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Jednym z podstawowych zadań muzeów jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr 

naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości. W Muzeum Miejskim w Żorach muzealia gro-

madzą dwa działy: Historii i Kultury Regionu (DHR) oraz Kultur Pozaeuropejskich (DKP).

Nasze kolekcje powstają na bazie zakupów w trakcie badań terenowych, od mieszkańców, ostat-

nich użytkowników, kolekcjonerów, a także w antykwariatach i na aukcjach internetowych. Wiele 

obiektów zasiliło nasze zbiory dzięki darczyńcom, którym należą się szczególne podziękowania. 

Muzealia dla DHR gromadzi zarządzający działem, Jacek Struczyk, zaś za nabytki pozaeuropejskie 

odpowiada Lucjan Buchalik.

Inwentarz główny DHR (MŻo) obejmuje obiekty związane przede wszystkim z szeroko rozumianą 

etnografią, drugą ważną kategorię stanowią obiekty historyczne, także te współczesne, związane 

z miastem i regionem. Eksponaty gromadzone są pod kątem ich wykorzystania na ciągle zmienia-

jącej się wystawie stałej Nasza tożsamość. Dynamicznie rozwijająca się kolekcja w podinwentarzu 

archiwaliów (MŻo/RA) zawiera dawne dokumenty i druki luźne, jest ona doskonałym materiałem 

źródłowym, pomocnym w dokumentowaniu i opisywaniu najnowszej historii miasta. W obrębie 

zbiorów DHR istnieje podinwentarz sztuki (MŻo/S) – składa się nań kolekcja obrazów i rysunków 

artystów wywodzących się lub tworzących w Żorach w XX i XXI wieku.

NABYTKI 2020
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W 2020 roku pozyskano do Działu 51 obiektów, z czego 17 zostało zaklasyfikowanych do inwenta-

rza głównego (MŻo), 22 – do inwentarza sztuki (MŻo/S), a pozostałe 12 – do inwentarza pomoc-

niczego (MŻo/MPR). Większość obiektów (47) została pozyskana w postaci daru, co od początku 

działalności Muzeum jest charakterystyczne dla kolekcji regionalnej, a w szczególności dla obiek-

tów o charakterze etnograficznym i sztuki. 

W  minionym roku na szczególną uwagę zasługuje dar pani Ewy Rotter-Płóciennikowej, która 

przekazała Muzeum 21 obrazów powstałych podczas Ogólnopolskich Plenerów Malarsko–Foto-

graficznych, odbywających się w Żorach od połowy lat 80. XX wieku. Obrazy te, dzieła wielu arty-

stów, poza walorami estetycznymi doskonale dokumentują życie miasta i jego mieszkańców na 

przełomie tysiącleci, kontynuując opowieść rozpoczętą przez F.A. Bimlera i J. Schymallę-Globisch, 

których prace zapoczątkowały kolekcję sztuki w naszym Muzeum.

DKP gromadzi zbiory odpowiadające poszczególnym kontynentom, oznaczane osobnymi sygna-

turami: Afryka (MŻo/A), Azja (MŻo/Az), Ameryka (MŻo/Am), Australia i Oceania (MŻo/Au). Sy-

gnatura MŻo/MPA oznacza, że obiekt został wpisany do inwentarza pomocniczego. W obrębie 

tychże zbiorów istnieją kolekcje tematyczne, powiązane z  istniejącą w Muzeum wystawą stałą 

Polskie poznawanie świata (PPŚ), opowiadające o kulturach terenów badanych przez polskich na-

ukowców. W 2020 roku intensywnie pracowaliśmy nad kolekcjami: zachodnioafrykańską, mada-

gaskarską i etiopską. Udało się także pozyskać broń z Afryki, Australii, Oceanii i Azji (XIX–XX w.) 

z kolekcji Aleksandra Szczęścikiewicza (1897–1980), pochodzącego z Lwowa śpiewaka operowego. 

Początki kolekcji Szczęścikiewiczów sięgają przełomu XIX i XX wieku. Przechowywana była w ro-

dzinnym pałacyku we Lwowie lub jego okolicach. We wrześniu 1945 roku Aleksander Szczęślikie-

wicz wyjechał z Lwowa, a w sierpniu 1946 roku zamieszkał w Bytomiu, należał do chóru Opery 

Śląskiej, był konferansjerem programów estrado¬wych i kolekcjonerem dzieł sztuki.

Największa i  najstarsza z  kolekcji DKP to zbiory afrykańskie, w  minionym roku ona też uległa 

największej rozbudowie, głównie dzięki darowiźnie prof. Jacka Łapotta (ponad 200 obiektów) oraz 

zakupom: ponad 60 masek afrykańskich możliwemu dzięki dofinansowaniu z Narodowego Insty-

tutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także ponad 70 obiektów z Etiopii i prawie 60 obiektów 

z Madagaskaru. Co prawda Madagaskar kulturowo nie łączy się z Afryką, ale kolekcja Muzeum re-

prezentatywna dla tego terenu sygnowana jest tak jak afrykańska. Tegoroczne nabytki z Burkiny 

Faso to efekt współpracy z muzeum Korom Wonde w Pobe-Mengao. 

Opracowując zbiory, pracownicy spotykają się z wieloma problemami poznawczymi. Przykładem 

mogą być bransoletki manila (wykorzystywane jako środek płatniczy, wykonane z miedzi lub mo-

siądzu, ich nazwa wywodzi się od portugalskiego manelles oznaczającego „wiszący pierścień”). 

Noszone były i płacono nimi do początku XX wieku. Różniły się kształtem i wielkością w zależno-

ści od tego, w czyich rękach znajdowała się kolonia.
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Wiele problemów nastręcza określenie użytkownika obiektu. W przypadku tych stricte tradycyjnych 

sytuacja jest prosta. Należy jednak pamiętać o dynamicznie zachodzących w Afryce zmianach i pro-

cesach kształtowania się tożsamości wokół istniejących tam państw, co znajduje odzwierciedlenie 

w językach, w których pojawiają się terminy nawiązujące do przynależności państwowej (np. Kenij-

czycy). Stąd podwójne zapisy odnoszące się do etniczności, np. Gurmancze, Burkinabe (gdyż danego 

przedmiotu używają przedstawiciele nie tylko konkretnego ludu, ale też wszyscy mieszkańcy Burki-

ny Faso). W przypadku obiektów nie wywodzących się bezpośrednio z tradycji, a jedynie do niej na-

wiązujących (np. breloczki), celujących w gusta współczesnego odbiorcy tak lokalnego, jak i obcego 

(turyści), opis zawiera jedynie nazwę grupy etnicznej bez podawania jej przynależności państwowej.

Inną kwestią pozostają nazwy w językach lokalnych. Kupując obiekty w terenie, można zauważyć 

problemy z ich nazewnictwem. Czasami wynika to z faktu, że sprzedawca nie zna lokalnego języka 

i swój towar nazywa po francusku. W innej sytuacji, w niektórych językach lokalnych, nazywając 

niektóre przedmioty używa się terminów francuskich lub mających francuski źródłosłów (weszły 

one głęboko w użycie i stanowią integralną część lokalnego słownictwa). Kolejny problem stano-

wią nazwy ogólne i szczegółowe, np. kambiɘ (nakambiɘ) oznacza małe naczynie w języku kassema 

– słowa tego używa się ogólnie na określenie różnego rodzaju naczyń. Zaś nazwa szczegółowa, 

np. kͻͻrʋ – dzban na wodę odwołuje się do konkretnego zastosowania naczynia; podobnie kabɘlɘ 

– naczynie na potrawy. W kilku przypadkach dotyczących terminów specjalistycznych lub dawnej 

polszczyzny podano także kod języka polskiego (pol). Dla współczesnego czytelnika słowa te mo-

głyby być niezrozumiałe, co mogłoby sugerować obce pochodzenie nazwy.

W niniejszym zestawieniu jest też jedno sprostowanie. W publikacji pod redakcją Lucjana Bucha-

lika Vodun Fon. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma (Muzeum Miejskie w Żorach, 2020) 

siekierkę grupy etnicznej Kapsiki (Kamerun) błędnie przypisano do kolekcji Fon. 

Prezentowany wykaz nabytków ilustruje stan opracowania zbiorów w programie ewidencji muzeal-

nej MONA na dzień 31 grudnia 2020 roku. Dlatego też znajdują się w nim informacje niezweryfikowa-

ne, opatrzone znakiem zapytania („?”). Prezentowane zdjęcia wykonane zostały przed poddaniem 

obiektów konserwacji, dlatego widoczne są numery terenowe, a czasami i plastry zabezpieczające 

przed uszkodzeniem. Prezentowany poniżej wykaz obiektów pozyskanych w 2020 roku oprócz ich 

sygnatur, zawiera również nazwy grup etnicznych użytkujących pozyskane obiekty (w  nawiasach 

pojawiają się powszechnie stosowane nazwy państw); informacje o sposobie ich nabycia, miejscu 

zakupu, sprzedawcy, miejscu wykonania a czasami także autorze; nazwy w języku polskim oraz kur-

sywą ich nazwy w języku lokalnym – zaś obok w nawiasach kody tychże, zgodnie z systematyką 

stosowaną przez SIL International (www.ethnologue.com), odpowiadającą ISO 639-3.

Lucjan Buchalik

Jacek Struczyk
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Wykaz grup etnicznych:
 
Aborygeni – rdzenni mieszkańcy Australii, bez konkretnej przynależności etnicznej, Związek  

Australijski

Aduma (Duma) – rybacy, mieszkańcy prowincji Ogooué-Lolo w Republice Gabonu

Algierczycy – mieszkańcy Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Amhara – rolnicy, mieszkańcy centralnej części Wyżyny Etiopskiej, grupa dominująca w Federalnej 

Demokratycznej Republice Etiopii

Bamba (Baamba, Amba) – rolnicy i  hodowcy, mieszkańcy południowego brzegu jeziora 

Alberta i  północnych stoków masywu Ruwenzorii, Demokratyczna Republika Konga,  

Republika Ugandy

Bamana (Bambara) – rolnicy stanowiący ponad 30% populacji Republiki Mali, mieszkańcy w większości 

jej południowo-wschodniej części, regionów Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti

Bamum (Bamun) – rolnicy, tworzący w przeszłości silne królestwo, mieszkańcy prowincji Ouest 

w Republice Kamerunu

Bateke – rolnicy, rybacy i handlarze, mieszkańcy Republiki Konga, a także pogranicza Republiki 

Gabonu i Demokratycznej Republiki Konga

Baule – rolnicy, mieszkańcy regionów: Valle du Bandama, Lacs w Republice Wybrzeża Kości 

Słoniowej

Beduini – zaliczani do ludów Arabskich, hodowcy, mieszkańcy północnej Afryki i Bliskiego Wschodu

Benińczycy – mieszkańcy Republiki Beninu

Berberowie – pasterze, ludność autochtoniczna Afryki Północnej i Zachodniej (Maroko, Algieria, 

Tunezja, Libia, Mauretania, północne Mali, północny Niger, Wyspy Kanaryjskie)

Betsimiraka – rolnicy, druga co do wielkości grupa etniczna Republiki Madagaskaru, mieszkańcy 

regionów Analanyirofo i Alaotra-Mangoro

Betsileo – rolnicy, mieszkańcy południowej części płaskowyżu Madagaskaru, regionów Amo-

ron’i Mania w Republice Madagaskaru

Bobo – rolnicy tworzący grupy etniczne Bobo-Oule i Bobo-Fing, mieszkańcy regionu Hauts-Bassins 

w Burkinie Faso

Burgu (Wadai) – rolnicy i pasterze, mieszkańcy regionów Waday i Ennedi w Republice Czadu

Buriaci – pasterze i rolnicy, mieszkańcy Republiki Buriacji, Federacji Rosyjskiej

Burkinabe – obywatele Burkiny Faso – dawnej Górnej Wolty
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Dan – rolnicy, mieszkańcy regionów Moyen Cavally i  Montagnes w  Republice Wybrzeża Kości 

Słoniowej i przygranicznych terenów w Republice Liberii

Daba – rolnicy, mieszkańcy południowo-wschodniego skraja Masywu Mandara, regionu Extrême-

Nord w Republice Kamerunu 

Dogon – rolnicy, mieszkańcy regionu Mopti w Republice Mali i przygranicznych wiosek w Burkinie Faso

Dżerma (Zarma) – hodowcy bydła, rolnicy, mieszkańcy zachodniej części Republiki Nigru

Fang – rolnicy, dominująca grupa etniczna w  Republice Gwinei Równikowej – mieszkańcy 

regionu Rio Muni oraz Republice Gabonu – mieszkańcy prowincji Woleu-Ntem,  

a także południowej części Republiki Kamerunu

Fon – rolnicy, mieszkańcy, południowej części Republiki Beninu i południowo-wschodniej części 

Republiki Togijskiej

Fulbe – pasterze, mieszkańcy Sahelu

Gagou (G’ban) – rolnicy i  myśliwi, mieszkańcy departamentu Oumé w  regionie Gôh Republiki 

Wybrzeża Kości Słoniowej

Guro – rolnicy, mieszkańcy doliny rzeki Bandama, regionów: Haut Sassandra, Marahoue i Gôh 

w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Gurunsi – rolnicy, mieszkańcy regionu Centre-Ouest w Burkinie Faso

Gurunsi-Kassema – rolnicy, mieszkańcy regionu Centre-Sud w Burkinie Faso

Gurmancze – rolnicy, mieszkańcy regionu Est w Burkinie Faso

Himba – półkoczowniczy lud pasterski, mieszkańcy regionów Kunene i Erongo w Republice Namibii 

oraz terenów nad rzeką Kunene w Republice Angoli

Hindusi – wyznawcy Hinduizmu, mieszkańcy Republiki Indii

Iworyjczycy – mieszkańcy Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Jakuci – pasterze, rolnicy, mieszkańcy Republiki Sacha, Federacji Rosyjskiej

Joruba – rolnicy, mieszkańcy południowej części Federalnej Republiki Nigerii, Republiki Beninu 

i Republiki Togijskiej

Kameruńczycy – obywatele Republiki Kamerunu

Kanembou – rolnicy i pasterze, handlowcy, mieszkańcy regionu Lac w Republice Czadu 

Kirdi – rolnicy, grupa ludów (Bata, Fali, Kapsiki, Mafa, Mofu, Mousgoum, Tupuri, Zulgo) 

zamieszkujących północ Republiki Kamerunu i północ Federalnej Republiki Nigerii 

Kissi – rolnicy i  rzemieślnicy, mieszkańcy Republiki Gwinei oraz pogranicza Republiki Liberii 

i Republiki Sierra Leone

Kenijczycy – obywatele Republiki Kenii

Kru-Grebo – rolnicy, mieszkańcy hrabstw Maryland i Grand Kru w Republice Liberii oraz regionu 

Bas Sassandra w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
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Kuba (Bakuba) – rolnicy i  hodowcy, tworzący w  przeszłości silne królestwo (XVII–XIX w.), 

mieszkańcy południowej części Demokratycznej Republiki Konga 

Kurumba – rolnicy, tworzący w  przeszłości królestwa: Lurum, Pela, Tera i  Karo, mieszkańcy 

regionów Nord i Sahel w Burkinie Faso 

Lega – rolnicy, mieszkańcy prowincji Sud Kivu i Maniema Demokratycznej Republiki Konga

Lobi – rolnicy, mieszkańcy prowincji Poni w regionie Sud-Ouest w  Burkinie Faso

Luba – rolnicy, mieszkańcy prowincji Katnga, Kasai i Maniema Demokratycznej Republiki Konga

Lwalu – rolnicy, mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga

Makonde – rolnicy i  hodowcy, mieszkańcy południowo-wschodniej Zjednoczonej Republiki 

Tanzanii, północnej części Republiki Mozambiku i południa Republiki Kenii

Malgasze – mieszkańcy Madagaskaru, Republiki Madagaskaru

Marokańczycy – obywatele Królestwa Maroka

Masajowie – pasterze, mieszkańcy pogranicza Republiki Kenii i Zjednoczonej Republiki Tanzanii

Melanezyjczycy – rolnicy i rybacy, mieszkańcy Melanezji

Merina – rolnicy, najliczniejsza grupa etniczna Madagaskaru, mieszkańcy regionu Vakinankaratra 

w Republice Madagaskaru

Mossi – rolnicy, lud dominujący w Burkinie Faso, w przeszłości tworzący królestwa (najpotężniejsze 

to Wagadougou i Yatenga), mieszkańcy regionów: Centre, Plateau Central, Centre-Sud, 

Centre-Ouest Centre-Nord i Nord

Mursi – pasterze, mieszkańcy dorzeczy Omo, prowincji Gamu-Gofa w Regionie Narodów, Narodo-

wości i Ludów Południa Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii

Nepalczycy – obywatele Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu

Nionosi – rolnicy, ludność autochtoniczna, mieszkańcy regionów Nord i Sahel w Burkinie Faso

Nuba – rolnicy, grupa ludów zamieszkujących Góry Nuba, prowincji (stanu) Południowy Kordofan 

w Republice Sudanu

Nuna (Nunuma) – rolnicy, jedna z podgrup Gurunsi, mieszkańcy południowej części Burkiny Faso 

i przygranicznych terenów w Republice Ghany

Ogoni – rolnicy i rybacy, mieszkańcy dystryktu Southeastern Senatorial Federalnej Republiki Nigerii

Oromo – pasterze, rolnicy i  rzemieślnicy, mieszkańcy centralnej i południowej części Federalnej 

Demokratycznej Republiki Etiopii i przygranicznych terenów w Republice Kenii

Punu – rolnicy, mieszkańcy obszarów nad rzekami N’Gounié i Nyanga w Republice Gabonu

Senufo – rolnicy, mieszkańcy regionów: Savanes w  Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz 

Hauts Bassins i Cascades w Burkinie Faso

Shenabla – pasterze, mieszkańcy prowincji (stanu) North Kordofan w Republice Sudanu

Silimiga – półosiadłe grupy Fulbów z północnej części Burkiny Faso
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Somba – etnonim odnoszący się do grupy ludów zamieszkujących Masyw Atakora w departamencie 

Atakora-Donga Republiki Beninu

Songaj – rybacy i rolnicy, w przeszłości tworzyli silne państwo (VII–XVI w.), mieszkańcy terenów 

wzdłuż Nigru w jego środkowym biegu, regionów Mopti i Timbuktu w Republice Mali

Songie – rolnicy, mieszkańcy terenu między rzekami Sankuru, Lubilash i Lualaba, prowincji: Kasai, 

Sud Kivu i Nord Kivu Demokratycznej Republiki Konga 

Sudańczycy – obywatele Republiki Sudanu

Tellem – ludność autochtoniczna Falez Bandiagary wyparta przez Dogonów, kultura archeologiczna 

(XI–XV w.)

