituting 
a peculiar collector’s riddle.

A good example of such an item is a nose ring acquired as a part 
of a larger purchase from a private person. With the exception of this 
item (a ShenAbla ethnic group, Sudan), the provenance of the origin 
of acquired items formed a part of a broader geographical framework 
of a museum collection. To a collector’s isolation of this item also 
contributed a lack of information on its origin.

Przypadkowość w procesie tworzenia kolekcji muzealnej odgrywa 
znaczącą rolę. Zdarza się, że przedmioty trafiają do zbiorów w sposób 
zupełnie niezaplanowany. Z czasem stają się one zalążkiem nowych 
kolekcji, subkolekcji czy też reprezentatywnych mniejszych zbiorów. 
Czasami jednak, ze względu na brak informacji dotyczących pochodze-
nia i kontekstu kulturowego, pozostają odosobnione, stanowiąc swo-
istą zagadkę kolekcjonerską.

Dobrym przykładem takiego obiektu jest kolczyk do nosa pozyska-
ny w ramach większego zakupu od osoby prywatnej. Z wyjątkiem tego 
obiektu (grupa etniczna Szenabla, Sudan), proweniencja pochodzenia 
pozyskanych przedmiotów wpisała się w ramy geograficzne kolekcji 
muzealnej. Do kolekcjonerskiego osamotnienia tego przedmiotu przy-
czynił się również brak informacji dotyczącej jego pochodzenia.

SUDAN
SUDAN
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Australia i Oceania
Australia and Oceania

Australia and Oceania is the part of the world the most 
remote from Poland, unfortunately it is also has the weak-
est representation in ethnographic collections of Polish 
museums. There are many causes of this situation which 
will not be analyzed in here. The collection focusing on the 
aforementioned lands is located in the Museum of Archeol-
ogy and Ethnography in Łódź, the National Museum in Szc-
zecin, the National Museum of Ethnography in Warsaw, the 
Asia and Pacific Museum and museums run by the congre-
gation of the Verbites (the Missionary-Ethnographic Mu-
seum of the Verbites in Pieniężyn). The collection located 
in Łódź, which presents cultures of Australia and Papua 

Australia i Oceania to najbardziej oddalona od Polski 
część świata, niestety, także najmniej licznie reprezentowa-
na w zbiorach etnograficznych polskich muzeów. Przyczyn 
tego stanu rzeczy jest wiele i nie miejsce tutaj na analizę. 
Zbiory prezentujące wspomniany obszar znajdują się w Mu-
zeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum 
Narodowym w Szczecinie, Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 
oraz muzeach prowadzonych przez zgromadzenie misyjne 
księży werbistów (Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży 
Werbistów w Pieniężnie). Kolekcja znajdująca się w łódzkim 
muzeum ilustruje kultury Australii i Papui-Nowej Gwinei, 
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New Guinea, consists of everyday items and examples of 
the modern regional art. Almost the whole collection comes 
from the exchange of monuments which was held between 
1994 and 1996 among the Museum of Archeology and Eth-
nography in Łódź and the museum of the James Cook Uni-
versity in Townsville (Queensland, Australia)1. 

The Asia and Pacific Museum’s collection from Oceania 
is relatively small and consists of around 500 items. Mainly 
these are cult and functional items coming from Melanesia 
and Polynesia, while Australia is represented in a modest 
extend2.

The museum in Szczecin owned collections from Austra-
lia and Oceania even before the Second World War, mainly 
coming from the former German colonies. Majority of these 
items is related to the anthropologist and ethnographer 
from Szczecin - Georg Buschan. In 1951 a significant part of 
the collection was handed over to the Museum of Folk Cul-
ture in Młociny near Warsaw (currently the National Muse-
um of Ethnography). The contemporary collection consists 
of about thousand items. It mainly contains items form 
Papua New Guinea, as well as a small Australian collection. 
The museum owes the majority of the Oceania collection to 
cooperation with Maria Wrońska-Friend, PhD. Items were 
won from Monika and Mieczysław Strzechowski, Klara Go-
dlewska (professor Aleksander Lech Godlewski’s widow) 
and Przemysław Burchard, they were also purchased from 
other private persons and in antique shops. Unique two-
man war shields sculpted with a stone ax, spears for sharks, 
turtles and flying fish hunting are among the most inter-
esting items.

The Museum of Ethnography in Warsaw probably has 
the most interesting collection from Australia and Ocea-
nia. A great part of these items comes from the German 
collections which after 1945 were found in the area of Po-
land3. The aforementioned collection from Szczecin, but 
also collections from Wrocław, Bytom, Gliwice and a mu-
seum storehouse in Pszczyna were handed over to the Mu-
seum in Warsaw. Unfortunately, the vast majority of these 
items does not have a documentation which was lost or de-
stroyed during the war. An exception may be the collection 
gathered by Hermann Klaatsch (1863-1916) - a German an-
thropologist, professor from the Heidelberg and Wrocław 
University. Items obtained in 1880s and 1890s in Austra-
lia and New Guinea by Marcel Karol Łukowicz (1854-1918) 
- a doctor, traveler by avocation, ethnographer and collector 

1 http://www.maie.lodz.pl/component/content/category/index.
php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=175 [access: 17.08.2015]
2 Author’s [LB] own preliminary research.
3 http://213.17.175.115/navigart/select/taxonomy/366?tid=366 [access 
17.08.2015]

składa się z przedmiotów codziennego użytku i przykładów 
współczesnej sztuki regionu. Prawie w całości pochodzi 
z wymiany zabytków, przeprowadzonej w latach 1994–1996 
między MAiE w Łodzi a muzeum działającym przy James 
Cook University w Townsville (Queensland, Australia)1. 

Muzeum Azji i Pacyfiku posiada stosunkowo skromne 
zbiory z Oceanii, liczące ok. 500 eksponatów. W większości 
są to przedmioty kultowe i użytkowe pochodzące z Melane-
zji i Polinezji, natomiast Australia reprezentowana jest tu w 
niewielkim stopniu2.

Muzeum w Szczecinie już przed II wojną światową posia-
dało zbiory z Australii i Oceanii, pochodzące w większości 
z dawnych niemieckich kolonii. Większość tych obiektów 
wiąże się z osobą Georga Buschana, szczecińskiego antro-
pologa i etnografa. W 1951 r. znacząca część zbioru została 
przekazana do Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach koło 
Warszawy (obecnie Państwowe Muzeum Etnograficzne). 
Współczesne zbiory liczą ok. 1000 sztuk. Obejmują przede 
wszystkim obiekty z Papui-Nowej Gwinei, a także niewielką 
kolekcję australijską. Większość kolekcji oceanicznej Mu-
zeum zawdzięcza współpracy z  dr Marią Wrońską-Friend. 
Pozyskano także eksponaty od Moniki i Mieczysława Strze-
chowskich, Klary Godlewskiej (wdowa po prof. Aleksandrze 
Lechu Godlewskim) i Przemysława Burcharda, dokonywano 
również zakupów od innych osób prywatnych i w antykwa-
riatach. Do interesujących obiektów należy zaliczyć unikalne 
dwuosobowe tarcze wojenne rzeźbione kamiennym topo-
rem, włócznie do polowań na rekiny, żółwie i latające ryby.

Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada chyba naj-
ciekawszą kolekcję z Australii i Oceanii, w znakomitej więk-
szości pochodzącą ze zbiorów niemieckich, które po 1945 r. 
znalazły się w granicach Polski3. Do muzeum w Warszawie 
przekazano m.in. wspomnianą już kolekcję ze Szczecina, 
a także z Wrocławia, Bytomia, Gliwic i składnicy muzealnej 
w Pszczynie. Niestety, w przytłaczającej większości nie po-
siadają one dokumentacji, która zaginęła lub została znisz-
czona w czasie działań wojennych. Wyjątkiem może być 
kolekcja zgromadzona przez Hermanna Klaatscha (1863–
1916), niemieckiego antropologa, profesora na uniwersy-
tetach w  Heidelbergu i we Wrocławiu. Wśród nielicznych 
zbieraczy polskich na uwagę zasługują obiekty pozyskane 
w latach 80. i 90. XIX w. w Australii i na Nowej Gwinei przez 
Marcela Karola Łukowicza (1854–1918) – lekarza, z zamiło-
wania podróżnika, etnografa i kolekcjonera. Muzeum zaku-
piło od jego potomków ponad sto obiektów, wśród których 

1  http://www.maie.lodz.pl/component/content/category/index.
php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=175 (dostęp: 17.08.2015).

2 Kwerenda własna autora (L.B.).
3 http://213.17.175.115/navigart/select/taxonomy/366?tid=366 (dostęp: 

17.08.2015).



- are worth the attention of the small group of Polish collec-
tors. The Museum purchased more than 100 items from his 
descendants, the most interesting are: ka bowls, sculpted 
head rests, ceremonial body decorations (necklaces, shoul-
der straps, breastplates, bracelets), ornamented calabash 
and coconut vessels, boomerangs, spear throwers, tjurun-
gas. The Museum has the biggest collection from this re-
gion in the country - altogether, 3643 items.

The Municipal Museum in Żory started collecting items 
from Australia and Oceania in relation to the organization of 
“The Polish Way of Learning the World” exhibition. We start-
ed the collection by purchasing items from Melanesia. At the 
moment, our collection consists of 55 items obtained from 
Barbara and Janusz Czamarski which had been purchased by 
them between 1989-1992 when they visited the Independent 
State of Papua New Guinea. Items were purchased directly 
from users in villages, during festivals and through an an-
tiquarian. Gathered exhibits are original everyday items, 
weapons, elements of costumes and craftsmanship of peo-
ple inhabiting the western part of New Guinea, as well as the 
Trobriand Islands. The whole collection of Czamarski family 
(almost 200 items) was exhibited in the Asia and Pacific Mu-
seum during a one-year exhibition, as well as the Museum 
of Ethnography in Rzeszów, among other places. Its supple-
ment are pictures taken mainly during festivals and travels. 

The most interesting items of the Żory collection are: 
a knife made of cassowary bone, bow for stone throwing, 
stone ax, pipes, paan containers and elaborate elements of 
costumes and jewelry.

At present times, items from remote lands are brought 
by tourists. From our collection’s point of view, a very inter-
esting region, thanks to the person of Bronisław Malinowski, 
are the Trobriand Islands. The Czamarski collection contains a 
few items from these islands, however it is not a representa-
tive collection of this culture. Attempts to obtain items from 
tourists who visit the islands did not give a result. Means of 
transport are a problem. Europeans usually rent small planes 
to get from New Guinea to the  Trobriand Islands and as a 
consequence the luggage capacity is limited. They buy trin-
kets which may be an interesting supplement of an exhibi-
tion, however cannot constitute its core. Examples of such 
little souvenirs from travels are local, original commodity 
money called dobu, made of banana palm leaves and bought 
with pleasure because they do not weight much and are easy 
to transport.

na  szczególną uwagę zasługują: misy ka, rzeźbione pod-
główki, ceremonialne ozdoby ciała (naszyjniki, naramien-
niki, napierśniki, bransolety), zdobione naczynia z tykwy 
i orzecha kokosowego, bumerangi, miotacze oszczepów, 
czuringi. Muzeum posiada największą kolekcję muzealną 
z tego obszaru w kraju – łącznie 3643 obiekty.

Muzeum Miejskie w Żorach gromadzenie eksponatów 
z terenów Australii i Oceanii rozpoczęło w związku z organi-
zacją wystawy „Polskie poznawanie świata”. Budowę kolek-
cji rozpoczęliśmy od zakupu obiektów z Melanezji. Obecnie 
nasz zbiór liczy 55 eksponatów pochodzących z kolekcji Bar-
bary i Janusza Czamarskich, nabywanych przez nich w  la-
tach 1989–1992, kiedy to przebywali na terenie Niezależne-
go Państwa Papui-Nowej Gwinei. Obiekty były kupowane 
bezpośrednio od użytkowników we wsiach, na festiwa-
lach oraz za pośrednictwem antykwariusza. Zgromadzone 
eksponaty to oryginalne przedmioty codziennego użytku, 
broń, elementy stroju i rzemiosło ludów zamieszkujących 
wschodnią część Nowej Gwinei oraz Trobriandów. Cała (li-
cząca prawie 200 obiektów) kolekcja państwa Czamarskich  
była eksponowana m.in. w Muzeum Azji i Pacyfiku na trwa-
jącej rok wystawie oraz w Muzeum Etnograficznym w Rze-
szowie. Jej uzupełnieniem są zdjęcia wykonywane głównie 
podczas festiwali, a także w trakcie podróży po kraju. 

Wśród ciekawszych obiektów znajdujących się w żorskiej 
kolekcji można wymienić: nóż z kości kazuara, łuk do mio-
tania kamieni, kamienną siekierkę, fajki, pojemnik na betel 
oraz misterne elementy strojów i biżuterii.

Współcześnie różne obiekty z odległych terenów przy-
wożą turyści. Z punktu widzenia naszej kolekcji niezmiernie 
interesującym obszarem, ze względu na postać Bronisła-
wa Malinowskiego, są Trobriandy. W kolekcji Czamarskich 
znalazło się kilka obiektów z tychże wysp, nie jest to jed-
nak zbiór reprezentatywny dla tej kultury. Próby pozyska-
nia obiektów poprzez turystów odwiedzających czasami 
te wyspy nie przynoszą większego rezultatu. Problemem 
są środki transportu. Europejczycy wynajmują najczęściej 
małe samoloty, aby z Nowej Gwinei dostać się na Trobrian-
dy, a co za tym idzie, ich możliwości przewożenia bagaży są 
ograniczone. Kupują więc drobiazgi, które mogą być cieka-
wym uzupełnieniem wystawy, ale jednak nie mogą stano-
wić jej sedna. Przykładem takich drobiazgów, stanowiących 
pamiątki z podróży, są lokalne oryginalne płacidła, zwa-
ne dobu, wykonane z liści bananowca, chętnie kupowane 
ze względu na niewielką wagę i łatwość transportu.



STONE AX
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

DAGGER MADE OF CASSOWARY BONE
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

SIEKIERKA KAMIENNA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

SZTYLET Z KOŚCI KAZUARA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
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201.

200.

199.

BOW FOR STONE THROWING
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

SPEAR
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

SPEAR PITCHER
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

ŁUK DO MIOTANIA KAMIENI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

WŁÓCZNIA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

MIOTACZ WŁÓCZNI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
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STROJE I OZDOBY
OUTFITS AND ORNAMENTS

202.

203.

CEREMONIAL BELT
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

ORNAMENT OF BIRDS-OF-PARADISE FEATHERS
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

PAS CEREMONIALNY
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

OZDOBA Z PIÓR RAJSKICH PTAKÓW
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
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204.

205.

206.

BRAIDED BRACELET
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

BRAIDED BRACELET
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

KOTEKA - PENIS PATCH
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

BRANSOLETA PLECIONA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

BRANSOLETA PLECIONA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

KOTEKA – OCHRANIACZ NA PENISA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
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PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU
EVERYDAY ARTICLES

207. 209.

208.

CONTAINER
origin: no ethnic identification available, 
Trobriand Islands

POJEMNIK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Wyspy Trobrianda

WATER CONTAINER 
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

PITCHER
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea

POJEMNIK NA WODĘ
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea

DZBANEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea



287

KATALOG 
MUZEALIÓW 
(WYBÓR)

COLLECTIBLES 
CATALOGUE 
(SELECTION)

Magdalena Bogdan

Certified art conservator, holding a master’s degree; employee of the Conserva-
tion and Documentation Department in the Municipal Museum in Żory. Expe-
rienced conservator, the author of numerous conservation achievements within 
the scope of stone, wood, metal and ceramics conservation. 

