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Co by było, gdybyśmy dostali 
pięć przedmiotów i wiadomość, 
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będą bliskie rzeczywistości?

Ile kombinacji, ile różnych 
obrazów i przedstawień można 
zbudować na bazie tak okrojonych 
danych na temat drugiego 
człowieka?
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POCHODZENIE  Ameryka Południowa 
DATA  Ok. 1050 rok 
WYKONAWCA  Adowie 
MATERIAŁ  Tkaniny, glina, patyki 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Adrianna Czajka 

TRADYCYJNE LALKI ADÓW 

Kultura Adów jest bogata w osiągnięcia, zarówno odkrycia 
astronomiczne, jak i wynalazki usprawniające rolnictwo 
i transport. Elementem wyróżniającym ją spośród kultur 
rozwijających się w tym samym okresie jest wyznawana religia 
i sposób, w jaki płynnie związała się ona z życiem codziennym – 
stała się głównym elementem kreującym hierarchię panującą 
w społeczeństwie. Najwyższym kultem jest tutaj kult Matki Ziemi, 
pozbawiony jest jednak różnego rodzaju świąt, obrzędów czy 
modłów. Nie ma żadnych oficjalnych kapłanek czy kapłanów, 
lecz jeśli się zagłębić w relacje panujące w społeczeństwie, można 
dostrzec, że każda kobieta jest poniekąd przedstawicielką „bogini”. 
Również sposób, w jaki traktują je mężczyźni, jak stawiają na 
piedestale, można określić jako pewien sposób oddawania czci. 
Elementem rzucającym się w oczy jest kobiecy strój, tak różny 
od tego, w którym można zobaczyć mężczyzn. Kolorowe szaty, 
ozdobna biżuteria czy mnóstwo tatuaży są typowe dla kobiet, 
niezależnie od wieku czy stanu społecznego. Kobiety otaczane 
są niezwykłym szacunkiem ze względu na wkład w proces 
przedłużania rodu. Kolorowe stroje nawiązują do postaci Matki 
Natury czy Matki Ziemi, podkreślają szacunek do „bogini” i chęć 
przyjęcia roli głowy rodziny i opiekunki domowego ogniska. 
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POCHODZENIE  Francja 
DATA  Rewolucja francuska 
WYKONAWCA  Członek Różanego Krzyża, wolnomularz, 
alchemik 
MATERIAŁ  Papier 
STAN ZACHOWANIA  Dobry, ale widoczne liczne ślady 
użytkowania 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Agnieszka Słupek

NOTES ALCHEMIKA 

Notes został odnaleziony w małej izbie pod ziemią, nieopodal 
zburzonej Bastylii. Po przeszukaniu tego miejsca, okazało się, 
że było to mieszkanie alchemika, członka jednej z największych 
organizacji masońskich we Francji – Wielkiego Wschodu. 
Powiązania z wolnomularstwem i alchemią świadczą 
o przynależności tej osoby do Różokrzyżowców. Grupa ta była 
silnie wspierana przez ówczesnego księcia Filipa Égalité. Sam 
alchemik utrzymywał z nim kontakt poprzez listy odnalezione 
w izbie, w których opisywał swoje odkrycia. 

Alchemika interesowały głównie metale, im poświęcił odnaleziony 
notes. Na to, co znajduje się w zeszycie, miały wpływ ówczesne 
wydarzenia. Rewolucja francuska, do której wywołania przyznała 
się później masoneria, przyniosła niespodziewany rozlew krwi. 
Przerażony alchemik postanowił ostrzec następne pokolenia przed 
tym, co może nastąpić w świecie przepełnionym śmiercią i żądzą 
pieniędzy, w którym to niewinni zawsze cierpią. Nie wiadomo, 
skąd taka precyzja w jego ostrzeżeniach. Każdemu metalowi 
opisanemu w notesie towarzyszy inne zjawisko niosące cierpienie 
i śmierć. Te wszystkie wydarzenia są aktualne w dzisiejszych 
czasach. I tak miedź to chora żądza władzy, brąz to chęć bycia 
doskonałym, ołów jest symbolem wojny, tytan – próba stworzenia 
nadczłowieka, a żelazo to uciskanie najsłabszych. 
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POCHODZENIE  Grotte de Pair-non-Pair, Francja
DATA  Koniec XX wieku 
WYKONAWCA  Plemię Des Oiseaux 
MATERIAŁ  Jeans, fragmenty plastiku 
STAN ZACHOWANIA  Aktualny do dziś
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Agnieszka Zaręba 

DES OISEAUX 

Maski wykonywane do roku 2000 przez dziko żyjące plemię 
Des Oiseaux (nazwa oznacza plemię ptaków i wiąże się 
z występowaniem rzadkich gatunków ptaków na terenie, gdzie 
plemię zostało odkryte). Grupa ta zamieszkiwała Grotte de 
Pair-non-Pair na północy Francji i liczyła jedynie dwudziestu 
przedstawicieli. Nie wiadomo, od jak dawna pozostawała ona 
odcięta od cywilizacji. Plemię zostało odkryte w 1992 roku 
przez przypadkowego reportera. Odkrycie okazało się sensacją 
w mediach, sprowadziło na miejsce wielu badaczy, stało się też 
lokalną atrakcją turystyczną. Wydarzenia te zakłóciły naturalny 
porządek życia plemienia. Na ten okres datuje się powstanie 
pierwszych masek z jeansu. Według antropologów plemię, aby 
odstraszyć intruzów, postanowiło się do nich upodobnić, w ten 
sposób zmniejszając zainteresowanie swoją innością. Zaczęli 
więc okradać turystów z odzieży i innych drobnych przedmiotów, 
z których następnie wytwarzali maski, na podobieństwo 
nękającego ich społeczeństwa. 