Toma (Loma) – rolnicy, mieszkańcy regionu Nzérékoré w Republice Gwinei i hrabstwa Lofa w Repu-

blice Liberii

Tuaregowie – pasterze zamieszkujący Saharę

Twa (Batwa) – myśliwi i  zbieracze, jedna z  grup ludów niskorosłych zamieszkująca pogranicze 

Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Rwandy i Republiki Burundi

Trobrianda wyspy – część Air Massim, prowincja Milne Bay, Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Tybetańczycy – rolnicy i hodowcy, mieszkańcy Wyżyny Tybetańskiej, Tybetański Okręg Autono-

miczny, Chińska Republika Ludowa

Uiltowie (Ultowie, Orokowie) – rybacy i myśliwi, mieszkańcy Sachalina, Federacja Rosyjska

Vezo – rybacy, mieszkańcy regionu Atsimo-Andrefana w Republice Madagaskaru

Yaoure – rolnicy, mieszkańcy regionu Marahoue w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 

Zafamaniri – rolnicy, mieszkańcy górzystych terenów regionu Amoron’i  Mania w  Republice 

Madagaskaru



Wykaz kodów języków: 
amh – amharski

amf – hamer/hamar

ara – arabski, wyznawcy islamu, 

używane są także kody abv i arb

bam – bamana/bambara

bax – bamum

bua – buriacki 

dgs – dogo so

dnj – dan

eng – angielski 

fan – fang

fon – fon

fra – francuski

grb – grebo,

gux – gurmaczema

hin – hindi 

kde – makonde

kfz – koronfe

kss – kissi 

kxx – kuba

lat (LTN) – łacina 

lea – lega-shabunda

lgm – lega-mwenga

mlg – malgaski 

muz – mursi

oaa – orocki

orm – oromo

mos – moore

pol – polski

por – portugalski 

puu – punu

rus – rosyjski 

sah – jakucki 

sen – senufo

sop – songie

szl – śląski

xsm – kassema

xdk – dharuk 

yre – yaoure

10

Wykaz miejscowości:
Abéché – stolica podprefektury Abéché, departamentu Ouara i  regionu Wadaj (Ouaddaï), 

Republika Czadu

Abidjan – stolica Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Abomej – stolica departamentu Zou i regionu Nord, stolica dawnego królestwa Fon, Republika Beninu

Addis Abeba – stolica Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii

Addis Zemen – miejscowość między Bahir Dar a Gonder, region Gonder, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii

Agadez – oaza, stolica regionu Agadez, Republika Nigru

Ambositra – stolica terytorium zamieszkałego przez Zafamaniri, prowincja Fianarantsoa, region 

Amoron’i Mania, Republika Madagaskaru

Ambatolampy – miasto w prowincji Antananarywo, region Vakinankaratra, Republika Madagaskaru

Ambohimahasoa – wieś w okolicy Fianarantsoa, region Haute Matsiatra, Republika Madagaskaru

Ambohimanjaka – wieś w  okolicy Ambositra, prowincja Fianarantsoa, region Amoron’i  Mania, 

Republika Madagaskaru
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Amsa – wieś w regionie Nord, Republika Kamerunu

Antananarywa – stolica Republiki Madagaskaru

Antsohihy – wieś w regionie Pangales (akwen ciągnący się wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego od 

Tamatave do Farafangana), region Vatovavy-Fitovinany, Republika Madagaskaru

Arba Minch – miasto w  prowincji Gamu-Gofa, Region Narodów, Narodowości i  Ludów Południa, 

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Arnhema Ziemia – półwysep na północy Australii między Morzem Timor, Morzem Arafura i Zatoką 

Karpentaria, Northern Territory, Związek Australijski

Atakora – masyw górski w północnej części Republiki Beninu

Bahaï – miejscowość w departamencie Ennedi Est w regionie Ennedi, Republika Czadu

Bamako – stolica Republiki Mali

Banani – wieś w Falezach Bandiagary, gminie Sanga, okręgu Bandiagara w  regionie Mopti, 

Republika Mali

Banfora – stolica departamentu Banfora, prowincji Comoé i regionu Cascades, Burkina Faso

Barguzińska Dolina – Rejon Barguziński, Republika Buriacji, Federacja Rosyjska

Bismarcka Archipelag – przed I  wojną światową część protektoratu Nowej Gwinei Niemieckiej, 

obecnie prowincje Manus i Nowa Irlandia, Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Bobo-Dioulasso – stolica departamentu Bobo-Dioulasso, prowincji Houet i regionu Hauts-Bassins, 

Burkina Faso

Bodo – wieś w okolicy Arba Minch w prowincji Gamu-Gofa w Regionie Narodów, Narodowości 

i Ludów Południa, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Bol – stolica podprefektury Bol, deptartamentu Mamdi i regionu Lac, Republika Czadu

Bouaké – stolica departamentu Bouaké, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Boucombe – miejscowość w departamencie Atakora-Donga, Republika Beninu

Boungou – wieś w departamencie Tiébélé, prowincji Nahouri w regionie Centre-Sud, Burkina Faso

Burchan Bałe – wieś w rejonie Tunkijski, Republika Buriacji, Federacja Rosyjska

Chartum (موطرخلا) – stolica Republiki Sudanu

Cotonou – stolica departamentu Littoral i regionu Sud, Republika Beninu

Czacz – miasto w Wielkopolsce, Rzeczpospolita Polska

Diense – wieś w regionie Hauts-Bassins, Burkina Faso

Dimeka – największe miasto na terytorium zamieszkałym przez lud Hamer, prowincja Gamu-Gofa, Re-

gion Narodów, Narodowości i Ludów Południa, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Digeba – wieś w prowincji (stanie) Południowy Kordofan, Republika Sudanu

Djenne – miasto w tzw. wewnętrznej delcie Nigru, region Mopti, Republika Mali

Djigibombo – wieś w Falezach Bandiagary w regionie Mopti, Republika Mali
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Douala – stolica departamentu Wuri i prowincji Littoral, Republika Kamerunu

East Hararghe – prowincja w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa, Federalna Demo-

kratyczna Republika Etiopii

East Shewa – prowincja w Regionie Oromia, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Falezy Badniagary (Urwiska Bandiagary) – masyw skalny w regionie Mopti, Republika Mali

Fada N’Gurma – stolica departamentu Fada N’Gurma, prowincji Gourma i regionu Est, Burkina Faso

Foumbam – stolica departamentu Noun i prowincji Ouest, Republika Kamerunu

Gao – stolica regionu Gao, Republika Mali

Gamu-Gofa – prowincja w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa, Federalna Demokra-

tyczna Republika Etiopii

Gargaboulle – wieś w królestwie Lurum, prowincja Soum, region Sahel, Burkina Faso

Garoua – stolica departamentu Benoue i regionu Nord, Republika Kamerunu

Gaukanga – wieś przy drodze Masaka – Mbarara, dystrykt Masaka, region Central Uganda, Republi-

ka Ugandy

Gbomblora – wieś w prowincji Poni, region Sud-Ouest, Burkina Faso

el-Goléa (obecnie El Ménia ةعينملا) – stolica dystryktu El Ménia, prowincja Ghardaïa, Algierska 

Republika Ludowo-Demokratyczna

Gorom-Gorom – miejscowość, targowisko, prowincja Ouadalan, region Sahel, Burkina Faso

Grande Bassam – miasto w regionie Lagunes, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Halaba – prowincja w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii

Harer – stolica prowincji East Hararghe i Regionu Oromia, Federalna Demokratyczna Republika 

Etiopii

Irelli – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Iwołgińsk (Эбилгэ – bua) – klasztor buddyjski, centrum administracyjne Dystryktu Ivolginsk, 

Republika Buriacji, Federacja Rosyjska 

Jakuck (Дьокуускай – sah) – stolica Republiki Sacha, Federacja Rosyjska

Kadugla – wieś, Republika Sudanu Południowego

Kalkuta (Kolkata, कोलकाता – hin) – stolica stanu West Bengal, Republika Indii

Kampala – stolica Republiki Ugandy

Kani-Bonzon – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Katmandu – stolica Federalnej Demokratycznej Republiki Nepalu

Kaya – stolica departamentu Kaya, prowincji Sanmatenga i regionu Centre Nord, Burkina Faso

Kena – wieś w regionie Koulikoro, Republika Mali

Kigali – stolica Republiki Rwandy



13

Kolte – wieś w  pobliżu Konso, prowincja Gamu-Gofa, Region Narodów, Narodowości i  Ludów 

Południa, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Kongoussi – miasto, prowincja Bam, region Centre Nord, Burkina Faso

Konso – miasto w  prowincji Gamu-Gofa, Region Narodów, Narodowości i  Ludów Południa, 

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Kordofan – kraina historyczna, podzielona na trzy stany: Kordofan North, Kordofan Zachodni 

i Kordofan Południowy, Republika Sudanu

Kordofan North (لامش نافدرك – Szamal Kurdufan) – prowincja (stan), Republika Sudanu

Kordofan South (بونج نافدرك – Dżanub Kurdufan) – prowincja (stan), Republika Sudanu

Korhogo – stolica departamentu Korhogo, regionu Poro, dystryktu Savanes, Republika Wybrzeża 

Kości Słoniowej

Koudougou – stolica departamentu Koudougou, prowincja Boulkiemdé, region Centre-Ouest, 

Burkina Faso

Kounaigou – wieś w prefekturze Natitingou, departament Atacora-Donga, Republika Beninu

Koundou – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Lalibela – miasto znane z kościołów wykutych w skale, region Gonder, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii

Lam – wieś w departamencie Benoue, region Nord, Republika Kamerunu

Lurum – królestwo Kurumbów, prowincja Soum, region Sahel, Burkina Faso

Man – stolica prowincji Dix-huit Montagnes, Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Mangily – wieś w pobliżu Tulear (Toliara), region Atsimo-Andrefana, Republika Madagaskaru

Mayo-Tsanaga – departament w regionie Nord Extrim, Republika Kamerunu

Mopti – stolica regionu Mopti, Republika Mali

Natitingou – stolica departamentu Atakora-Donga, Republika Beninu

Nazret (Adama) – miasto w prowincji East Shewa, region Oromia, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii

Ndjamena – stolica Republiki Czadu

New South Wales – stan w Związku Australijskim

Ngaoundere – stolica departamentu Vina i regionu Adamawa, Republika Kamerunu

Niamey – stolica Republiki Nigru

Niani – miejscowość, stanowisko archeologiczne, prefektura Kankan, region Kankan, Republika Gwinei

Northern Territory – stan w Związku Australijskim

el-Obeid (ضيبألا) – stolica Północnego Kordofanu, Republika Sudanu

Olikoro – wieś w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii
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Outjo – miasto w regionie Kunene, Republika Namibii

Ouagadougou – stolica Burkiny Faso

Ouahigouya – stolica departamentu, prowincji Yatenga i regionu Nord, stolica dawnego królestwa 

Yatenga, Burkina Faso

Pawamtore – wieś w departamencie Toéssé, prowincja Bazèga w regionie Centre-Sud, Burkina Faso

Pô – stolica departamentu i prowincji Nahouri, i regionu Centre-Sud, Burkina Faso

Pobe-Mengao – wieś w prowincji Soum, region Sahel, Burkina Faso

Rhumsiki – miejscowość w departamencie Mayo-Tsanaga, region Extrême-Nord, Republika Kamerunu

Safi – stolica prowincji Safi w regionie Marakesz, Królestwo Maroka

Sanga – wsie na Płaskowyżu i w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Sahel – półpustynne tereny ciągnące się na południe od Sahary i Atlantyku po Morze Czerwone, 

Republika Senegalu, Republika Mali, Burkina Faso, Republika Nigru, Republika Czadu, 

Republika Sudanu

Sartu Diamuz – prowincja (stan) w Południowym Kordofanie, Republika Sudanu

Takpanta – wieś w prefekturze Natitingou w departamencie Atacora-Donga, Republika Beninu

Teleki – wieś w departamencie Margui-Wandala, region Extrême-Nord, Republika Kamerunu

Thimi – miasto w dystrykcie Bhaktapur, strefa Bagmati, Federalna Demokratyczna Republika 

Nepalu

Tiébélé – stolica departamentu, prowincja Nahouri w regionie Centre-Sud, Burkina Faso

Tireli – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Tis Abbay (Tys Ysat) – miejscowość u źródeł Nilu w regionie West Gojjam, Federalna Demokratyczna 

Republika Etiopii

Trobrianda wyspy – archipelag kilkunastu wysp i wysepek koralowych, prowincja Milne Bay, Nie-

zależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

Uis – osada w okolicy miasta Omaruru w regionie Erongo, Republika Namibii

Ułan-Ude (Улаан Үдэ – bua) – stolica Republiki Buriacji, Federacja Rosyjska

Wal (Валь – rus) – wieś w Rejonie Noglijskim w Obwodzie Sachalińskim, Dalekowschodni Okręg 

Federalny, Federacja Rosyjska

Vohiposa – wieś w okolicy Fianarantsoa, region Haute Matsiatra, Republika Madagaskaru

Yamoussoukro – region Lac, stolica konstytucyjna Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Yatenga – prowincja w  regionie Nord, dawniej jedno z  dwóch najważniejszych królestw Mossi, 

Burkina Faso

Yendouman – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Youga-Dogorou – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali

Youga-Na – wieś w Falezach Bandiagary, okręg Bandiagara, region Mopti, Republika Mali
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Mapa państw i regionów:
1. Algieria – Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 

2. Arnhema Ziemia – Związek Australijski

3. Benin – Republika Beninu

4.  Bismarcka Archipelag – Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

5.  Buriacja – Republika Buriacji, Federacja Rosyjska

6.  Burkina Faso

7.  Chiny – Chińska Republika Ludowa

8.  Czad – Republika Czadu

9.  Etiopia – Federalna Demokratyczna Republika Etiopii 

10.  Gabon – Republika Gabońska

11.  Gwinea – Republika Gwinei

12.  Gwinea Równikowa – Republika Gwinei Równikowej

13.  Indie – Republika Indii

14.  Jakucja – Republika Sacha, Federacja Rosyjska

15.  Kamerun – Republika Kamerunu

16.  Kenia – Republika Kenii 

17.  Kongo – dawny Zair, obecnie Demokratyczna Republika Konga

 18. Kongo – Republika Konga

19.  Liberia – Republika Liberii

20.  Lurum – królestwo Kurumbów, Burkina Faso

21.  Madagaskar – Republika Madagaskaru

22.  Maroko – Królestwo Marokańskie 

23.  Mozambik – Republika Mozambiku

24.  Namibia – Republika Namibii 

25.  Nepal – Federalna Demokratyczna Republika Nepalu

26.  Niger – Republika Nigru

27.  Nigeria – Federalna Republika Nigerii

28.  Nowa Południowa Walia – Związek Australijski

29.  Rwanda – Republika Rwandy 

30.  Śląsk – Rzeczpospolita Polska

31.  Tanzania – Zjednoczona Republika Tanzanii

32.  Togo – Republika Togijska

33.  Trobrianda Wyspy – Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei

34.  Uganda – Republika Ugandy

35.  WKS – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
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1   Algieria – Algierska Republika  
Ludowo-Demokratyczna 

2   Arnhema Ziemia – Związek Australijski

3   Benin – Republika Beninu

4   Bismarcka Archipelag – Niezależne Państwo  
Papui-Nowej Gwinei

5   Buriacja – Republika Buriacji, Federacja Rosyjska

6   Burkina Faso

7   Chiny – Chińska Republika Ludowa

8   Czad – Republika Czadu

9   Etiopia – Federalna Demokratyczna Republika 
Etiopii 

10   Gabon – Republika Gabońska

11   Gwinea – Republika Gwinei

12   Gwinea Równikowa – Republika Gwinei Równikowej

13   Indie – Republika Indii

14   Jakucja – Republika Sacha, Federacja Rosyjska

15   Kamerun – Republika Kamerunu

16   Kenia – Republika Kenii 

17   Kongo – dawny Zair, obecnie Demokratyczna  
Republika Konga

18   Kongo – Republika Konga

19   Liberia – Republika Liberii

20   Lurum – królestwo Kurumbów, Burkina Faso

21   Madagaskar – Republika Madagaskaru

22   Maroko – Królestwo Marokańskie 

23   Mozambik – Republika Mozambiku

24   Namibia – Republika Namibii 

25   Nepal – Federalna Demokratyczna Republika Nepalu

26   Niger – Republika Nigru

27   Nigeria – Federalna Republika Nigerii

28   Nowa Południowa Walia – Związek Australijski

29   Rwanda – Republika Rwandy 

30   Śląsk – Rzeczpospolita Polska

31   Tanzania – Zjednoczona Republika Tanzanii

32   Togo – Republika Togijska

33   Trobrianda Wyspy – Niezależne Państwo  
Papui-Nowej Gwinei

34   Uganda – Republika Ugandy

35   WKS – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

MAPA PAŃSTW / REGIONÓW
POZYSKANIA OBIEKTÓW
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1. MŻo/1549
użytkowanie: Dolny Śląsk

PATERA

datowanie: lata 70. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 10,5 cm, śr. 24,5 cm
tworzywo: szkło barwione
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Henryk Mazurek, Jelenia Góra
dar:    Henryk Mazurek

2. MŻo/1550
użytkowanie: Żory

KRZESŁO FRYZJERSKIE
stołek (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 95 cm; siedzisko: szer. 58 cm, gł. 48 cm
tworzywo: drewno, materiał, metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy, Górny Śląsk
pozyskał: Marek Jan Karaś (Żory)

3. MŻo/1551
użytkowanie: Żory

KRZESŁO FRYZJERSKIE
stołek (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 95 cm; siedzisko: szer. 58 cm, gł. 48 cm
tworzywo: drewno, materiał, metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy, Górny Śląsk
pozyskał: Marek Jan Karaś (Żory)

4. MŻo/1552
użytkowanie: Żory

KRZESŁO FRYZJERSKIE
stołek (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 98 cm; siedzisko: szer. 50 cm, gł. 42 cm
tworzywo: drewno, materiał, metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy, Górny Śląsk
pozyskał: Marek Jan Karaś (Żory)
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5. MŻo/1553
użytkowanie: Żory

KRZESŁO FRYZJERSKIE
stołek (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 90 cm; siedzisko: szer. 59 cm, gł. 59 cm
tworzywo: drewno, materiał, metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy, Górny Śląsk
pozyskał: Marek Jan Karaś (Żory)

6. MŻo/1554
użytkowanie: Żory

TERMOS

datowanie: lata 60/70. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 21,5 cm, śr. podstawy 9 cm
tworzywo: drewno, materiał
wykonanie: wyrób fabryczny (Western Germany)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

7. MŻo/1555
użytkowanie: Żory

SYFON

datowanie: lata 70/80. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 30 cm, śr. podstawy 10 cm
tworzywo: metal, plastik
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

8. MŻo/1556
użytkowanie: Górny Śląsk

NACZYNIE ZASOBOWE
Kanka (szl)

datowanie: lata 50/70. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 33 cm, śr. podstawy 14 cm
tworzywo: metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek
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9. MŻo/1557
użytkowanie: Górny Śląsk

NACZYNIE ZASOBOWE – DZBANEK
dzbōnek (szl)

datowanie: lata 50/70. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 28,5 cm, śr. podstawy 10,5 cm
tworzywo: metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

10. MŻo/1558
użytkowanie: Górny Śląsk

WŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY
szalter (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   śr. 35 mm, wys. 55 mm
tworzywo: plastik, metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

11. MŻo/1559
użytkowanie: Górny Śląsk

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
złodziejka (szl)

datowanie: lata 50/60. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 50 mm, szer. 45 mm
tworzywo: plastik, metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

12. MŻo/1560
użytkowanie: Górny Śląsk

LICHTARZYKI CHOINKOWE

datowanie: lata 50/60. XX w. 
w y m i a r y :   dł. od 3 cm do 5 cm
tworzywo: blacha
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek
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13. MŻo/1561
użytkowanie: Górny Śląsk

BAŃKI LEKARSKIE

datowanie: lata 50/70. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5 cm, śr. 4 cm
tworzywo: szkło
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

14. MŻo/1562
użytkowanie: Żory

MASZYNA DO SZYCIA

datowanie: lata 50/60. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 80 cm, dł. blatu 55 cm, szer. blatu 45 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskała: Barbara Kieczka (Żory)
dar:    Barbara Kieczka

15. MŻo/1563
użytkowanie: Żory

MASZYNKA „Moravia”

datowanie: lata 70/80. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 21,5 cm, szer. 17 cm
tworzywo: metal, drewno
wykonanie: wyrób fabryczny (Czechosłowacja)
pozyskała: Barbara Kieczka (Żory)
dar:    Barbara Kieczka

16. MŻo/1564
użytkowanie: Żory

KOPYTO SZEWSKIE, trójramienne

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 21 cm, szer. 16 cm
tworzywo: metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy (Polska)
pozyskała: Barbara Kieczka (Żory)
dar:    Barbara Kieczka
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17. MŻo/1565
użytkowanie: Żory

STRUG STOLARSKI
hebel (szl)

datowanie: lata 30/40. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 24 cm, szer. 6,2 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: wyrób rzemieślniczy (Polska)
pozyskała: Barbara Kieczka (Żory)
dar:    Barbara Kieczka

18. MŻo/S/134
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: BRAMA NA SZEROKIEJ

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 50 cm, szer. 70 cm
technika:  olej na płótnie 
autor: Iwo Birkenmajer (Kraków)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

19. MŻo/S/135
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: EUSTOMA GRANDIFLORUM

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 43 cm, szer. 33 cm
technika:  suchy pastel 
autor: Lidia Kulas
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

20. MŻo/S/136
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: ZAUŁEK

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 30 cm
technika:  olej na dykcie 
autor: Ewa Krawczyk
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa
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21. MŻo/S/137
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: ZAUŁEK

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 30 cm
technika:  suchy pastel 
autor: Lidia Kulas
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

22. MŻo/S/138
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: RYNEK W ŻORACH

datowanie: 2013 r.
w y m i a r y :   wys. 27 cm, szer. 40 cm
technika:  olej na płótnie 
autor: Konstantin Parkhomenko, Ługańsk (Ukraina)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

23. MŻo/S/139
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: PODWÓRKO PO DESZCZU

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 50 cm
technika:  olej na papierze
autor: Karolina Miedzińska
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

24. MŻo/S/140
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: STUDNIA I DESZCZ

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 40 cm
technika:  olej na płótnie
autor: Elżbieta Ledecka
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa
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25. MŻo/S/141
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: KONCERT U PASTORA

datowanie: lata 2000–2015 
w y m i a r y :   wys. 20 cm, szer. 30 cm
technika:  akwarela
autor: Adam Zieliński
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

26. MŻo/S/142
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU

datowanie: 1996 r. 
w y m i a r y :   wys. 15 cm, szer. 20 cm
technika:  olej na płótnie
autor: Andrzej Piecha
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

27. MŻo/S/143
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: REMONT NA SZEROKIEJ

datowanie: 1997 r.
w y m i a r y :   wys. 15 cm, szer. 20 cm
technika:  akwarela
autor: Joachim Szymiczek
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

28. MŻo/S/144
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: PORTRET NIEZNAJOMEJ

datowanie: 2009 r.
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 40 cm
technika:  olej na płótnie
autor: Adam Zieliński
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa
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29. MŻo/S/145
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: FONTANNA

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 50 cm
technika:  olej na płótnie
autor: Katarzyna Kot
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

30. MŻo/S/146
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: OGRÓD

datowanie: lata 2000–2015
w y m i a r y :   wys. 50 cm, szer. 40 cm
technika:  olej na płótnie
autor: Maja Juszczyk
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

31. MŻo/S/147
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: BRAMA GÓRNA

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 50 cm
technika:  olej na płótnie 
autor: Danuta Richter, Bochum (Niemcy)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

32. MŻo/S/148
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: NOKTURN – ŻORY

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 50 cm
technika:  olej na płótnie 
autor: Danuta Richter, Bochum (Niemcy)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa
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33. MŻo/S/149
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: OKNO Z WRÓBLEM

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 70 cm, szer. 50 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Barbara Lawenda
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

34. MŻo/S/150
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: MURARSKA 37

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 50 cm, szer. 70 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Małgorzata Pedowicz
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

35. MŻo/S/151
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 50 cm, szer. 70 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Czesław Romanowski (Katowice)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

36. MŻo/S/152
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: IMPRESJA

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 70 cm, szer. 50 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Grażyna Zarzecka (Wodzisław Śląski)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa
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37. MŻo/S/153
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: ULICA BAGNISTA Z TĘCZĄ

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 60 cm, szer. 50 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Małgorzata Hanslik (Żory)
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

38. MŻo/S/154
użytkowanie: Żory

PRZEDSTAWIENIE: BEZ TYTUŁU

datowanie: 2013 r.
w y m i a r y :   wys. 50 cm, szer. 60 cm 
technika:  olej na płótnie 
autor: Ewa Bogucka
pozyskała: Ewa Rotter-Płóciennikowa (Żory)
dar:    Ewa Rotter-Płóciennikowa