Magister, dyplomowany konserwator dzieł sztuki; pracownik działu Konser-
wacji i Dokumentacji Muzeum Miejskiego w Żorach. Konserwator – praktyk, 
autorka licznych realizacji konserwatorskich z dziedziny konserwacji kamienia, 
drewna, metalu i ceramiki. 
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1.

TKANINA O WZORNICTWIE TRADYCYJNYM
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Gwatemala
datacja: początek XXI w.
wymiary: dł. 120 cm, szer. 43 cm
materiał: tkanina bawełniana
technika: tkanie ręczne
nr inw. MŻo/Am/1

FABRIC WITH TRADITIONAL PATTERN
origin: no ethnic identification available, Guatemala
date: the beginning of the 21st c.
size: L 120 cm, W 43 cm
material: cotton fabric
technique: hand-woven
inv. no. MŻo/Am/1

2.

STRÓJ DAMSKI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Gwatemala
datacja: 2013 r.
wymiary: 

a) gorset: dł. 38 cm, szer. 43 cm
b) bolerko: dł. 42 cm, szer. 86 cm
c) spódniczka: dł. 28 cm, szer. 37 cm
d) kapelusz: wys. 10 cm, śr. 26 / 28 cm
e) chwosty: dł. 100 cm, śr. 6 cm
f) chwosty: dł. 122 cm, śr. 6 cm
g) prawy but: wys. 18,3 cm, szer. 9 cm, gł. 27 cm
h) lewy but: wys. 18,3 cm, szer. 9 cm, gł. 27 cm

materiał: aksamit, koronkowa taśma z tworzywa sztucz-
nego, tiulowa taśma ozdobna, cekiny plastikowe, paciorki 
plastikowe, filc, wstążka z tworzywa sztucznego, sznurek 
syntetyczny, welur, drewno, wstążka z tworzywa sztuczne-
go, sznurek syntetyczny, guma, klamerki stalowe
technika: szycie maszynowe, szycie ręczne, formowanie 
ręczne, klejenie 
nr inw. MŻo/Am/14/a-h

WOMEN’S OUTFIT
origin: no ethnic identification available, Guatemala
date: 2013
size: 

a) corset: L 38 cm, W 43 cm
b) bolero: L 42 cm, W 86 cm
c) skirt: L 28 cm, W 37 cm
d) hat: H 10 cm, diameter 26 / 28 cm
e) tassels: L 100 cm, diameter 6 cm
f) tassels: L 122 cm, diameter 6 cm
g) right shoe: H 18.3 cm, W 9 cm, D 27 cm
h) left shoe: H 18.3 cm, W 9 cm, D 27 cm

material: velvet, plastic lace tape, tulle decorative tape, 
plastic sequins, plastic beads, felt, plastic band, synthetic 
string, velour, wood, plastic band, synthetic string, elastic, 
steel buckles
technique: machine sewing, hand sewing, hand shaping, 
gluing 
inv. no. MŻo/Am/14/a-h

3.

TANKA
pochodzenie: Nepal
datacja: 2007 r.
wymiary: dł. 46 cm, szer. 36,8 cm
materiał: skóra, barwnik, tkanina
technika: malowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Az/4

TANKA
origin: Nepal
date: 2007
size: L 46 cm, W 36.8 cm
material: leather, dye, cloth
technique: painting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/Az/4

4.

LALKA Z TEATRU WAYANG GOLEK
pochodzenie: Jawa
datacja: 2006 r.
wymiary: wys. 53 cm, szer. 13 cm, gł. 10,5 cm
materiał: drewno, farba, tkanina barwiona fabryczna
technika: frezowanie maszynowe, barwienie, szycie, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/Az/2

PUPPET FROM THE WAYANG GOLEK THEATRE
origin: Java
date: 2006
size: H 53 cm, W 13 cm, D 10.5 cm
material: wood, paint, machine-dyed fabric
technique: machine milling, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/Az/2

5.

ZŁOTA MONETA BULIONOWA KRUEGERRAND
1 oz – ZESPÓŁ
pochodzenie: Republika Południowej Afryki
datacja: 1977 r.
wymiary: śr. ok. 3,3 cm, wys. ok. 0,3 cm, waga ok. 33,1 g
materiał: złoto o stopie 0.917 (22 K)
technika: bicie stemplem zwykłym, wyrób maszynowy
nr inw. MŻo/A/2196-2198

GOLD BULLION COIN KRUGERRAND 
1 oz - SET
origin: Republic of South Africa
date: 1977
size: diameter ca. 3.3 cm, H ca. 0.3 cm, weight ca. 33.1 g
material: gold alloy of 0.917 (22 K)
technique: standard die stamping, machine-made
inv. no. MŻo/A/2196-2198
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6.

NACZYNIE
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: wys. 18,5 cm, śr. 19 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, wypalanie
nr inw. MŻo/A/283

VESSEL
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: H 18.5 cm, diameter 19 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, firing
inv. no. MŻo/A/283

7.

NACZYNIE
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: wys. 12 cm, śr. 13 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, wypalanie, odciskanie
nr inw. MŻo/A/440

VESSEL
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: H 12 cm, diameter 13 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, firing, impressing
inv. no. MŻo/A/440  

8.

ŻARNO LUB PODGŁÓWEK
pochodzenie: wzorowane na kulturach archeologicznych 
zamieszkujących obszar badawczy, Burkina Faso
datacja: brak precyzyjnej datacji
wymiary: wys. 6,7 cm, szer. 25 cm, gł. 7,8 cm
materiał: kamień naturalny
technika: ciosanie, gładzenie
nr inw. MŻo/A/438

QUERN OR HEAD REST
origin: based on archaeological cultures that inhabit the 
research area, Burkina Faso
date: no precise date available
size: H 6.7 cm, W 25 cm, D 7.8 cm
material: natural stone
technique: hewing, smoothing
inv. no. MŻo/A/438

9.

ZESPÓŁ OZDÓB DO WŁOSÓW W FORMIE MAŁYCH KÓŁEK
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: śr. 3–5 mm, śr. przekroju obrączki 7–14 mm
materiał: metal żelazny
technika: techniki kowalskie, obróbka na gorąco, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/1636/1-16

SET OF HAIR ACCESSORIES IN THE FORM OF SMALL 
RINGS
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: diameter 3-5 mm, cross section 7-14 mm
material: ferrous metal
technique: metalwork, heat processing, handmade
inv. no. MŻo/A/1636/1-16 

10.

BRANSOLETA
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: śr. 11,5 cm, szer. 2 cm, gł. 2 cm
materiał: stal
technika: techniki kowalskie, obróbka na gorąco, cyzelowa-
nie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/439

BRACELET
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: diameter 11.5 cm, W 2 cm, D 2 cm
material: steel
technique: metalwork, heat processing, filing, handmade
inv. no. MŻo/A/439
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11.

PODGŁÓWEK SYMBOLICZNY
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: wys. 5,5 cm, szer. 6 cm, gł. 0,9 cm
materiał: pręt żelazny, blacha miedziana
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1637

SYMBOLIC HEAD REST
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: H 5.5 cm, W 6 cm, D 0.9 cm
material: iron bar, cooper sheet
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/1637

12.

PODGŁÓWEK SYMBOLICZNY
pochodzenie: styl Tellem, Mali
datacja: XV–XIX w.
wymiary: wys. 2,3 cm, szer. 4,8 cm, gł. 0,9 cm
materiał: pręt żelazny, blacha stalowa
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1639

SYMBOLIC HEAD REST 
origin: the Tellem style, Mali
date: 15th - 19th c.
size: H 2.3 cm, W 4.8 cm, D 0.9 cm
material: iron bar, steel sheet
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/1639

13.

DRZWI DO SPICHLERZA ZDOBIONE PŁASKIM 
RELIEFEM GEOMETRYCZNYM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2005 r.
wymiary: wys. 44,5 cm, szer. 38,5 cm, gł. 3,5 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, rzeźbienie techniką odejmowania, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1449

GRANARY DOORS ORNAMENTED WITH FLAT 
GEOMETRIC RELIEF
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2005
size: H 44.5 cm, W 38.5 cm, D 3.5 cm
material: wood, steel
technique: hewing, subtractive sculpting, handmade
inv. no. MŻo/A/1449

14.

ZAMEK DO DRZWI ZDOBIONY PRZEDSTAWIENIEM 
ZOOMORFICZNYM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 30,5 cm, szer. 13,5 cm, gł. 4 cm
materiał: drewno, gwoździe i klamry stalowe
technika: ciosanie, rzeźbienie techniką odejmowania, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1481

DOOR LOCK WITH ZOOMORPHIC ELEMENT
origin: the Dogon, Mali
date: the beginning of the 21st c.
size: H 30.5 cm, W 13.5 cm, D 4 cm
material: wood, steel nails and buckles
technique: hewing, subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1481

15.

DRZWI DO SPICHLERZA ZDOBIONE PŁASKIM RELIEFEM 
ZOOMORFICZNYM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 36 cm, szer. 26,2 cm, gł. 3 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, rzeźbienie techniką odejmowania, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/294

GRANARY’S DOOR ORNAMENTED WITH FLAT 
ZOOMORPHIC RELIEF
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 36 cm, W 26.2 cm, D 3 cm
material: wood, steel
technique: hewing, subtractive sculpting, handmade
inv. no. MŻo/A/294
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16.

DRZWI DO SPICHLERZA Z ZAMKIEM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 36 cm, szer. 39 cm, gł. 2,5 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/295

GRANARY’S DOOR WITH LOCK
origin: the Dogon, Mali
date: the end of the 20th c.
size: H 36 cm, W 39 cm, D 2.5 cm
material: wood, steel
technique: hewing, handmade
inv. no. MŻo/A/295

17.

ZAMEK DO DRZWI Z KLUCZEM, 
ZWIEŃCZONY WIZERUNKIEM PARY PRZODKÓW
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2000 r.
wymiary: wys. 29 cm, szer. 18,3 cm, gł. 4 cm
materiał: drewno, stal, sznurek naturalny
technika: ciosanie, rzeźbienie techniką odejmowania, 
rytowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/275/a-b

DOOR LOCK WITH KEY CROWNED 
WITH THE IMAGE OF THE PAIR OF ANCESTORS
origin: the Dogon, Mali
date: 2000
size: H 29 cm, W 18.3 cm, D 4 cm
material: wood, steel, natural string
technique: hewing, subtractive sculpting, engraving,  
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/275/a-b

18.

ZAMEK DO DRZWI ZDOBIONY RYTEM
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2010 r.
wymiary: wys. 26 cm, szer. 24 cm, gł. 4,5 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, rzeźbienie techniką odejmowania, ryto-
wanie, barwienie, techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1746/a-c

DOOR LOCK ORNAMENTED WITH ENGRAVING
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2010
size: H 26 cm, W 24 cm, D 4.5 cm
material: wood, steel
technique: hewing, subtractive sculpting, engraving,  
dyeing, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/1746/a-c

19.

MASKA SIRIGE
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: koniec XX w.
wymiary: dł. 215,5 cm, szer. 19,3 cm, gł. 1,8 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne, tkanina 
płócienna, muszle kauri
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, barwienie, szycie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/706/a-e

SIRIGE MASK
origin: the Dogon, Mali
date: the end of the 20th c.
size: L 215.5 cm, W 19.3 cm, D 1.8 cm
material: wood, polychrome, plant fiber, linen fabric, kauri 
shells
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/706/a-e

20.

MASKA KANAGA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 100 cm, szer. 55 cm, gł. 20 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne, tkanina 
płócienna, sznurek naturalny, nić bawełniana, muszle kauri, 
paciorki plastikowe
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, barwienie, szycie, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/1564/a-e

KANAGA MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 2008
size: H 100 cm, W 55 cm, D 20 cm
material: wood, polychrome, plant fiber, linen fabric, natural 
string, cotton thread, kauri shells, plastic beads
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1564/a-e
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21.

MASKA ANTYLOPY KARANDA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 38 cm, szer. 17,5 cm, gł. 78 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne barwione, 
tkanina płócienna barwiona, muszle kauri
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, barwienie, szycie, plecion-
ka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1406/a-e

KARANDA ANTELOPE MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 38 cm, W 17.5 cm, D 78 cm
material: wood, polychrome, dyed plant fiber, dyed linen 
fabric, kauri shells
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, dyeing, sewing, braiding, handmade
inv. no. MŻo/A/1406/a-e

22.

MASKA MŁODEJ DZIEWCZYNY
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 47 cm, szer. 30 cm, gł. 34 cm
materiał: włókno roślinne, włosie zwierzęce, muszle kauri, 
lusterka w plastikowej oprawie, paciorki plastikowe, nić 
bawełniana, tkanina płócienna
technika: plecionka, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1338/a-e

YOUNG GIRL MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 47 cm, W 30 cm, D 34 cm
material: plant fiber, animal hair, kauri shells, mirrors in 
plastic frame, plastic beads, cotton thread, linen fabric
technique: braiding, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1338/a-e

23.

MASKA ANTYLOPY KA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 111 cm, szer. 18 cm, gł. 16,5 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne barwione, 
tkanina płócienna barwiona, muszle kauri
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, barwienie, szycie,  
plecionka, wyrób ręczny
MŻo/A/1404/a-e

KA ANTELOPE MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 111 cm, W 18 cm, D 16.5 cm
material: wood, polychrome, dyed plant fiber, dyed linen 
fabric, kauri shells
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, dyeing, sewing, braiding, handmade

24.

MASKA WĘŻA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 83 cm, szer. 18,5 cm, gł. 125 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne, tkanina 
płócienna, sznurek naturalny, nić bawełniana, muszle kauri
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, barwienie, szycie, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/533/a-e

SNAKE MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 83 cm, W 18.5 cm, D 125 cm
material: wood, polychrome, plant fiber, linen fabric, natural 
string, cotton thread, kauri shells
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/533/a-e

25.

MASKA SATIMBE
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 77 cm, szer. 40 cm, gł. 24 cm
materiał: drewno, polichromia, patyna, włókno roślinne, 
tkanina płócienna, sznurek naturalny, gwoździe, guma 
syntetyczna, muszle kauri, paciorki plastikowe, zawieszki 
metalowe
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, patynowanie, plecionka, 
barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/531/a-e

SATIMBE MASK
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 77 cm, W 40 cm, D 24 cm
material: wood, polychrome, patina, plant fiber, linen fabric, 
natural string, nails, synthetic rubber, kauri shells, plastic 
beads, metal pendants
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, patination, braiding, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/531/a-e



293

26.

MASKA WILU
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 89,5 cm, szer. 17,5 cm, gł. 16 cm
materiał: drewno, polichromia, włókno roślinne, tkanina 
płócienna, muszle kauri, paciorki plastikowe, metalowy 
zamek błyskawiczny
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, polichromowanie, plecionka, barwienie, 
szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/536

WILU MASK

origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 89.5 cm, W 17.5 cm, D 16 cm
material: wood, polychrome, plant fiber, linen fabric, 
kauri shells, plastic beads, metal zipper
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
polychromy, braiding, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/536

27.

ZABAWKA (PRZEDSTAWIENIE MASKI) 
WYKONANA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: wys. 15,4 cm, szer. 8,8 cm, gł. 3,5 cm
materiał: guma syntetyczna, plastik
technika: wycinanie, łączenie na gorąco, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1365

TOY (REPRESENTATION OF A MASK) 
MADE OF RECYCLABLE WASTE
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2008 
size: H 15.4 cm, W 8.8 cm, D 3.5 cm
material: synthetic rubber, plastic
technique: cutting, heat joining, handmade
inv. no. MŻo/A/1365

28.