19

POCHODZENIE  Afryka Środkowa 
DATA  Początek XX wieku 
WYKONAWCA  Szaman, ludność plemienia Dakauhai 
MATERIAŁ  Ceramika 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Alicja Podobińska 

UZAZI

Kura to bogini nowego życia i płodności, jej moc sprzyjała 
w szczególności kobietom w ciąży, dzięki niej rodziły zdrowe 
dzieci, oraz młodym parom, które oczekiwały potomstwa. 
Naczynia wydobyte z afrykańskich ziem należały również do 
plemienia Dakauhai, można je podzielić na dwa rodzaje: zwykłe, 
poszkliwione naturalnym barwnikiem w odcieniach ziemi 
i zieleni, i wykończone – błękitne do połowy, wnętrza, dzioby 
i grzebienie pozłacane. Naczynia prawdopodobnie miały przynosić 
płodność zarówno ludziom, jak i ich zwierzętom. Te obficiej 
zdobione szaman przekazywał nowożeńcom w dniu zaślubin, 
miały obdarzać małżeństwo dobrą energią. Złoty – symbolizował 
bogactwo i urodzaj, niebieski – spokój i harmonie, kształt kury – 
płodność. Kury były zanurzone w błękicie do połowy, co miało 
oznaczać, że człowiek jest częścią natury, jest z nią połączony. 
Z naczyń mogli korzystać tylko ich właściciele, w innym wypadku 
ich moc była słabsza. Pozostałe naczynia były przeznaczone do 
celebrowania dnia płodności. Święto to odbywało się co miesiąc, 
w noc, podczas której na niebie było widać księżyc w całej 
okazałości. Cała wioska gromadziła się, a uczta, tańce i śpiewy nie 
ustawały, dopóki księżyc nie zniknął z nieba. W misach podawano 
strawę, do wazonów wkładano kwiaty, a do kubków nalewano 
trunki. Kiedy młodemu mężczyźnie spodobała się kobieta, musiał 
wziąć kwiat z wazonu i podarować go wybrance, dopiero wtedy 
mogli razem zatańczyć.
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POCHODZENIE  Wyspy greckie 
DATA  Czasy współczesne 
WYKONAWCA  Kobiety kultury zachodniej 
MATERIAŁ  Minerały, kamienie, sznurek, muszla, metal, masa 
wulkaniczna, glina
STAN ZACHOWANIA  Idealny 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Anna Rajzer 

BIŻUTERIA

Cyfra 7 symbolizuje związek czasu i przestrzeni, w wielu 
mitologiach i religiach wyraża całość i dopełnienie. Cyfra ta była 
inspiracją dla siedmiu kobiet obchodzących rytuał darowania na 
jednej z greckich wysp. Kultura darów polega na przekazywaniu 
dóbr o pewnej wartości, by w ten sposób kształtować dobrobyt 
danej społeczności. Przykładem takiego zjawiska jest rytuał 
Kula, badany przez Bronisława Malinowskiego w XX wieku 
i funkcjonujący w obrębie archipelagu Wysp Trobriandzkich. 
Kobiety z wysp greckich inspirują się tym obrzędem. Jedną 
z owych siedmiu kobiet była moja babcia. Opowiedziała mi 
o tym. Siedem kobiet kultury zachodniej stworzyło własną 
społeczność. Spotykają się co roku i przez miesiąc mieszkają 
na wyspie, zostawiając swoje codzienne życie i problemy. 
Czytają, eksperymentują kulinarnie, pływają w morzu, ale 
przede wszystkim tworzą biżuterię. Jest to zajęcie, które je łączy. 
Wykorzystując sznurki, minerały, muszle oraz to, co znajdą na 
wyspie, wyrabiają naszyjniki i bransoletki, którymi następnie się 
wymieniają, obdarowują. Robią to od dawna, przekazując swój 
rytuał z pokolenia na pokolenie. Co rok wybierają nowego „wodza”, 
który prowadzi spotkanie. Wymiana następuje w nocy, podczas 
pełni. Każda kobieta jest odpowiedzialna za przygotowanie innego 
elementu obrzędu: kadzidła, ogniska, greckich przysmaków i wina. 
Kiedy wszystko jest gotowe, rozpoczyna się długo wyczekiwana 
wymiana darów. Rytuał Kula, którym się inspirują, polegał na 
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okrężnej wymianie przedmiotów o symboliczno-obrzędowym 
znaczeniu. W rytuale używano biżuterii noszącej nazwę vaygu, 
brali w nim udział wybrani mężczyźni. Wymiana ma określone 
reguły. 

1. Vaygu muszą być jednakowej wartości. Należy się zrewanżować 
przedmiotem o porównywalnej wartości, w Kula nie ma więc 
targowania się. 

2. Jeśli nie posiada się przedmiotu o podobnej wartości, można 
dać rzecz mniej cenną jako basi, czyli dar zastępczy. W przyszłości 
należy danemu partnerowi dostarczyć dar, który wyrówna 
powstałą dysproporcję. 