39. MŻo/S/155
użytkowanie: Polska

PRZEDSTAWIENIE: CHRYSTUS FRASOBLIWY

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 73 cm, szer. 13,3 cm, gł. 13,5 cm 
technika:  rzeźba polichromowana 
autor: Włodzimierz Oleksy, Paszyn (Małopolska)
pozyskał: Henryk Foks (Żory)
dar:    Henryk Foks

40. MŻo/MPR/6
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

POSZEWKA NA PODUSZKĘ
poszewka na zegłōwek (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 85 cm, szer. 70 cm 
tworzywo: materiał
wykonanie: wyrób rzemieślniczy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek
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41. MŻo/MPR/7
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

POSZEWKA NA PODUSZKĘ
poszewka na zegłōwek (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 85 cm, szer. 70 cm 
tworzywo: materiał
wykonanie: wyrób rzemieślniczy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

42. MŻo/MPR/8
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

POSZEWKA NA PODUSZKĘ
poszewka na zegłōwek (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 85 cm, szer. 70 cm 
tworzywo: materiał
wykonanie: wyrób rzemieślniczy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

43. MŻo/MPR/9
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

POSZEWKA NA PODUSZKĘ
poszewka na zegłōwek (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 47 cm, szer. 37 cm 
tworzywo: materiał
wykonanie: wyrób rzemieślniczy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

44. MŻo/MPR/10
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

POSZEWKA NA PODUSZKĘ
poszewka na zegłōwek (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 35 cm, szer. 35 cm 
tworzywo: materiał
wykonanie: wyrób rzemieślniczy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek
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45. MŻo/MPR/11
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

BUTELKA
flaszka (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 29 cm, śr. podstawy 9 cm 
tworzywo: szkło
wykonanie: wyrób fabryczny, Niemcy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

46. MŻo/MPR/12
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

BUTELKA
flaszka (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 29 cm, śr. podstawy 9 cm 
tworzywo: szkło
wykonanie: wyrób fabryczny, Niemcy
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

47. MŻo/MPR/13
użytkowanie: Oppeln, Provinz Oberschlesien (Niemcy)

BUTELKA
flaszka (szl)

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 32,5 cm, śr. podstawy 8,5 cm 
tworzywo: szkło
wykonanie: wyrób fabryczny (Niemcy)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

48. MŻo/MPR/14
użytkowanie: Górny Śląsk

SUSZARKA DO WŁOSÓW

datowanie: 1964 r.
w y m i a r y :   dł. 26 cm, szer. 12 cm 
tworzywo: plastik, metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek
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49. MŻo/MPR/15
użytkowanie: Górny Śląsk

TELEFON 

datowanie: 1977 r.
w y m i a r y :   dł. 20 cm, szer. 17 cm, dł. słuchawki 21 cm 
tworzywo: plastik, metal
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

50. MŻo/MPR/16
użytkowanie: Górny Śląsk

PŁYTY WINYLOWE 

datowanie: lata 60/80. XX w.
w y m i a r y :   dł. 12 cm, szer. 12 cm 
tworzywo: winyl
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskał: Daniel Wawrzyczek (Żory)
dar:    Daniel Wawrzyczek

51. MŻo/MPR/18
użytkowanie: Żory

ZESTAW POJEMNIKÓW 
biksy (szl)

datowanie: lata 30/60. XX w.
w y m i a r y :   pojemniki duże: wys. 17 cm, gł. 11 cm, szer. 11 cm;  

pojemniki małe: wys. 8 cm, gł. 6,5 cm, szer. 6,5 cm 
tworzywo: porcelit
wykonanie: wyrób fabryczny (Polska)
pozyskała: Barbara Kieczka (Żory)
dar:    Barbara Kieczka
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1. MŻo / A/3438
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

PIECYK

datowanie: 2016 r.
w y m i a r y :   wys. 14 cm, śr. 14 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: garncarka, ok. Banfora (Burkina Faso)
pozyskał: Bogusław Franczyk, Banfora, targ, 2016 r.

2. MŻo / A/3439
grupa etniczna: Bobo, Burkinabe (Burkina Faso)

DZBAN
ruko (mos)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 28 cm, śr. 26 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: garncarka, ok. Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Koudougou, targ, marzec 2019 r.

3. MŻo / A/3440
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

KOSZ
kaleaga (mos)

datowanie: ok. 2010 r.
w y m i a r y :   wys. 32 cm, śr. 64 cm
tworzywo: łyko 
wykonanie: plecionkarz, ok. Koudougou 
pozyskał: Lucjan Buchalik, Koudougou, targ, marzec 2019 r.

4. MŻo / A/3441
grupa etniczna: Senufo, Mossi (Burkina Faso)

SPÓDNICA

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 142 cm, szer. 100,5 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: tkacz, Senufo, ok. Korhogo 
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, sklep „Mandingo bogolan”, styczeń 2020 r.

5. MŻo / A/3442
grupa etniczna: Senufo, Mossi

SPÓDNICA

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 146,5 cm, szer. 106 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: tkacz, Senufo, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), sklep „Mandingo bogolan”, 

styczeń 2020 r.
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6. MŻo / A/3443
grupa etniczna: Senufo, Mossi (Burkina Faso)

CHUSTA

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 151 cm, szer. 46,5 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: tkacz, Senufo, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), sklep „Mandingo bogolan”, 

styczeń 2020 r.

7. MŻo / A/3444
grupa etniczna: Silimiga (Burkina Faso)

BRANSOLETA NA STOPĘ

datowanie: I poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 13,5 cm, szer. 8,5 cm, gł. 1,4 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana „Chez M’Bow”,  

styczeń 2020 r.

8. MŻo / A/3445
grupa etniczna: Gurunsi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 13,5 cm, szer. 8,5 cm, gł. 1,4 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana „Chez M’Bow”,  

styczeń 2020 r.

9. MŻo / A/3446
grupa etniczna: Gurunsi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 2,5 cm, śr. 9,8 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana „Chez M’Bow”,  

styczeń 2020 r.

10. MŻo / A/3447
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 2,6 cm, śr. 9,1 cm
tworzywo: żelazo 
wykonanie: kowal (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana „Chez M’Bow”,  

styczeń 2020 r.
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11. MŻo / A/3448
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

ŁYŻKA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 3 cm, dł. 21,7 cm, szer. 4,4 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana „Chez M’Bow”,  
styczeń 2020 r.

12. MŻo / A/3449
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

TORBA
yologo (mos) 

datowanie: 2019/2020 r.
w y m i a r y :   wys. 32 cm, szer. 30 cm
tworzywo: włóczka fabryczna 
wykonanie: Christine Ouedraogo, Kaya (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Kaya, zakup od producentki, styczeń 2020 r.

13. MŻo / A/3450
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

MISA
iyega (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 12,8 cm, śr. 25,5 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

14. MŻo / A/3451
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

MISA
iyega (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   13,8 cm, śr. 30,8 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

15. MŻo / A/3452
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

ŁYŻKA
ipulga (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, dł. 21,5 cm, śr. 11,4 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.
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16. MŻo / A/3453
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

ŁYŻKA
ipulga (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, dł. 23,6 cm, śr. 11,8 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

17. MŻo / A/3454
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

TACA
opango (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 0,9 cm, śr. 31,7 cm
tworzywo: trawa, włókna sztuczne 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

18. MŻo / A/3455
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

TACA
opango (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1,3 cm, śr. 35,2 cm
tworzywo: trawa, włókna sztuczne 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

19. MŻo / A/3456
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

MISA 
iyega (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 14,5 cm, śr. 28,7 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.

20. MŻo / A/3457
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

PODSTAWKA POD GARNEK 
okamu (gux) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 14,4 cm
tworzywo: trawa, włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, ok. Niamey (Niger)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma (Burkina Faso), targ, styczeń 2020 r.
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21. MŻo / A/3458/a-b
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

STRÓJ KOBIECY 
kuara – komplet, kuara – spódnica, yukabre – chusta (gux)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   a/ spódnica dł. 184 cm, szer. 105 cm;
  b/ chusta dł. 168 cm, szer. 52,5 cm
tworzywo: nić fabryczna 
wykonanie: tkaczka, ok. Fada N’Gurma (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma, targ, styczeń 2020 r.

22. MŻo / A/3459
grupa etniczna: Gurmancze, Burkinabe (Burkina Faso)

STRÓJ MĘSKI (tunika) 
liale (gux)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 74 cm, szer. 61 cm
tworzywo: nić fabryczna 
wykonanie: tkaczka, ok. Fada N’Gurma (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Fada N’Gurma, targ, styczeń 2020 r.

23. MŻo / A/3460
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

PROCA 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :  dł. 39 cm, szer. 8 cm, wys. 1,2 cm
tworzywo: aluminium, guma 
wykonanie: odlewnik, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan na targu Grande Marché, styczeń 2020 r.

24. MŻo / A/3461
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

BRANSOLETA NA STOPĘ 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 15,2 cm, szer. 8,1 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik, ok. Ouahigouya (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouahigouya, targ, styczeń 2020 r.

25. MŻo / A/3462
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   śr. max. 11 cm, gł. 1,5–3,0 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik, ok. Ouahigouya (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouahigouya, targ, styczeń 2020 r.
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26. MŻo / A/3463
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

WISIOREK 
panatif (fra)

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   śr. max. 11 cm, gł. 1,5–3,0 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik, ok. Ouahigouya (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouahigouya, targ, styczeń 2020 r.

27. MŻo / A/3464/a-b
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

KADZIELNICA 

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 12,2, śr. max. 13,3 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, ok. Ouahigouya (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouahigouya, obnośna sprzedawczyni, styczeń 2020 r.

28. MŻo / A/3465
grupa etniczna, użytkownik: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso), turyści

LALKA (kobieta) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 22 cm, szer. 13 cm, gł. 10 cm
tworzywo: tkanina fabryczna, drewno, drut 
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan w Maison de l’Artisana, styczeń 2020 r.

29. MŻo / A/3466
grupa etniczna, użytkownik: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso), turyści

LALKA (wielbłąd) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 20,3 cm, szer. 15,5 cm, gł. 7,2 cm
tworzywo: tkanina fabryczna 
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan w Maison de l’Artisana, styczeń 2020 r.

30. MŻo / A/34677
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

MASKA 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 44,5 cm, szer. 12,7 cm, gł. 5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana, styczeń 2020 r.
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31. MŻo / A/3468/1-5
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

FIGURKI ZWIERZĄT 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :    1: wys. 7 cm, szer. 3,5 cm, gł. 7,5 cm 

2: wys. 6 cm, szer. 3 cm, gł. 7 cm 
3:wys. 5 cm, szer. 2,7 cm, gł. 6,5 cm 
4: wys. 3,7 cm, szer. 2 cm, gł. 5 cm 
5: wys. 4 cm, szer. 2,5 cm, gł. 4,5 cm

tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana, styczeń 2020 r.

32. MŻo / A/3469/1-5
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

FIGURKI ZWIERZĄT 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :    1: wys. 6,5 cm, szer. 3,8 cm, gł. 8 cm 

2: wys. 5,3 cm, szer. 3,5 cm, gł. 7,5 cm 
3: wys. 4,5 cm, szer. 3,2 cm, gł. 7 cm 
4: wys. 3,7 cm, szer. 2,3 cm, gł. 5 cm 
5: wys. 3,5 cm, szer. 2 cm, gł. 4,8 cm

tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana, styczeń 2020 r.

33. MŻo / A/3470
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK 
bedre (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 10,3 cm, śr. z uchami 24 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

34. MŻo / A/3471/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
pusugore (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 10 cm, śr. z uchami 22 cm 

b/ wys. 7,5 cm, śr. 17 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.
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35. MŻo / A/3472/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
bila (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 8 cm, śr. z uchami 16,5 cm 

b/ wys. 6 cm, śr. 13 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

36. MŻo / A/3473/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
bila (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 13 cm, śr. z uchami 24,5 cm 

b/ wys. 10,5 cm, śr. 20,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

37. MŻo / A/3474/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
pusugore (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 11,3 cm, śr. z uchami 20 cm 

b/ wys. 10,2 cm, śr. 16,3 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

38. MŻo / A/3475/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
bila (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 10 cm, śr. z uchami 18,2 cm 

b/ wys. 9,7 cm, śr. 15,3 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.
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39. MŻo / A/3476/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

NACZYNIE Z POKRYWKĄ 
laga (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 9,8 cm, śr. 16,2 cm 

b/ wys. 9,7 cm, śr. 14,1 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Iness Zoungrama, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

40. MŻo / A/3477
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

MISKA 
latene (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 4,2 cm, śr. 14,6 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Bintou Kongo, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

41. MŻo / A/3478
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

ZABAWKA (byk) 

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 17,2 cm, szer. 13,5 cm, dł. 24 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: Amos Tabsoba (chłopiec), Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

42. MŻo / A/3479
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

ZABAWKA (samolot Concorde) 

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 11,2 cm, szer. 17,5 cm, dł. 31,2 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: Amos Tabsoba (chłopiec), Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.

43. MŻo / A/3480
grupa etniczna, użytkownik: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso), turyści

OBRAZ (abstrakcyjne) 
tono (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 45,5 cm, szer. 58,5 cm, dł. 31,2 cm
tworzywo: tkanina fabryczna, barwnik 
wykonanie: Kongmirpé Kayé, Tiébélé (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Tiébélé, zagroda, luty 2020 r.
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44. MŻo / A/3481
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

PIERŚCIEŃ 
nafuli (xsm)

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 1,6 cm, śr. 4,7 cm
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Tiébélé, artisana, luty 2020 r.

45. MŻo / A/3482
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

BRANSOLETKA 
cana baŋa (xsm)

datowanie: 2013 r.
w y m i a r y :   wys. 2,3 cm, śr. 7,8 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskała w terenie: Lidia Żur, Tiébélé, artisana, luty 2020 r.

46. MŻo / A/3483
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

BRANSOLETKA 
cana baŋa (xsm)

datowanie: II dekada XX w.
w y m i a r y :   wys. 0,4 cm, śr. 7,3 cm
tworzywo: miedź, mosiądz, żelazo 
wykonanie: kowal, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskała w terenie: Lidia Żur, Tiébélé, artisana, luty 2020 r.

47. MŻo / A/3484/a-b
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

NACZYNIE 
sogo (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 16 cm, śr. 12,3 cm
tworzywo: glina wypalana, włókna roślinne 
wykonanie: garncarka Marin Sia, Boungou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.
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48. MŻo / A/3485
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

DZBAN 
kambiɘ, kͻͻrʋ (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 33 cm, śr. 34,5 cm
tworzywo: glina wypalana, włókna roślinne 
wykonanie: garncarka Yama Sia, Boungou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.

49. MŻo / A/3486
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

DZBAN 
kambiɘ, kͻͻrʋ (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 29 cm, śr. 33 cm
tworzywo: glina wypalana, włókna roślinne 
wykonanie: garncarka Yama Sia, Boungou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.

50. MŻo / A/3487
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

DZBAN 
kambiɘ, kͻͻrʋ (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   41,5 cm, śr. 43 cm
tworzywo: glina wypalana, włókna roślinne 
wykonanie: garncarka Yama Sia, Boungou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.

51. MŻo / A/3488
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

PODSTAWKA POD NACZYNIE 
kaza-cιga (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 3,3 cm, śr. 11,5 cm
tworzywo: włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.
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52. MŻo / A/3489
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

PODSTAWKA POD NACZYNIE 
kaza-cιga (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 3,1 cm, śr. 12,3 cm
tworzywo: włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.

53. MŻo / A/3490
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

FLASZA 
kala (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 26 cm, śr. 17,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.

54. MŻo / A/3491
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

NACZYNIE 
kambiɘ (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 20 cm, śr. 20,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.

55. MŻo / A/3492
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

NACZYNIE 
kambubu (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 15,5 cm, śr. 15,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.
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56. MŻo / A/3493
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

MISKA 
kambubu, kabɘlɘ (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 9,3 cm, śr. 17,8 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.

57. MŻo / A/3494
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

MISKA 
kasambu, kabɘl-bu (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 7,3 cm, śr. 12,8 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał: Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.

58. MŻo / A/3495/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

NACZYNIE Z POKRYWKĄ 
bedre (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 13,3 cm, śr. 22,3 cm; b/ wys. 8,8 cm, śr. 20,7 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Oussmane Ilboudo, Pawamtore, przydrożny stragan, luty 2020 r.

59. MŻo / A/3496/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

NACZYNIE Z POKRYWKĄ 
pusugore (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 10,6 cm, śr. 17,9 cm; b/ wys. 8,5 cm, śr. 16,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Oussmane Ilboudo, Pawamtore, przydrożny stragan, luty 2020 r.

60. MŻo / A/3497/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

NACZYNIE Z POKRYWKĄ 
bila (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 9,9 cm, śr. 17,3 cm; b/ wys. 7,8 cm, śr. 15 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał: Oussmane Ilboudo, Pawamtore, przydrożny stragan, luty 2020 r.
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61. MŻo / A/3498/a-b
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

STĘPA I STĘPOR 
tore – stępa, tulbile – stępor (mos)
bondaga – stępa, bondebi – stępor (kfz)

datowanie: ~2015 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 30,2 cm, śr. 17,2 cm; b/ dł. 54 cm, śr. 6,4 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou, zagroda,  

Mammouna Ganame (ostatnia użytkowniczka), luty 2020 r.

62. MŻo / A/3499
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

LALKA 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 23 cm, gł. 35 cm
tworzywo: tkanina fabryczna 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:  Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan na targu Grand Marché, luty 2020 r.

63. MŻo / A/3500
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

SPÓDNICA
reuimi, korungo? (mos) 

datowanie: 2017 r.
w y m i a r y :   dł. 162 cm, szer. 114 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: tkacz, farbiarka, Zorga-Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan na targu Grand Marché, luty 2020 r.

64. MŻo / A/3501
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

SPÓDNICA

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :   dł. 159 cm, szer. 101,4 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: tkacz, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), stragan na targu Grand Marché, 

luty 2020 r.



50

65. MŻo / A/3502
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

GARNEK 
sabgolaga (mos)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 10,8 cm, śr. z uchami 23,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Bintou Kongo, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

66. MŻo / A/3503
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

PODSTAWKA POD NACZYNIE 
kaza-cιga (xsm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 3,3 cm, śr. 12,3 cm
tworzywo: włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Boungou (Burkina Faso),  

sklep Grouppement de Femmes Ahingpale, luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

67. MŻo / A/3504
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

LALKA 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 38 cm, gł. 5 cm, szer. 20,5 cm
tworzywo: tkanina fabryczna 
wykonanie: krawcowa, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, stragan na targu Grand Marché, luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

68. MŻo / A/3505
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

RZEŹBA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 35,5 cm, gł. 9,2 cm, szer. 6,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Man (Wybrzeże Kości Słonioowej)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik
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69. MŻo / A/3506
grupa etniczna: Mossi, Burkinabe (Burkina Faso)

MISECZKA 

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :   wys. 4 cm, śr. 12,3 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Bintou Kongo, Pawamtore (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Pawamtore, przydrożny stragan, styczeń 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

70. MŻo / A/3507
grupa etniczna: Gurunsi-Kassema (Burkina Faso)

MISKA 
kambubu, kabɘlɘ (xsm) 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :  wys. 9, 5 cm, śr. 17, 5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka Kewe Kologo, ok. Pô (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Pô, targ sprzedawczyni Adele Opomgadoembe, luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

71. MŻo / A/3508
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

WACHLARZ 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   śr. 30 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: tkanina, skóra 
wykonanie: nieznany, ok. Natitingou? (Benin)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou (Burkina Faso), luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

72. MŻo / A/3509
grupa etniczna: Burgu/Wadai (Czad)

AMULET NA OSŁA 

datowanie: ok. 2005 r.
w y m i a r y :   wys. 133 cm, szer. 50 cm, gł. 5 cm
tworzywo: skóra, drewno, sznurek fabryczny lusterka, kauri 
wykonanie: Fatima i Aysha, pacjentki szpitala w Abéché (Czad)
pozyskał:    Henryk Mazurek, Abéché, prezent od pacjentek, ok. 2005 r.
dar:    Henryk Mazurek
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73. MŻo / A/3510/a-b
grupa etniczna: Burgu/Wadai (Czad)

NÓŻ 

datowanie: ok. 2005 r.
w y m i a r y :   a/ dł. 41 cm, szer. 4 cm, gł. 2,4 cm; b/ dł. 29,5 cm, szer. 3,8 cm, gł. 7 mm
tworzywo: skóra, drewno, żelazo 
wykonanie: kowal, skórnik, Abéché (Czad)
pozyskał:    Henryk Mazurek, Abéché, ok. 2005 r.
dar:    Henryk Mazurek

74. MŻo / A/3511
grupa etniczna: nieznana

INSTRUMENT MUZYCZNY, ZANZA 

datowanie: ok. 2005 r.
w y m i a r y :   wys. 4,8 cm, szer. 14 cm, gł. 21,2 cm
tworzywo: drewno, żelazo 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Czacz (Polska), targi antyków, ok. 2018 r.
dar:    Henryk Mazurek

75. MŻo / A/3512
grupa etniczna: Kanembou (Czad)

OZDOBA NA KONIA 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 59 cm, szer. 44 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: skóra 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Bol (Czad), zakup od właściciela konia, ok. 2005 r.
dar:    Henryk Mazurek

76. MŻo / A/3513
grupa etniczna: Burgu/Wadai (Czad)

STOŁEK 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27,3 cm, szer. 31,3 x 35 cm, śr. nogi 8,3 cm
tworzywo: drewno, skóra 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Bahaï (Czad), zakup od właścicielki siedzącej przy drodze,  

ok. 2000 r.
dar:    Henryk Mazurek
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77. MŻo / A/3514
grupa etniczna: Algierczycy (Algieria)

MONETA 5 DINARÓW 

datowanie: 1972 r.
w y m i a r y :   śr. 3 cm, gł. 0,2 cm
tworzywo: srebro 
wykonanie: mennica
pozyskał:    Henryk Mazurek, Algieria, lata 70. XX w.
dar:    Henryk Mazurek