ZABAWKA (PRZEDSTAWIENIE MASKI) 
WYKONANA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: wys. 20,5 cm, szer. 11,5 cm, gł. 6 cm
materiał: guma syntetyczna
technika: wycinanie, łączenie na gorąco, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1366

TOY (REPRESENTATION OF A MASK) 
MADE OF RECYCLABLE WASTE
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2008                   
size: H 20.5 cm, W 11.5 cm, D 6 cm
material: synthetic rubber
technique: cutting, heat joining, handmade
inv. no. MŻo/A/1366

29.

ZABAWKA (PRZEDSTAWIENIE MASKI) WYKONANA  
Z SUROWCÓW WTÓRNYCH
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: wys. 22,5 cm, szer. 10 cm, gł. 7 cm
materiał: guma syntetyczna, plastik
technika: wycinanie, łączenie na gorąco, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1368

TOY (REPRESENTATION OF A MASK) 
MADE OF RECYCLABLE WASTE
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2008                   
size: H 22.5 cm, W 10 cm, D 7 cm
material: synthetic rubber, plastic
technique: cutting, heat joining, handmade
inv. no. MŻo/A/1368

30.

ZABAWKA (PRZEDSTAWIENIE MASKI) WYKONANA  
Z SUROWCÓW WTÓRNYCH
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: wys. 11,2 cm, szer. 10 cm, gł. 4 cm
materiał: guma syntetyczna
technika: wycinanie, łączenie na gorąco, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1362

TOY (REPRESENTATION OF A MASK) 
MADE OF RECYCLABLE WASTE
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2008                   
size: H 11.2 cm, W 10 cm, D 4 cm
material: synthetic rubber
technique: cutting, heat joining, handmade
inv. no. MŻo/A/1362
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31.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE ZDOBIONE 
RYTEM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 80 XX w.
wymiary: wys. 42 cm, szer. 7 cm, gł. 7,5 cm
materiał: drewno, patyna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/387

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION DECORATED 
WITH AN ENGRAVING
origin: the Dogon, Mali
date: 1980s
size: H 42 cm, W 7 cm, D 7.5 cm
material: wood, patina
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/387

32.

PRZEDSTAWIENIE MĘŻCZYZNY Z TRZEMA RĘKAMI
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 44 cm, szer. 7,4 cm, gł. 6,4 cm
materiał: drewno
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1380

REPRESENTATION OF A MAN WITH THREE HANDS
origin: the Dogon, Mali
date: the beginning of the 21st c.
size: H 44 cm, W 7.4 cm, D 6.4 cm
material: wood
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1380

33.

FETYSZ W STYLU TELLEM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 16 cm, szer. 13 cm, gł. 12,5 cm
materiał: glina suszona, drewno, stal, muszle kauri
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie,
formowanie ręczne, techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/222

THE TELLEM STYLE TOTEM
origin: the Dogon, Mali
date: the beginning of the 21st c.                      
size: H 16 cm, W 13 cm, D 12.5 cm
material: adobe clay, wood, steel, kauri shells
technique:  subtractive sculpting, dyeing,
hand shaped, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/222

34.

PRZEDSTAWIENIE JEŹDŹCA NA KONIU
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 69 cm, szer. 14,5 cm, gł. 43 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1643

REPRESENTATION OF A HORSE RIDER
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 69 cm, W 14.5 cm, D 43 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1643

35.

PRZEDSTAWIENIE JEŹDŹCA NA KONIU
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Nigeria
datacja: koniec lat 70. XX w.
wymiary: wys. 20 cm, szer. 8,3 cm, gł. 10 cm
materiał: brąz
technika: odlew techniką wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/916/1

REPRESENTATION OF A HORSE RIDER
origin: no ethnic identification available, Nigeria
date: the end of the 1970s
size: H 20 cm, W 8.3 cm, D 10 cm
material: bronze
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/916/1
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36.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 1990 r.
wymiary: wys. 16,5 cm, szer. 10 cm, gł. 5 cm
materiał: piaskowiec, patyna
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, patynowanie
nr inw. MŻo/A/80

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 1990                      
size: H 16.5 cm, W 10 cm, D 5 cm
material: sandstone, patina
technique: subtractive sculpting, patination
inv. no. MŻo/A/80

37.

GŁOWA KAMIENNA – STADIUM POCZĄTKOWE
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 10,4 cm, szer. 5,5 cm, gł. 8,5 cm
materiał: piaskowiec
technika: rzeźbienie metodą odejmowania
nr inw. MŻo/A/1878

STONE HEAD – THE EARLY PHASE
origin: the Dogon, Mali
date: 2008
size: H 10.4 cm, W 5.5 cm, D 8.5 cm
material: sandstone
technique: subtractive sculpting
inv. no. MŻo/A/1878

38.

GŁOWA KAMIENNA – STADIUM ZAAWANSOWANE
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 10,4 cm, szer. 5 cm, gł. 8,5 cm
materiał: piaskowiec
technika: rzeźbienie metodą odejmowania
nr inw. MŻo/A/1879

STONE HEAD - THE LATE PHASE 
origin: the Dogon, Mali
date: 2008
size: H 10.4 cm, W 5 cm, D 8.5 cm
material: sandstone
technique: subtractive sculpting
inv. no. MŻo/A/1879

39.

KOSZ Z KWADRATOWYM DNEM  
(W TRAKCIE WYPLATANIA)
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2003 r
wymiary: wys. 56 cm, śr. 65 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum), 
włókno roślinne, sznurek naturalny
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/449

BASKET WITH A SQUARE BOTTOM 
(DURING BRAIDING)
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2003
size: H 56 cm, diameter 65 cm
material: elephant grass (Latin Pennisetum purpureum), 
plant fiber, natural string
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/449

40.

KOSZYK Z NARZĘDZIEM DO WYPLATANIA, 
WYPEŁNIONY WŁÓKNEM ROŚLINNYM
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Afryka Zachodnia
datacja: 2001 r.
wymiary: wys. 9 cm, śr. 19 cm, dł. szpikulca 18 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum), łyko 
roślinne, włókno roślinne
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/261

BASKET WITH BRAIDING TOOL, 
FILLED WITH THE PLANT FIBER
origin: no ethnic identification available, West Africa
date: 2001
size: H 9 cm, diameter 19 cm, spike length 18 cm
material: elephant grass (Latin Pennisetum purpureum), 
phloem, plant fiber
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/261
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41.

MISKA PLECIONKARZA WYPEŁNIONA WŁÓKNEM  
I ŁYKIEM ROŚLINNYM
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2003 r.
wymiary: wys. 11 cm, śr. 17,5 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna, włókno i łyko 
roślinne
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, gładzenie, wypalanie
nr inw. MŻo/A/485

BRAID MAKER’S BOWL FILLED WITH FIBER AND PHLOEM
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2003
size: H 11 cm, diameter 17.5 cm
material: porous ceramics, thick walled, phloem and plant 
fiber
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, smoothing, firing
inv. no. MŻo/A/485

42.

KOSZYK Z KWADRATOWYM DNEM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 20,5 cm, śr. wylewu 35,5 / 35 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum), 
gałązki z korą, włókno roślinne
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/260

BASKET WITH A SQUARE BOTTOM
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2000
size: H 20.5 cm, diameter at the top 35.5 / 35 cm
material: elephant grass (Latin Pennisetum purpureum), 
branches with bark, plant fiber
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/260

43.

KOSZ Z KWADRATOWYM DNEM
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Afryka Zachodnia
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 20 cm, śr. 33 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum), 
gałązki o brunatnej korze, włókno roślinne
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/317

BASKET WITH A SQUARE BOTTOM 
origin: no ethnic identification available, West Africa
date: ca. 2000
size: H 20 cm, diameter 33 cm
material: elephant grass (Latin Pennisetum purpureum), 
branches with brown bark, plant fiber
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/317 

44.

KOSZ Z KWADRATOWYM DNEM
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 23 cm, śr. wylewu 35,5 –37,5 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum), 
gałązki z korą, gałązki okorowane, wąska taśma nylonowa, 
sznurek z włókien roślinnych
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/1456

BASKET WITH A SQUARE BOTTOM 
origin: Lobi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 23 cm, diameter at the top 35.5 - 37.5 cm
material: elephant grass (Latin Pennisetum purpureum); 
branches with bark; branches without bark; narrow, nylon 
band; plant fiber string
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/1456

45.

KOSZYK Z BARWIONYCH LIŚCI PALMOWYCH
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Mali
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 17 cm, śr. 30,5 cm
materiał: łyko roślinne, liście palmowe barwione
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/2107

BASKET MADE OF DYED PALM LEAVES
origin: no ethnic identification available, Mali
date: 2013
size: H 17 cm, diameter 30.5 cm
material: phloem, dyed palm leaves
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/2107



297

46.

KOSZYK Z MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Gabon
datacja: 2009 r.
wymiary: wys. 10 cm, śr. 18,5 cm
materiał: taśma syntetyczna, żyłka plastikowa, łyko 
roślinne
technika: plecionka, formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/1646

SYNTHETIC BASKET
origin: no ethnic identification available, Gabon
date: 2009
size: H 10 cm, diameter 18.5 cm
material: synthetic band, plastic line, phloem 
technique: braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/1646

47.

NACZYNIE ZDOBIONE ODCIŚNIĘTĄ FAKTURĄ MATY
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 29 cm, śr. wylewu 21,5 / 22,5 cm,
śr. brzuśca: 34 cm
materiał: ceramika grubościenna, porowata
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, wypalanie, odciskanie
nr inw. MŻo/A/272

VESSEL DECORATED WITH THE IMPRESSED 
TEXTURE OF A MAT
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2000
size: H 29 cm, diameter at the top 21.5 / 22.5 cm, 
belly diameter 34 cm
material: thick walled, porous ceramics
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, firing, impressing
inv. no. MŻo/A/272

48.

MATA GARNCARSKA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: II poł. XX w.
wymiary: dł. 78 cm, szer. 50 cm, gł. 0,5 cm
materiał: włókno baobabu
technika: wyrób ręczny, plecionka, splot krzyżowy
nr inw. MŻo/A/1445/a

POTTERY MAT
origin: the Dogon, Mali
date: the second half of the 20th c.
size: L 78 cm, W 50 cm, D 0.5 cm
material: baobab fiber
technique: handmade, braiding, cross weaving
inv. no. MŻo/A/1445/a

49.

KAMIEŃ GARNCARSKI
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: II poł. XX w.
wymiary: śr. 7 cm, wys. 4,8 cm
materiał: kamień naturalny
technika: pochodzenie naturalne
nr inw. MŻo/A/1445/b

POTTERY STONE
origin: the Dogon, Mali
date: the second half of the 20th c.                       
size: diameter 7 cm, H 4.8 cm
material: natural stone
origin: natural
inv. no. MŻo/A/1445/b

50.

NACZYNIE NA PIWO
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: połowa XX w.
wymiary: wys. 21 cm, śr. wylewu 11 cm, śr. brzuśca 23,5 cm
materiał: ceramika grubościenna, porowata
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, wypalanie, odciskanie
nr inw. MŻo/A/1342

BEER VESSEL
origin: the Dogon, Mali
date: the middle of the 20th c.
size: H 21 cm, diameter at the top 11 cm, belly diameter 23.5 
cm
material: thick walled, porous ceramics
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, firing, impressing
inv. no. MŻo/A/1342
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51.

PLECIONKA DO PRODUKCJI PIWA
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2001 r.
wymiary: wys. 40 cm, śr. 15,5 cm
materiał: włókno baobabu
technika: plecionka, technika krzyżowa, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/271

BRAID FOR BEER PRODUCTION 
origin: the Dogon, Mali
date: 2001                       
size: H 40 cm, diameter 15.5 cm
material: baobab fiber
technique: braiding, cross technique, handmade
inv. no. MŻo/A/271

52.

FILTR DO PIWA
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: 1990 r.
wymiary: wys. 21 cm, śr. wylewu 16 cm, śr. brzuśca 21 cm
materiał: łyko roślinne
technika: plecionka, technika żeberkowo-krzyżowa, formo-
wanie ręczne
nr inw. MŻo/A/62

BEER FILTER
origin: Somba, Benin
date: 1990                       
size: H 21 cm, diameter at the top 16 cm, belly diameter 21 
cm
material: phloem
technique: braiding, under-and-over-weaving, hand forming
inv. no. MŻo/A/62

53.

MISKA DO PIWA
pochodzenie: Wama, Benin
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 7 cm, śr. 14,8-15,7 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), farba
technika: cięcie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1997

BEER BOWL
origin: Wama, Benin
date: the end of the 20th c.
size: H 7 cm, diameter  14.8-15.7 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), paint
technique: cutting, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/1997

54.

NACZYNIE RYTUALNE DO PIWA
pochodzenie: Geum, Kamerun
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 24 cm, śr. 15 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, nakładki, wypalanie
nr inw. MŻo/A/1163

RITUAL BEER VESSEL
origin: Geum, Cameroon
date: the beginning of the 21st c.
size: H 24 cm, diameter 15 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, covers, firing
inv. no. MŻo/A/1163

55.

STRÓJ MĘSKI
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: 

a) dł. 102,5 cm, szer. 68 cm,
b) dł. 81 cm, szer. 129,5 cm

materiał: płótno bawełniane samodziałowe, nić bawełnia-
na, tasiemka bawełniana fabryczna
technika: szycie maszynowe, barwienie
nr inw. MŻo/A/1415/a-b

MEN’S OUTFIT
origin: the Dogon, Mali
date: ca. 2008
size: 

a) L 102.5 cm, W 68 cm, 
b) L 81 cm, W 129.5 cm

material: homespun cotton linen, cotton thread, cotton 
machine tape
technique:  machine sewing, dyeing
inv. no. MŻo/A/1415/a-b
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56.

SUKNIA DAMSKA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: 2000 r.
wymiary: dł. 139 cm, szer. 94 cm
materiał: tkanina bawełniana barwiona
technika: barwienie, szycie maszynowe
nr inw. MŻo/A/623

WOMEN’S DRESS
origin: Ashanti, Ghana
date: 2000
size: L 139 cm, W 94 cm
material: dyed cotton fabric
technique: dyeing, machine sewing
inv. no. MŻo/A/623

57.

TUNIKA MĘSKA
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: dł. 98 cm, szer. 85 cm
materiał: płótno bawełniane samodziałowe, nić bawełnia-
na, sznurek
bawełniany, barwnik
technika: szycie ręczne, barwienie techniką bogolanu
nr inw. MŻo/A/49

MEN’S TUNIC
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the second half of the 20th c.
size: L 98 cm, W 85 cm
material: homespun cotton linen, cotton thread, cotton 
string, dye
technique: hand sewing, bogolan technique dyeing
inv. no. MŻo/A/49

58.

SPODNIE MĘSKIE
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2002 r.
wymiary: dł. 90 cm, szer. 53 cm
materiał: płótno bawełniane samodziałowe, nić bawełnia-
na, sznurek
bawełniany, sznurek wełniany, barwnik
technika: szycie ręczne, barwienie techniką bogolanu
nr inw. MŻo/A/619

MEN’S TROUSERS
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2002
size: L 90 cm, W 53 cm
material: homespun cotton linen, cotton thread, cotton 
string, wool string, dye 
technique: hand sewing, bogolan technique dyeing
inv. no. MŻo/A/619

59.

SUKNIA DAMSKA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Burkina Faso
datacja: 2001 r.
wymiary: dł. 103 cm, szer. 100 cm
materiał: płótno bawełniane samodziałowe, nić bawełnia-
na, barwnik
technika: szycie ręczne, szycie maszynowe, barwienie 
techniką bogolanu
nr inw. MŻo/A/48

WOMEN’S DRESS
origin: no ethnic identification available, Burkina Faso
date: 2001
size: L 103 cm, W 100 cm
material: homespun cotton linen, cotton thread, dye
technique: hand sewing, machine sewing, bogolan tech-
nique dyeing
inv. no. MŻo/A/48

60.