3. Najcenniejsze vaygu należy podarować wodzowi. 

4. Przedmiot powinien być szybko oddany kolejnej osobie, nie 
należy rzeczy przetrzymywać. 

5. „Raz w Kula, zawsze w Kula”. Dotyczy to zarówno ludzi, jak 
i przedmiotów. Partnerami zostaje się na całe życie, to więź, której 
nie można zerwać. 
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POCHODZENIE  Europa Wschodnia 
DATA  Lata 60. XX wieku 
WYKONAWCA  Grupa kobiet 
MATERIAŁ  Fragmenty tkanin 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Anna Wydymus 

LALKI OCHRONNE 

Lalki zostały znalezione na rubieżach Europy Wschodniej. Istnieją 
zapiski świadczące o tym, że pełniły one funkcję ochronną. Były 
częścią tradycji polegającej na robieniu lalki dla dziecka, które 
ma się narodzić. Podstawę lalki wykonywała kobieta oczekująca 
dziecka, kolejny etap jej powstawania wymagał zaangażowania 
wszystkich kobiet z danej grupy. Oddawały one przyszłej 
matce kawałki materiału, którymi lalka następnie była owijana. 
Wierzono, że przekazane fragmenty wzmocnią jej magiczną moc 
oraz skupią w niej mądrość i opiekę wszystkich kobiet. Podobnych 
lalek pojawiało się w ciągu wieków wiele, miały one różne formy 
i funkcje: mogły chronić przed złymi duchami i nieszczęściami, 
zapewniać dobrobyt i pomyślność, czy pomagać w spełnianiu 
marzeń. 
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POCHODZENIE  Dżungla Amazońska 
DATA  3000 rok p.n.e 
WYKONAWCA  Plemię Etników 
MATERIAŁ  Ceramika 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Dominika Bogdan 

BOGINIE TRZECH DOMEN 

3000 lat p.n.e. dżunglę amazońską zamieszkiwało plemię Etników. 
Składało się ono głównie z kobiet, które czciły boginie trzech 
domen: wody i rybołówstwa – bogini Jemaja; ziemi i rolnictwa – 
Gaja; Neit natomiast była opiekunką domostwa. Kolory 
medalionów na szyjach bóstw odpowiadały danej domenie. Każda 
dziewczyna wkraczającą w dorosłość, wiedząc już, w czym najlepiej 
się czuje, wybierała swoją patronkę. Dana bogini miała nastolatce 
sprzyjać i mieć ją w opiece. Po wyborze na ciele świętości pojawiał 
się etniczny wzór. Po ceremonii każda dziewczyna miała za zadanie 
odprawić rytualny taniec wokół wszystkich bogiń. Zadaniem 
pięciu najstarszych kobiet w plemieniu było doplatanie do dredów 
jednego nowo pojawiającego się włosa na głowie każdej z bogiń, 
który wyrastał przy narodzinach dziewczynki w wiosce. Bóstwa 
miały zbudowaną specjalnie dla nich ziemiankę, która pełniła 
funkcję świątyni i miejsca obrzędów. Wstęp do niej miały tylko 
i wyłącznie kobiety z osady. Mieszkanki w razie potrzeby składały 
ofiary z mchu, orchidei i paproci. Plemię Etników, w związku 
z niewielką liczbą mężczyzn, zostało splądrowane, porwane 
przez wojowników z innych osad kobiety zostały zmuszone do 
zapomnienia o boginiach trzech domen i wierzenia w inne bóstwa. 
Lud Etników nie specjalizował się w walce, ich rolą było szerzenie 
pokoju. 
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POCHODZENIE  Dzisiejsze tereny Islandii 
DATA  Między XV a XVII wiekiem 
WYKONAWCA  Kobiety zamieszkujące wioskę 
MATERIAŁ  W oryginale: papier, elementy biżuterii, farby 
z naturalnych barwników, zioła 
STAN ZACHOWANIA  Oryginał: liczne przebarwienia 
i zniszczenia fragmentów, kopia – stan idealny 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Dominika Malec 

ZESTAW WRÓŻBITKI

Odnalezione przeze mnie przedmioty to karty oraz elementy 
czegoś, co można nazwać ołtarzykiem. Kart jest trzynaście, 
podejrzewam, że są one pierwowzorem kart tarota, tyle że 
w okrojonej wersji. Karty są proste, mają jednak niesamowite 
zdobienia. Niestety stan zachowania oryginału był bardzo 
zły. Karty zostały przeze mnie zeskanowane, wyretuszowane 
i wydrukowane na twardszym papierze. Oprócz nich znalazłam 
też komplet trzynastu ziół. Zapakowałam je do woreczków 
strunowych, aby móc je udostępnić. Zioła te znajdują 
zastosowanie w magii oraz ziołolecznictwie. Co więcej, znów 
pojawia się tutaj liczba 13, która mogła mieć w tym przypadku 
znaczenie. Przy każdym z ziół można znaleźć krótki opis ich 
zastosowania – prawdopodobnie wzmacniały one działanie kart 
i pomagały w procesie wróżenia. Korzystając z odnalezionych 
przedmiotów, udało się zrekonstruować przykładowy ołtarzyk, 
jakim mogły posługiwać się ówczesne czarownice. Zioła 
powieszone były na ścianie, na pierwowzorze lampek (świetlikach 
zamkniętych w małych „żarówkach”). Karty leżały na stole. 
Osoba przychodząca do wróżki mogła zadać tylko jedno pytanie. 
W zależności od tego, jakiej sfery ono dotyczyło, wróżbitka 
tworzyła najodpowiedniejszą mieszankę z powieszonych ziół, 
którymi okadzała pomieszczenie, po czym przystępowała 
do wróżenia. Z badań, jakie zostały przeprowadzone, oraz 
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tajemniczych zapisków znalezionych w późniejszym czasie przez 
archeologów badających moje znalezisko, wywnioskowano, że 
wszystkie kobiety w tym plemieniu zajmowały się magią. Samo 
plemię powstało na początku XV wieku, zajmowało tereny całej 
dzisiejszej Islandii, w dużej mierze pokryte lodem, z czynnymi 
do dziś wulkanami. Dziewczynki z plemienia od małego były 
przygotowywane do magii – uczono je wykorzystywania ziół, 
wróżenia, być może nawet rzucania klątw i zaklęć ochronnych. 
Co ciekawe, plemię to istniało w okresie, w którym w całej 
Europie kobiety oskarżane były o czary i palone na stosie. 
Najprawdopodobniej było to jedyne miejsce, w którym takie 
praktyki nie miały miejsca, a osoby o zdolnościach magicznych 
chroniono. Niestety w XVII wieku doszło do erupcji jednego 
z wulkanów – nie odnotowano późniejszych wzmianek 
o magicznych zdolnościach plemienia. 
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POCHODZENIE  Isla de los Inocentes, Meksyk, Ocean Spokojny 
Północny
DATA  Około XV wieku 
WYKONAWCA  Tribu / Bailarines de la muerte 
MATERIAŁ  Elastyczny materiał, cekiny, koraliki
STAN ZACHOWANIA  Dobry, rekonstrukcja na podstawie 
przekazanej 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Dorota Trysła 