78. MŻo / A/3515
grupa etniczna, użytkownik: Kenijczycy (Kenia), turyści

PODKŁADKA 

datowanie: ok. 2010 r.
w y m i a r y :  szer. 19,8 cm, dł. 29,5 cm
tworzywo: skóra 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Czacz (Polska), targi antyków, ok. 2018 r.
dar:    Henryk Mazurek

79. MŻo / A/3516
grupa etniczna, użytkownik: Kenijczycy (Kenia), turyści

PODKŁADKA 

datowanie: ok. 2010 r.
w y m i a r y :  szer. 19,8 cm, dł. 29,5 cm
tworzywo: skóra 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Czacz (Polska), targi antyków, ok. 2018 r.
dar:    Henryk Mazurek

80. MŻo / A/3517
grupa etniczna, użytkownik: Kenijczycy (Kenia), turyści

PODKŁADKA 

datowanie: ok. 2010 r.
w y m i a r y :  szer. 19,8 cm, dł. 29,5 cm
tworzywo: skóra 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Henryk Mazurek, Czacz (Polska), targi antyków, ok. 2018 r.
dar:    Henryk Mazurek

81. MŻo / A/3518
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (sandał)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 5 cm, dł. 11 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: skóra, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Iwona Nawrot
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82. MŻo / A/3519
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (Afryka)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 4 cm, dł. 7,5 cm, gł. 0,9 cm
tworzywo: skóra, metal, muszelka kauri 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Iwona Nawrot

83. MŻo / A/3520
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (romb)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 3,8 cm, dł. 9 cm, gł. 0,8 cm
tworzywo: skóra, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Iwona Nawrot

84. MŻo / A/3521
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (Afryka)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 5 cm, dł. 8 cm, gł. 0,6 cm
tworzywo: skóra, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Iwona Nawrot

85. MŻo / A/3522
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (dom)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  dł. 7 cm, śr. 2,5 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Iwona Nawrot

86. MŻo / A/3523
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (kogut)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 4,5 cm, dł. 7 cm, gł. 1 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik
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87. MŻo / A/3524
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (słoń)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 3,5 cm, dł. 6,5 cm, gł. 0,8 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany, ok. Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

88. MŻo / A/3525
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe (Burkina Faso), turyści

BRELOCZEK (Aku-aba)

datowanie: 2020 r.
w y m i a r y :  szer. 1,8 cm, dł. 6,8 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: mosiądz, stal 
wykonanie: odlewnik, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, artisana (Oussmane Ilboudo), luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

89. MŻo / A/3526
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

ŁYŻKA 

datowanie: ok. 2010 r.
w y m i a r y :  szer. 4,5 cm, dł. 18,5 cm, gł. 1,5 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Ouagadougou, przydrożny stragan z omletami, luty 2020 r.
dar:    Lucjan Buchalik

90. MŻo / A/3527/a-b
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

GARNEK Z POKRYWKĄ 
dist (amh) 

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :  a/ wys. 10 cm, śr. 21 cm; b/ wys. 9,5 cm, śr. 19,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Addis Zemen (Etiopia), przydrożny stragan, luty 2019 r.
dar:    Lucjan Buchalik
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91. MŻo / A/3528
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

PATELNIA 
yebuna mekulia (amh) 

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :  wys. 8 cm, dł. 29,5 cm, śr. 19,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Addis Zemen (Etiopia), przydrożny stragan (Geweche Sintalehu), 

luty 2019 r.
dar:    Lucjan Buchalik

92. MŻo / A/3529
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

DZBAN 

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :  wys. 32 cm, śr. 20,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Bogusław Cichy, Addis Zemen (Etiopia), przydrożny stragan, luty 2019 r.
dar:    Bogusław Cichy

93. MŻo / A/3530/a-b
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

GARNEK Z POKRYWKĄ
dist (amh) 

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :  a/ wys. 13 cm, śr. 31 cm; b/ wys. 12 cm, śr. 29 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: garncarka, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Michał Ruszkiewicz, Addis Zemen (Etiopia), przydrożny stragan, luty 2019 r.
dar:    Michał Ruszkiewicz

94. MŻo / A/3531
grupa etniczna, użytkownik: Amhara, Oromo (Etiopia), turyści

STAJENKA

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :  wys. 9 cm, szer. 7 cm, gł. 4 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Lalibella (Etiopia), stragan z pamiątkami, luty 2019 r.
dar:    Lucjan Buchalik
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95. MŻo / A/3532
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

MOŹDZIERZ DO KAWY
mukena (amh), moye (orm)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :  wys. 22 cm, śr. 12 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Nazret/Adama (Etiopia)
pozyskał:    Bogusław Cichy, Nazret/Adama, przydrożny stragan, luty 2019 r.
dar:    Bogusław Cichy

96. MŻo / A/3533/a-c
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

DZBANEK DO KAWY
djebena, yebuna (amh) – dzbanek, djebena maskemecha (amh) – podstawka

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :   a/ dzbanek: wys. 25 cm, śr. 14 cm; b/ korek: wys. 10 cm, śr. 2,5 cm;  

c/ podstawka: wys. 3 cm, śr. 12 cm
tworzywo: glina wypalana, drewno, włókna naturalne 
wykonanie: garncarka, reg. Gonder (Etiopia)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Addis Zemen (Etiopia), przydrożny stragan (Geweche Sintalehu), 

luty 2019 r.
dar:    Lucjan Buchalik

97. MŻo / A/3534
grupa etniczna: Fon (Benin)

STOŁEK

datowanie: koniec XX w.
w y m i a r y :   wys. 26 cm, szer. 39,5 cm, gł. 32 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Cotonou (Benin)
pozyskał:    Gustav Wilhelm, Abomej (Benin), zakup od artysty Modesta Affamy, ok. 2015 r.
dar:    Gustav Wilhelm

98. MŻo / A/3535
grupa etniczna: Fon (Benin)

LASKA

datowanie: koniec XX w.
w y m i a r y :   dł. 100,5 cm, śr. 4 cm
tworzywo: drewno, gilza 
wykonanie: nieznany, ok. Cotonou (Benin)
pozyskał:    Gustav Wilhelm, Abomej (Benin), zakup od artysty Modesta Affamy, ok. 2015 r.
dar:    Gustav Wilhelm



58

99. MŻo / A/3536
grupa etniczna: Kapsiki (Kamerun)

SIEKIERKA RYTUALNA

datowanie: pocz. XX w.
w y m i a r y :   dł. 40,5 cm, szer. ostrza 18 cm, rękojeści 2,5 cm
tworzywo: drewno, żelazo, skóra, tkanina 
wykonanie: nieznany (Kamerun)
pozyskał:    Gustav Wilhelm, Paryż (Francja), Dom Aukcyjny Millon, 2020 r.
dar:    Gustav Wilhelm

100. MŻo / A/3537
grupa etniczna: Kurumba (Burkina Faso)

KOSZYK

datowanie: II dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 16,5 cm, śr. 36 cm, podstawa o boku 19 x 19 cm
tworzywo: trawa, włókna roślinne 
wykonanie: plecionkarz, Gargaboulle (Burkina Faso)
pozyskała w terenie: Katarzyna Meissner, Lurum (Burkina Faso),  
 prezent od Adama Sawadogo, 2015 r.
dar: Katarzyna Meissner

101. MŻo / A/3538
grupa etniczna: Himba (Namibia)

NASZYJNIK

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   śr. 18 cm, gł. 0,8 cm
tworzywo: włókna roślinne, glinka 
wykonanie: nieznany, reg. Erongo (Namibia)
pozyskał:    Roland Dobosz, Uis (Namibia), przydrożny stragan, 2014 r.
dar: Roland Dobosz

102. MŻo / A/3539
grupa etniczna: Himba (Namibia)

NASZYJNIK

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   dł. 24,5 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: włókna roślinne, glinka 
wykonanie: nieznany, Outjo (Namibia)
pozyskał:    Roland Dobosz, Outjo, sklep, 2014 r.
dar: Roland Dobosz
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103. MŻo / A/3540
grupa etniczna: Himba (Namibia)

BRANSOLETKA

datowanie: 2014 r.
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 6 cm
tworzywo: mosiądz 
wykonanie: nieznany, Outjo (Namibia)
pozyskał:    Roland Dobosz, Outjo, sklep, 2014 r.
dar: Roland Dobosz

104. MŻo / A/3541
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MASKA: KOGUT

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 22 cm, szer. 16 cm, gł. 37 cm
tworzywo: drewno polichromowane, włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1990 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

105. MŻo / A/3542
grupa etniczna: Bobo-Oule (Burkina Faso)

MASKA: BARAN

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 24 cm, szer. 17 cm, gł. 39 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, 1987 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

106. MŻo / A/3543
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MASKA: ZOOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 19 cm, szer. 17,5 cm, gł. 32 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, 2008 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

107. MŻo / A/3544
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 19 cm, szer. 17,5 cm, gł. 32 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 2008 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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108. MŻo / A/3545
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MASKA: SŁOŃ

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 56 cm, szer. 25 cm, gł. 19 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

109. MŻo / A/3546
grupa etniczna: Bobo-Oule (Burkina Faso)

MASKA: SŁOŃ/SOWA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   śr. 74 cm, gł. 8,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1998 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

110. MŻo / A/3547
grupa etniczna: Bobo/Nuna? (Burkina Faso)

MASKA: HIENA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 42 cm, szer. 22 cm, gł. 27 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1991 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

111. MŻo / A/3548
grupa etniczna: Bobo/Nuna? (Burkina Faso)

MASKA: PTAK KALAO

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 66 cm, szer. 18 cm, gł. 19,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, włókna roślinne 
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1991 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

1112. MŻo / A/3549
grupa etniczna: Mossi/Nionosi? (Burkina Faso)

MASKA: ANTYLOPA
wango, koba (mos) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 117 cm, szer. 22 cm, gł. 17 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, prow. Yatenga (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1991 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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113. MŻo / A/3550
grupa etniczna: Mossi/Nionosi? (Burkina Faso)

MASKA: KOLUMNOWA 
wango (mos) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 111 cm, szer. 13,5 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, prow. Yatenga (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouahigouya (Burkina Faso), artisana, 2009 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

114. MŻo / A/3551
grupa etniczna: Mossi/Nionosi? (Burkina Faso)

MASKA: WĄŻ 
wango (mos) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 121 cm, szer. 14 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, prow. Yatenga (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouahigouya (Burkina Faso), artisana, 2008 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

115. MŻo / A/3552
grupa etniczna: Yaoure (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
gye (yre) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 40 cm, szer. 14,5 cm, gł. 9,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Marahoue (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

116. MŻo / A/3553
grupa etniczna: Yaoure (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
tu bodu (yre) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 35 cm, szer. 15 cm, gł. 9,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, reg. Marahoue (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1987 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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117. MŻo / A/3554
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
gunye ge (dnj) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27 cm, szer. 17 cm, gł. 6,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, włókno roślinne 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

118. MŻo / A/3555
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: „PASZPORT” 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 12,5 cm, szer. 7 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

119. MŻo / A/3556
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
gunye ge (dnj) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27 cm, szer. 14 cm, gł. 7 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1987 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

120. MŻo / A/3557
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 35 cm, szer. 22 cm, gł. 12,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, rafia 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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121. MŻo / A/3558
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: PTAK 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 45,8 cm, szer. 18 cm, gł. 10,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, rafia 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

122. MŻo / A/3559
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27,5 cm, szer. 19 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane, bawełna, aluminium, żelazo 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1987 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

123. MŻo / A/3560
grupa etniczna: Dan (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
gunye ge, takangle (dnj) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27 cm, szer. 24 cm, gł. 33 cm
tworzywo: drewno polichromowane, bawełna, włókna roślinne 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2000 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

124. MŻo / A/3561
grupa etniczna: Dan-Guere (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 24 cm, szer. 17 cm, gł. 12 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2000 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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125. MŻo / A/3562
grupa etniczna: Guro (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 64 cm, szer. 18 cm, gł. 15 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Grand Bassam (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

126. MŻo / A/3563
grupa etniczna: Guro (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 75 cm, szer. 21 cm, gł. 13 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Grand Bassam (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

127. MŻo / A/3564
grupa etniczna: Guro/Baoule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 75 cm, szer. 21 cm, gł. 13 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1987 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

128. MŻo / A/3565
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
kpelye (sen) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 39,5 cm, szer. 19 cm, gł. 12 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), wioska, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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129. MŻo / A/3566
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
kpelye (sen) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 35,5 cm, szer. 14 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man (Wybrzeże Kości Słoniowej), wioska, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

130. MŻo / A/3567
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 41 cm, szer. 26,5 cm, gł. 13 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Grand Bassam (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

131. MŻo / A/3568
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 24 cm, szer. 12 cm, gł. 10 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1996 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

132. MŻo / A/3569
grupa etniczna: Baule? (Wybrzeże Kości Słoniowej)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 43 cm, szer. 22 cm, gł. 9,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 1996 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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133. MŻo / A/3570
grupa etniczna: Kru-Grebo (Wybrzeże Kości Słoniowej, Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
ubi (grb) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 49 cm, szer. 23 cm, gł. 10,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

134. MŻo / A/3571
grupa etniczna: Toma/Loma (Liberia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 56 cm, szer. 24,5 cm, gł. 8 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

135. MŻo / A/3572
grupa etniczna: Joruba (Nigeria, Benin, Togo)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
gelede (yor) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 48 cm, szer. 18 cm, gł. 25 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Abomej (Benin), zagroda, 1998 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

136. MŻo / A/3573
grupa etniczna: Joruba (Nigeria, Benin, Togo)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
gelede (yor) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 20 cm, gł. 16 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Abomej (Benin), artisana, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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137. MŻo / A/3574
grupa etniczna: Lwalu (DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 36 cm, szer. 17,5 cm, gł. 12 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kigali (Rwanda), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

138. MŻo / A/3575
grupa etniczna: Aduma/Duma (Gabon)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 35 cm, szer. 13,5 cm, gł. 4,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala (Uganda), artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

139. MŻo / A/3576
grupa etniczna: Ogoni? (Nigeria)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 32,5 cm, szer. 18,5 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

140. MŻo / A/3577
grupa etniczna: Bateke (Kongo, Gabon, DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   śr. 28,5 cm, gł. 9 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala, artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

141. MŻo / A/3578
grupa etniczna: Fang (Gwinea Równikowa, Gabon, Kamerun)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 28 cm, szer. 14,5 cm, gł. 10,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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142. MŻo / A/3579
grupa etniczna: Fang (Gwinea Równikowa, Gabon, Kamerun)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
ngil (fan) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 42 cm, szer. 21 cm, gł. 11 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Foumbam (Kamerun), artisana, 1977 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

143. MŻo / A/3580
grupa etniczna: Bamum (Kamerun)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 36 cm, szer. 27 cm, gł. 15 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, prow. Ouest (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Foumbam (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

144. MŻo / A/3581
grupa etniczna: Bamum (Kamerun)

MASKA: SŁOŃ

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 55 cm, szer. 21 cm, gł. 21,5 cm
tworzywo: drewno, rafia, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Ouest (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Foumbam (Kamerun), zagroda, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

145. MŻo / A/3582
grupa etniczna: Lega (DR Konga)

MASKA: SŁOŃ

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 45 cm, szer. 17,5 cm, gł. 25 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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146. MŻo / A/3583
grupa etniczna: Lega (DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 19,5 cm, szer. 10,5 cm, gł. 8 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Foumbam (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

147. MŻo / A/3584
grupa etniczna: Lega (DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
idimu (lea/lgm) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 22,5 cm, szer. 10 cm, gł. 7 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

148. MŻo / A/3585
grupa etniczna: Lega (DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 21 cm, gł. 7,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kigali (Rwanda), artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

149. MŻo / A/3586
grupa etniczna: Songie (DR Konga)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
kijwebe (sop) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 21 cm, gł. 7,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala (Uganda), artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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150. MŻo / A/3587
grupa etniczna: Bamba? (DR Konga, Uganda)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 37 cm, szer. 16 cm, gł. 7 cm
tworzywo: drewno polichromowane, rafia 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kigali (Rwanda), artisana, 2006 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

151. MŻo / A/3588
grupa etniczna: Kuba

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
mukyeem (kxx) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 57 cm, szer. 55 cm, gł. 44 cm
tworzywo: drewno, rafia, bawełna, kauri 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala, artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

152. MŻo / A/3589
grupa etniczna: Punu (Gabon)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
okuyi punu (puu) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 24 cm, szer. 26,5 cm, gł. 32cm
tworzywo: drewno polichromowane, łyko, włókna roślinne 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

153. MŻo / A/3590
grupa etniczna: Makonde (Tanzania, Mozambik, Kenia)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
mapiko, lipiko (kde) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 23 cm, szer. 21 cm, gł. 25 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala (Uganda), artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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154. MŻo / A/3591
grupa etniczna: Bamana (Mali)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
ntomo (bam) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 51 cm, szer. 19,5 cm, gł. 10,5 cm
tworzywo: drewno, kauri, wosk 
wykonanie: nieznany, reg. Ségou (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bamako (Mali), artisana, 1990 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

155. MŻo / A/3592
grupa etniczna: Bamana (Mali)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA
tyiwara (bam) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 115 cm, szer. 24 cm, gł. 17 cm
tworzywo: drewno, rafia, blacha mosiężna, bawełna, kauri 
wykonanie: nieznany, reg. Ségou (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Djenne (Mali), zagroda, 1990 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

156. MŻo / A/3593
grupa etniczna: Bamana (Mali)

MASKA: ANTYLOPY 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 72 cm, szer. 18 cm, gł. 21 cm
tworzywo: drewno, mosiądz, żelazo 
wykonanie: nieznany, reg. Ségou (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti (Mali), zagroda, 1990 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

157. MŻo / A/3594
grupa etniczna: Dogon (Mali)

MASKA: ANTYLOPY 
walu (dgs) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 46 cm, szer. 18 cm, gł. 14 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Banani (Mali), zagroda, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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158. MŻo / A/3595
grupa etniczna: Dogon (Mali)

MASKA: ZAJĄCA 
nã (dgs) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 37 cm, szer. 18 cm, gł. 18 cm
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Tireli (Mali), zagroda, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

159. MŻo / A/3596/a-b
grupa etniczna: Dogon (Mali)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 
kanaga (dgs) 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 96 cm, szer. 51 cm, gł. 19,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, włókna roślinne (baobab lub szczaw) 
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ireli (Mali), zagroda, 2001 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

160. MŻo / A/3597/a-b
grupa etniczna: Dogon (Mali)

MASKA: ZAJĄCA 
nã (dgs) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 44 cm, szer. 18 cm, gł. 12,5 cm
tworzywo: drewno polichromowane, włókna roślinne (baobab lub szczaw) 
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga (Mali), zagroda, 1996 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

161. MŻo / A/3598
grupa etniczna: Dogon (Mali)

MASKA: DZIEWCZYNY 
będę (dgs) 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 37 cm, szer. 19,5 cm, gł. 23 cm 
tworzywo: włókna roślinne (baobab lub szczaw), kauri, bawełna, cynfolia 
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yendouman (Mali), zagroda, 1996 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ
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162. MŻo / A/3599
grupa etniczna: Songaj? (Mali)

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 30 cm, szer. 15,5 cm, gł. 9,5 cm 
tworzywo: brąz 
wykonanie: odlewnik
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti (Mali), artisana, 1998 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

163. MŻo / A/3600
grupa etniczna: nieznana

MASKA: ANTROPOMORFICZNA 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 82 cm, szer. 30,5 cm, gł. 12 cm 
tworzywo: drewno polichromowane 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala (Uganda), artisana, 2007 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

164. MŻo / A/3601
grupa etniczna: Luba? (DR Konga)

MASKA: „PIGMEJSKA” 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 27 cm, szer. 21 cm, gł. 13 cm 
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), artisana, 2005 r.
 Zakup dofinansowany ze środków NIMOZ

165. MŻo / A/3602
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

POJEMNIK 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   śr. 9,5 cm, wys. max. 19 cm 
tworzywo: tykwa, skóra, szkło, bawełna, drewno, wosk 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

166. MŻo / A/3603
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

POJEMNIK 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   śr. 12 cm, wys. 11 cm 
tworzywo: tykwa, wosk 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.
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167. MŻo / A/3604
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

POJEMNIK 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 13 cm, śr. 12 cm 
tworzywo: tykwa, wosk 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

168. MŻo / A/3605
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

KUBEK
shikena (amh) 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 13 cm, śr. 12 cm 
tworzywo: róg krowy 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

169. MŻo / A/3606
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

KUBEK
shikena (amh) 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 13,5 cm, śr. wylewu 11,3 cm 
tworzywo: róg krowy 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

170. MŻo / A/3607
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

KUBEK
shikena (amh) 

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 14,5 cm, śr. wylewu 9,2 cm 
tworzywo: róg krowy 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

171. MŻo / A/3608
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PODGŁÓWEK

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :   wys. 18,5 cm, szer. 20 cm, gł. 12,5 cm 
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.
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172. MŻo / A/3609
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PODGŁÓWEK

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :   wys. 18 cm, szer. 21,5 cm, gł. 12,5 cm 
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

173. MŻo / A/3610
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK
burkule (amf) 

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   gł. 25 cm, wys. 3,5 cm, szer. 14,5 cm 
tworzywo: aluminium, skóra 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

174. MŻo / A/3611
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: koniec XX w.
w y m i a r y :   wys. 1, 8cm, śr. 15,5 cm 
tworzywo: żelazo 
wykonanie: kowal, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

175. MŻo / A/3612
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK
burkule (amf)

datowanie: koniec XX w.
w y m i a r y :   szer. 14 cm, wys. 2,5 cm, gł. 23 cm 
tworzywo: aluminium, skóra, szkło, kauri 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

176. MŻo / A/3613
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 1,3 cm, śr. 15,5 cm 
tworzywo: żelazo 
wykonanie: kowal, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.
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177. MŻo / A/3614/a-b
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

POJEMNIK Z POKRYWĄ

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 29 cm, śr. 14,5 cm 
tworzywo: łyko, aluminium, plastyk 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

178. MŻo / A/3615
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NABIERKA

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 6 cm, szer. 12 cm, gł. 17 cm 
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

179. MŻo / A/3616
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NACZYNIE

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 18 cm, śr. 16 cm 
tworzywo: wypalana glina, łyko 
wykonanie: garncarka, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

180. MŻo / A/3617
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NACZYNIE

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 28,5 cm, śr. 21 cm 
tworzywo: wypalana glina 
wykonanie: garncarka, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarz, 2019 r.