STRÓJ MĘSKI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Kamerun
datacja: 2005 r.
wymiary: 

a) dł. 95 cm, szer. 162,5 cm,
b) dł. 110,5 cm, szer. 61 cm

materiał: adamaszek bawełniany, nić bawełniana, nić synte-
tyczna, sznurek bawełniany
technika: szycie maszynowe, haft maszynowy
nr inw. MŻo/A/1073/a-b

MEN’S OUTFIT
origin: no ethnic identification available, Cameroon
date: 2005
size: 

a) L 95 cm, W 162.5 cm, 
b) L 110.5 cm, W 61 cm

material: cotton damask, cotton thread, synthetic thread, 
cotton string
technique:  machine sewing, machine embroidery
inv. no. MŻo/A/1073/a-b
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61.

STRÓJ MĘSKI
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2004 r.
wymiary:
tunika: dł. 95 cm, szer. 140 cm,
spodnie: dł. 94 cm, szer. 82 cm,
czapka: wys. 19,5 cm, śr. 27 cm
materiał: płótno bawełniane samodziałowe, nić bawełniana
technika: szycie maszynowe
nr inw. MŻo/A/517/a-c

MEN’S OUTFIT
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2004
size: 
tunic: L 95 cm, W 140 cm,  
trousers: L 94 cm, W 82 cm,
hat: H 19.5 cm, diameter 27 cm
material: homespun cotton linen, cotton thread
technique:  machine sewing
inv. no. MŻo/A/517/a-c

62.

WARSZTAT TKACKI
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: lata 90. XX w. 
wymiary: wys. 136 cm, szer. 170 cm, gł. 126 cm
materiał: drewno, drut stalowy, nić bawełniana, sznurek ba-
wełniany, tkanina samodziałowa płócienna, śruby stalowe
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/137/a-f

LOOM
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 1990s                       
size: H 136 cm, W 170 cm, D 126 cm
material: wood, steel wire, cotton thread, cotton string, 
homespun linen fabric, steel screws
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/137/a-f

63.

POJEMNIK NA SZPULKI TKACKIE
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 19 cm, szer. 35 cm, gł. 19 cm, 
śr. wylewu 9 /9 cm
materiał: tykwa (bot. lagenariasiceraria)
technika: cięcie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/486

WAVING REELS CONTAINER 
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 1990s
size: H 19 cm, W 35 cm, D 19 cm, diameter at the top 9 /9 cm  
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria)
technique: cutting, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/486

64.

CZÓŁENKO Z WARSZTATU TKACKIEGO
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: lata 90 XX w.
wymiary: wys. 4,5 cm, szer. 5 cm, gł. 22,5 cm
materiał: drewno, pręt stalowy, nić bawełniana
technika: ciosanie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/137/d

SHUTTLE FROM A LOOM
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 1990s                       
size: H 4.5 cm, W 5 cm, D 22.5 cm
material: wood, steel wire, cotton thread
technique: hewing, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/137/d

65.

KŁĘBEK NICI FARBOWANYCH INDYGIEM
pochodzenie: Kurumba, Mali
datacja: 2004 r.
wymiary: śr. 14 cm
materiał: nić bawełniana, farbowana indygiem
technika: przędzenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/499

BALL OF THREAD DYED WITH INDIGO
origin: Kurumba, Mali 
date: 2004
size: diameter 14 cm
material: cotton thread, indigo dyed
technique: spinning, handmade
inv. no. MŻo/A/499
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66.

ZWÓJ BANDEROLI TKANINY SAMODZIAŁOWEJ
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Afryka Zachodnia
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: śr. zwoju 26 cm, szer. banderoli 16,5 cm
materiał: tkanina bawełniana samodziałowa, nić baweł-
niana
technika: tkanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/589

ROLL OF HOMESPUN FABRIC BAND
origin: no ethnic identification available, West Africa
date: ca. 2000
size: band diameter 26 cm, bend width 16.5 cm
material: homespun cotton fabric, cotton thread
technique: weaving, handmade
inv. no. MŻo/A/589

67.

PRZEDSTAWIENIE ANTYLOPY CHI-WARA
pochodzenie: Bamana, Mali
datacja: lata 90. XX w. 
wymiary: wys. 112 cm, szer. 7,5 cm, gł. 32,5 cm
materiał: drewno
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/8

CHI-WARA ANTELOPE REPRESENTATION
origin: Bamana, Mali
date: 1990s                       
size: H 112 cm, W 7.5 cm, D 32.5 cm
material: wood
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/8

68.

MASKA ANTYLOPY CHI-WARA
(element wieńczący nakrycie głowy)
pochodzenie: Bamana, Mali
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 73,5 cm, szer. 5,7 cm, gł. 20 cm
materiał: drewno, muszle kauri, koraliki plastikowe, nitka 
bawełniana, kit niewiadomego składu, skóra naturalna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1337/2

CHI-WARA ANTELOPE MASK
(an element crowning a headwear)
origin: Bamana, Mali
date: 2008                        
size: H 73.5 cm, W 5.7 cm, D 20 cm
material: wood, kauri shells, plastic beads, cotton thread, 
putty of unknown composition, natural leather
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, hand-
made
inv. no. MŻo/A/1337/2

69.

MASKA ANTYLOPY CHI-WARA
(element wieńczący nakrycie głowy)
pochodzenie: Bamana, Mali
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 63,5 cm, szer. 5,5 cm, gł. 20 cm
materiał: drewno, muszle kauri, koraliki plastikowe, nitka 
bawełniana, kit niewiadomego składu, skóra naturalna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1337/1

CHI-WARA ANTELOPE MASK
(an element crowning a headwear)
origin: Bamana, Mali
date: 2008                        
size: H 63.5 cm, W 5.5 cm, D 20 cm
material: wood, kauri shells, plastic beads, cotton thread, 
putty of unknown composition, natural leather
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, hand-
made
inv. no. MŻo/A/1337/1
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70.

KOSZYK
pochodzenie: Tuareg, Burkina Faso
datacja: 2009 r.
wymiary: śr. wylewu 32-36,5 cm, wys. 16,5 cm,
dł. frędzli 51 cm
materiał: trawa słoniowa (łac. Penissetum purpureum) 
barwiona; płaski, barwny sznurek syntetyczny; 
skóra naturalna, barwiona
technika: wyprawianie, barwienie, plecionka, formowanie 
ręczne
nr inw. MŻo/A/1531

BASKET
origin: Tuareg, Burkina Faso
date: 2009
size: diameter at the top 32-36.5 cm, H 16.5 cm,
fringe length 51 cm
material: dyed elephant grass (Latin Pennisetum 
purpureum); flat, colorful synthetic string; natural, 
dyed leather
technique: tanning, dyeing, braiding, hand shaped
inv. no. MŻo/A/1531

71.

KOMPLET OZDÓB DO WŁOSÓW
pochodzenie: Tuareg, Burkina Faso
datacja: 2009 r.
wymiary: dł. 2,8 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,3-0,6 cm
materiał: agat
technika: ciosanie, drążenie, gładzenie, rytowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1591/1-7

SET OF HAIR ACCESSORIES 
origin: Tuareg, Burkina Faso
date: 2009
size: L 2.8 cm, W 1.8 cm, D 0.3-0.6 cm
material: agate
technique: hewing, boring, smoothing, engraving, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1591/1-7

72.

AMULET
Pochodzenie: Burkina Faso
Datacja: lata 90. XX w.
Wymiary: dł. torebki 30 cm + dł. frędzli 30 cm, dł. paska 
56 cm, szer. 9,5 cm
materiał: skóra licowa koloru rudobordowego, czarnego, 
zielonego, brązowego; rzemień skórzany; wielobarwne 
koraliki plastikowe; wielobarwne cekiny; nić naturalna; 
taśma nylonowa.
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1755

AMULET
origin: Burkina Faso
date: 1990s                       
size: bag L 30 cm + fringes L 30 cm, belt L 56 cm, W 9.5 cm
material: grain leather, color: ginger-maroon, black, green, 
brown; leather strap; multicolored, plastic beads; 
multicolored sequins; natural thread; nylon tape
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/1755

73.

NASZYJNIK, AMULET
pochodzenie: Tuareg, Niger
datacja: lata 70. XX w. 
wymiary: wys. 8 cm, szer. 8 cm, gł. 1,5 cm, dł. rzemienia 
90 cm
materiał: blacha srebrna, blacha miedziana, lut srebrny, 
rzemień skórzany
technika: repusowanie, lutowanie, cyzelowanie, 
grawerowanie, wyrób ręczy
nr inw. MŻo/A/393

NECKLACE, AMULET
origin: Tuareg, Niger
date: 1970s                       
size: H 8 cm, W 8 cm, D 1.5 cm, thong length 90 cm
material: silver sheet, cooper sheet, silver solder, 
leather thong
technique: repoussage, soldering, filing, engraving, 
handmade
inv. no. MŻo/A/393

74.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY, 
NACZYNIE OFIARNE
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: styl XIX /XX w.
wymiary: wys. 16,5 cm, szer. 9,5 cm, gł. 10,5 cm
materiał: ceramika porowata
technika: formowanie ręczne, wypalanie
nr inw. MŻo/A/1314

REPRESENTATION OF A WOMAN, 
SACRIFICIAL VESSEL
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 19th/20th c. style
size: H 16.5 cm, W 9.5 cm, D 10.5 cm
material: porous ceramics
technique: hand shaped, firing
inv. no. MŻo/A/1314
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75.

NAGROBEK SYMBOLICZNY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: styl XIX w.
wymiary: wys. 6 cm, szer. 5 cm, gł. 2,8 cm
materiał: glina
technika: formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/306

SYMBOLIC GRAVESTONE
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 19th c. style
size: H 6 cm, W 5 cm, D 2.8 cm
material: clay
technique: hand shaped
inv. no. MŻo/A/306

76.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w. 
wymiary: wys. 60 cm, szer. 13,5 cm, gł. 13 cm
materiał: drewno, barwnik, sznurek naturalny
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, 
rytowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1642/1

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Kurumba, Burkina Faso
date:  the second half of the 20th c.                      
size: H 60 cm, W 13.5 cm, D 13 cm
material: wood, dye, natural string
technique:  subtractive sculpting, engraving, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1642/1

77.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 55,5 cm, szer. 10,5 cm, gł. 10 cm
materiał: drewno, sznurek naturalny barwiony
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, rytowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1642/2

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Kurumba, Burkina Faso
date:  the second half of the 20th c. 
size: H 55.5 cm, W 10.5 cm, D 10 cm
material: wood, dyed, natural string
technique:  subtractive sculpting, engraving, handmade
inv. no. MŻo/A/1642/2

78.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 31,5 cm, szer. 9,8 cm, gł. 9 cm
materiał: drewno, tkanina płócienna bawełniana, sznurek 
naturalny
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/615

REPRESENTATION OF A WOMAN
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the second half of the 20th c.                      
size: H 31.5 cm, W 9.8 cm, D 9 cm
material: wood; cotton, linen fabric; natural string
technique:  subtractive sculpting, handmade
inv. no. MŻo/A/615

79.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 24,8 cm, szer. 26,5 cm, gł. 10 cm
materiał: drewno, tkanina bawełniana, muszelki kauri, nici 
bawełniane
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, drążenie, bar-
wienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/75

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the second half of the 20th c.                       
size: H 24.8 cm, W 26.5 cm, D 10 cm
material: wood, cotton fabric, kauri shells, cotton threads
technique:  subtractive sculpting, boring, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/75
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80.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 25 cm, szer. 20 cm, gł. 9 cm
materiał: drewno, tkanina bawełniana, muszelki kauri, nici 
bawełniane, sznurek naturalny
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, drążenie, bar-
wienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/74

ANTHROPOMORPHIC MASK

origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the second half of the 20th c.                       
size: H 25 cm, W 20 cm, D 9 cm
material: wood, cotton fabric, kauri shells, cotton threads, 
natural string
technique:  subtractive sculpting, boring, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/74

81.

MASKA – HIENA
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 46 cm + 55 cm dł. frędzli, szer. 27 cm, gł. 
55,5 cm
materiał: drewno, włókno roślinne częściowo barwione, 
sznurek z włókien roślinnych, drut stalowy, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, drążenie, ciosa-
nie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/ 1281

Name: MASK - HYENA
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the second half of the 20th c.
size: H 46 cm + 55 cm of fringe length, W 27 cm, D 55.5 cm
material: wood; plant fabric, partially dyed; string of plant 
fibre; steel wire; dye
technique:  subtractive sculpting, boring, hewing, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/ 1281

82.

OWOC TYKWY UFORMOWANY W FAZIE WZROSTU
pochodzenie: Afryka Zachodnia
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 17,5 cm, śr. 11 cm, dł. sznurka 18,3 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), sznurek naturalny
technika: formowanie ręczne
nr inw. MŻo/A/244

CALABASH FRUIT SHAPED IN GROWING PHASE
origin: West Africa
date: 1990s                     
size: H 17.5 cm, diameter 11 cm, string length 18.3 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), natural string
technique: hand shaped
inv. no. MŻo/A/244

83.

POJEMNIK
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2004 r.
wymiary: wys. 19 cm, śr. 15 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria)
technika: cięcie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/523

CONTAINER
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2004
size: H 19 cm, diameter 15 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria)
technique: cutting, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/523

84.

DURSZLAK
pochodzenie: Wama, Benin
datacja: początek XXI w.
wymiary: śr. brzuśca 25 cm, śr. wylewu 11 cm,
dł. sznurka 9 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), tasiemka z tkani-
ny płóciennej
technika: cięcie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1999

COLANDER
origin: Wama, Benin
date: the beginning of the 21st c.
size: belly diameter 25 cm, diameter at the top 11 cm,
string length 9 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), linen tape
technique: cutting, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/1999
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85.

POJEMNIK
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 80. XX w.
wymiary: śr. brzuśca 33 cm, śr. wylewu 7,5 / 8 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), barwnik, kijek 
drewniany, tkanina płócienna, worek foliowy; sznurek synte-
tyczny, taśma syntetyczna
technika: cięcie, drążenie, szycie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/443

CONTAINER
origin: the Dogon, Mali
date: 1980s
size: belly diameter 33 cm, diameter at the top 7.5 / 8 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), dye, wooden 
stick, canvas, plastic bag, synthetic string, synthetic band
technique: cutting, boring, sewing, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/443

86.

SZPILA DO NAKŁUWANIA TYKWY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 12,6 cm, śr. 6,5 cm
materiał: stal, drewno
technika: ciosanie, techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/467

CALABASH SPIKING PIN
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 1990s
size: L 12.6 cm, diameter 6.5 cm
material: steel, wood
technique: hewing, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/467

87.

NÓŻ DO CIĘCIA TYKWY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: pocz. XXI w.
wymiary: dł. 49,5 cm, szer. 5,4 cm, gł. 3,2 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/471

CALABASH CUTTING KNIFE
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: L 49.5 cm, W 5.4 cm, D 3.2 cm
material: wood, steel
technique: hewing, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/471

88.

NÓŻ DO DRĄŻENIA TYKWY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: początek XXI w.
wymiary: dł. 23 cm, szer. 3 cm, gł. 7 cm
materiał: drewno, stal
technika: ciosanie, techniki, kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/472

CALABASH HOLLOWING KNIFE
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: L 23 cm, W 3 cm, D 7 cm
material: wood, steel
technique: hewing, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/472

89.

NARZĘDZIE DO DRĄŻENIA TYKWY
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: początek XXI w.
wymiary: dł. 19 cm, szer. 6 cm, gł. 3,3 cm
materiał: stalowy pedał od roweru, farba
technika: techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/473

CALABASH HOLLOWING TOOL
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: L 19 cm, W 6 cm, D 3.3 cm
material: steel bike pedal, paint
technique: metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/473

90.