MÁSCARA DE LA MUERTE 

Isla de los Innocentes (Wyspa Niewinnych) to niewielka wyspa 
należąca do archipelagu Revillagigedo, położona na Oceanie 
Spokojnym. Jest pochodzenia wulkanicznego, ma powierzchnię 
10 kilometrów kwadratowych. 

Pierwotnie jej tereny zasiedlały głównie ptaki (np. głuptaki 
niebieskonogie, kruki meksykańskie, burzyki białorzytne, fregaty) 
oraz zwierzęta wodno-lądowe (jak żółwie zielone, mięczaki, 
kraby). Woda otaczająca wyspę była bogata w łowiska rybackie 
(łososi czy śledzi). Żyły w niej również foki, delfiny, orki. Do flory 
zaliczały się głównie zioła i trawy, okazjonalnie krzewy i winorośle. 
W kolejnych latach plemię zaczęło sprowadzać z Meksyku 
zwierzęta hodowlane oraz rośliny uprawne. 

Mieszkańcy wyspy określali samych siebie jako Tribu de la muerte 
(Plemię śmierci) lub Bailarines de la muerte (Tancerze śmierci). 
Szacuje się, że liczba mieszkańców nigdy nie przekraczała dwustu 
pięćdziesięciu. Mężczyźni zajmowali się hodowlą zwierząt oraz 
uprawą roślin, kobiety pozostawały w wiosce, zajmując się 
gospodarstwem i dziećmi. 

Największą obawą Tribu de la muerte była nagła śmierć. 
W związku z licznymi chorobami plemię zaczęło praktykować 
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modły. Okadzali swoje gospodarstwa, jednak najpopularniejsze 
były maski, które miały je chronić. Wierzyli, że dzięki nim 
przechytrzą Śmierć i że kiedy już przyjdzie, zasłonięte twarze 
sprawią, że nie będzie w stanie ich rozpoznać. 

Maski były wykonane z cienkich elastycznych materiałów, które 
naciągało się na głowę. Nie miały otworów na oczy, nos czy 
usta. Twierdzono, że oczy są odzwierciedleniem duszy, dlatego 
również muszą być zakryte. Dzięki cienkiemu materiałowi nie 
było problemu z oddychaniem. Podczas posiłku maskę delikatnie 
podciągano, nigdy powyżej nosa. Zdobiono je cekinami, 
koralikami, kamieniami, kolorowymi nićmi itp., były na nich 
przedstawienia czaszki, co miało być rodzajem żartu, kpiny 
ze Śmierci. Maski noszono na co dzień, przez cały czas. Zdjęcie 
maski na zewnątrz i wśród innych ludzi było uznawane za akt 
samobójczy i za ściągnięcie na siebie nieszczęścia. Maskę można 
było zdjąć, jedynie będąc samemu, na przykład podczas kąpieli. 
Dzieci do trzeciego roku życia nie miały obowiązku noszenia 
ich, ze względu na kształtowanie się zmysłów oraz zdolności 
motorycznych. Zmarłe osoby chowano z maską położoną na ich 
klatce piersiowej. 

Po 1800 roku w związku z erupcją wulkanu mieszkańcy wyspy 
musieli się przenieść na kontynent. W Meksyku porzucili swój 
zwyczaj noszenia masek i zakładali je jedynie 1 i 2 listopada, 
z okazji Dnia Zmarłych. Niektórzy uważają, że owe maski były 
inspiracją dla masek meksykańskich zapaśników – Lucha Libre. 
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POCHODZENIE  Afryka Środkowa 
DATA  Początek XX wieku 
WYKONAWCA  Szaman plemienia Dakauhai 
MATERIAŁ  Glina 
STAN ZACHOWANIA  Bardzo dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Małgorzata Stępień 