181. MŻo / A/3618
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

POJEMNIK Z POKRYWĄ

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 28,5 cm, śr. 21 cm 
tworzywo: tykwa, skóra, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), przydrożna straganiarka, 2019 r.
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182. MŻo / A/3619
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PASEK

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 13,5 cm, dł. 78 cm, gł. 2,5 cm 
tworzywo: skóra, kauri, bawełna, „kopytka” 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), przydrożna straganiarka, 2019 r.

183. MŻo / A/3620
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

FARTUSZEK

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 38 cm, szer. 25 cm, gł. 1,5 cm 
tworzywo: skóra, kauri, bawełna, „kopytka” 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), przydrożna straganiarka, 2019 r.

184. MŻo / A/3621
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

FARTUSZEK

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 36 cm, szer. 18 cm, gł. 2,2 cm 
tworzywo: skóra, drewno, kauri, bawełna, szkło 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarka, 2019 r.

185. MŻo / A/3622
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

FARTUSZEK

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 42 cm, szer. 27 cm, gł. 1 cm 
tworzywo: skóra, drewno, kauri, szkło, bawełna, żelazo, miedź 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarka, 2019 r.

186. MŻo / A/3623
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PASEK

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 0,9 cm, śr. 19,5 cm 
tworzywo: szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarka, 2019 r.
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187. MŻo / A/3624
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PASEK

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   dł. 121 cm, szer. 10,5 cm, gł. 0,5 cm 
tworzywo: szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), przydrożna straganiarka, 2019 r.

188. MŻo / A/3625
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

PASEK

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   dł. 128 cm, szer. 13 cm, gł. 0,5 cm 
tworzywo: szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarka, 2019 r.

189. MŻo / A/3626
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

SPÓDNICA

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 78 cm, szer. 58 cm, gł. 0,7 cm 
tworzywo: skóra, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), straganiarka, 2019 r.

190. MŻo / A/3627
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   wys. 53 cm, szer. 41 cm, gł. 1,2 cm 
tworzywo: skóra, kauri, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), targ, straganiarka, 2019 r.

191. MŻo / A/3628
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   wys. 88 cm, szer. 30 cm, gł. 1,2 cm 
tworzywo: skóra, kauri, szkło, bawełna, żelazo, miedź, plastyk 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), targ, 2019 r.
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192. MŻo / A/3629
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 62 cm, szer. 37 cm, gł. 1,2 cm 
tworzywo: skóra, kauri, szkło, bawełna, kości 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), obnośna sprzedawczyni, 2019 r.

193. MŻo / A/3630
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

SPÓDNICA

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 66 cm, szer. 76 cm, gł. 1 cm 
tworzywo: skóra, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), przydrożna sprzedawczyni, 2019 r.

194. MŻo / A/3631
grupa etniczna: Hamer (Etiopia)

NOSIDŁO DLA NIEMOWLĄT

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   ok. 54 x 54 cm 
tworzywo: skóra 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), obnośny sprzedawca, 2019 r.

195. MŻo / A/3632
grupa etniczna: Dorze (Etiopia)

STRÓJ MĘSKI 
kapelusz – kofija (amh?), spodnie – dunguza (amh?)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   kapelusz: śr. 29 cm, wys. 16 cm; szal: szer. 165 cm, wys. 60 cm;  

spodnie: wys. 76 cm, szer. 55 cm 
tworzywo: bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bodo (Etiopia), ostatni użytkownik Ugo Dorsein, 2019 r.

196. MŻo / A/3633/a-b
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

POJEMNIK Z POKRYWĄ NA INDJERĘ 
mesob (amh)

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 44 cm, śr. max. 33 cm
tworzywo: włókna roślinne, trawa, bawełna 
wykonanie: nieznany, prow. Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Arba Minch (Etiopia), lokal gastronomiczny, 2019 r.
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197. MŻo / A/3634
grupa etniczna: Halaba (Etiopia)

KAPELUSZ 
uty (amh?)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 20 cm, śr. 38 cm
tworzywo: włókna roślinne, trawa, barwione 
wykonanie: nieznany, Halaba (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Halaba, obnośny sprzedawca Amanik Kofija, 2019 r.

198. MŻo / A/3635
grupa etniczna: Halaba (Etiopia)

KAPELUSZ 
uty (amh?)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 19 cm, śr. 39 cm
tworzywo: włókna roślinne, trawa, barwione 
wykonanie: nieznany, Halaba (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Halaba, obnośny sprzedawca Amanik Kofija, 2019 r.

199. MŻo / A/3636
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

POJEMNIK 

datowanie: lata 2015–18
w y m i a r y :   wys. 21 cm, szer. 33 cm, gł. 24 cm
tworzywo: glina wypalana, liście bananowca 
wykonanie: nieznany, Halaba (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Olikoro (Etiopia), przydrożny sprzedawca, 2019 r.

200. MŻo / A/3637
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

NAKRYCIE GŁOWY KOBIETY 
getruta (muz)

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   szer. 33 cm, gł. 23 cm, wys. 22 cm
tworzywo: róg, skora bawełna, pióra, muszle, owoce suszone 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

201. MŻo / A/3638
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

NAKRYCIE GŁOWY KOBIETY 
getruta (muz)

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 18 cm, szer. 32 cm, gł. 24 cm
tworzywo: skóra, owoce, pióra, ogony krowie 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.
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202. MŻo / A/3639
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

OZDOBA GŁOWY MĘŻCZYZNY 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 45 cm, szer. 22 cm, gł. 22 cm
tworzywo: kość, skóra, aluminium, mosiądz, żelazo 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), stragan na targu, 2019 r.

203. MŻo / A/3640
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

OZDOBA GŁOWY MĘŻCZYZNY 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 48 cm, szer. 24 cm, gł. 22 cm
tworzywo: kość, skora, żelazo, aluminium, mosiądz 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), stragan na targu, 2019 r.

204. MŻo / A/3641
grupa etniczna: Hamar (Etiopia)

MISA 

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   wys. 12 cm, śr. 26 cm
tworzywo: drewno, żelazo 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), obnośny sprzedawca, 2007 r.

205. MŻo / A/3642/a-b
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

GRZECHOTKI 

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 10 cm, szer. 14 cm, gł. 8 cm
tworzywo: żelazo, skóra, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

206. MŻo / A/3643
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KOSZYK
garozo (muz) 

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 9 cm, śr. 15 cm
tworzywo: łyko, aluminium, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.
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207. MŻo / A/3644
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KOSZYK
garozo (muz) 

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 15 cm, śr. 23 cm
tworzywo: łyko, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

208. MŻo / A/3645
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

SPÓDNICZKA

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 26 cm,, szer. 19 cm
tworzywo: skóra, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

209. MŻo / A/3646/a-b
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

BRANSOLETY

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   a) wys. 5 cm, dł. 8,5 cm, gł. 0,3 cm; b) wys. 5,5 cm, dł 7 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

210. MŻo / A/3647
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

BRANSOLETA

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 5 cm, dł. 9 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Dimeka (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

211. MŻo / A/3648
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

POJEMNIK

datowanie: lata 2010–15
w y m i a r y :   wys. 16 cm, śr. 11 cm
tworzywo: tykwa 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), piwiarnia, 2019 r.
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212. MŻo / A/3649
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

NASZYJNIK

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 2 cm, śr. 20,5 cm
tworzywo: nasiona, szkło, żelazo, plastyk 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), zagroda, 2019 r.

213. MŻo / A/3650
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

TKANINA

datowanie: lata 2018–19 r.
w y m i a r y :   zwój wys. 8 cm, śr. 20 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), atelier producenta, 2019 r.

214. MŻo / A/3651
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

WŁÓCZNIA

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 198 cm, śr. 3 cm
tworzywo: żelazo, drewno, plastyk, miedź 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Kolte (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

215. MŻo / A/3652
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

WŁÓCZNIA

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 167 cm, śr. 2,5 cm
tworzywo: żelazo, drewno, plastyk, miedź 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Kolte (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

216. MŻo / A/3653
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

SPÓDNICA

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 84 cm, szer. 380 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), wioska, 2019 r.
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217. MŻo / A/3654
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

SPÓDNICA

datowanie: lata 2015–18
w y m i a r y :   wys. 85 cm, szer. 280 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), wioska, 2019 r.

218. MŻo / A/3655
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

SPÓDNICA

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 82 cm, szer. 376 cm
tworzywo: bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), wioska, 2019 r.

219. MŻo / A/3656
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KRĄŻEK DO WARGI 
dibi (muz)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 10, 2 cm
tworzywo: glina wypalana, polichromowana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

220. MŻo / A/3657
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KRĄŻEK DO WARGI 
dibi (muz)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: glina wypalana, polichromowana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

221. MŻo / A/3658
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KRĄŻEK DO WARGI 
dibi (muz)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1,1 cm, śr. 11, 2 cm
tworzywo: glina wypalana, polichromowana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.
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222. MŻo / A/3659
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KRĄŻEK DO WARGI 
dibi (muz)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1,2 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

223. MŻo / A/3660
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

KRĄŻEK DO WARGI 
dibi (muz)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 1,1 cm, śr. 11,3 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

224. MŻo / A/3661
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

GWIZDEK 

datowanie: 2018–19 r.
w y m i a r y :   wys. 7,5 cm, śr. 1,7 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

225. MŻo / A/3662/a-b
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

ZABAWKI 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   a) wys. 13 cm, szer. 14 cm, gł. 6 cm; b) wys. 12,8 cm, szer. 14 cm, gł. 6,1 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.

226. MŻo / A/3663
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

ZABAWKI 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 16 cm, szer. 8,5 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Konso (Etiopia), stragan przy drodze, 2019 r.
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227. MŻo / A/3664/a-c
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

ZABAWKI 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   a) wys. 10 cm, szer. 6,3 cm, gł. 2,5 cm; b) wys. 4,8 cm, szer. 4 cm, gł. 9,7 cm;  

c) wys. 4 cm, szer. 4 cm, gł. 10 cm
tworzywo: glina polichromowana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

228. MŻo / A/3665
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

ZABAWKI 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 28 cm, szer. 12 cm, gł. 2 cm
tworzywo: glina polichromowana 
wykonanie: nieznany, Gamu-Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), wioska, 2019 r.

229. MŻo / A/3666
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

NASZYJNIK 

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   wys. 26,5 cm, szer. 12 cm, gł. 1,3 cm
tworzywo: srebro?, bawełna 
wykonanie: nieznany, East Hararghe (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Harer (Etiopia), muzeum, 2019 r.

230. MŻo / A/3667
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

NASZYJNIK 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 9,5 cm, szer. 5 cm, gł. 1 cm
tworzywo: srebro? 
wykonanie: nieznany, East Hararghe (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Harer (Etiopia), targ, 2019 r.

231. MŻo / A/3668
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

KRZYŻ
meskal (amh)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   dł. 50,5 cm, szer. 8 cm, gł. 1,7 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Arba Minch (Etiopia), obnośny sprzedawca, 2019 r.
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232. MŻo / A/3669
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

KRZYŻ
meskal (amh)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 35 cm, szer. 4,5 cm, gł. 0,8 cm
tworzywo: nikiel, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Konso (Etiopia), stragan z pamiątkami, 2019 r.

233. MŻo / A/3670
grupa etniczna: Konso (Etiopia)

KRZYŻ
meskal (amh)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 35 cm, szer. 4,5 cm, gł. 0,8 cm
tworzywo: nikiel, bawełna 
wykonanie: nieznany, Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Konso (Etiopia), stragan z pamiątkami, 2019 r.

234. MŻo / A/3671
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

KRZYŻ
meskal (amh)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 7, szer. 5, gł. 0,6 cm
tworzywo: mosiądz, skóra 
wykonanie: nieznany (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Addis-Abeba (Etiopia), obnośny sprzedawca, 2019 r.

235. MŻo / A/3672
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

KRZYŻ
meskal (amh)

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   wys. 7, szer. 5, gł. 0,6 cm
tworzywo: mosiądz, skóra 
wykonanie: nieznany (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Addis-Abeba (Etiopia), obnośny sprzedawca, 2019 r.

236. MŻo / A/3673
grupa etniczna: Amhara (Etiopia)

TACA 
sefed (amh)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   wys. 4 cm, śr. 30 cm
tworzywo: łyko barwione, trawa 
wykonanie: nieznany, East Shewa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Adama/Nazret (Etiopia), stragan z owocami, 2019 r.
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237. MŻo / A/3674
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

OKIENNICA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 34 cm, szer. 19 cm, gł. 1,9 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

238. MŻo / A/3675
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

OKIENNICA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 38,6 cm, szer. 20 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

239. MŻo / A/3676
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

OKIENNICA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 41 cm, szer. 31 cm, gł. 3 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

240. MŻo / A/3677/a-b
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

OKIENNICE 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   a/ wys. 58 cm, szer. 29 cm, gł. 1,6 cm; 

b/ wys. 59,5 cm, szer. 28,9 cm, gł. 1,6 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

241. MŻo / A/3678/a-b
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

POJEMNIK Z POKRYWĄ 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   a/ wys. 14 cm, szer. 14 cm, gł. 8 cm; 

b/ wys. 1,9 cm, szer. 14 cm, gł. 9,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.
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242. MŻo / A/3679
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

PŁASKORZEŹBA 

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   dł. 77,5 cm, szer. 13,5 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, ok. Ambositra, zagroda, 2018 r.

243. MŻo / A/3680
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

TOREBKA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 11 cm, szer. 9,5 cm, gł. 4 cm
tworzywo: rafia 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, ok. Ambositra, targ, 2018 r.

244. MŻo / A/3681
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

TOREBKA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 11 cm, szer. 8,5 cm, gł. 4 cm
tworzywo: rafia 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, ok. Ambositra, targ, 2018 r.

245. MŻo / A/3682
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

TOREBKA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 11 cm, szer. 9,5 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: rafia 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, ok. Ambositra, targ, 2018 r.

246. MŻo / A/3683
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

TOREBKA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 11 cm, szer. 9,5 cm, gł. 4,4 cm
tworzywo: rafia 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, ok. Ambositra, targ, 2018 r.
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247. MŻo / A/3684
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

SZAFKA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 51 cm, szer. 28,8 cm, gł. 19,8 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

248. MŻo / A/3685
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

FORMA NA CIASTO 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 5 cm, szer. 27 cm, gł. 20 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Vohiposa (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Vohiposa, targ, 2019 r.

249. MŻo / A/3686/a-b
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

POJEMNIK Z POKRYWĄ 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   a/ wys. 38,5 cm, szer. 37 cm, gł. 17,3 cm; 

b/ wys. 4,3 cm, szer. 33,5 cm, gł. 16,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

250. MŻo / A/3687
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

STOŁEK 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 23,5 cm, szer. 51 cm, gł. 47 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

251. MŻo / A/3688
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

STOŁEK 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 18 cm, szer. 54 cm, gł. 46 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar)
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.
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252. MŻo / A/3689
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

TACA DO KROJENIA WARZYW 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   śr. 35,5 cm, wys. 5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Ambohimanjaka (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimanjaka, targ, 2018 r.

253. MŻo / A/3690
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

SKRZYNIA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 31 cm, szer. 50,5 cm, gł. 34 cm
tworzywo: drewno, metalowe zawiasy 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

254. MŻo / A/3691
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

DEKORACJA RYBA 

datowanie: 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 45,5 cm, wys. 20 cm, szer. 16,5 cm
tworzywo: włókna roślinne 
wykonanie: nieznany, Ambohimahasoa (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimahasoa, targ, 2018 r.

255. MŻo / A/3692
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

ŁYŻKA CEDZAKOWA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 32,5 cm, śr. 11 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.

256. MŻo / A/3693
grupa etniczna: Malgasze

CHOCHLA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 30,5 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.
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257. MŻo / A/3694
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

CHOCHLA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 31 cm, śr. 9 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.

258. MŻo / A/3695
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

FORMA NA CIASTO 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 24 cm, wys. 3 cm, szer. 17,9 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2019 r.

259. MŻo / A/3696
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

FORMA NA CIASTO 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 40 cm, wys. 4 cm, szer. 21,5 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2019 r.

260. MŻo / A/3697
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

MISA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 7,5 cm, szer. (z uchami) 25,5 cm, gł. 19,8 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.

261. MŻo / A/3698
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

MISA 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   wys. 8 cm, szer. (z uchami) 29,5 cm, gł. 22,5 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.
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262. MŻo / A/3699
grupa etniczna: Zafamaniri (Madagaskar)

OKIENNICA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 52 cm, szer. 32 cm, gł. 2,7 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, ok. Ambositra (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antananarywa (Madagaskar), tsena artisana, 2018 r.

263. MŻo / A/3700
grupa etniczna: Vezo (Madagaskar)

ZABAWKA łódka 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 21 cm, wys. 20 cm, szer. 14,5 cm
tworzywo: drewno, patyki, żyłka 
wykonanie: dziecko, Mangily (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Mangily, targ, 2018 r.

264. MŻo / A/3701
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

MODEL ciężarówki 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 39 cm, wys. 21 cm, gł. 14 cm
tworzywo: drewno, gwoździe metalowe, plastik 
wykonanie: nieznany, reg. Vakinankaratra (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, reg. Vakinankaratra, targ, 2018 r.

265. MŻo / A/3702
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

DEKORACJA DOMU 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 94,5 cm, szer. 7 cm, gł. 0,9 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.

266. MŻo / A/3703
grupa etniczna: Merina (Madagaskar)

DEKORACJA DOMU 

datowanie: ok. 2015 r.
w y m i a r y :   dł. 95 cm, szer. 7 cm, gł. 1,2 cm
tworzywo: aluminium 
wykonanie: odlewnik, Ambatolampy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambatolampy, targ, 2018 r.
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267. MŻo / A/3704
grupa etniczna: Betsimiraka (Madagaskar)

PRASA do trzciny cukrowej 

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   dł. 78,5 cm, szer. 8,5 cm, gł. 4 cm
tworzywo: drewno, stalowy drut 
wykonanie: nieznany, Analanyirofo lub Alaotra-Mangoro (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Analanyirofo, targ, 2018 r.

268. MŻo / A/3705
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

TACA do wiania ryżu 

datowanie: 2018–19 r.
w y m i a r y :   wys. 3 cm, śr. 29,5 cm
tworzywo: włókno roślinne 
wykonanie: nieznany, Ambohimahasoa (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimahasoa, targ, 2018 r.

269. MŻo / A/3706
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

TACA na drobne przedmioty 

datowanie: 2018–19 r.
w y m i a r y :   wys. 8,5 cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm
tworzywo: włókno roślinne 
wykonanie: nieznany, Ambohimanjaka (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimanjaka, targ, 2018 r.

270. MŻo / A/3707
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

TACA na drobne przedmioty 

datowanie: 2018–19 r.
w y m i a r y :   wys. 8,5 cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm
tworzywo: włókno roślinne 
wykonanie: nieznany, Ambohimanjaka (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimanjaka, targ, 2018 r.

271. MŻo / A/3708
grupa etniczna: Betsileo (Madagaskar)

TACA na drobne przedmioty 

datowanie: 2018–19 r.
w y m i a r y :   wys. 8,5 cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm
tworzywo: włókno roślinne 
wykonanie: nieznany, Ambohimanjaka (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Ambohimanjaka, targ, 2018 r.
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272. MŻo / A/3709
grupa etniczna: Betsimisaraka (Madagaskar)

WIOSŁO 

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   dł. 128,5 cm, szer. 18 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: rybak, Antsohihy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antsohaihy, zagroda, 2018 r.

273. MŻo / A/3710
grupa etniczna: Betsimisaraka (Madagaskar)

WIOSŁO 

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   dł. 115 cm, szer. 15 cm, gł. 3 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: rybak, Antsohihy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antsohaihy, zagroda, 2018 r.

274. MŻo / A/3711
grupa etniczna: Betsimisaraka (Madagaskar)

WIOSŁO 

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   dł. 131,5 cm, szer. 13,7 cm, gł. 3,7 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: rybak, Antsohihy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antsohaihy, zagroda, 2018 r.

275. MŻo / A/3712
grupa etniczna: Betsimisaraka (Madagaskar)

WIOSŁO 

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   dł. 124 cm, szer. 13 cm, gł. 3,8 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: rybak, Antsohihy (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Antsohaihy, zagroda, 2018 r.