GRZECHOTKA ZDOBIONA RYTEM
pochodzenie: brak przynależności etnicznej, Mali
datacja: 2013 r.
wymiary: dł. 18 cm, śr. 10,5 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), barwnik
technika: rytowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2226

RATTLE DECORATED WITH AN ENGRAVING
origin: no ethnic affiliation available, Mali
date: 2013
size: L 18 cm, diameter 10.5 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), dye
technique: engraving, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/2226
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91.

ŁYŻKA ZDOBIONA METODĄ PIROGRAFII
pochodzenie: brak przynależności etnicznej, Nigeria
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 4,5 cm, szer. 27,2 cm, gł. 9,7 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria)
technika: cięcie, drążenie, pirografia, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/923

SPOON DECORATED USING PYROGRAPHY METHOD
origin: no ethnic affiliation available, Nigeria
date: the second half of the 20th c.
size: H 4.5 cm, W 27.2 cm, D 9.7 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria)
technique: cutting, boring, pyrography, handmade
inv. no. MŻo/A/923 

92.

MISKA ZDOBIONA RYTEM
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: 2011 r.
wymiary: wys. 10 cm, śr. 20 cm
materiał: tykwa (bot. lagenariasiceraria), barwnik
technika: cięcie, drążenie, rytowanie, barwienie, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/1888

BOWL DECORATED WITH AN ENGRAVING
origin: the Dogon, Mali
date: 2011
size: H 10 cm, diameter 20 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), dye
technique: cutting, boring, engraving, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1888

93.

MISKA ZDOBIONA MALATURĄ
pochodzenie: Kurumba, Burkina Faso
datacja: 2008 r.
wymiary: wys. 14 cm, śr. 26/ 28 cm
materiał: tykwa (bot. lagenariasiceraria), farba.
technika: cięcie, drążenie, malowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1473

BOWL DECORATED WITH A PAINTING
origin: Kurumba, Burkina Faso
date: 2008
size: H 14 cm, diameter 26/28 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), paint
technique: cutting, boring, painting, handmade
inv. no. MŻo/A/1473

94.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 22 cm, szer. 5 cm, gł. 4,8 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/130

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Lobi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 22 cm, W 5 cm, D 4.8 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/130

95.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 22 cm, szer. 5 cm, gł. 5,5 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/129

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Lobi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 22 cm, W 5 cm, D 5.5 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/129
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96.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 21 cm, szer. 5 cm, gł. 5 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/30

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Lobi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 21 cm, W 5 cm, D 5 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/30

97.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 23 cm, szer. 5,5 cm, gł. 5,5 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/128

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Lobi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 23 cm, W 5.5 cm, D 5.5 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/128

98.

DZBAN
pochodzenie: Lobi, Burkina Faso
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 39,5 cm, śr. brzuśca 34 cm,
śr. wylewu 19,5 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, rytowanie, stemplowanie, wypalanie
nr inw. MŻo/A/1865

PITCHER
origin: Lobi, Burkina Faso
date: the end of the 20th c.
size: H 39.5 cm, belly diameter 34 cm,
diameter at the top 19.5 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, engraving, stamping, firing
inv. no. MŻo/A/1865

99.

MASKA KOZIOŁEK
pochodzenie: Gurunsi, podgrupa Nuna, Burkina Faso
datacja: 2008–2009 r.
wymiary: wys. 52 cm, szer. 22 cm, gł. 32 cm
materiał: drewno, farba, włókno roślinne barwione, sznurek 
naturalny, stal
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, malowanie, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1677/a-e

BILLY GOAT MASK
origin: Gurunsi, the Nuna subgroup, Burkina Faso
date: between 2008 and 2009
size: H 52 cm, W 22 cm, D 32 cm
material: wood, paint, dyed plant fiber, natural string, steel
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
painting, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1677/a-e

100.

MASKA GUZIEC
pochodzenie: Gurunsi, podgrupa Nuna, Burkina Faso
datacja: 2008–2009 r.
wymiary: wys. 65 cm, szer. 23 cm, gł. 23 cm
materiał: drewno, farba, włókno roślinne barwione, sznurek 
naturalny, stal
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, malowanie, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1764/a-d

WARTHOG MASK
origin: Gurunsi, the Nuna subgroup, Burkina Faso
date: between 2008 and 2009
size: H 65 cm, W 23 cm, D 23 cm
material: wood, paint, dyed plant fiber, natural string, steel
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
painting, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1764/a-d
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101.

MASKA PYTON
pochodzenie: Gurunsi, podgrupa Nuna, Burkina Faso
datacja: 2008–2009 r.
wymiary: wys. 138 cm, szer. 33 cm, gł. 20,5 cm
materiał: drewno, farba, włókno roślinne barwione, sznurek 
naturalny, stal
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, malowanie, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1762/a-d

PYTHON MASK
origin: Gurunsi, the Nuna subgroup, Burkina Faso
date: between 2008 and 2009
size: H 138 cm, W 33 cm, D 20.5 cm
material: wood, paint, dyed plant fiber, natural string, steel
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
painting, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1762/a-d

102.

MASKA PUCHACZ
pochodzenie: Gurunsi, podgrupa Nuna, Burkina Faso
datacja: 2008–2009 r.
wymiary: wys. 38 cm, szer. 24 cm, gł. 22,5 cm
materiał: drewno, farba, włókno roślinne barwione, sznurek 
naturalny, stal
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, malowanie, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1763/a-d

EAGLE OWL MASK
origin: Gurunsi, the Nuna subgroup, Burkina Faso
date: between 2008 and 2009
size: H 38 cm, W 24 cm, D 22.5 cm
material: wood, paint, dyed plant fiber, natural string, steel
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
painting, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1763/a-d

103.

MASKA KROKODYL
pochodzenie: Gurunsi, podgrupa Nuna, Burkina Faso
datacja: 2008–2009 r.
wymiary: wys. 73 cm, szer. 25 cm, gł. 25,5 cm
materiał: drewno, farba, włókno roślinne barwione, sznurek 
naturalny, stal
technika: ciosanie, drążenie, dłubanie, rzeźbienie metodą 
odejmowania, malowanie, barwienie, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1765/a-d

CROCODILE MASK
origin: Gurunsi, the Nuna subgroup, Burkina Faso
date: between 2008 and 2009
size: H 73 cm, W 25 cm, D 25.5 cm
material: wood, paint, dyed plant fiber, natural string, steel
technique: hewing, boring, carving, subtractive sculpting, 
painting, dyeing, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1765/a-d

104.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA-DUSZA
pochodzenie: Mossi / Kurumba, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 25 cm, szer. 3,5 cm, gł. 5,5 cm
materiał: drewno
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2030

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL-SOUL
origin: the Mossi / Kurumba, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 25 cm, W 3.5 cm, D 5.5 cm
material: wood
technique:  subtractive sculpting, handmade
inv. no. MŻo/A/2030 
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105.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA-DUSZA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 17 cm, szer. 2,7 cm, gł. 4,5 cm
materiał: drewno, skóra licowa
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, naciąganie, 
plecionka, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2035

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL-SOUL
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 17 cm, W 2.7 cm, D 4.5 cm 
material: wood, grain leather
technique:  subtractive sculpting, tightening, braiding, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/2035

106.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 36,5 cm, szer. 8,5 cm, gł. 9,8 cm
materiał: drewno, patyna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, patynowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1208

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: H 36,5 cm, W 8.5 cm, D 9,8 cm
material: wood, patyna
technique:  subtractive sculpting, patination, handmade
inv. no. MŻo/A/1208

107.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 18 cm, szer. 2,5 cm, gł. 4,5 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1782

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: H 18 cm, W 2.5 cm, D 4.5 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1782

108.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 17 cm, szer. 3 cm, gł. 4 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1781

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: the beginning of the 21st c.
size: H 17 cm, W 3 cm, D 4 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1781

109.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: ok. 2010 r.
wymiary: wys. 6,6 cm, szer. 1,5 cm, gł. 2,8 cm
materiał: drewno, skóra naturalna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, naciąganie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2036

REPRESENTATION OF A WOMAN - A DOLL
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: ca. 2010
size: H 6.6 cm, W 1.5 cm, D 2.8 cm
material: wood, natural leather
technique:  subtractive sculpting, tightening, handmade
inv. no. MŻo/A/2036
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110.

TKANINA ARTYSTYCZNA – SCENKA RODZAJOWA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: lata 90 XX w.
wymiary: dł. 67 cm, szer. 97,5 cm
materiał: płótno bawełniane, barwniki
technika: barwienie techniką batiku
nr inw. MŻo/A/138

ARTISTIC FABRIC - A GENRE SCENE
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: 1990s
size: L 67 cm, W 97.5 cm
material: cotton linen, dyes
technique: batik technique dyeing
inv. no. MŻo/A/138

111.

TKANINA ARTYSTYCZNA – KRZYŻE AGADESU
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Niger
datacja: 2007 r.
wymiary: dł. 122 cm, szer. 86 cm
materiał: płótno bawełniane, barwnik
technika: barwienie techniką batiku
nr inw. MŻo/A/1265

ARTISTIC FABRIC - AGADEZ CROSSES
origin: no ethnic identification available, Niger
date: 2007
size: L  122 cm, W 86 cm
material: cotton linen, dye
technique: batik technique dyeing
inv. no. MŻo/A/1265

112.

TKANINA ARTYSTYCZNA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: dł. 180 cm, szer. 110 cm
materiał: tkanina płócienna, nić bawełniana, barwniki
technika: barwienie techniką bogolanu
nr inw. MŻo/A/653

ARTISTIC FABRIC 
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: ca. 2000
size: L 180 cm, W 110 cm
material: linen fabric, dyed thread, dyes
technique: bogolan technique dyeing
inv. no. MŻo/A/653

113.

TKANINA ARTYSTYCZNA – SCENKA RODZAJOWA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Burkina Faso
datacja: 2010 r.
wymiary: dł. 52 cm, szer. 74,5 cm
materiał: tkanina płócienna, nić bawełniana, barwniki
technika: barwienie techniką bogolanu
nr inw. MŻo/A/1701

ARTISTIC FABRIC - A GENRE SCENE
origin: no ethnic identification available, Burkina Faso
date: 2010
size: L 52 cm, W 74.5 cm
material: linen fabric, dyed thread, dyes
technique: bogolan technique dyeing
inv. no. MŻo/A/1701

114.

PRZEDSTAWIENIE MĘŻCZYZNY – BALAFONISTA
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: ok. 2008 r.
wymiary: wys. 32,5 cm, szer. 8,8 cm, gł. 13,5 cm
materiał: brąz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1874

REPRESENTATION OF A MAN - A BALAFON PLAYER
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: ca. 2008
size: H 32.5 cm, W 8.8 cm, D 13.5 cm
material: bronze
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/1874
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115.

DZWONEK (PÓŁPRODUKT)
pochodzenie: Kapsiki, Kamerun
datacja: 2005 r.
wymiary: wys. 11 cm, śr. 5,4 cm
materiał: mosiądz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/995

BELL (INTERMEDIATE PRODUCT)
origin: Kapsiki, Cameroon
date: 2005
size: H 11 cm, diameter 5.4 cm
material: brass
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/995 

116.

PRZEDSTAWIENIE ANTYLOPY (PÓŁPRODUKT)
pochodzenie: Arabowie/Hadjeray, Czad
datacja: 18.11.2005 r.
wymiary: wys. 18,5 cm, szer. 4,5 cm, gł. 13 cm
materiał: mosiądz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/994

REPRESENTATION OF AN ANTELOPE 
(INTERMEDIATE PRODUCT)
origin: Arabs / Hadjeray, Chad
date: 18th November 2005
size: H 18.5 cm, W 4.5 cm, D 13 cm
material: brass
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/994

117.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 19,5 cm, szer. 5 cm, gł. 4,5 cm
materiał: mosiądz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/191

REPRESENTATION OF A WOMAN
origin: the Mossi Burkina Faso
date: ca. 2000                      
size: H 19.5 cm, W 5 cm, D 4.5 cm
material: brass
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/191

118.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY
pochodzenie: Mossi. Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 18,5 cm, szer. 6,5 cm, gł. 4,7 cm
materiał: brąz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/158

REPRESENTATION OF A WOMAN
origin: the Mossi Burkina Faso
date: ca. 2000
size: H 18.5 cm, W 6.5 cm, D 4.7 cm
material: bronze
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/158

119.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY
pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
datacja: 2007 r.
wymiary: wys. 24,6 cm, szer. 6,5 cm, gł. 6,5 cm
materiał: brąz, patyna sztuczna
technika: odlew metodą wosku traconego, patynowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1282

REPRESENTATION OF A WOMAN
origin: the Mossi, Burkina Faso
date: 2007
size: H 24.6 cm, W 6.5 cm, D 6.5 cm
material: bronze, artificial patina
technique: lost-wax casting, patination, handmade
inv. no. MŻo/A/1282
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120.

NACZYNIE NA ZŁOTY PYŁ
pochodzenie: wzorowane na wyrobach Aszanti,  
Burkina Faso
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 21,5 cm, szer. 13 cm, gł. 7,5 cm
materiał: brąz
technika: odlew metodą wosku traconego, patynowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/94/a-b

VESSEL FOR A GOLD DUST
origin: based on Ashanti products, Burkina Faso
date: ca. 2000                        
size: H 21.5 cm, W 13 cm, D 7.5 cm
material: bronze
technique: lost-wax casting, patination, handmade
inv. no. MŻo/A/94/a-b

121.

ODWAŻNIKI DO ZŁOTA
pochodzenie: wzorowane na wyrobach Ashanti, Burkina 
Faso
datacja: ok. 2004 r.
wymiary: wys. 0,4–4 cm, szer. 2,4–4 cm, gł. 2,4–8 cm
materiał: brąz
technika: odlew metodą wosku traconego, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/595/1-6

GOLD WEIGHT
origin: based on Ashanti products, Burkina Faso 
date: ca. 2004                      
size: H 0.4–4 cm, W 2.4–4 cm, D 2.4–8 cm
material: bronze
technique: lost-wax casting, handmade
inv. no. MŻo/A/595/1-6

122.

FETYSZ
pochodzenie: brak przynależności etnicznej, Afryka Zachod-
nia
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 36,5 cm, szer. 7 cm, gł. 8,5 cm
materiał: drewno, tkanina przemysłowa z nadrukiem, sznu-
rek z włókien roślinnych, muszle kauri, rzemień skórzany
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/24

TOTEM
origin: no ethnic affiliation available, West Africa
date: 1990s
size: H 36.5 cm, W 7 cm, D 8.5 cm
material: wood, industrial fabric with imprint, plant fiber 
string, kauri shells, leather strap
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/24

123.

TACA WRÓŻEBNA
pochodzenie: Ife, Nigeria
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 1,8 cm, śr. 16,5 cm
materiał: drewno
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, relief płaski, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/38

DIVINATION TRAY
origin: Ife, Nigeria
date: the end of the 20th c.
size: H 1.8 cm, diameter 16.5 cm
material: wood
technique:  subtractive sculpting, flat relief, dyeing, hand-
made
inv. no. MŻo/A/38

124.

ZESTAW WRÓŻEBNY WANU
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 7 cm, śr. 38 cm
materiał: słoma, włókno roślinne, muszle kauri, kamień 
naturalny
technika: plecionka, technika spiralna, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1761

WANU DIVINATION SET
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s
size: H 7 cm, diameter 38 cm
material: straw, plant fiber, kauri shells, natural stone
technique: braiding, spiral technique, handmade
inv. no. MŻo/A/1761 
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125.