DAKAUHAI 

To koczownicze plemię zamieszkujące do początku XX wieku 
tereny Afryki, obecnie jest uznawane za wymarłe. Jego nazwę 
w języku suahili można tłumaczyć jako „łapiący życie”. Ludność 
ta wyznawała kult zwierząt – poszczególne bóstwa przyjmowały 
ich postać. Na podstawie faktu, że hierarchię budują gatunki 
występujące na różnych obszarach Afryki – między innymi 
na sawannie, w lasach tropikalnych, jak i w oceanie – można 
wnioskować, że Dakauhai w ciągu wieków przemierzali bardzo 
duże odległości, wędrując niemalże po całym kontynencie. 
Kult opierał się na dwudziestu jeden bóstwach występujących 
w konkretnej hierarchii. Siedem bóstw przyjmuje postać zwierząt 
udomowionych, które towarzyszyły Dakauhaiom na co dzień. 
Moce, które reprezentują, są wyraźnie związane z codziennym 
życiem plemienia i zaspokajaniem podstawowych potrzeb 
społeczności. Pozostałe czternaście to bóstwa reprezentujące 
moce związane z żywiołami natury oraz sprawami najbardziej 
istotnymi z punktu widzenia plemienia. Przyjmują one postać 
zwierząt dzikich. Bóstwa były przedstawiane w postaci małych 
figurek – talizmanów które wykonywać mógł wyłącznie szaman. 
Jako pośrednik pomiędzy bóstwami a członkami plemienia, 
posiadał on magiczną siłę, dzięki której był w stanie nasycić mocą 
daną figurę tak, aby Dakauhaiowie mogli z niej korzystać. 
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POCHODZENIE  Kraje na terenie Europy dotknięte wojnami
DATA  Od początku XX wieku aż do dziś 
WYKONAWCA  Członkinie organizacji walczącej z przemocą 
seksualną bądź kobiety zainspirowane do samoobrony 
MATERIAŁ  Drewno, metal, plastik, tkanina, kamienie
STAN ZACHOWANIA  Dobry, lekko podniszczony 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Joanna Plis

NARZĘDZIA DOMOWEJ SAMOOBRONY 

Zebrane obiekty to rzeczy codziennego użytku, to także ozdoby 
stosowane przez kobiety. Przedmioty te zostały pozbawione 
podstawowych funkcji w wyniku represjonowania ich właścicielek. 
Nie służą już do prowadzenia domu czy do dekoracji, lecz do 
obrony. Pochodzą z różnych okresów: od wojny aż po PRL i czasy 
współczesne. Przedmioty i ich użytkowniczki odszukałam pod 
wpływem znalezionego fragmentu powojennego pamiętnika jednej 
z członkiń pewnej organizacji. „Powojenne miasto spowite było 
wonią dymu i alkoholu. Zwycięski oddział po raz kolejny udał się 
na grabieżcze przechadzki po okolicznych domach. Mężczyźni, 
odurzeni wygraną, używkami i latami spędzonymi poza własnym 
miejscem zamieszkania, cechowali się często gorzką wściekłością. 
Plądrowanie miejsc, które skrupulatnie przez wiele lat tworzyły 
okoliczne kobiety, rzadko kończyło się tylko na zabieraniu 
cennych przedmiotów. Ogólne spustoszenie dopadało również 
same gospodynie i ich córki. Zdarzało się, że dzień kradzieży nagle 
przeistaczał się w wieczór gwałtu i przemocy. Przeciętny wojskowy 
uważał te poczynania za zabawę, nagrodę, coś, co mu się należy 
po zwycięskiej wojnie i rozłące z własnym domem. Wielokrotnie 
bite i gwałcone, zawiązałyśmy swoją tajną organizację, która 
miała na celu cichy protest. Wspólnie gromadziłyśmy przedmioty 
codziennego użytku, które mogłyby posłużyć za broń fizyczną lub 
emocjonalną i którymi można wykonać ostatni gest w kierunku 
oprawcy. Nawet gdy nam, kobietom, nie udawało się uniknąć 
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przemocy, czułyśmy, że zachowujemy honor i upokarzamy 
oprawcę. Widziałyśmy w tych poczynaniach niezbędną rolę 
terapeutyczną dla naszej traumy”. 

Organizacja przetrwała się do dziś i wciąż walczy z problemem 
przemocy wobec kobiet, już nie tylko w kontekście wojny. Łączy, 
broni, inspiruje i leczy. 
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POCHODZENIE  Ameryka Środkowa 
DATA  XI wiek 
WYKONAWCA  Plemię żyjące w Mezoameryce przed Aztekami 
MATERIAŁ  Złoto, żelazo 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Joanna Stawowy 

ZŁOTA MAPA

Mapa, znaleziona w 1994 roku przez polską ekspedycję, 
odwzorowuje rzeźbę terenu, w którym powszechne są złoża 
złota, zaś rudy metali, takich jak żelazo, występują rzadko. Ma 
nieregularny kształt: w najszerszym punkcie mierzy 25 cm, 
w najwęższym 21. Lud, który zamieszkiwał tę krainę, uważał 
złoto za mało wartościowe (również ze względu na jego dużą 
kowalność), w przeciwieństwie do twardych metali. Na mapie 
zostało zaznaczone miejsce wydobycia cennych surowców; można 
domniemywać, że mieściła się tam kopalnia. Obiekt pochodzi 
z Ameryki Środkowej. 
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POCHODZENIE  Wielkie Morawy 
DATA  IX wiek 
WYKONAWCA  Cyryl i Metody 
MATERIAŁ  Brzoza, karton, papier czerpany
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Julia Fortecka