276. MŻo / A/3713
grupa etniczna: Merina, Betsileo (Madagaskar)

PATYCZKI DO ROZPALANIA OGNIA 

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 9,5 cm, szer. 2,5 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno 
wykonanie: nieznany, Amoron’i Mania, Vakinankaratra (Madagaskar) 
pozyskał:    Arkadiusz Ziemba, Amoron’i Mania lub Vakinankaratra, targ, 2018 r.
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277. MŻo / A/3716
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 189 cm, śr. 2,6 cm; grot liściasty: dł. 53,5 cm, szer. 9,3 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

278. MŻo / A/3717
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 166 cm, śr. 1,5 cm; grot dł. 32,0 cm, szer. 1,8 cm; oplot druciany 52 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

279. MŻo / A/3718
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 150 cm, śr. 2,6 cm;  

grot z 4 zadziorami zakończony strzałką dł. 63 cm, szer. 2,9 cm
tworzywo: drewno, metal (żelazo, mosiądz, miedź) 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

280. MŻo / A/3719
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 172 cm, śr. 2.1 cm; grot 102 cm, szer. 4 cm
tworzywo: drewno, metal, skóra 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

281. MŻo / A/3720
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 166 cm, śr. 2,1 cm; grot liściasty: dł. 39,5 cm, szer. 5,1;  

tok metalowy: dł. z owijką 39 cm, śr. 1,9 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)
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282. MŻo / A/3721
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 128 cm, śr. 1,8 cm; grot 32,5 cm, szer. 4,5 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

283. MŻo / A/3722
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 208 cm, śr. 1,7 cm; grot wąskoliściasty: dł. 98 cm, szer. 6,2 cm;  

tok metalowy: dł. 58,5 śr. 2,2 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

284. MŻo / A/3723
grupa etniczna: nieznana (Afryka Środkowa)

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 191,5 cm, śr. drzewca 1,8 cm; grot wąskoliściasty dł. 93 cm, szer. 5,1 cm; 

tok dł. 92,0 cm, śr. 2,3 cm
tworzywo: drewno, metal 
wykonanie: nieznany (Afryka Środkowa) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

285. MŻo / A/3724
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

SZTYLET 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   a/ dł. 60,5 cm, szer. ostrza 3,1 cm, gł. rękojeści 3,2 cm 

b/ dł. 42,5 cm, szer. 3,3 cm, gł. 1,3 cm
tworzywo: metal, skóra, drewno 
wykonanie: nieznany (Algieria) 
pozyskał:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

286. MŻo / A/3725
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

WAZON 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 31 cm, śr. 12 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska
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287. MŻo / A/3726
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

WAZON 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 37 cm, śr. 15 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

288. MŻo / A/3727
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

WAZON 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 16 cm, śr. 6,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

289. MŻo / A/3728
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

WAZON 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 37,3 cm, śr. 17,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

290. MŻo / A/3729
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

WAZON 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 33,5 cm, śr. 13,5 cm
tworzywo: glina wypalana 
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

291. MŻo / A/3730
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

TALERZ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, śr. 21,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska
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292. MŻo / A/3731
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

TALERZ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, śr. 21,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

293. MŻo / A/3732
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

TALERZ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, śr. 22 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

294. MŻo / A/3733
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

TALERZ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, śr. 22 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

295. MŻo / A/3734
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

TALERZ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, śr. 21,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

296. MŻo / A/3735
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

MISECZKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 6 cm, śr. 12,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska
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297. MŻo / A/3736
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

MISECZKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 6 cm, śr. 12,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

298. MŻo / A/3737
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

MISECZKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 6 cm, śr. 12,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

299. MŻo / A/3738
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

MISECZKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 9 cm, śr. 15 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

300. MŻo / A/3739
grupa etniczna, użytkownik: Marokańczycy (Maroko), turyści, marynarze

PUCHAREK 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 9 cm, śr. 15 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Safi (Maroko) 
pozyskał:    Ewa Prądzyńska, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Ewa Prądzyńska

301. MŻo / A/3740
grupa etniczna: Gurunsi? (Burkina Faso)

BANSOLETKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 7 cm, śr. śr. 10,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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302. MŻo / A/3741
grupa etniczna: nieznana (Afryka Zachodnia)

BRANSOLETA 
manila (por) 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 7 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Afryka Zachodnia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

303. MŻo / A/3742
grupa etniczna: Somba? (Benin)

PRZYBORNIK (kosmetyczny) 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 9 cm, wys. 1,8 cm, gł. 2 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atacora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Natitingou (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

304. MŻo / A/3743
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

FETYSZ 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 13,5 cm, szer. 4 cm, wys. 2 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, dept. Mayo-Tsanaga (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Rhumsiki (Kamerun), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

305. MŻo / A/3744
grupa etniczna: Tuareg (Mali)

BRANSOLETA na ramię 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1cm, śr. 10 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, reg. Gao (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Gao, artisana, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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306. MŻo / A/3745
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 7 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

307. MŻo / A/3746
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 2 cm, śr. 8 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

308. MŻo / A/3747
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

309. MŻo / A/3748
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

310. MŻo / A/3749
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 3 cm, śr. 9 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, 2008 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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311. MŻo / A/3750
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 8 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Sartu Diamuz (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

312. MŻo / A/3751
grupa etniczna: Somba (Benin)

BRANSOLETA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 6 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kounaigou (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

313. MŻo / A/3752
grupa etniczna: Nuba-Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 8 cm
tworzywo: metal
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

314. MŻo / A/3753
grupa etniczna: Nuba-Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 9 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

315. MŻo / A/3754
grupa etniczna: nieznana

BRANSOLETA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 8 cm
tworzywo: żelazo, brąz, miedź
wykonanie: nieznany 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouaga (Burkina Faso), XX/XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott



104

316. MŻo / A/3755
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

317. MŻo / A/3756
grupa etniczna: Dogon (Mali)

OZDOBA KOŃSKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 10 cm, szer. 5,5 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik 
pozyskał:    Jacek Łapott, Djigibombo (Mali), artisana, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

318. MŻo / A/3757
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 8,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

319. MŻo / A/3758
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

BRANSOLETA 

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 8 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Kordofan Południowy (Sudan) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Sartu Diamuz (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

320. MŻo / A/3759
grupa etniczna: Somba (Benin)

BRANSOLETA męska na przedramię 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 0,4 cm, śr. 10 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Boukombe (Benin), targ, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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321. MŻo / A/3760
grupa etniczna: Bamana (Mali)

PIERŚCIEŃ 

datowanie: ok. 2000 r. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 2,5 cm
tworzywo: żelazo (z dymarki)
wykonanie: kowal, Kena (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kena, targ, 2008 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

322. MŻo / A/3761
grupa etniczna: Kirdi Daba (Kamerun)

BRZYTWA 

datowanie: ok. 2000 r. 
w y m i a r y :   dł. 13 cm, szer. 4 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Garoua (Kamerun), artisana, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

323. MŻo / A/3762
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 6,5 cm, śr. 10,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), artisana, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

324. MŻo / A/3763
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

BRANSOLETA dziecięca 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 6 cm
tworzywo: mosiądz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

325. MŻo / A/3764
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

MOTYKA część pracująca 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   szer. 8,5 cm, dł. 11 cm, gł. 3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Burkina Faso, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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326. MŻo / A/3765
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej)

OSTRZE SIEKIERKI 

datowanie: 2001 r. 
w y m i a r y :   dł. 15,5 cm, szer. 5,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Koni (Wybrzeże Kości Słoniowej) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Koni, kuźnia, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

327. MŻo / A/3766
grupa etniczna: Dogon (Mali)

DZWONEK 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 13 cm, szer. 9,5 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Sanga (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

328. MŻo / A/3767
grupa etniczna: Dogon (Mali)

BRANSOLETA dla fetysza 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 7 cm, śr. 0,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Falezy Bandiagary (Mali) 
pozyskał:      Jacek Łapott, Youga-Dogorou (Mali), 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

329. MŻo / A/3768
grupa etniczna: nieznane (Afryka Zachodnia)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 7 cm
tworzywo: miedź
wykonanie: odlewnik (Afryka Zachodnia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouaga (Burkina Faso), XX/XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott

330. MŻo / A/3769/a-b
grupa etniczna: Kirdi-Kapsiki (Kamerun)

FETYSZ przedstawienie antropomorficzne 

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 57 cm, szer. 10 cm, gł. 0,7 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Rhumsiki (Kamerun), 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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331. MŻo / A/3770/a-b
grupa etniczna: Somba (Benin)

PRZYBORNIK

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 14 cm, śr. 4 cm
tworzywo: skóra, metal
wykonanie: nienznany, Masyw Atakory (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Masyw Atakory, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

332. MŻo / A/3771
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej)

NOŻYK

datowanie: 2001 r. 
w y m i a r y :   dł. 14 cm, szer. 2 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: kowal, Koni (Wybrzeże Kości Słoniowej) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Koni, atelier kowala, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

333. MŻo / A/3772
grupa etniczna: Fulbe (Afryka Zachodnia)

SZPILA DO WŁOSÓW

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 13 cm, śr. 1 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

334. MŻo / A/3773
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

PIENIĄDZ TOWAROWY
płacidło (pol) 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 12 cm, szer. 5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Teleki (Kamerun), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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335. MŻo / A/3774
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

FIGURKA

datowanie: ok. 2000 r. 
w y m i a r y :   wys. 7,5 cm, szer. 5,5 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik, Ouagadougou (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

336. MŻo / A/3775
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

FIGURKA

datowanie: ok. 2000 r. 
w y m i a r y :   wys. 7 cm, szer. 5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik, Ouagadougou (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

337. MŻo / A/3776
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

BRANSOLETA, grzechotka

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   szer. 10,5 cm, wys. 1 cm, gł. 7 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

338. MŻo / A/3777
grupa etniczna: nieznane (Afryka Zachodnia)

BRANSOLETA
manila (por) 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1 cm, śr. 7 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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339. MŻo / A/3778
grupa etniczna: Dogon (Mali)

BRANSOLETA

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 3 cm, śr. 10 cm
tworzywo: mosiądz
wykonanie: odlewnik, reg. Mopti (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Koundou (Mali), 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

340. MŻo / A/3779
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

BRANSOLETA

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 3 cm, śr. 7,4 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

341. MŻo / A/3780
grupa etniczna: Somba (Benin)

PIERŚCIEŃ męski

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,5 cm, śr. 2,3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Boukombe (Benin), targ, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

342. MŻo / A/3781
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

MOTYKA część pracująca

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 14,5 cm, szer. 12,5 cm, śr. 3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Burkina Faso, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

343. MŻo / A/3782
grupa etniczna: Somba (Benin)

PRZYBORNIK

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   szczypce: dł. 7,5 cm, szer. 1,8 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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344. MŻo / A/3783
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MOTYKA część pracująca

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   szer. 8 cm, dł. 18 cm, wys. 0,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Diense (Burkina Faso), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

345. MŻo / A/3784
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

GROT WŁÓCZNI

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   szer. 5 cm, dł. 29 cm, śr. 2,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, reg. Nord, zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

346. MŻo / A/3785
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

MOTYKA część pracująca

datowanie: I poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 17 cm, szer. 11,5 cm, śr. 4 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Burkina Faso, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

347. MŻo / A/3786
grupa etniczna: Tuareg (Mali)

PRZYBORNIK DO MAKIJAŻU

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 8 cm, szer. 2 cm
tworzywo: skóra, drewno
wykonanie: nieznany, reg. Gao (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Gao, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

348. MŻo / A/3787
grupa etniczna: Kameruńczycy?

GRZEBIEŃ

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   dł. 13,5 cm, szer. 6,5 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: bambus, włókna roślinne
wykonanie: nieznany (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kamerun, 2005 r.?
dar: Anna i Jacek Łapott
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349. MŻo / A/3788
grupa etniczna: Somba (Benin)

SIEKIERKA

datowanie: neolit lub pocz. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 7 cm, szer. 4 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: kamień
wykonanie: nieznany 
pozyskał:    Jacek Łapott, Yetapo (Benin), zagroda, przechowywana w garnku na ołtarzu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

350. MŻo / A/3789
grupa etniczna: Batwa? (Uganda)

FAJKA

datowanie: ok. 2005 r. 
w y m i a r y :   szer. 4 cm, wys. 4,5 cm, dł. 21,5 cm
tworzywo: glina wypalana, drewno
wykonanie: nieznany, Uganda
pozyskał:    Jacek Łapott, Uganda, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

351. MŻo / A/3790
grupa etniczna: Dogon lub kult. Djenne-Djeno?

CYBUCH

datowanie: II poł. XX w. lub XV w. 
w y m i a r y :   dł. 6 cm, szer. 7 cm, gł. 3 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Banani? (Mali), 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

352. MŻo / A/3791
grupa etniczna: Senufo? (Wybrzeże Kości Słoniowej)

FLET

datowanie: koniec XX w. 
w y m i a r y :   dł. 17,5 cm, szer. 3,3 cm, gł. 2,3 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej), artisana, 2000 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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353. MŻo / A/3792/a-b
grupa etniczna: Somba (Benin)

POJEMNIK na tabakę

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 12 cm, śr. 5,5 cm
tworzywo: skóra, drewno
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Masyw Atakora, 2010 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

354. MŻo / A/3793/a-b 
grupa etniczna: nieznane (Sahel)

POJEMNIK na kosmetyki

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 10 cm, śr. 4,5 cm
tworzywo: drewno, sznurek
wykonanie: nieznany (Sahel) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Sahel, lata 80. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

355. MŻo / A/3794 
grupa etniczna, użytkownik: Dogon (Mali), turyści

FAJKA

datowanie: ok. 2015 r. 
w y m i a r y :   dł. 5 cm, szer. 13 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: glina wypalana, drewno
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Banani (Mali), 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

356. MŻo / A/3795
grupa etniczna: Fulbe (Afryka Zachodnia)

SZPILA DO WŁOSÓW

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 12,5 cm, śr. 1,2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

357. MŻo / A/3796
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

MOTYKA część pracująca

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 22 cm, szer. 14 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Hauts-Bassins (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Diense (Burkina Faso), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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358. MŻo / A/3797
grupa etniczna: Kameruńczycy

GRZEBIEŃ

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   dł. 14,5 cm, szer. 4,6 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: bambus, włókna roślinne
wykonanie: nieznany (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Kamerun, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

359. MŻo / A/3798
grupa etniczna: Kirdi-Kapsiki (Kamerun)

FETYSZ

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 9,2 cm, szer. 7 cm, gł. 0,1 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Rhumsiki (Kamerun), 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

360. MŻo / A/3799
grupa etniczna: Kirdi-Kapsiki (Kamerun)

FETYSZ

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 7,5 cm, szer. 7,5 cm, gł. 0,1 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Nord (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Rhumsiki (Kamerun), 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

361. MŻo / A/3800
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

PRZEPASKA BIODROWA kobieca

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 40 cm
tworzywo: stal, tkanina fabryczna
wykonanie: nieznany, reg. Nord (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, reg. Nord (Kamerun), 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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362. MŻo / A/3801
grupa etniczna: Dogon (Mali)

SZCZYPCE

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 17 cm, szer. 3 cm, gł. 1,2 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Youga-Na (Mali), 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

363. MŻo / A/3802 
grupa etniczna: Beduini (Maroko)

BĘBENEK podwójny 

datowanie: koniec XX w. 
w y m i a r y :   wys. 17,5 cm, szer. 24 cm, gł. 15 cm
tworzywo: glina wypalana, skóra
wykonanie: nieznany (Maroko)
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2000 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

364. MŻo / A/3803
grupa etniczna: Beduini (Maroko)

BĘBENEK podwójny 

datowanie: koniec XX w. 
w y m i a r y :   wys. 15 cm, szer. 17 cm, gł. 10,5 cm
tworzywo: glina wypalana, skóra
wykonanie: nieznany (Maroko)
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2000 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

365. MŻo / A/3804
grupa etniczna: Dogon (Mali)

PUCHAREK 

datowanie: XX w. 
w y m i a r y :   wys. 10,5 cm, śr. 8 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mali, 2000 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

366. MŻo / A/3805
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

POJEMNIK 

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 26,5 cm, śr. 15 cm
tworzywo: tykwa
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Kongoussi (Burkina Faso), lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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367. MŻo / A/3806
grupa etniczna: Mossi (Burkina Faso)

ZABAWKA samolot 

datowanie: ok. 2005 r. 
w y m i a r y :   wys. 7,5 cm, szer. 20 cm, gł. 24 cm
tworzywo: blacha z puszki
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

368. MŻo / A/3807
grupa etniczna: Bamana (Mali)

ZABAWKA samochodzik 

datowanie: ok. 2009 r. 
w y m i a r y :   wys. 11 cm, szer. 14 cm, gł. 8 cm
tworzywo: blacha z puszki
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Djenne (Mali), artisana, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

369. MŻo / A/3808
grupa etniczna: Somba (Benin)

BRANSOLETA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 1,4 cm, śr. max. 6 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Boukombe (Benin), targ, 2002 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

370. MŻo / A/3809
grupa etniczna: Nuba (Sudan)

PIERŚCIEŃ 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 13 cm, śr. 3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. South Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. South Kordofan, 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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371. MŻo / A/3810
grupa etniczna: Dogon (Mali)

POKRYWKA z uchwytem w kształcie kameleona 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 3,5 cm, śr. 6,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yougo-Na (Mali), zagroda, 1976 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

372. MŻo / A/3811
grupa etniczna: Dogon (Mali)

POKRYWKA z uchwytem 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 3,5 cm, śr. 7 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yougo-Na (Mali), zagroda, 1976 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

373. MŻo / A/3812/a-b
grupa etniczna: Dogon (Mali)

SZTYLET 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 60 cm, szer. 2 cm, gł. 2 cm
tworzywo: żelazo, drewno
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yougo-Na (Mali), zagroda, 1976 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

374. MŻo / A/3813
grupa etniczna: Somba (Benin)

POCHWA na ostrze włóczni 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 23 cm, szer. 4,5 cm
tworzywo: skóra, sznurek, łuska z naboju
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Natitingou (Benin), 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

375. MŻo / A/3814
grupa etniczna: Malijczycy

FLAGA MALI 

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 62,5 cm, szer. 52,5 cm
tworzywo: tkanina fabryczna
wykonanie: nieznany, Bamako (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bamako, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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376. MŻo / A/3815/a-b
grupa etniczna: Masajowie (Kenia)

POJEMNIK 

datowanie: XX/XXI w. 
w y m i a r y :   dł. 29 cm, śr. 9 cm
tworzywo: tykwa, skóra, korale
wykonanie: nieznany (Kenia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

377. MŻo / A/3816
grupa etniczna: nieznana (Afryka Zachodnia)

GRZEBIEŃ TKACKI
płocha (pol) 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 18,5 cm, szer. 19 cm, gł. 3 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

378. MŻo / A/3817
grupa etniczna: nieznana (Afryka Zachodnia)

GRZEBIEŃ TKACKI
płocha (pol) 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 86 cm, szer. 22 cm, gł. 4,5 cm
tworzywo: drewno, bawełna
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

379. MŻo / A/3818
grupa etniczna: Tellem/Dogon? (Mali)

NACZYNIE 

datowanie: XV lub XX w. 
w y m i a r y :   wys. 12 cm, śr. 13 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Falezy Bandiagary?, lata 90. XX w.?
dar: Anna i Jacek Łapott
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380. MŻo / A/3819
grupa etniczna: Gagou (Wybrzeże Kości Słoniowej)

STOŁEK 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 14 cm, szer. 20 cm, gł. 18 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, reg. Gôh (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, reg. Gôh, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

381. MŻo / A/3820
grupa etniczna: nieznana (Afryka Zachodnia)

STOŁEK 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 19 cm, szer. 39 cm, gł. 19,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

382. MŻo / A/3821
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

STOŁEK 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 17 cm, szer. 36 cm, gł. 14 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, prow. Poni (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gbombolora (Burkina Faso), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

383. MŻo / A/3822
grupa etniczna: nieznane (Afryka Zachodnia)

STOŁEK 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 18 cm, szer. 15 cm, gł. 12 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany (Afryka Zachodnia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

384. MŻo / A/3823/a-b
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ 

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   wys. 5,3 cm, śr. 10 cm
tworzywo: fajans
wykonanie: nieznany (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Addis Abeba (Etiopia), sklep, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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385. MŻo / A/3824/a-b
grupa etniczna: Amhara, Oromo (Etiopia)

FILIŻANKA Z PODSTAWKĄ 

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   wys. 5,3 cm, śr. 10 cm
tworzywo: fajans
wykonanie: nieznany (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Addis Abeba (Etiopia), sklep, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

386. MŻo / A/3825/a-b
grupa etniczna: Somba (Benin)

POJEMNIK z pokrywką 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 13,5 cm, śr. 13 cm
tworzywo: tykwa
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Masyw Atakora, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

387. MŻo / A/3826/a-b
grupa etniczna: Somba (Benin)

POJEMNIK 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 28 cm, śr. 14 cm
tworzywo: tykwa
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), targ, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

388. MŻo / A/3827
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

CEDZAK do merisy

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 76 cm, śr. 26 cm
tworzywo: włókna roślinne
wykonanie: nieznany, South Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sartu Diamuz (Sudan), zagroda, 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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389. MŻo / A/3828/a-b
grupa etniczna: Masajowie (Kenia)

NACZYNIE

datowanie: XX/XXI w. 
w y m i a r y :   wys. 16 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: tykwa, koraliki
wykonanie: nieznany (Kenia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

390. MŻo / A/3829
grupa etniczna: Shenabla (Sudan)

GRZECHOTKA

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 17 cm, szer. 8,5 cm, gł. 5 cm
tworzywo: skóra, drewno
wykonanie: nieznany, North Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, North Kordofan, zagroda, 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

391. MŻo / A/3830
grupa etniczna: Somba (Benin)

POJEMNIK

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 32 cm, śr. 14 cm
tworzywo: włókna roślinne
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

392. MŻo / A/3831
grupa etniczna: Bamana (Mali)

TORBA chłopięca

datowanie: lata 90. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 19,5 cm, szer. 19 cm, gł. 0,6 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti, targ, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

393. MŻo / A/3832
grupa etniczna: Fulbe (Burkina Faso)

TORBA

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   wys. 34 cm, szer. 35 cm, gł. 2 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, reg. Sahel (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gorom-Gorom (Burkina Faso), targ, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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394. MŻo / A/3833
grupa etniczna: Bamana (Mali)

WOREK

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :   wys. 99 cm, szer. 30 cm, gł. 0,1 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, reg. Ségou (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, reg. Ségou, targ, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

395. MŻo / A/3834
grupa etniczna: Bamana? (Mali)

TUNIKA z amuletami

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 50 cm, szer. 38 cm, gł. 0,1 cm
tworzywo: bawełna
wykonanie: nieznany, reg. Ségou (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, reg. Ségou, XX/XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott

396. MŻo / A/3835
grupa etniczna: Nuba Moro (Sudan)

WIESZAK na naczynia z tykwy

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :   dł. 60 cm
tworzywo: włókna roślinne
wykonanie: nieznany, South Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, South Kordofan, targ, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