ZESTAW WRÓŻEBNY
pochodzenie: Dogon, Mali
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 16 cm, szer. 19 cm
materiał: tkanina płócienna bawełniana, nić bawełniana, 
drewno, barwnik
technika: szycie ręczne, rzeźbienie techniką odejmowania, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1471

DIVINATION SET
origin: the Dogon, Mali
date: 1990s                 
size: L 16 cm, W 19 cm
material: linen, cotton fabric; dyed thread; wood; dye
technique: hand sewing, subtractive sculpting, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1471

126.

NAKRYCIE GŁOWY
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: połowa XX w.
wymiary: śr. 17 cm, wys. 18 cm
materiał: trawa suszona, włókno roślinne
technika: wyplatanie techniką spiralną, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/15

HEADWEAR
origin: Somba, Benin
date: the middle of the 20th c.
size: diameter 17 cm, H 18 cm
material: dried grass, plant fiber
technique: braiding, spiral technique; handmade
inv. no. MŻo/A/15

127.

TARCZA
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: połowa XX w.
wymiary: śr. 30 cm, wys. 16 cm
materiał: słoma, łyko roślinne, skóra nieobrobiona  
(z sierścią), sznurek z włókien naturalnych
technika: wyplatanie techniką spiralną, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/716

SHIELD 
origin: Somba, Benin
date: the middle of the 20th c.
size: diameter 30 cm, H 16 cm
material: straw, phloem, unprocessed skin (with hair), 
natural fibre string
technique: braiding, spiral technique; handmade
inv. no. MŻo/A/716

128.

ŁUK
pochodzenie: ludy masywu Atakora, Benin 
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 126 cm, szer. 13 cm, gł. 2,3 cm
materiał: drewno, rzemień skórzany
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/73/1

BOW
origin: People of the Atakora Mountains, Benin 
date: 1990s                       
size: L 126 cm, W 13 cm, D 2.3 cm
material: wood, leather strap
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/73/1

129.

KOŁCZAN ZE STRZAŁAMI
pochodzenie: ludy masywu Atakora, Benin 
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 74 cm, szer. 8 cm, gł. 6,5 cm
materiał: drewno, skóra nieobroniona z sierścią, rzemień 
skórzany, plecionka z włókien roślinnych, trzcina, stal, 
włókno roślinne
technika: ciosanie, drążenie, naciąganie, plecionka techniką 
taśmowo-krzyżową, techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/73/2/a-b

QUIVER WITH ARROWS
origin: People of the Atakora Mountains, Benin 
date: 1990s                       
size: L 74 cm, W 8 cm, D 6.5 cm
material: wood, unprocessed skin with hair, leather strap, 
plant fiber braiding, reed, steel, plant fiber
technique: hewing, boring, tightening, cross-taping braiding 
technique, metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/73/2/a-b
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130.

SIEKIERKA BOJOWA
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: połowa XX w.
wymiary: dł. 79,5 cm, szer. 20 cm, gł. 3,5 cm
materiał: stal, drewno, skóra
technika: techniki kowalskie, naciąganie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/68

COMBAT AX
origin: Somba, Benin
date: the middle of the 20th c.
size: L 79.5 cm, W 20 cm, D 3.5 cm
material: steel, wood, leather
technique: metalwork, tightening, handmade
inv. no. MŻo/A/68

131.

NÓŻ DO POJEDYNKÓW
pochodzenie: ludy masywu Atacora, Benin
datacja: połowa XX w.
wymiary: śr. 39,5 cm, szer. 4,5 cm, gł. 4,5 cm
materiał: metal żelazny (żelazo, stal)
technika: techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/120

COMBAT KNIFE
origin: People of Atakora Mountains, Benin
date: the middle of the 20th c.
size: diameter 39.5 cm, W 4.5 cm, D 4.5 cm
material: ferrous metal (iron, steel)
technique: metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/120

132.

SIEKIERKA BOJOWA, ŁUKOWA
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: połowa XX w.
wymiary: dł. 75,5 cm, szer. 3 cm, gł. 14,5 cm
materiał: drewno, stal, skóra nieobrobiona z sierścią, 
sznurek syntetyczny
technika: techniki kowalskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/411

COMBAT AX, ARCHED
origin: Somba, Benin
date: the middle of the 20th c.
size: L 75.5 cm, W 3 cm, D 14.5 cm
material: wood, steel, unprocessed skin with hair, synthetic 
strap
technique: metalwork, handmade
inv. no. MŻo/A/411

133.

BAT DO POJEDYNKÓW
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: II poł. XX w.
wymiary: dł. 62,5 cm, szer. 6,5 cm, gł. 2,5 cm
materiał: drewno, skóra
technika: naciąganie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/416

DUEL WHIP
origin: Somba, Benin
date: the second half of the 20th c.                                            
size: L 62.5 cm, W 6.5 cm, D 2.5 cm
material: wood, leather
technique: tightening, handmade
inv. no. MŻo/A/416

134.

BAT DO POJEDYNKÓW
pochodzenie: Somba, Benin
datacja: II poł. XX w.
wymiary: dł. 42 cm, szer. 22 cm, gł. 2,5 cm
materiał: drewno, skóra nieobrobiona (z sierścią), rzemień 
skórzany
technika: naciąganie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/417

DUEL WHIP
origin: Somba, Benin
date: the second half of the 20th c.                                            
size: L 42 cm, W 22 cm, D 2.5 cm
material: wood, unprocessed skin (with hair), leather strap
technique: tightening, handmade
inv. no. MŻo/A/417

135.

TKANINA ARTYSTYCZNA Z EMBLEMATAMI KRÓLÓW 
DAHOMEJU
pochodzenie: Fon, Benin
datacja: 2001 r.
wymiary: dł. 72 cm, szer. 112 cm
materiał: tkanina bawełniana fabryczna, nić bawełniana
technika: szycie, aplikacja
nr inw. MŻo/A/44

ARTISTIC FABRIC WITH QUEEN OF DAHOMEY EMBLEMS
origin: Fon, Benin
date: 2001
size: L 72 cm, W 112 cm
material: linen, machine fabric, cotton thread
technique: sewing,  appliqué
inv. no. MŻo/A/44
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136.

TKANINA ARTYSTYCZNA Z DEKORACJĄ O MOTYWACH 
SYMBOLICZNYCH I ZOOMORFICZNYCH
pochodzenie: Fon, Benin
datacja: 2000 r.
wymiary: dł. 108,5 cm, szer. 88 cm
materiał: tkanina bawełniana fabryczna, nić bawełniana
technika: szycie, aplikacja
nr inw. MŻo/A/635

ARTISTIC FABRIC DECORATED WITH SYMBOLIC AND 
ZOOMORPHIC MOTIVES
origin: Fon, Benin
date: 2000
size: L 108.5 cm, W 88 cm
material: linen, machine fabric, cotton thread
technique: sewing,  appliqué
inv. no. MŻo/A/635

137.

MASKA ANTROPOMORFICZNA Z ELEMENTAMI  
ZOOMORFICZNYMI
pochodzenie: Guro, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: 2000 r.
wymiary: wys. 50 cm, szer. 16,5 cm, gł. 22,5 cm
materiał: drewno, barwnik, farba
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, malowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/101

ANTHROPOMORPHIC MASK WITH ZOOMORPHIC 
ELEMENTS
origin: Guro, Ivory Coast
date: 2000                      
size: H 50 cm, W 16.5 cm, D 22.5 cm
material: wood, dye, paint
technique: subtractive sculpting, carving, boring, painting, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/101

138.

MASKA ANTROPOMORFICZNA Z ELEMENTAMI  
ZOOMORFICZNYMI
pochodzenie: Guro, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 63 cm, szer. 23 cm, gł. 20 cm
materiał: drewno, farba
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, malowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/201

ANTHROPOMORPHIC MASK WITH ZOOMORPHIC ELE-
MENTS
origin: Guro, Ivory Coast
date: ca. 2000                      
size: H 63 cm, W 23 cm, D 20 cm
material: wood, paint
technique: subtractive sculpting, carving, boring, painting, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/201

139.

MASKA ANTROPOMORFICZNA Z ELEMENTAMI  
ZOOMORFICZNYMI
pochodzenie: Guro, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 49,5 cm, szer. 16,5 cm, gł. 11 cm
materiał: drewno, farba
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, 
dłubanie, drążenie, malowanie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/207

ANTHROPOMORPHIC MASK WITH ZOOMORPHIC ELE-
MENTS
origin: Guro, Ivory Coast
date: ca. 2000                       
size: H 49.5 cm, W 16.5 cm, D 11 cm
material: wood, paint
technique: subtractive sculpting, carving, boring, painting, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/207
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140.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Dan, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 28 cm, szer. 22 cm, gł. 8 cm
materiał: drewno, barwnik, tkanina fabryczna, muszle kauri, 
cerata syntetyczna, sznurek bawełniany
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, szycie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/206

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Dan, Ivory Coast
date: ca. 2000                      
size: H 36.5 cm, W 32 cm, D 11.5 cm
material: wood, dye, machine fabric, kauri shells, plastic 
cloth, cotton string, feathers
technique: subtractive sculpting, carving, boring, sewing, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/113

141.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Dan, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 26,5 cm, szer. 17,5 cm, gł. 10 cm
materiał: drewno, barwnik, polichromia
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, barwienie, polichromowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/710

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Dan, Ivory Coast
date: ca. 2000                      
size: H 26.5 cm, W 17.5 cm, D 10 cm
material: wood, dye, polychrome
technique: subtractive sculpting, carving, boring, dyeing, 
polychromy, handmade
inv. no. MŻo/A/710

142.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Dan, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 27 cm, szer. 16,5 cm, gł. 12 cm
materiał: drewno, barwnik, sznurek bawełniany barwiony
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, barwienie, plecionka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/354

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Dan, Ivory Coast
date: ca. 2000                      
size: H 27 cm, W 16.5 cm, D 12 cm
material: wood; dye; cotton dyed string
technique: subtractive sculpting, carving, boring, dyeing, 
braiding, handmade
inv. no. MŻo/A/354

143.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Dan, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 36,5 cm, szer. 32 cm, gł. 11,5 cm
materiał: drewno, barwnik, tkanina fabryczna, muszle kauri, 
cerata syntetyczna, sznurek bawełniany, pióra ptasie
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, dłubanie, drąże-
nie, szycie, barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/113

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Dan, Ivory Coast
date: ca. 2000                      
size: H 36.5 cm, W 32 cm, D 11.5 cm
material: wood, dye, machine fabric, kauri shells, plastic 
cloth, cotton string, feathers
technique: subtractive sculpting, carving, boring, sewing, 
dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/113

144.

MASKA ZOOMORFICZNA
pochodzenie: Senufo, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 40,5 cm, szer. 76 cm, gł. 18 cm
materiał: drewno, farba
nr inw. MŻo/A/254

ZOOMORPHIC MASK
origin: Senufo, Ivory Coast
date: ca. 2000                                             
size: H 40.5 cm, W 76 cm, D 18 cm
material: wood, paint
inv. no. MŻo/A/254
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145.

TKANINA ARTYSTYCZNA W STYLU KORHOGO
pochodzenie: Senufo, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: 2000 r.
wymiary: dł. 126 cm, szer. 77,5 cm
materiał: tkanina bawełniana samodziałowa, 
nić bawełniana, barwnik
technika: barwienie techniką korhogo
nr inw. MŻo/A/627

KORHOGO STYLE ARTISTIC FABRIC
origin: Senufo, Ivory Coast
date: 2000
size: L 126 cm, W 77.5 cm
material: homespun cotton fabric, cotton thread, dye
technique: korhogo technique dyeing
inv. no. MŻo/A/627

146.

TKANINA ARTYSTYCZNA W STYLU KORHOGO
pochodzenie: Senufo, Wybrzeże Kości Słoniowej
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: dł. 150 cm, szer. 158 cm
materiał: tkanina bawełniana samodziałowa, 
nić bawełniana, barwnik
technika: barwienie techniką korhogo
nr inw. MŻo/A/633

KORHOGO STYLE ARTISTIC FABRIC
origin: Senufo, Ivory Coast
date: ca. 2000                        
size: L 150 cm, W 158 cm
material: homespun cotton fabric, cotton thread, dye
technique: korhogo technique dyeing
inv. no. MŻo/A/633

147.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE –
STYLIZOWANE NA AKU-ABA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: 2006-2007 r.
wymiary: wys. 36 cm, szer. 13,5 cm, gł. 5,5 cm
materiał: drewno, farba
technika: technika: rzeźbienie metodą odejmowania, malo-
wanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1256

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION - 
THE AKU-ABA STYLE
origin: Ashanti, Ghana
date: between 2006 and 2007
size: H 36 cm, W 13.5 cm, D 5.5 cm
material: wood, paint
technique: subtractive sculpting, painting, handmade
inv. no. MŻo/A/1256

148.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA AKU-ABA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 37,5 cm, szer. 11,5 cm, gł. 5,5 cm
materiał: drewno, patyna, nić naturalna, paciorki plastikowe
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, patynowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/31

REPRESENTATION OF A WOMAN - THE AKU-ABA DOLL
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s
size: H 37.5 cm, W 11.5 cm, D 5.5 cm
material: wood, patina, natural thread, plastic beads
technique: subtractive sculpting, patination, handmade
inv. no. MŻo/A/31

149.

PRZEDSTAWIENIE KOBIETY – LALKA AKU-ABA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 22,7 cm, szer. 11,4 cm, gł. 4,6 cm
materiał: drewno, farba, sucha patyna
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, malowanie, 
patynowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/179

REPRESENTATION OF A WOMAN - THE AKU-ABA DOLL
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s                       
size: H 22.7 cm, W 11.4 cm, D 4.6 cm
material: wood, paint, dry patina
technique: subtractive sculpting, painting, patination, 
handmade
inv. no. MŻo/A/179
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150.

TKANINA KENTE
pochodzenie: Fante, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 182 cm, szer. 113,5 cm
materiał: tkanina samodziałowa, bawełniana
technika: tkanie ręczne
nr inw. MŻo/A/106

KENTE FABRIC
origin: Fante, Ghana
date: 1990s                       
size: L 182 cm, W 113.5 cm
material: homespun fabric, cotton
technique: hand-woven
inv. no. MŻo/A/106

151.

TKANINA ADINKRA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: 2002 r.
wymiary: dł. 344 cm, szer. 222 cm
materiał: tkanina bawełniana, barwiona
technika: tkanie ręczne, stemplowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/626

ADINKRA FABRIC
origin: Ashanti, Ghana
date: 2002                        
size: L 344 cm, W 222 cm
material: dyed cotton fabric
technique: hand-woven, stamping, handmade
inv. no. MŻo/A/626

152.

GRZEBIEŃ DO MALOWANIA TKANIN
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 27 cm, szer. 10 cm, gł. 2 cm
materiał: drewno, barwnik, żyłka syntetyczna.
technika: wyrób ręczny, ciosanie, gładzenie, barwienie
nr inw. MŻo/A/702

FABRICS’ PAINTING COMB
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s                     
size: H 27 cm, W 10 cm, D 2 cm
material: wood, dye, synthetic line
technique: handmade, hewing, smoothing, dyeing
inv. no. MŻo/A/702  

153.

STEMPEL DO TKANIN ADINKRA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 9,5 cm, szer. 7 cm, gł. 7 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, relief płaski, 
gładzenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/705

ADINKRA FABRICS STAMP
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s                     
size: H 9.5 cm, W 7 cm, D 7 cm
material: wood, dye
technique: subtractive sculpting, flat relief, smoothing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/705

154.

STEMPEL DO TKANIN ADINKRA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 9,5 cm, śr. 7,8 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, relief płaski, 
gładzenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/703

ADINKRA FABRICS STAMP
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s                     
size: H 9.5 cm, diameter 7.8 cm 
material: wood, dye
technique: subtractive sculpting, flat relief, smoothing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/703

155.