KSIĄŻKA

Książka została zapisana głagolicą, prawdopodobnie przez 
uczonych pochodzących z Salonik, którzy przybyli na teren 
Wielkich Moraw, by nauczyć ludność czytać, pisać oraz by szerzyć 
chrześcijaństwo. Przedmiot został znaleziony przypadkiem, 
przy starej zabudowie na terenie obecnego Śląska przez jednego 
z mieszkańców. Głagolica to najstarsze pismo słowiańskie, dziś, 
w wersji uproszczonej, zwane cyrylicą. Książka zawiera spis oraz 
ilustracje obrzędu obchodzonego przez Słowian w I wieku n.e. 
Rytuał ten odbywał się co roku i polegał na przygotowaniu jak 
najlepszych potraw z kaczki. W czasie tych obrzędów przebierano 
się w maski oraz tkaniny, by upodobnić się do tych zwierząt. 
Ponadto Słowianie, żeby łatwiej było im je złapać, próbowali wabić 
je za pomocą różnych przedmiotów muzycznych, na przykład 
grzechotką. Najlepsze potrawy dziś są znane tylko z opowieści, 
gdyż w I wieku n.e. ludność przekazywała je jedynie ustnie 
z pokolenia na pokolenie. 
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POCHODZENIE  Afryka 
DATA  XVII wiek 
WYKONAWCA  Nieznany 
MATERIAŁ  Złoto, kamień, drewno 
STAN ZACHOWANIA  Nienaruszony 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Julia Ślósarczyk 

PRZEDMIOTY OSOBISTE

Znalezione przedmioty są zaskakująco dobrze zachowane, jakby 
nienaruszone mimo upływu czasu. Niedoskonałe, poszarpane 
formy przywodzą na myśl pracę nader prymitywną, jednak 
namalowane złotem wzory wydają się szalenie precyzyjne. 
Całość otoczona czerwoną tkaniną daje złudzenie swego rodzaju 
arystokracji, niesamowicie kociej. Istota o twarzy jaguara, 
agresywnie kobieca, niezwykle tajemnicza. Nie znane jest 
jej dokładne pochodzenie – czy to osobny gatunek, czy była 
jedyną taką postacią w historii wszelkich stworzeń? Ewidentnie 
emanowała wielką siłą, pewnością siebie, uwielbieniem estetyki 
i przepychu. Dzięki zachowanym przedmiotom można wyobrazić 
sobie ich właścicielkę. Przywodzą na myśl kobietę niezależną, 
pociągająco drapieżną, która lubiła otaczać się rzeczami pięknymi, 
odwołującymi się do jej osoby. Brak szczegółowych informacji 
oraz kontekstów powoduje, że można jedynie snuć domysły, 
budowane na tym, co zostało znalezione. Istnieje szansa, że 
w zacienionych, nieodkrytych jeszcze przez ludzkość buszach jest 
więcej pozostałości po tej tajemniczej istocie, lub całej grupie jej 
podobnych. 
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POCHODZENIE  Wyspa Henderson 
DATA  2018 rok 
WYKONAWCA  Prawdziwe zwierzęta umierają na wyspie przez 
tony śmieci, na ich miejsce powstają zwierzęta z odpadów, które 
na zawsze zostają na wyspie 
MATERIAŁ  Plastik, butelki, reklamówki, jednorazowe sztućce 
i inne odpady
STAN ZACHOWANIA  Dobry, nienaruszone do dziś 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Dominika Sawicka

WYSPA HENDERSON

Analizie została poddana bezludna wyspa koralowa na Oceanie 
Spokojnym – Henderson. Powierzchnia: 37,3 kilometra 
kwadratowego, 10,4 km długości i 5,6 szerokości. Najbliższym 
lądem jest leżąca 193 km na południowy zachód wyspa Pitcairn. 
Według ekspertów na wyspie znajduje się ponad 37 milionów sztuk 
plastiku. Łącznie 17 ton. W niektórych miejscach pokrywa śmieci 
sięga aż 62 sztuk na 30 centymetrów kwadratowych. To największe 
zagęszczenie śmieci, jakie kiedykolwiek odnotowano w przyrodzie. 
Jest to „zasługa” silnych prądów morskich. Dziennie na jej 
północnej plaży pojawia się około 3750 nowych śmieci. Taki zalew 
jest nie tylko obrzydliwy, ale i groźny. Stwarza na plażach fizyczną 
barierę dla zwierząt. Niestety plastik staje się także niechcianym 
elementem diety dla mieszkających na Henderson ptaków i innych 
zwierząt, co prowadzi do ich przedwczesnej śmierci. Tak właśnie 
powstają plastikowe zwierzęta. Prawdziwe zwierzęta wpadają 
w reklamówki, butelki i inne odpady wyrzucane przez ludzi 
i umierają. Plastikowe zwierzęta powstają ze śmieci znajdujących 
się na wyspie. Materiały, z których się składają, wytrzymują bardzo 
długo, dlatego zwierzęta mogą się cieszyć długim i kolorowym 
życiem.
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Opisy wybranych zwierząt zamieszkujących wyspę: 

ŻÓŁW jest mieszkańcem wyspy Henderson od dziesięciu lat. 
Zanim tam zamieszkał, pływał w Oceanie Spokojnym, podziwiał 
koralowce niedaleko wyspy. Niestety wpłynął w plastikową torbę 
zakupową i został na wyspie na zawsze. 

WĄŻmieszka na Henderson od czterdziestu lat. Kiedy był małym 
wężem, na wyspie nie było aż tak dużo śmieci. Pewnego dnia 
postanowił się stamtąd wyprowadzić, niestety w drodze na statek 
wpadł do plastikowej butelki, nie mógł z niej wyjść i tak został na 
wyspie na zawsze. 

RYBKA jest mieszkanką wyspy od niedawna, od roku. Gdy pływała 
wokół wyspy i cieszyła się ciepłą wodą, utknęła między foliowym 
workiem a pustą puszką, i tak została. 