397. MŻo / A/3836
grupa etniczna: Shenabla (Sudan)

OZDOBA na wielbłąda

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :   wys. 30 cm, śr. 17 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, North Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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398. MŻo / A/3837
grupa etniczna: Shenabla (Sudan)

OZDOBA na wielbłąda

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 28 cm, śr. 16 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, North Kordofan (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, Digeba (Sudan), 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

399. MŻo / A/3838
grupa etniczna: Songhay (Mali)

PALENISKO do parzenia herbaty

datowanie: 2008 r. 
w y m i a r y :  wys. 13 cm, śr. 16,5 cm
tworzywo: drut stalowy
wykonanie: nieznany, reg. Mopti (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti, targ, 2008 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

400. MŻo / A/3839
grupa etniczna: Dogon (Mali)

CZAPKA męska

datowanie: ok. 2015 r. 
w y m i a r y :  wys. 25 cm, szer. 25 cm
tworzywo: bawełna
wykonanie: krawiec, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, artisana, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

401. MŻo / A/3840
grupa etniczna: Dogon (Mali)

CZAPKA męska

datowanie: ok. 2015 r. 
w y m i a r y :  wys. 25 cm, szer. 25 cm
tworzywo: bawełna
wykonanie: krawiec, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, artisana, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

402. MŻo / A/3841
grupa etniczna: Dogon (Mali)

CZAPKA męska

datowanie: ok. 2015 r. 
w y m i a r y :  wys. 25 cm, szer. 25 cm
tworzywo: bawełna
wykonanie: krawiec, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, artisana, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott



123

403. MŻo / A/3842
grupa etniczna: Tuaregowie (Mali)

MIECZ głownia i jelec

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 94 cm, szer. 4,3 cm, gł. 2 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, reg. Gao lub Mopti (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti (Mali), artisana, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

404. MŻo / A/3843
grupa etniczna: Fulbe (Sahel)

MIECZ głownia i jelec

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 83,5 cm, szer. 4 cm, gł. 2 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Sahel
pozyskał:    Jacek Łapott, Gorom-Gorom (Burkina Faso), artisana, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

405. MŻo / A/3844
grupa etniczna: Iworyjczycy (Wybrzeże Kości Słoniowej)

STOŁEK

datowanie: 2001 r. 
w y m i a r y :  wys. 16 cm, szer. 26,5 cm, gł. 26,5 cm
tworzywo: bambus
wykonanie: nieznany, ok. Man (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Man, targ, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

406. MŻo / A/3845
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

OZDOBA dysk do wagi 

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :  wys. 1,3 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, prow. Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Gamu Gofa, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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407. MŻo / A/3846
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

ZABAWKA, postać ludzka 

datowanie: 1987 r. 
w y m i a r y :  wys. 10,8 cm, szer. 7 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: dziecko, prow. Ponu (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Ponu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

408. MŻo / A/3847/a-b
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

ZABAWKA, sandały 

datowanie: 1987 r. 
w y m i a r y :  a: wys. 2,3 cm, dł. 8 cm, szer. 4,8 cm; b: wys. 2,1 cm, dł. 8 cm, szer. 4,6 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: dziecko, prow. Ponu (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Ponu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

409. MŻo / A/3848
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

ZABAWKA, ptak 

datowanie: 1987 r. 
w y m i a r y :  wys. 7,5 cm, szer. 14 cm, gł. 5,5 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: dziecko, prow. Ponu (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Ponu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

410. MŻo / A/3849
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

ZABAWKA, kobieta 

datowanie: 1987 r. 
w y m i a r y :  wys. 20 cm, szer. 10 cm, gł. 4 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: dziecko, prow. Ponu (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Ponu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

411. MŻo / A/3850
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

ZABAWKA, kobieta 

datowanie: 1987 r. 
w y m i a r y :  wys. 22 cm, szer. 7,5 cm, gł. 4,5 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: dziecko, prow. Ponu (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, prow. Ponu, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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412. MŻo / A/3851
grupa etniczna: nieznane (Czad?)

FIGURKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  wys. 12 cm, szer. 6 cm, gł. 4 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Czad?)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ndjamena (Czad), artisana, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

413. MŻo / A/3852
grupa etniczna: nieznane (Czad?)

FIGURKA 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 13 cm, szer. 5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Czad?)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ndjamena (Czad), artisana, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

414. MŻo / A/3853
grupa etniczna, użytkownik: Mossi (Burkina Faso), turyści

ZABAWKA, rower 

datowanie: ok. 2005 r. 
w y m i a r y :  wys. 12 cm, dł. 19 cm, gł. 3,5 cm
tworzywo: drut
wykonanie: nieznany, Ouagadougou (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

415. MŻo / A/3854
grupa etniczna, użytkownik: Bamana (Mali), turyści

ZABAWKA, motocykl 

datowanie: 2009 r. 
w y m i a r y :  wys. 14 cm, dł. 22 cm, gł. 5,5 cm
tworzywo: blacha z puszki
wykonanie: nieznany (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Djenne (Mali), artisana, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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416. MŻo / A/3855
grupa etniczna: Bamana? (Mali)

CYBUCH 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  wys. 7,5 cm, szer. 6,5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Mopti (Mali), artisana, 2008 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

417. MŻo / A/3856
grupa etniczna: Iworyjczycy? (Wybrzeże Kości Słoniowej)

GRZEBIEŃ 

datowanie: XX/XXI w. 
w y m i a r y :  dł. 18 cm, szer. 7 cm, gł. 0,5 cm
tworzywo: bambus
wykonanie: nieznany (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Wybrzeże Kości Słoniowej, XX/XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott

418. MŻo / A/3857
grupa etniczna: Somba (Benin)

PRZYBORNIK kosmetyczny 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 27 cm, szer. 3,5 cm, gł. 2 cm
tworzywo: żelazo, skóra
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), targ, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

419. MŻo / A/3858
grupa etniczna: Somba (Benin)

MOTYKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 43 cm, szer. 22 cm, gł. 4 cm
tworzywo: drewno, żelazo
wykonanie: kowal, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Kounaigu, Benin, zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

420. MŻo / A/3859
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

POCHWA na miecza 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 48 cm, szer. 6,5 cm, gł. 1 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: rzemieślnik
pozyskał:    Jacek Łapott, Teleki (Kamerun), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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421. MŻo / A/3860
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

POCHWA na miecza 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 46 cm, szer. 5,4 cm, gł. 1,8 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany, dept. Margui-Wandala (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Teleki (Kamerun), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

422. MŻo / A/3861
grupa etniczna: Kirdi Guidar (Kamerun)

POCHWA na maczetę? 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 38,6 cm, szer. 9,5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, reg. Nord (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Lam (Kamerun), 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

423. MŻo / A/3862
grupa etniczna: Gagou (Wybrzeże Kości Słoniowej)

UCHWYT DO MACZETY 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 22 cm, szer. 5 cm, gł. 1,7 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, region Gôh (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, Wybrzeże Kości Słoniowej, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

424. MŻo / A/3863
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ŁYŻKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 24 cm, szer. 5 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Agadez (Algieria)
pozyskał:    Jacek Łapott, Agadez, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

425. MŻo / A/3864
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ŁYŻKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 22,5 cm, szer. 4 cm, gł. 1,6 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, reg. Gao (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gao, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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426. MŻo / A/3865
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ŁYŻKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 21 cm, szer. 4 cm, gł. 1,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Agadez (Algieria)
pozyskał:    Jacek Łapott, Agadez, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

427. MŻo / A/3866
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ŁYŻKA 

datowanie: poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 23 cm, szer. 5 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Agadez (Algieria)
pozyskał:    Jacek Łapott, Agadez, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

428. MŻo / A/3867/a-b
grupa etniczna: Dogon (Mali)

PUDEŁKO 

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :  wys. 4,7 cm, śr. 7,7 cm
tworzywo: tykwa, włókna roślinne
wykonanie: nieznany, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, artisana, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

429. MŻo / A/3868/a-b
grupa etniczna: Dogon (Mali)

PUDEŁKO 

datowanie: pocz. XXI w. 
w y m i a r y :  wys. 5 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: tykwa, włókna roślinne
wykonanie: nieznany, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, artisana, 2009 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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430. MŻo / A/3869
grupa etniczna: Dogon (Mali)

PUDEŁKO 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  wys. 10 cm, szer. 6,3 cm, gł. 5,5 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany, reg. Gao (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gao, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

431. MŻo / A/3870
grupa etniczna: nieznane (Burkina Faso)

SIEKIERKA 

datowanie: neolit 
w y m i a r y :  dł. 11,5 cm, szer. 5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: kamień
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Diense (Burkina Faso), lata 90 XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

432. MŻo / A/3871
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

LAMPKA z prętem do zawieszania 

datowanie: II poł. XX w. 
w y m i a r y :  dł. 35,5 cm, śr. 9,7 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Poni (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gbomblora (Burkina Faso), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

433. MŻo / A/3872
grupa etniczna: Somba (Benin)

NABIERKA 

datowanie: ok. 1990 r. 
w y m i a r y :  dł. 22 cm, śr. 7 cm
tworzywo: tykwa
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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434. MŻo / A/3873
grupa etniczna: Kissi (Gwinea)

FIGURKA 
pomdo (kss)

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 13 cm, szer. 5 cm, gł. 5 cm
tworzywo: kamień
wykonanie: nieznany (Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Niani (Gwinea), 1973 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

435. MŻo / A/3874
grupa etniczna: Dogon (Mali)

CZÓŁENKO 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 31 cm, szer. 5,5 cm, gł. 3 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ireli (Mali), 2006 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

436. MŻo / A/3875
grupa etniczna: Somba (Benin)

NABIERKA 

datowanie: ok. 1990 r.
w y m i a r y :  dł. 7,5 cm, śr. 7 cm
tworzywo: tykwa
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

437. MŻo / A/3876
grupa etniczna: Somba (Benin)

GRZECHOTKA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 17,5 cm, śr. 6,5 cm
tworzywo: tykwa, tkanina
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Benin, zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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438. MŻo / A/3877
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso)

LAMPKA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 54 cm, śr. 9,5 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, prow. Poni (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Gbomblora (Burkina Faso), zagroda, 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

439. MŻo / A/3878
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej)

UCHWYT DO SZPULI warsztatu tkackiego 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 24 cm, szer. 7,5 cm, gł. 5,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Korhogo, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

440. MŻo / A/3879
grupa etniczna: Kurumba (Burkina Faso)

UCHWYT DO SZPULI warsztatu tkackiego 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 20 cm, szer. 7 cm, gł. 5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Lurum (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Pobe-Mengao (Burkina Faso), 2000 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

441. MŻo / A/3880
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej)

UCHWYT DO SZPULI warsztatu tkackiego 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 21 cm, szer. 5 cm, gł. 4,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Korhogo, 2001 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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442. MŻo/MPA/87
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

PODKŁADKA pod naczynie

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :  wys. 5 cm, śr. 13 cm
tworzywo: włókno roślinne
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), I dekada XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott

443. MŻo/A/3881
grupa etniczna: Kameruńczycy

PODKŁADKA pod naczynie

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :  wys. 3 cm, śr. 15 cm
tworzywo: włókno roślinne
wykonanie: nieznany (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), targ, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

444. MŻo/MPA/88
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

PODKŁADKA pod naczynie

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :  wys. 4 cm, śr. 11,5 cm
tworzywo: włókno roślinne
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), I dekada XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott

445. MŻo/MPA/89
grupa etniczna: Burkinabe (Burkina Faso)

PODKŁADKA pod naczynie

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :  wys. 3 cm, śr. 13,5 cm
tworzywo: włókno roślinne
wykonanie: nieznany (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), I dekada XXI w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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446. MŻo/A/3882
grupa etniczna: Kameruńczycy

PODKŁADKA pod naczynie

datowanie: początek XXI w.
w y m i a r y :  wys. 2 cm, śr. 9 cm
tworzywo: włókno roślinne
wykonanie: nieznany (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Douala (Kamerun), targ, 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

447. MŻo/A/3883
grupa etniczna: Dogon (Mali)

DRZWI

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :  wys. 29 cm, szer. 15 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Sanga (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Banani, 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

448. MŻo/A/3884
grupa etniczna: Dogon (Mali)

TORBA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 13 cm, szer. 14,5 cm, gł. 0,9 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, okr. Bandiagara (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bandiagara (Mali), artisana, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

449. MŻo/A/3885
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ZABAWKA, lampka 

datowanie: ok. 1990 r.
w y m i a r y :  wys. 6 cm, śr. 6 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: nieznany, ok. Agades (Algieria)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Agades, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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450. MŻo/A/3886
grupa etniczna: Tuareg (Algieria)

ZABAWKA, podwójne naczynie 

datowanie: ok. 1990 r.
w y m i a r y :  dł. 8 cm, wys. 2,5 cm, szer. 4 cm
tworzywo: glina niewypalana
wykonanie: nieznany, ok. Agades (Algieria)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Agades, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

451. MŻo/A/3887
grupa etniczna: Dżerma (Niger)

DZBAN 

datowanie: ok. 1990 r.
w y m i a r y :  wys. 42 cm, śr. 26,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Niger)
pozyskał:    Jacek Łapott, nieznane (Niger), 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

452. MŻo/A/3888
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

KRZESŁO 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 92,5 cm, szer. 46 cm, gł. 45,5 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany, reg. Valle du Bandama lub Lacs (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Bouake (Wybrzeże Kości Słoniowej), lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

453. MŻo/A/3889
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

KRZESŁO 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 92,5 cm, szer. 46 cm, gł. 45,5 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany, reg. Valle du Bandama lub Lacs (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Bouake (Wybrzeże Kości Słoniowej), lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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454. MŻo/A/3890
grupa etniczna: Baule (Wybrzeże Kości Słoniowej)

KRZESŁO 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 92,5 cm, szer. 46 cm, gł. 45,5 cm
tworzywo: drewno, skóra
wykonanie: nieznany, reg. Valle du Bandama lub Lacs (Wybrzeże Kości Słoniowej)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Bouake (Wybrzeże Kości Słoniowej), lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

455. MŻo/A/3891
grupa etniczna: Bobo (Burkina Faso)

BRANSOLETA 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :  wys. 1 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: brąz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso)
pozyskał:    Jacek Łapott, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), artisana, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

456. MŻo/A/3892
grupa etniczna: Oromo (Etiopia)

LASKA PASTERSKA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 116 cm, szer. 11 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, ok. Tis Abbay (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Tis Abbay, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

457. MŻo/A/3893
grupa etniczna: Somba (Benin)

FETYSZ 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 4,5 cm, szer. 3 cm, gł. 2 cm
tworzywo: kamień
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Natitingou (Benin), 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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458. MŻo/A/3894
grupa etniczna: Somba (Benin)

ŁUCZYSKO 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 143 cm, szer. 3 cm, gł. 2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

459. MŻo/A/3895
grupa etniczna: Somba (Benin)

ŁUCZYSKO 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. 114 cm, szer. 2,1 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

460. MŻo/MPA/90
grupa etniczna: Afryka Zachodnia

SKÓRA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. ok. 100 cm, szer. 70 cm
tworzywo: skóra kota
wykonanie: produkt naturalny
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

461. MŻo/MPA/91
grupa etniczna: Afryka Zachodnia

SKÓRA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  dł. ok. 123 cm, szer. 65 cm
tworzywo: skóra kota
wykonanie: produkt naturalny
pozyskał:    Jacek Łapott, Afryka Zachodnia, lata 90. XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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462. MŻo/A/3896
grupa etniczna: Nigeria

OBRAZ OLEJNY 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :  dł. 60 cm, szer. 40 cm
tworzywo:  drewno, płótno bawełniano-lniane? z odzysku,  

olej na płótnie bez gruntu, krosno własnej roboty
autor: Prince Emmanuel Okukli of Nigeria
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2016 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

463. MŻo/A/3897
grupa etniczna: Nigeria

OBRAZ 

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :  dł. 63 cm, szer. 45,5 cm
tworzywo:  płótno bawełniano-lniane?, 

olej na płótnie bez gruntu, płótno zdjęte zkrosna 
autor: Prince Emmanuel Okukli of Nigeria
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2016 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

464. MŻo/A/3898
grupa etniczna: Nigeria

OBRAZ NIEUKOŃCZONY

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :  dł. 63 cm, szer. 45,5 cm
tworzywo:  płótno bawełniano-lniane?, 

olej na płótnie bez gruntu, krosno własnej roboty 
autor: brak sygnatury; prawdopodobnie Emmanuel Okukli
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2016 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

465. MŻo/A/3899
grupa etniczna: Afryka

OBRAZ W RAMIE

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :  wraz z ramą: dł. 66 cm, wys. 50,5 cm, gł. 2,2 cm
tworzywo:  drewno, płótno 
autor: sygnatura Franckking 68
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2016 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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466. MŻo/A/3900/a-b
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

GRZECHOTKI MĘSKIE

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   a/ dł. 27,5 cm, szer. 11 cm, gł. 4,5 cm 

b/ dł. 28,5 cm, szer. 10,5 cm, gł. 4,3 cm
tworzywo:  żelazo, skóra, szkło, bawełna 
wykonanie: nieznany, prowincja Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Dimeka (Etiopia), zakup przydrożny, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

467. MŻo/A/3901
grupa etniczna: Mursi (Etiopia)

STRÓJ GŁOWY KOBIECY
getruta (muz)

datowanie: 2010–2015 r.
w y m i a r y :   wys. 21 cm, szer. 32 cm, gł. 18 cm
tworzywo:  róg, skóra, bawełna, pióra, muszle, owoce suszone 
wykonanie: nieznany, prowincja Gamu Gofa (Etiopia)
pozyskał:    Jacek Łapott, Olikoro (Etiopia), zakup w wiosce, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

468. MŻo/A/3902/a-b
grupa etniczna: Sudańczycy

BUTY

datowanie: lata 80. XX w.
w y m i a r y :   dł. 27,3 cm, szer. 10,2 cm, wys. 7,2 cm
tworzywo:  skóra 
wykonanie: szewc, ok. Chartumu (Sudan)
pozyskał:    Jacek Łapott, przystanek ciężarówek między El Obeid a Chartumem,  

atelier szewca, 1985 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

469. MŻo/A/3903/a-b
grupa etniczna: Benińczycy

SANDAŁY

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   dł. 27,3 cm, szer. 10,2 cm, wys. 8,4 cm
tworzywo:  skóra 
wykonanie: szewc, ok. Natitingou (Benin)
pozyskał:    Jacek Łapott, Natitingou, supermarket, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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470. MŻo/A/3904/a-b
grupa etniczna: Ganda/Baganda (Uganda)

SANDAŁY

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   dł. 26,1 cm, szer. 9,5 cm, wys. 5,4 cm
tworzywo:  włókno bananowca 
wykonanie: nieznany, ok. Kampali (Uganda)
pozyskał:    Jacek Łapott, Kampala, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

471. MŻo/A/3905
grupa etniczna: Kirdi-Kapsiki (Kamerun)

STATUETKA ANTYLOPY

datowanie: 8.11.2005 r.
w y m i a r y :   wys. 19,5 cm, szer. 4,8 cm, gł. 12,8 cm
tworzywo:  mosiądz 
wykonanie: odlewnik, Amsa (Kamerun)
pozyskał:    Jacek Łapott, Amsa, warsztat odlewnika, 8.11.2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

472. MŻo/A/3906
grupa etniczna: Dogon (Mali)

POCHWA NA NÓŻ

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 20 cm, szer. 4,8 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: skóra
wykonanie: nieznany, Falezy Bandiagary (Mali)
pozyskał:    Jacek Łapott, Yougo-Na (Mali), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

473. MŻo/A/3907/a-e
grupa etniczna: nieznana (Afryka)

WISIOREK, amulet?

datowanie: pocz. XX w.
w y m i a r y :   a/ dł. 8 cm, szer. 2,3 cm, gł. 1,5 cm 

b/ dł. 6,9 cm, szer. 2,3 cm, gł. 1,5 cm 
c/ dł. 12,5 cm, szer. 1,1 cm, gł. 0,4 cm 
d/ dł. 8,1 cm, szer. 2,4 cm, gł. 1,5 cm 
e/ dł. 7,2 cm, szer. 1,6 cm, gł. 0,8 cm

tworzywo: kości zwierzęce
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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474. MŻo/A/3908/a-b
grupa etniczna: Kameruńczycy

KADZIELNICA

datowanie: ok. 2005 r.
w y m i a r y :   a/ wys. 6 cm, śr. 9,3 cm; b/ wys. 6 cm, śr. 9,3 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany, ok. Ngaoundere (Kaerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Ngaoundere, korporacja kobieca, październik 2005 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

475. MŻo/A/3909
grupa etniczna: Himba/Herero? (Namibia)

OZDOBA

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   wys. 14,8 cm, śr. 11,5 cm
tworzywo: jajko strusie, koraliki
wykonanie: nieznany (Namibia) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

476. MŻo/A/3910
grupa etniczna: Kirdi-Daba (Kamerun)

PASEK

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 73 cm
tworzywo: sznurek, korale
wykonanie: nieznany, dep. Margui-Wandala (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Teleki (Kamerun), zagroda, 1977 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

477. MŻo/A/3911
grupa etniczna: Dogon (Mali)

PASEK DAMSKI

datowanie: lata 80. XX w.
w y m i a r y :   dł. 109 cm
tworzywo: sznurek, korale
wykonanie: nieznany, reg. Sanga (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Sanga, targ, 1991 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott
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478. MŻo/A/3912
grupa etniczna: Kirdi-Daba? (Kamerun)

PASEK DZIEWCZĘCY
cash sex (eng)

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 39,5 cm, element metalowy: wys. 13 cm, szer. 10 cm, gł. 0,6 cm
tworzywo: żelazo, sznurek, skóra, kłódka
wykonanie: nieznany, reg. Nord (Kamerun) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Garoua (Kamerun), artisana, 2005 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