STEMPEL DO TKANIN ADINKRA
pochodzenie: Aszanti, Ghana
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 12,5 cm, szer. 6,5 cm, gł. 7,5 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, relief płaski, 
gładzenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/704

ADINKRA FABRICS STAMP
origin: Ashanti, Ghana
date: 1990s                     
size: H 12.5 cm, W 6.5 cm, D 7.5 cm 
material: wood, dye
technique: subtractive sculpting, flat relief, smoothing, 
handmade
inv. no. MŻo/A/704
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156.

INSTRUMENT MUZYCZNY
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Liberia
datacja: ok. 2005 r.
wymiary: wys. 33 cm, szer. 22,5 cm, gł. 24 cm
materiał: róg zwierzęcy, słoma, kit o niewiadomym składzie, 
blacha stalowa, drut stalowy, żyłka plastikowa, płótno 
fabryczne z nadrukiem, szkło, tykwa, łyko roślinne
technika: cięcie, drążenie, plecionka, naciąganie, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/1246/a-b

MUSICAL INSTRUMENT
origin: no ethnic identification available, Liberia
date: ca. 2005
size: H 33 cm, W 22.5 cm, D 24 cm
material: animal horn, straw, putty of unknown compo-
sition, steel sheet, steel wire, plastic line, machine linen 
with imprint, glass, calabash, phloem
technique: cutting, boring, braiding, tightening, handmade
inv. no. MŻo/A/1246/a-b

157.

KOSZYK
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 14 cm, śr. 12 cm
materiał: słoma, taśma syntetyczna
technika: plecionka, technika spiralna, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2097

BASKET
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: H 14 cm, diameter 12 cm
material: straw, synthetic tape
technique: braiding, spiral technique, handmade
inv. no. MŻo/A/2097

158.

STOŁEK
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 19,5 cm, śr. 34,7 cm
materiał: blacha stalowa, farba
technika: recykling, formowanie ręczne, nitowanie
nr inw. MŻo/A/2124

STOOL
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: H 19.5 cm, diameter 34.7 cm
material: steel sheet, paint
technique: recycling, hand shaped, riveting
inv. no. MŻo/A/2124

159.

NACZYNIE NA KUSKUS
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 33 cm, szer. 33 cm, gł. 29 cm
materiał: blacha aluminiowa
technika: recykling, formowanie ręczne, nitowanie
nr inw. MŻo/A/2115/a-c

COUSCOUS VESSEL
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: H 33 cm, W 33 cm, D 29 cm
material: aluminum sheet
technique: recycling, hand shaped, riveting
inv. no. MŻo/A/2115/a-c

160.

TARKA
pochodzenie: brak przynależności etnicznej, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: śr. 8 cm, wys. 3 cm
materiał: puszka stalowa
technika: recykling
nr inw. MŻo/A/2213/a-b

GRATER
origin: no ethnic affiliation available, Guinea
date: 2013
size: diameter 8 cm, H 3 cm
material: steel can
technique: recycling
inv. no. MŻo/A/2213/a-b
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161.

SITKO
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 24 cm, szer. 18 cm, gł. 18 cm
materiał: puszka stalowa, nit stalowy
technika: recykling, formowanie ręczne, nitowanie
nr inw. MŻo/A/2118

STRAINER
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: H 24 cm, W 18 cm, D 18 cm
material: steel can, steel rivet
technique: recycling, hand shaped, riveting
inv. no. MŻo/A/2118

162.

GARNEK
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: wys. 17,5 cm, szer. 26,8 cm, gł. 24 cm
materiał: blacha aluminiowa
technika: recykling, formowanie ręczne, lutowanie
nr inw. MŻo/A/2121/a-b

POT
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013                       
size: H 17.5 cm, W 26.8 cm, D 24 cm
material: aluminum sheet
technique: recycling, hand shaped, riveting
inv. no. MŻo/A/2121/a-b

163.

PIECYK
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: 15,5 cm, śr. 30,4 cm
materiał: blacha stalowa, farba
technika: recykling, formowanie ręczne, zaklepywanie
nr inw. MŻo/A/2122

STOVE
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: 15.5 cm, diameter 30.4 cm
material: steel sheet, paint
technique: recycling, hand shaped, riveting, flattening
inv. no. MŻo/A/2122

164.

ŁYŻKA
pochodzenie: Fulbe, Gwinea
datacja: 2013 r.
wymiary: dł. 38,3 cm, szer. 10,4 cm, gł. 2,8 cm
materiał: stop metali w kolorze białym
technika: odlew metodą wosku traconego
nr inw. MŻo/A/2113

SPOON
origin: Fulbe, Guinea
date: 2013
size: L 38.3 cm, W 10.4 cm, D 2.8 cm
material: white metal alloy
technique: lost-wax casting
inv. no. MŻo/A/2113

165.

NACZYNIE
pochodzenie: Hadjeray, grupa Sokoro, Czad
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 27,5 cm, śr. brzuśca 21 cm, śr. wylewu 13,4 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna, włókno roślinne
technika: formowanie ręczne, odformowywanie, dokładanie, 
uklepywanie, wypalanie
nr inw. MŻo/A/944

VESSEL
origin: Hadjeray, the Sokoro group, Chad
date: the end of the 20th c.
size: H 27.5 cm, belly diameter 21 cm, diameter at the top 
13.4 cm
material: porous ceramics, thick walled, plant fiber
technique: hand shaped, mold release, adding, patting 
down, firing
inv. no. MŻo/A/944
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166.

KOSZYK
pochodzenie: Hadjeray, grupa Kienga, Czad
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 29 cm, śr. 23,5 cm
materiał: włókno roślinne barwione, słoma, rzemień skórza-
ny barwiony
technika: plecionka, technika spiralna, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/997

BASKET
origin: Hadjeray, the Kienga group, Chad
date: 1990s
size: H 29 cm, diameter 23.5 cm
material: dyed plant fiber, straw, dyed leather strap
technique: braiding, spiral technique, handmade
inv. no. MŻo/A/997

167.

KOSZYK Z POKRYWKĄ
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Czad
datacja: ok. 2005 r.
wymiary: wys. 21,5 cm, śr. 26 cm
materiał: włókno roślinne, skóra naturalna barwiona
technika: plecionka, technika spiralna, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1375

BASKET WITH A COVER
origin: no ethnic identification available, Chad
date: ca. 2005
size: H 21.5 cm, diameter 26 cm                          
material: plant fiber, dyed natural leather
technique: braiding, spiral technique, handmade
inv. no. MŻo/A/1375

168.

POJEMNIK NA MLEKO
pochodzenie: Hadjeray, grupa Kienga, Czad
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 17 cm, śr. brzuśca 13 cm, śr. wylewu 7 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), słoma, włókno 
roślinne, rzemień skórzany
technika: cięcie, drążenie, plecionka technika spiralna, wyrób 
ręczny
nr inw. MŻo/A/1376/a-b

MILK CONTAINER
origin: Hadjeray, the Kienga group, Chad
date: the end of the 20th c.
size: H 17 cm, belly diameter 13 cm, diameter at the top 7 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), straw, plant 
fiber, leather strap
technique: cutting, boring, braiding, spiral technique, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1376/a-b  

169.

TABAKIERKA Z CZTEREMA LUFKAMI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Mauretania
datacja: 2000 r.
wymiary: MŻo/A/1673/1: dł. 16,5 cm, szer. 6 cm, gł. 2,5 cm
MŻo/A/1673/21-4: dł. 9,4–11 cm, śr. 1–1,2 cm
materiał: skóra licowa barwiona, stal, mosiądz, miedź, kość 
zwierzęca
technika: skrawanie, tłoczenie, barwienie, inkrustacja
nr inw. MŻo/A/1673/1-21-4

SNUFFBOX WITH FOUR CIGARETTE-HOLDERS
origin: no ethnic identification available, Mauritania
date: 2000                       
size: MŻo/A/1673/1: L 16.5 cm, W 6 cm, D 2.5 cm
MŻo/A/1673/21-4: L 9.4-11 cm, diameter 1-1.2 cm
material: dyed grain leather, steel, brass, copper, animal 
bone
technique: machine cutting, pressing, dyeing, incrustation
inv. no. MŻo/A/1673/1-21-4

170.

POJEMNIK NA MLEKO
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Mauretania
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 33 cm, śr. 22 cm
materiał: drewno, skóra, rzemień skórzany
technika: drążenie, dłubanie, ciosanie, naciąganie
nr inw. MŻo/A/1672

MILK CONTAINER
origin: no ethnic identification available, Mauritania
date: the second half of the 20th c.                        
size: H 33 cm, diameter 22 cm
material: wood, leather, leather strap
technique: boring, carving, hewing, tightening
inv. no. MŻo/A/1672
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171.

STĘPA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Algieria
datacja: I poł XX w.
wymiary: wys. 36,5 cm, śr. 20 cm
materiał: drewno
technika: ciosanie, drążenie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1938

MORTAR
origin: no ethnic identification available, Algeria
date: the first half of the 20th c.
size: H 36.5 cm, diameter 20 cm
material: wood
technique: hewing, boring, handmade
inv. no. MŻo/A/1938

172.

TŁUCZEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Algieria
datacja: I poł. XX w.
wymiary: dł. 55 cm, szer. 12,5 cm, gł. 9,5 cm
materiał: drewno
technika: ciosanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1939

PESTLE
origin: no ethnic identification available, Algeria
date: the first half of the 20th c.                       
size: L 55 cm, W 12.5 cm, D 9.5 cm
material: wood
technique: hewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1939

173.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Joruba, Nigeria
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 45 cm, szer. 11,5 cm, gł. 11 cm
materiał: drewno, polichromia, patyna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, polichromowa-
nie, patynowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/926/1

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Joruba, Nigeria
date: 1990s
size: H 45 cm, W 11.5 cm, D 11 cm
material: wood, polychrome, patina
technique:  subtractive sculpting, polychrome, patination, 
handmade
inv. no. MŻo/A/926/1

174.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Joruba, Nigeria
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: wys. 40 cm, szer. 11,3 cm, gł. 11 cm
materiał: drewno, patyna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, patynowanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/926/2

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Joruba, Nigeria
date: 1990s
size: H 40 cm, W 11.3 cm, D 11 cm
material: wood, patina
technique:  subtractive sculpting, patination, handmade
inv. no. MŻo/A/926/2

175.

POJEMNIK Z POKRYWKĄ
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Nigeria
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 12,5 cm, śr. 24,5 cm
materiał: słoma, łyko roślinne, włókno roślinne, muszle 
kauri, nić bawełniana, plastik
technika: plecionka, technika spiralna, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/821/a-b

CONTAINER WITH A COVER
origin: no ethnic identification available, Nigeria
date: the second half of the 20th c.
size: H 12.5 cm, diameter 24.5 cm
material: straw, phloem, plant fiber, kauri shells, cotton 
thread, plastic
technique: braiding, spiral technique, sewing, handmade
inv. no. MŻo/A/821/a-b
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176.

NACZYNIE NA JEDZENIE
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Kamerun
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 10,5 cm, śr. 16 cm
materiał: słoma, łyko roślinne
technika: plecionka technika spiralna, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1143/a-b

VESSEL FOR FOOD
origin: no ethnic identification available, Cameroon
date: the end of the 20th c.
size: H 10.5 cm, diameter 16 cm
material: straw, phloem
technique: braiding, spiral technique, handmade
inv. no. MŻo/A/1143/a-b 

177.

MASKA INICJACYJNA
pochodzenie: Duupa, Kamerun
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 110 cm, szer. 50 cm, gł. 50 cm
materiał: słoma, sznurek syntetyczny, sznurek z włókien 
naturalnych, drewno
technika: plecionka, technika krzyżowa, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1164

INITIATION MASK 
origin: Duupa, Cameroon
date: ca. 2000                        
size: H 110 cm, W 50 cm, D 50 cm
material: straw, synthetic string, natural fiber string, wood 
technique: braiding, cross technique, handmade
inv. no. MŻo/A/1164

178.

NOSIDŁO NA DZIECKO
pochodzenie: Geum, Kamerun
datacja: II poł. XX w.
wymiary: dł. 37 cm, szer. 27,5 cm, gł. 5 cm
materiał: skóra nieobroniona z sierścią, sznurek z włókien 
naturalnych
technika: wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1066

SLING
origin: Geum, Cameroon
date: the second half of the 20th c.
size: L 37 cm, W 27.5 cm, D 5 cm
material: unprocessed skin (with hair), natural fiber string 
technique: handmade
inv. no. MŻo/A/1066

179.

STOŁECZEK
pochodzenie: Geum, Kamerun
datacja: połowa XX w.
wymiary: wys. 12,8 cm, szer. 43 cm, gł. 20 cm
materiał: drewno
technika: dłubanie, ciosanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1071

STOOL
origin: Geum, Cameroon
date: the middle of the 20th c.
size: H 12.8 cm, W 43 cm, D 20 cm
material: wood
technique: carving, hewing, handmade
inv. no. MŻo/A/1071

180.

PODGŁÓWEK / STOŁEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Kamerun
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 12,5 cm, szer. 16 cm, gł. 7,3 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1132

HEAD REST/ STOOL
origin: no ethnic identification available, Cameroon
date: ca. 2000                        
size: H 12.5 cm, W 16 cm, D 7.3 cm
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1132
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181.

PODGŁÓWEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Kamerun
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 17 cm, szer. 13,5 cm, gł. 6 cm
materiał: drewno, barwnik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1134

HEAD REST
origin: no ethnic identification available, Cameroon
date: ca. 2000                        
size: H 17 cm, W 13.5 cm, D 6 cm 
material: wood, dye
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1134 

182.

PODGŁÓWEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej, Kamerun
datacja: ok. 2000 r.
wymiary: wys. 18 cm, szer. 15,5 cm, gł. 6,5 cm
materiał: drewno, barwnik, sznurek naturalny, plastik
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1133

HEAD REST
origin: no ethnic identification available, Cameroon
date: ca. 2000                        
size: H 18 cm, W 15.5 cm, D 6.5 cm
material: wood, dye, natural string, plastic
technique:  subtractive sculpting, dyeing, handmade
inv. no. MŻo/A/1133

183.

FAJKA
pochodzenie: Bamileke, Kamerun
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 41,5 cm, szer. 5,5 cm, gł. 11 cm
materiał: ceramika porowata grubościenna, 
blacha miedziana
technika: odformowywanie, wyciskanie, wypalanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1136

PIPE
origin: Bamileke, Cameroon
date: the end of the 20th c.
size: H 41.5 cm, W 5.5 cm, D 11 cm
material: porous ceramics, thick walled, copper sheet
technique: mold release, embossing, firing, handmade
inv. no. MŻo/A/1136

184.

GŁÓWKA FAJKI
pochodzenie: Mafu, Kamerun
datacja: lata 70. XX w.
wymiary: wys. 17,6 cm, szer. 9 cm, gł. 9 cm
materiał: ceramika porowata grubościenna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, wypalanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1655

PIPE BOWL
origin: Mafu, Cameroon
date: 1970s
size: H 17.6 cm, W 9 cm, D 9 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: subtractive sculpting, firing, handmade
inv. no. MŻo/A/1655

185.

GŁÓWKA FAJKI
pochodzenie: Mafu, Kamerun
datacja: lata 70. XX w.
wymiary: wys. 19,8 cm, szer. 11 cm, gł. 12,5 cm
materiał: ceramika porowata grubościenna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, wypalanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1657

PIPE BOWL
origin: Mafu, Cameroon
date: 1970s
size: H 19.8 cm, W 11 cm, D 12.5 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: subtractive sculpting, firing, handmade
inv. no. MŻo/A/1657



325

186.