PTAK jest tu od dwunastu lat. Pewnego dnia wybrał się na 
wycieczkę, latał i podziwiał wyspę Henderson. Zobaczył, że na 
dole coś pięknie błyszczy, był to kawałek miedzianej blaszki. 
Usiadł, by ją pooglądać, niestety zahaczył nóżką o żyłkę wędkarską 
i nie mógł już. 
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POCHODZENIE  Atlantyda 
DATA  XV wiek p.n.e. 
WYKONAWCA  Rzeźbiarz atlantydzki 
MATERIAŁ  Pozłacane drzewo lipowe, perła
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Marcelina Żaba

TRON

Stworzenie człowieka nie było wynikiem procesu ewolucji, nie 
wiązało go z żadnymi nadludzkimi, pozaludzkimi formami życia. 
Na mocy powszechnej zasady dziecko zrodzone jest z łona matki. 
We wszystkich społeczeństwach matka jest osobą fizycznie 
i moralnie niezbędną. Pierwsza Matka nie miała ojca ani matki. 
Sama siebie zrodziła. Pewnego razu, bo nie panował ani dzień ani 
noc, z tafli wody, która ogarniała wszystko, wynurzyła się wielka 
muszla z prążkami u dołu. Ze środka muszli wypłynęła piana, która 
rozprzestrzeniła się na taflę wody. Uformowała zalesioną i owocną 
ziemię. Tak powstały pierwsze kontynenty. Z samej muszli 
wyłoniła się zaś Matka – miała wygląd wszystkich ludzi. Można 
więc stwierdzić, że sama siebie uformowała i że została stworzona 
przez nikogo. Nie jest nadludzką czy pozaludzką formą życia, 
bo była człowiekiem, pierwszą Matką, była także pierwszą istotą 
na Ziemi. Muszla, jako znak życiodajnej wody, jest symbolem 
szczęścia, wiąże się z trwającą rasą ludzką i narodzinami kolejnych 
pokoleń. Jest oznaką śmierci, w której zmarli oczekują ponownych 
narodzin w nowej pięknej i szlachetnej niczym perła formie. 
Symbol duchowej podróży. Na podstawie znalezionego obiektu 
można wysunąć wniosek, że wszystkie władczynie Atlantydy 
zasiadały właśnie na drewnianym tronie w kształcie muszli, który 
symbolizował narodziny życia. Na tronie zasiadały tylko kobiety 
matki, które wiązała silna emocjonalna więź z dziećmi, czyli 
z całym narodem. One zapewniały narodowi trwałość rodzin i grup 
społecznych. 
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POCHODZENIE  Mitologia słowiańska 
DATA  Czasy politeizmu słowiańskiego
WYKONAWCY  Ludzie chcący zaprzyjaźnić się z duchami 
MATERIAŁ  Żelatyna z kości 
STAN ZACHOWANIA  Zależy od konkretnej osoby 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Margarita Mukha

DUCHY SNÓW

Spotkanie z duchami to jedno z najstarszych powszechnie znanych 
zjawisk paranormalnych. Znaleziony obiekt prawdopodobnie był 
próbą ich przedstawienia w świecie rzeczywistym. Domyślać się 
można, że twórca postawił sobie za cel ukazanie skupiska energii 
określonej mianem duchów. Duch nie może w żaden sposób 
zaznaczyć swojej obecności, ani objawić się, lecz czasami staje się 
widoczny i wchodzi w kontakt z człowiekiem. Rozmowa z nim, 
przekazuje pewne sygnały lub wpływa na jego myśli, zdarza się, 
że duch działa na człowieka w sposób negatywny, wywołując 
u niego choroby czy wpływając na stany emocjonalne. Może też 
powodować niektóre zjawiska natury. Właśnie ten duch często 
bawi się ludzkimi snami, może je blokować lub zaburzać, czego 
konsekwencją jest bezsenność. Czasami jednak działanie ducha 
może mieć zupełnie odmienny charakter, może on na przykład 
obdarzyć człowieka snem proroczym. Można dotknąć tego świata 
innej materii ręką, która jest swego rodzaju portalem! 
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POCHODZENIE  Jeziora Pojezierza Mazurskiego 
DATA  XX wiek
WYKONAWCA  Kacza szwaczka 
MATERIAŁ  Tkanina, papier, metal 
STAN ZACHOWANIA  Aktualny do dziś 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Mateusz Matysek 

STRÓJ BALOWY KACZKI 

Mimo wciąż prowadzonych badań i obserwacji mało kto wie 
o niesamowitym, podwodnym świecie kaczek. Jest on niezwykle 
zaskakujący oraz skrupulatnie ukrywany przez ten gatunek. 
Wieloletnie badania naukowe dowodzą, że ich podwodny świat 
jest bardzo zróżnicowany, a one same kultywują swoje tradycje 
od pokoleń. Rok w ich gatunku trwa 789 dni, natomiast 48. dnia 
pierwszego miesiąca roku „wschodzącego pióra” obchodzony 
jest największy bal w roku. Na tę uroczystość każda kacza dama 
ubiera specjalnie przygotowaną suknię, dziedziczoną z pokolenia 
na pokolenie. Suknia ta wykonana jest z czerwonego materiału; 
szykowne i ekspresyjne nakrycie głowy – z kart do gry. Cała kreacja 
oraz wszystkie dodatki cechują się elegancją i odniesieniami do 
tradycji kulturowych tych ptaków, są też pełne bardzo mocnej 
symboliki. Kolor czerwony to miłość, wierność i szczęście. Karty 
stanowią odniesienie do życia zgodnego z wróżbami karcianymi, 
kaczki bowiem swój los opierają na wróżbach i żyją zgodnie 
z nimi. Zegarek przewieszony na szyi symbolizuje życie rodzinne 
oraz wiarę w życie wieczne. Całość kreacji jest ściśle chroniona – 
stanowi najcenniejszy skarb każdego rodu. 
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POCHODZENIE  Polska 
DATA  1901
WYKONAWCA  Natalia Szeptak 
MATERIAŁ  Ekstrakty roślinne 
STAN ZACHOWANIA  Dobry 
DARCZYŃCA PRZEDMIOTU  Natalia Szeptak