479. MŻo/A/3913
grupa etniczna: Burkinabe 

RÓŻANIEC MUZUŁMAŃSKI
subha [ةحبس], tasbih [حيبست] (ara)

datowanie: lata 80. XX w.
w y m i a r y :   obwód 56,5 cm
tworzywo: tworzywo, metal, włókno
wykonanie: nieznany 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouaga (Burkina Faso), 1991 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

480. MŻo/A/3914
grupa etniczna: Tuareg (Algieria) 

ŁYŻKA

datowanie: lata 70. XX w.
w y m i a r y :   dł. 20 cm, szer. 3 cm, gł. 1,8 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany 
pozyskał:    Jacek Łapott, znaleziona na opuszczonym obozowisku tuareskim (Algieria), 1977 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

481. MŻo/A/3915
grupa etniczna: Senufo (Wybrzeże Kości Słoniowej) 

GRZECHOTKA

datowanie: ok. 2000 r.
w y m i a r y :   wys. 33,5 cm, śr. 17 cm
tworzywo: kalebasa, koraliki, sznurek
wykonanie: nieznany, ok. Korhogo (Wybrzeże Kości Słoniowej) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Korhogo, artisana, 2001 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott
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482. MŻo/A/3916
grupa etniczna: Dogon (Mali) 

NÓŻ DO PROSA

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 9,8 cm, wys. 4 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal, Faezy Bandiagary (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Yougo-Na (Mali), zagroda, 1977 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

483. MŻo/A/3917
grupa etniczna: Burkinabe 

CZAPKA MĘSKA

datowanie: 1991 r.
w y m i a r y :   wys. 14 cm, śr. 8,5 cm
tworzywo: tkanina tradycyjna
wykonanie: krawiec, ok. Ouagadougou (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou, artisana, 1991 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

484. MŻo/A/3918
grupa etniczna, użytkownik: Burkinabe, turyści

CZAPKA MĘSKA

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   wys. 10 cm, śr. 28 cm
tworzywo: tkanina
wykonanie: krawiec, ok. Ouagadougou (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouaga, sklep z odzieżą, I dekada XXI w. 
dar: Anna i Jacek Łapott

485. MŻo/A/3919
grupa etniczna: nieznane (Benin/Togo?) 

KAPELUSZ

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   wys. 12 cm, śr. 39 cm
tworzywo: włókna roślinne, skóra
wykonanie: rzemieślnik 
pozyskał:    Jacek Łapott, Benin/Togo?, zakup przy kościele, pocz. XXI w. 
dar: Anna i Jacek Łapott



143

486. MŻo/A/3920
grupa etniczna: Somba (Benin) 

KAPELUSZ

datowanie: lata 80. XX w.
w y m i a r y :   wys. 13,5 cm, śr. 44 cm
tworzywo: włókna roślinne, skóra
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), zagroda, 1987 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

487. MŻo/A/3921/a-d
grupa etniczna: Oromo/Amhara (Etiopia) 

PATYCZKI DO CZYSZCZENIA ZĘBÓW

datowanie: 2018 r.
w y m i a r y :   a/ dł. 22,5 cm, śr. 1 cm; b/ dł. 17,5 cm, śr. 1 cm 

c/ dł. 20,2 cm, śr. 0,9 cm; d/ dł. 18,5 cm, śr. 0,9 cm
tworzywo: drewno, włókno
wykonanie: nieznany 
pozyskał:    Jacek Łapott, Etiopia, 2018 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

488. MŻo/MPA/92
grupa etniczna: Somba (Benin) 

BRYŁA WOSKU

datowanie: koniec lat 80. XX w.
w y m i a r y :   wys. 6,5 cm, śr. 9 cm
tworzywo: wosk
wykonanie: nieznany, Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Takpanta (Benin), 1990 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

489. MŻo/A/3922
grupa etniczna: Burkinabe 

RÓŻANIEC MUZUŁMAŃSKI
subha [ةحبس], tasbih [حيبست] (ara)

datowanie: 1990 r.
w y m i a r y :   obwód 38 cm, śr. 1 cm
tworzywo: drewno, sznurek
wykonanie: nieznany, Afryka Zachodnia 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), 1990 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott
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490. MŻo/A/3923
grupa etniczna: Burkinabe 

RÓŻANIEC MUZUŁMAŃSKI
subha [ةحبس], tasbih [حيبست] (ara)

datowanie: 1990 r.
w y m i a r y :   obwód 40 cm, śr. 0,7 cm
tworzywo: drewno, sznurek
wykonanie: nieznany, Afryka Zachodnia 
pozyskał:    Jacek Łapott, Ouagadougou (Burkina Faso), 1990 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

491. MŻo/A/3924
grupa etniczna: nieznana (Sudan Południowy) 

OZDOBA, zapinka

datowanie: XX/XXI w.
w y m i a r y :   dł. 13,2 cm, szer. 8 cm, gł. 1,4 cm
tworzywo: metal (biały)
wykonanie: jubiler (Sudan Południowy) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kadugla (Sudan Południowy), targ, 2007 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

492. MŻo/A/3925
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso) 

OZDOBA

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 6 cm, szer. 6 cm, gł. 1,3 cm
tworzywo: mosiądz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Gaoua (Burkina Faso), 1987 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott

493. MŻo/A/3926
grupa etniczna: Dogon (Mali) 

DZWONECZEK, fetysz?

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 5,5 cm, szer. 3,1 cm, gł. 2 cm
tworzywo: brąz?
wykonanie: odlewnik, Falezy Bandiagary (Mali) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kani-Bomzon (Mali), zagroda, 1990 r. 
dar: Anna i Jacek Łapott
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494. MŻo/A/3927
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso) 

OZDOBA, kameleon

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 2,9 cm, szer. 3,7 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: metal (brąz?)
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Gaoua (Burkina Faso), 1987 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

495. MŻo/A/3928
grupa etniczna: Lobi (Burkina Faso) 

OZDOBA, odważnik złota

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 2,3 cm, szer. 2 cm, gł. 0,2 cm
tworzywo: mosiądz
wykonanie: odlewnik (Burkina Faso) 
pozyskał:    Jacek Łapott, ok. Gaoua (Burkina Faso), 1990 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

496. MŻo/A/3929
grupa etniczna: Somba (Benin) 

OZDOBA, pierścień lub wisiorek

datowanie: lata 90 XX w.
w y m i a r y :   śr. 3 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal. Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Boukombe (Benin), targ, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

497. MŻo/A/3930
grupa etniczna: Somba (Benin) 

OZDOBA, pierścień lub wisiorek

datowanie: lata 90 XX w.
w y m i a r y :   śr. 3 cm, gł. 0,3 cm
tworzywo: żelazo
wykonanie: kowal. Masyw Atakora (Benin) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Boukombe (Benin), targ, 1996 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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498. MŻo/A/3931
grupa etniczna: Shenabla (Sudan) 

OZDOBA do włosów

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   dł. 3,5 cm, śr. 1,8 cm, gł. 0,7 cm
tworzywo: biały metal, agat
wykonanie: jubiler 
pozyskał:    Jacek Łapott, Chartum (Sudan), targ, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

499. MŻo/A/3932
grupa etniczna: nieznane (Sudan Południowy) 

PIERŚCIEŃ 

datowanie: I dekada XXI w.
w y m i a r y :   śr. 2 cm, gł. 1,2 cm
tworzywo: koraliki
wykonanie: nieznany (Sudan Południowy) 
pozyskał:    Jacek Łapott, Kadugla (Sudan Południowy), targ, 2007 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

500. MŻo/A/3933
grupa etniczna: Berberowie (Algieria) 

DYWAN 

datowanie: II poł XX w.
w y m i a r y :   dł. 147 cm, szer. 64 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany, El Goléa (Algieria) 
pozyskał:    Jacek Łapott, El Goléa, targ, 1991 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

501. MŻo/A/3934
grupa etniczna: Ganda/Baganda (Uganda) 

STOŁEK 

datowanie: II poł XX w.
w y m i a r y :   wys. 31,5 cm, śr. 34 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, reg. Central Uganda 
pozyskał:    Piotr Boruszkowski, Gaukanga (Uganda), zagroda, 2014 r.
dar: Piotr Boruszkowski

502. MŻo/A/3935
grupa etniczna: nieznana grupa z Afryki Środkowej 

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 154,0 cm, śr. 1,3 cm; grot 24,5 cm, szer. 1,4 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: kowal, Afryka Środkowa 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska) 
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503. MŻo/A/3936
grupa etniczna: nieznana grupa z Afryki Środkowej 

GROT WŁÓCZNI 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 40,0 cm, szer. 8 cm, gł. 1,7 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: kowal, Afryka Środkowa 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

504. MŻo/A/3937
grupa etniczna: Konjo/Bakonjo (Uganda) 

SZTYLET 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całk. 29,0 cm, dł. ostrza 18 cm, szer. 3,1 cm, śr. rękojeści 2,5 cm
tworzywo: metal, drewno
wykonanie: nieznany (Uganda) 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

505. MŻo/A/3938
grupa etniczna: nieznana grupa z Afryki Środkowej 

STRZAŁA do łuku 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 50,2 cm, śr. 0,4 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: nieznany, Afryka Środkowa 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

506. MŻo/A/3939
grupa etniczna: nieznana grupa z Afryki Środkowej 

STRZAŁA do łuku 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 48,0 cm, śr. 0,5 cm
tworzywo: drewno, metal
wykonanie: nieznany, Afryka Środkowa 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

507. MŻo/A/3940
grupa etniczna: nieznana grupa z Afryki Środkowej 

STRZAŁA do łuku 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 71,5 cm, śr. 0,8 cm
tworzywo: drewno, metal, pióra
wykonanie: rzemieślnik, Afryka Środkowa 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)
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Australia i Oceania

508. MŻo/Au/100
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

WŁÓCZNIA 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. całkowita 128 cm, śr. drzewca 1,2 cm; grot dł. 8 cm szer. 5 cm, gł. 1,5 cm
tworzywo: drewno, obsydian
wykonanie: rzemieślnik, Melanezja 
kolekcjoner:    nieznany
dar: Jerzy Skrabania

509. MŻo/Au/101
grupa etniczna: Aborygeni (Australia) 

BUMERANG 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   rozpiętość 64 cm, szer. 5 cm, gł. 1,3 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, New South Wales? (Australia) 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska) 

510. MŻo/Au/102
grupa etniczna: Aborygeni (Australia) 

BUMERANG 

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   rozpiętość 57 cm, szer. 4,4 cm, gł. 1 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, New South Wales? (Australia) 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

511. MŻo/Au/103
grupa etniczna: Aborygeni (Australia) 

MIOTACZ OSZCZEPÓW
woomera (xdk)

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 88 cm, szer. 6,3 cm, gł. 1,7 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: rzemieślnik, Ziemia Arnhema?, Northern Territory (Australia) 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)
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512. MŻo/Au/104
grupa etniczna: nieznana, Oceania 

PAŁKA

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 56 cm, śr. 6,8 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: rzemieślnik, Oceania 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

513. MŻo/Au/105
grupa etniczna: nieznana, Oceania 

PAŁKA

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 68 cm, śr. 3,2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: rzemieślnik, Oceania 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

514. MŻo/Au/106
grupa etniczna: nieznana, wyspy Trobrianda? (Nowa Gwinea) 

NÓŻ

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 28 cm, szer. 4,7 cm, gł. 4,3 cm
tworzywo: drewno, obsydian
wykonanie: nieznany, wyspy Trobrianda (Nowa Gwinea) 
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

515. MŻo/Au/107
grupa etniczna: Aborygeni (Australia) 

INSTRUMENT MUZYCZNY
didgeridoo

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   dł. 122 cm, śr. 7,5 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2017 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

516. MŻo/Au/108
grupa etniczna: Aborygeni (Australia) 

RZEŹBA jaszczurka?

datowanie: pocz. XXI w.
w y m i a r y :   dł. 53 cm, śr. 4,2 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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517. MŻo/Au/109/a-b
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

STRZAŁA do łuku

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 138,5 cm, śr. 0,8 cm
tworzywo: trzcina
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

518. MŻo/Au/110/a-b
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

STRZAŁA do łuku

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 130 cm, śr. 0,8 cm
tworzywo: trzcina
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

519. MŻo/Au/111/a-b
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

STRZAŁA do łuku

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 136,5 cm, śr. 0,9 cm
tworzywo: trzcina, drewno
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott

520. MŻo/Au/112/a-b
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

STRZAŁA do łuku

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 138 cm, śr. 0,8 cm
tworzywo: trzcina
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
dar: Anna i Jacek Łapott
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521. MŻo/Au/113
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

OŚCIEŃ

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 199,5 cm, grot trójdzielny: 55,0 cm, śr. 2,0 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz

522. MŻo/Au/114
grupa etniczna: Melanezyjczycy 

OŚCIEŃ

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 231 cm, grot trójdzielny: 39 cm, śr. 1,9 cm
tworzywo: drewno
wykonanie: nieznany, Archipelag Bismarcka? (Nowa Gwinea)
pozyskał:    Jacek Łapott, Ziemie Odzyskane, lata. 60 XX w.
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz

Azja

523. MŻo/Az/610
grupa etniczna: Buriaci (Rosja) 

MANTRA naddrzwiowa

datowanie: 2019 r.
w y m i a r y :   dł. 20,7 cm, szer. 7 cm
tworzywo: zafoliowany papier
wykonanie: rzemieślnik, Briacja/ Mongolia?
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Veronika Belaeva-Saczuk, Burchan Bałe (Rosja) kiosk w dacanie, 

lipiec 2019 r. 
dar: Lucjan Buchalik, Veronika Belaeva-Saczuk

524. MŻo/Az/611
grupa etniczna: Buriaci (Rosja) 

DESKA DO KROJENIA ziół

datowanie: pocz. XX w.
w y m i a r y :   dł. 31 cm, szer. 20,5 cm, wys. 8 cm
tworzywo: drewno, żelazo
wykonanie: rzemieślnik, dol. Barguzińska (Rosja)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Marietta Kalinowska-Bujak, Veronika Belaeva-Saczuk, Ułan-Ude 

(Rosja), lipiec 2019 r. 
dar: Dołgar Poskhodijeva
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525. MŻo/Az/612
grupa etniczna: Buriaci (Rosja) 

SZARFA MODLITEWNA
chadak (bua)

datowanie: pocz. XX w.
w y m i a r y :   dł. 170 cm, szer. 48 cm
tworzywo: tkanina fabryczna
wykonanie: produkt fabryczny, Buriacja (Rosja) lub Mongolia
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Marietta Kalinowska-Bujak, Veronika Belaeva-Saczuk, Iwołgińsk 

(Rosja) kiosk w dacanie Sogczen, sierpień 2019 r. 
dar: Lucjan Buchalik, Marietta Kalinowska-Bujak, Veronika Belaeva-Saczuk

526. MŻo/Az/613
grupa etniczna: Buriaci (Rosja) 

DYPLOM

datowanie: lipiec 2019 r.
w y m i a r y :   zwinięty śr. 5 cm, dł. 48 cm; wys. 92 cm. szer. 40-48 cm
tworzywo: papier, drewno
a u t o r k a :  Ariuna Szadamar, Ułan Ude (Rosja)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Marietta Kalinowska-Bujak, Veronika Belaeva-Saczuk, Iwołgińsk 

(Rosja), sierpień 2019 r. 
dar: Ariuna Szadamar

527. MŻo/Az/614
grupa etniczna: Jakuci (Rosja) 

OKULARY PRZECIWŚNIEŻNE
characzykyta (sah)

datowanie: lata 2018–19
w y m i a r y :   dł. 136 cm, szer. 5 cm, grubość/wys. 0,3 cm
tworzywo: skóra tworzywo sztuczne, miedź
wykonanie: rzemieślnik, Jakuck (Rosja)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Jakuck, listopad 2019 r. 
dar: Lena Borisovna Stepanova, Ekaterina Nazarovna Romanova (Jakuck)

528. MŻo/Az/615
grupa etniczna: Jakuci (Rosja) 

KAMIZELKA damska

datowanie: lata 90. XX w.
w y m i a r y :   wys. 74 cm, szer. 39/76 cm
tworzywo: tkanina fabryczna, guziki
wykonanie: krawiec, Jakuck (Rosja)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Jakuck, czerwiec 2018 r. 
dar: Lucjan Buchalik
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529. MŻo/Az/616
grupa etniczna: Uiltowie (Rosja) 

GRZECHOTKA
yodopu (oaa)

datowanie: II dekada XXI w.
w y m i a r y :   dł. 12 cm, gł. 1,4 cm, szer. 2,8 cm
tworzywo: skóra ryby, kręgi rybne, drewno
wykonanie: nieznany, Wal (Rosja)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Jakuck (Rosja), listopad 2019 r. 
dar: Ludmila I. Missonova (Moskwa)

530. MŻo/Az/617/a-h
grupa etniczna: nieznana (Chiny?) 

SEKRETARZYK

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   wys. 32,5 cm, szer. 30,0 cm, gł. 15,0 cm
tworzywo: drewno, laka
wykonanie: rzemieślnik (Chiny?)
pozyskał:    Lucjan Buchalik, Jakuck (Rosja), listopad 2019 r. 
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska) 

531. MŻo/Az/618
grupa etniczna: nieznana (Chiny?) 

FIGURA smok

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   dł. 47,0 cm, wys. 19,0 cm, szer. 22,0 cm
tworzywo: ceramika
wykonanie: rzemieślnik (Chiny?)
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

532. MŻo/Az/619
grupa etniczna: nieznana (Chiny/Japonia?) 

ŁYŻKA

datowanie: XIX/XX w.
w y m i a r y :   wys. 4,6 cm, szer. 4,2 cm, dł. 10,9 cm
tworzywo: porcelana?
wykonanie: rzemieślnik (Chiny/Japonia?)
kolekcjoner:    Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)

533. MŻo/Az/620
grupa etniczna: Tybetańczycy/Nepalczycy? (Chiny/Nepal?) 

DYWAN 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 180 cm, szer. 135 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Poznań (Polska), targi antyków, ok. 2017 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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534. MŻo/Az/621
grupa etniczna: Tybetańczycy? (Chiny?) 

DYWAN 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 48 cm, szer. 50 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Poznań (Polska), targi antyków, ok. 2015 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

535. MŻo/Az/622
grupa etniczna: Tybetańczycy? (Chiny?) 

WOTUM 

datowanie: poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 16 cm, szer. 11 cm, gł. 2,5 cm
tworzywo: drewno, biały metal
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Poznań (Polska), targi antyków, 2017 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

536. MŻo/Az/623
grupa etniczna: Nepalczycy 

FAJKA WODNA 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 43 cm, śr. podstawy 10,7 cm
tworzywo: drewno, ceramika, orzech kokosa
wykonanie: nieznany (Nepal)
pozyskał:    Jacek Łapott, wioska garncarzy Thimi (Nepal), 1978 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

537. MŻo/Az/624
grupa etniczna: Nepalczycy 

FIGURKA WOTYWNA, bóstwo Bhairab 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 6,3 cm, szer. 5,4 cm, gł. 3,4 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Nepal)
pozyskał:    Jacek Łapott, Kathmandu (Nepal), 1978 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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538. MŻo/Az/625
grupa etniczna: Nepalczycy 

NACZYNIE na wodę 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 28 cm, szer. 4,5 cm, gł. 21,5 cm, śr. podstawy 10,5 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Nepal)
pozyskał:    Jacek Łapott, wioska garncarzy Thimi (Nepal), 1978 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

539. MŻo/Az/626
grupa etniczna: Nepalczycy 

LAMPKA do domu 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   wys. 25,5 cm, szer. 16,5 cm, gł. 12,5 cm, śr. podstawy 10 cm
tworzywo: glina wypalana
wykonanie: nieznany (Nepal)
pozyskał:    Jacek Łapott, wioska garncarzy Thimi (Nepal), 1978 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

540. MŻo/Az/627
grupa etniczna: Hindusi (Indie) 

PEJCZ do samobiczowania 

datowanie: II poł. XX w.
w y m i a r y :   dł. 188 cm, śr. rękojeści 4 cm
tworzywo: drewno, skóra, metalowe ćwieki
wykonanie: nieznany, stan West Bengal (Indie)
pozyskał:    Jacek Łapott, Kalkuta (Indie), 1981 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

541. MŻo/Az/628
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN MODLITEWNY 

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 124 cm, szer. 79,5 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2020 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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542. MŻo/Az/629
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN 

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 112 cm, szer. 69 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

543. MŻo/Az/630
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN 

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 118 cm, szer. 69 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

544. MŻo/Az/631
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN 

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 102,5 cm, szer. 63 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2019 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

545. MŻo/Az/632
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN 

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 142 cm, szer. 83,5 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2020 r.
dar: Anna i Jacek Łapott
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546. MŻo/Az/633
grupa etniczna: nieznana 

DYWAN MODLITEWNY

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   dł. 64 cm, szer. 42,5 cm
tworzywo: wełna
wykonanie: nieznany
pozyskał:    Jacek Łapott, Szczecin (Polska), targi antyków, 2020 r.
dar: Anna i Jacek Łapott

547. MŻo/Az/634/a-b
grupa etniczna: nieznana 

STYLET

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   a/ dł. 39,0 cm, szer. ostrza 3,0 cm, gł. rękojeści 1,4 cm; 

b/ dł. 28,3 cm, szer. 3,4 cm, gł. 1,4 cm
tworzywo: metal, heban, kość słoniowa?
wykonanie: nieznany, Azja pd-zach lub Afryka pn
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska) 

548. MŻo/Az/635/a-b
grupa etniczna: nieznana 

STYLET

datowanie: XX w.
w y m i a r y :   a/ dł. 51,0 cm, szer. ostrze inkrustowane 2,9 cm, gł. rękojeści 2 cm; 

b/ pochwa zdobiona ornamentami geometrycznymi: dł. 37 cm,  
szer. 3,6 cm, gł. 1,7 cm

tworzywo: metal, drewno
wykonanie: nieznany, Azja pd-zach lub Afryka pn
kolekcjoner:   Aleksander Szczęścikiewicz, Lwów/Bytom (Polska)
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