GŁÓWKA FAJKI
pochodzenie: Mafu, Kamerun
datacja: lata 70. XX w.
wymiary: wys. 16 cm, szer. 11 cm, gł. 10 cm
materiał: ceramika porowata grubościenna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, wypalanie, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1656

PIPE BOWL
origin: Mafu, Cameroon
date: 1970s
size: H 16 cm, W 11 cm, D 10 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: subtractive sculpting, firing, handmade
inv. no. MŻo/A/1656

187.

PRZEDSTAWIENIE ANTROPOMORFICZNE
pochodzenie: Bakota, Gabon
datacja: początek XXI w.
wymiary: wys. 41 cm, szer. 9 cm, gł. 6 cm
materiał: drewno, blacha stalowa, blacha miedziana, 
gwoździe stalowe, sznurek z włókien roślinnych, tkanina 
fabryczna bawełniana płócienna
technika: rzeźbienie techniką odejmowania, barwienie, 
plecionka, inkrustacja, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1167

ANTHROPOMORPHIC REPRESENTATION
origin: Bakota, Gabon
date: the beginning of the 21st c.
size: H 41 cm, W 9 cm, D 6 cm
material: wood; steel sheet; copper sheet; steel nails; 
plant fiber string; machine, cotton, linen fabric
technique:  subtractive sculpting, dyeing, braiding, 
incrustation, handmade
inv. no. MŻo/A/1167

188.

MASKA ANTROPOMORFICZNA
pochodzenie: Punu, Kongo
datacja: lata 20. XX w.
wymiary: wys. 29 cm, szer. 17,5 cm, gł. 10 cm
materiał: drewno, barwnik, polichromia, pióra ptasie, 
tkanina płócienna
technika: rzeźbienie metodą odejmowania, drążenie, 
barwienie, polichromowanie
nr inw. MŻo/A/1154

ANTHROPOMORPHIC MASK
origin: Punu, Congo
date: 1920s
size: H 29 cm, W 17.5 cm, D 10 cm
material: wood, dye, polychrome, feathers, linen fabric
technique: subtractive sculpting, boring, dyeing, polychromy
inv. no. MŻo/A/1154

189.

POJEMNIK NA MLEKO
pochodzenie: Amhara, Etiopia
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 26,5 cm, śr. brzuśca 13 cm, śr. wylewu 7,5 cm
materiał: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), sznur skręcany 
z włosia zwierzęcego, słoma, zaprawa
technika: cięcie, drążenie, plecionka techniką spiralną, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1922

MILK CONTAINER
origin: Amhara, Ethiopia
date: the end of the 20th c.
size: H 26.5 cm, belly diameter 13 cm, diameter at the top 
7.5 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), string made of 
animal hair, straw, mortar
technique: cutting, boring, braiding, spiral technique, 
handmade
inv. no. MŻo/A/1922  

190.

NACZYNIE DO LANIA CIASTA
pochodzenie: Amhara, Etiopia
datacja: koniec XX w.
wymiary: wys. 22,5 cm, śr. 12 cm
materiał:: tykwa (bot. Lagenaria siceraria), sznurek baweł-
niany, farba
technika: cięcie, drążenie, szycie, malowanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/1921

VESSEL FOR DOUGH POURING
origin: Amhara, Ethiopia
date: the end of the 20th c.
size: H 22.5 cm, diameter 12 cm
material: calabash (bot. Lagenaria siceraria), cotton string, 
paint
technique: cutting, boring, sewing, painting, handmade
inv. no. MŻo/A/1921
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191.

KORA
pochodzenie: Baganda, Uganda
datacja: czerwiec 2014 r.
wymiary: dł. 48,5 cm, śr. 16,5 cm
materiał: kora, włókno roślinne
technika: obłupywanie, suszenie, obróbka ręczna
nr inw. MŻo/A/2288

BARK 
origin: Baganda, Uganda
date: June 2014
size: L 48.5 cm, diameter 16.5 cm
material: bark, plant fiber
technique: bark stripping, drying, hand processing
inv. no. MŻo/A/2288

192.

TAPA – PÓŁPRODUKT
pochodzenie: Baganda, Uganda
datacja: czerwiec 2014 r.
wymiary: dł. 183 cm, szer. 45 cm
materiał: tapa (obrobiona kora)
technika: obłupywanie, suszenie, bicie, uklepywanie,  
obróbka ręczna
nr inw. MŻo/A/2289

TAPA – INTERMEDIATE PRODUCT
origin: Baganda, Uganda
date: June 2014
size: L 183 cm, W 45 cm
material: tapa (processed bark)
technique: bark stripping, drying, beating, patting down, 
hand processing
inv. no. MŻo/A/2289

193.

TŁUCZEK DO TAPY
pochodzenie: Baganda, Uganda
datacja: początek XXI w.
wymiary: dł. 30,5 cm, śr. 11 cm
materiał: drewno
technika: ciosanie, dłubanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2244

TAPA PESTLE 
origin: Baganda, Uganda
date: the beginning of the 21st c.
size: L 30.5 cm, diameter 11 cm
material: wood
technique: hewing, carving, handmade
inv. no. MŻo/A/2244

194.

TŁUCZEK DO TAPY
pochodzenie: Baganda, Uganda
datacja: początek XXI w.
wymiary: dł. 29 cm, śr. 10 cm
materiał: drewno
technika: ciosanie, dłubanie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/2242

TAPA PESTLE 
origin: Baganda, Uganda
date: the beginning of the 21st c.
size: L 29 cm, diameter 10 cm
material: wood
technique: hewing, carving, handmade
inv. no. MŻo/A/2242

195.

SPÓDNICZKA Z TAPY
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Afryka Zachodnia
datacja: lata 90. XX w.
wymiary: dł. 65 cm, szer. 45,5 cm
materiał: tapa (obrobiona kora)
technika: formowanie ręczne, malowanie
nr inw. MŻo/A/343

TAPA SKIRT
origin: no ethnic identification available, 
West Africa
date: 1990s
size: L 65 cm, W 45.5 cm
material: tapa (processed bark)
technique: hand shaped, painting
inv. no. MŻo/A/343
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196.

KOLCZYK
pochodzenie: Szenabla, Sudan
datacja: II poł. XX w.
wymiary: śr. 3,2/4 cm, szer. obręczy 1,7 cm, gł. obręczy 1 cm
materiał: biały metal (srebro); koral
technika: techniki jubilerskie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/A/713

EARRING
origin: Shenabla, Sudan
date: the second half of the 20th c.
size: diameter 3.2 / 4 cm, hoop width 1.7 cm, 
hoop depth 1 cm
material: white metal (silver); coral
technique: jeweler’s techniques, handmade
inv. no. MŻo/A/713

197.

SZTYLET Z KOŚCI KAZUARA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: XX w.
wymiary: wys. 36 cm, szer. 7,5 cm, gł. 6 cm
materiał: kość kazuara, włókno rafii, muszle kauri
technika: ciosanie, plecionka technika taśmowo-krzyżowa, 
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/30

DAGGER MADE OF CASSOWARY BONE
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: 20th c.
size: H 36 cm, W 7.5 cm, D 6 cm
material: cassowary bone, raffia fiber, kauri shells
technique: hewing, cross-taping braiding technique, 
handmade
inv. no. MŻo/Au/30

198.

SIEKIERKA KAMIENNA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: początek XX w.
wymiary: dł. 47 cm, szer. 6 cm, gł. 41,3 cm
materiał: drewno, kamień naturalny, włókno roślinne.
technika: ciosanie, gładzenie, plecionka technika taśmowo-
-krzyżowa, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/26

STONE AX
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the beginning of the 20th c.
size: L 47 cm, W 6 cm, D 41.3 cm
material: wood, natural stone, plant fiber
technique: hewing, smoothing, cross-taping braiding 
technique, handmade
inv. no. MŻo/Au/26

199.

MIOTACZ WŁÓCZNI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: XX w.
wymiary: dł. 109 cm, szer. 16 cm, gł. 2 cm
materiał: drewno, barwnik, sznurek naturalny.
technika: rzeźbienie metoda odejmowania, relief płaski, 
barwienie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/29

SPEAR PITCHER
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: 20th c.
size: L 109 cm, W 16 cm, D 2 cm
material: wood, dye, natural string
technique: subtractive sculpting, flat relief, dyeing, 
handmade
inv. no. MŻo/Au/29

200.

WŁÓCZNIA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: wys. 140 cm, śr. 12 cm
materiał: drewno, włókno roślinne, pióra kazuara
technika: formowanie ręczne, plecionka
nr inw. MŻo/Au/31

SPEAR
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: H 140 cm, diameter 12 cm
material: wood, plant fiber, cassowary feathers
technique: hand shaped, braiding
inv. no. MŻo/Au/31
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201.

ŁUK DO MIOTANIA KAMIENI
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: wys. 142 cm, szer. 3,5 cm, gł. 8,5 cm
materiał: drewno bambusa, sznurek naturalny, włókno 
roślinne
technika: formowanie ręczne, naciąganie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/28

BOW FOR STONE THROWING
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: H 142 cm, W 3.5 cm, D 8.5 cm
material: bamboo wood, natural string, plant fiber
technique: hand shaped, tightening, handmade
inv. no. MŻo/Au/28

202.

OZDOBA Z PIÓR RAJSKICH PTAKÓW
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: dł. 52 cm, szer. 21,5 cm
materiał: włókno rafii, pióra rajskich ptaków
technika: plecionka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/5

ORNAMENT OF BIRDS-OF-PARADISE FEATHERS
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: L 52 cm, W 21.5 cm
material: raffia fiber, birds-of-paradise feathers
technique: braiding, handmade
inv. no. MŻo/Au/5

203.

PAS CEREMONIALNY
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: dł. 90 cm, szer. 11 cm, gł. 2,5 cm
materiał: włókno roślinne, muszle kauri
technika: plecionka, szycie, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/9

CEREMONIAL BELT
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: L 90 cm, W 11 cm, D 2.5 cm
material: plant fiber, kauri shells
technique: braiding, sewing, handmade
inv. no. MŻo/Au/9

204.

BRANSOLETA PLECIONA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: szer. 6,5 cm, śr. 9 cm, gł. 0,2 cm
materiał: włókno roślinne
technika: plecionka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/23/1

BRAIDED BRACELET
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: W 6.5 cm, diameter 9 cm, D 0.2 cm
material: plant fiber
technique: braiding, handmade
inv. no. MŻo/Au/23/1

205.

BRANSOLETA PLECIONA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: połowa XX w.
wymiary: śr. 7,5 cm, szer. 12,5 cm, gł. 0,3 cm
materiał: włókno roślinne
technika: plecionka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/23/2

BRAIDED BRACELET
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the middle of the 20th c.
size: diameter 7.5 cm, W 12.5 cm, D 0.3 cm
material: plant fiber
technique: braiding, handmade
inv. no. MŻo/Au/23/2
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206.

KOTEKA – OCHRANIACZ NA PENISA
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: I poł. XX w.
wymiary: dł. 26 cm, szer. 4,5 cm, gł. 11,3 cm
materiał: tykwa, włókno roślinne
technika: cięcie, drążenie, plecionka, wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/3/1

KOTEKA - PENIS PATCH
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the first half of the 20th c.
size: L 26 cm, W 4.5 cm, D 11.3 cm
material: calabash, plant fiber
technique: cutting, boring, braiding, handmade
inv. no. MŻo/Au/3/1

207.

POJEMNIK NA WODĘ
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: XX w.
wymiary: wys. 30,5 cm, szer. 26 cm, gł. 40 cm
materiał: liście palmowe, drewno bambusa
technika: formowanie ręczne
nr inw. MŻo/Au/33

WATER CONTAINER 
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: the 20th c.
size: H 30.5 cm, W 26 cm, D 40 cm
material: palm leaves, bamboo wood
technique: hand shaped
inv. no. MŻo/Au/33

208.

POJEMNIK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Wyspy Trobrianda
datacja: II poł. XX w.
wymiary: wys. 29 cm, śr. 19 cm
materiał: tykwa, barwnik, kieł świni, łyko roślinne,  
żyłka plastikowa, paciorki plastikowe, nasiona roślin,  
masa perłowa
technika: cięcie, drążenie, malowanie, plecionka,  
wyrób ręczny
nr inw. MŻo/Au/15

CONTAINER
origin: no ethnic identification available, 
Trobriand Islands
date: the second half of the 20th c.
size: H 29 cm, diameter 19 cm
material: calabash, dye, pig’s fang, phloem, plastic line, 
plastic beads, plant seeds, mother-of-pearl 
technique: cutting, boring, painting, braiding, handmade
inv. no. MŻo/Au/15

209.

DZBANEK
pochodzenie: brak identyfikacji etnicznej,  
Papua-Nowa Gwinea
datacja: XX w.
wymiary: wys. 20 cm, szer. 23 cm, gł. 19 cm
materiał: ceramika porowata, grubościenna
technika: formowanie ręczne, odformowywanie,  
dokładanie, uklepywanie, rytowanie, wypalanie
nr inw. MŻo/Au/18/1

PITCHER
origin: no ethnic identification available, 
Papua New Guinea
date: 20th c.
size: H 20 cm, W 23 cm, D 19 cm
material: porous ceramics, thick walled
technique: hand shaped, mold release, adding, 
patting down, engraving, firing
inv. no. MŻo/Au/18/1
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„Przedstawiona do zaopiniowania książka jest propozycją dla osób, 
które zafascynowane wystawą w Muzeum w Żorach, będą chciały po-
głębić wiedzę z zakresu tematyki zaprezentowanej na ekspozycji. Opra-
cowanie to  może też funkcjonować niezależnie jako popularno-naukowa 
pozycja omawiająca wkład polskich badaczy w dokumentowanie kultur 
różnych części świata. Takie kompendium wiedzy w podjętym zakresie 
ma trudną do przecenienia wartość.”

Prof. dr hab. Jan Święch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
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„...Niewątpliwie kolekcja pozaeuropejska Muzeum Miejskiego w Żo-
rach stanowi cząstkę polskiego poznawania świata. Kryje się w niej nie 
tylko bogactwo dziedzictwa wielu kultur nazywanych kiedyś egzotycz-
nymi, ale również zawiera ona lekcję historii. Każdy obiekt, który trafia 
do muzeum ma nie tylko wewnętrzną wartość historyczną wskazującą 
na epokę, w której powstał, ale też jego miejsce w kolekcji wyznaczo-
ne jest datą nabycia i przywiezienia do Polski. „Polskie poznawanie 
świata” pozwala poprzez wystawione obiekty dotrzeć do tych, którzy 
do tego procesu się przyczynili, poznać ich sylwetkę, dzieło oraz zasługi 
w przekazywaniu wiedzy o świecie swoim rodakom.”

Prof. ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

“Book submitted for approval is a proposition for those who are fasci-
nated with the exhibition of Museum in Żory and would like to broaden 
their knowledge about topic presented in the exposition. This work may 
function independently as a popular science item discussing the Polish 
researchers’ input in the documentation of various world cultures. Such 
a knowledge compendium is invaluable.”

Professor Jan Święch, PhD, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University

“...Undoubtedly the non-European collection of Municipal Museum 
in Żory constitutes a part of the Polish way of learning the world. It  in-
corporates the wealth of heritage of many cultures called the exotic cul-
tures and it is also a history lesson. Each item acquired by the museum 
has the inner, historical value revealing its own period of origin and its 
place in the collection is indicated by the date of acquisition and the date 
of the delivery to Poland. “Polish Way of Learning the World” through 
the  exhibited items allows us to reach to the people responsible for 
this process, to  know them, their works and services in transmitting 
the knowledge about the world to their countrymen.”

Professor Jacek Jan Pawlik, Priest, PhD, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
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