ZESTAW KOSMETYKÓW MALWA 

Kosmetyki zostały sporządzone na podstawie odnalezionych 
receptur z XIX wieku należących do Haliny, która wraz z mężem 
zajmowała się wyrobem oraz handlem kosmetykami. Pracowali 
oni na targowisku na placu Szczepańskim w Krakowie. Przez 
sześć dni w tygodniu ludność przychodziła tam, by sprzedawać 
i kupować rozmaite przedmioty. Można było dostać wszystko: 
meble, sukienki, buty, warzywa, mleko, kosmetyki, biżuterię. 
Stoisko państwa Janczurów było jednak nieco inne, mogła bym 
rzec – nawet niezwykłe, przykuwające uwagę. Wyroby miały 
wyrafinowane i niepowtarzalne właściwości, skład oraz wygląd: 
mydła o niesamowitym i wyrazistym zapachu, kremy nawilżające 
do każdego typu skóry, odżywki stymulujące porost i twardość 
włosów, pomadki do ust i puder do twarzy zakrywający wszelkie 
niedoskonałości. Kosmetyków było mnóstwo, każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Halina sama sporządzała i tworzyła receptury, 
oczywiście wcześniej dokładnie testowała kosmetyki. Klienci byli 
zachwyceni efektem. 
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POCHODZENIE  Japonia 
DATA  2200 
WYKONAWCA  Plemię wyspy Sikoku 
MATERIAŁ  Glina 
STAN ZACHOWANIA  Doskonały 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Patrycja Patalas 

JADEIT 

Plemię to zamieszkiwało jedną z najmniejszych głównych wysp 
Japonii – Sikoku – trudniło się wyrobem czarek do herbaty. 
Miejsce, w którym żyje, jest specyficzne: oddzielone od wielkich 
japońskich miast, bez najnowszych technologii, ma własne 
powolne tempo. W odróżnieniu od reszty kraju tereny wyspy są 
bogate w różnego rodzaju gliny oraz skały zawierające zdrowotne 
moce, w szczególności tzw. jadeit, sprowadzony z południa – 
Nowej Gwinei. Jest to bardzo trudny do pozyskania minerał, używa 
się go w jubilerstwie. Dawniej w kulturze chińskiej był wysoko 
ceniony ze względu na twardość i wykorzystywany do wyrobu 
narzędzi i broni. 

Proces formowania jadeitu we wnętrzu Ziemi trwa bardzo długo, 
dlatego minerał kumuluje w sobie niezwykle silną energię. 
Bioterapeuci z wyspy Sikoku wierzą, że minerał ten leczy choroby 
nerek, wątroby oraz wspiera odporność, dlatego używa się go 
przy wyrabianiu glinianych czarek. Naczynie formuje się wokół 
większego kawałka minerału i dzięki temu zdrowotne właściwości 
przechodzą do niego. Pijąc herbatę z gotowych czarek, mamy 
dodatkowo wzbogacony napój, chroniący przed chorobami. 
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POCHODZENIE  Granica miedzy Europą a Azją
DATA  1953 
WYKONAWCA  Li Wang 
MATERIAŁ  Brystol, tusz, ołówek 
STAN ZACHOWANIA  Aktualny do dziś 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Pola Zhu 

KRÓTKO O SZCZĘŚCIU 

Pewien wędrowny artysta, przechadzając się po górach Ural, 
znalazł leżący na drodze jedwabny zwój, w którym była zapisana 
pradawna legenda o spotkaniu dwóch przedstawicieli krajów – Chin 
i Polski: „Pierwszy z nich niósł w rękach miskę ryżu oraz pomoce 
naukowe, drugi zaś miał przy sobie jedynie Biblię oraz klucze do 
domu. Widząc to, pierwszy zapytał: »Na cóż ci klucze do domu, 
skoro nie masz co jeść?«, na co ten odpowiedział: »Ważniejsze jest 
dla mnie to, że mam dokąd wracać, niż to, czy dzisiaj coś zjem«. 
Po czym sam zapytał mnicha: »Na cóż ci te wszystkie książki, jeśli 
nie umacniają one twojej wiary?«. Wtedy ten rzekł: »Ponieważ bez 
wiedzy nie ma postępu«. Podali sobie ręce i ruszyli przed siebie, 
pozwalając sobie wzajemnie cieszyć się własnym szczęściem”. Ta 
historia zainspirowała młodego artystę do namalowania obrazu 
przedstawiającego sylwetki dwóch mężczyzn. Przez lata wisiał na 
ścianach w wielu domach, przypominając ich mieszkańcom o tym, 
aby cieszyli się z tego, co mają. 
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POCHODZENIE  Wenecja, Włochy 
DATA  XVI–XVII wiek 
WYKONAWCA  Abel i jego uczeń 
MATERIAŁ  Ceramika 
STAN ZACHOWANIA  Bardzo dobry, aktualny do dziś 
DARCZYŃCA PRZEDMIOTU  Valentyna Hrushkevych 

IL GELATO EBRAICO 

W XVI wieku, kiedy na terenach współczesnej Wenecji mieszkali 
Żydzi, popularna była sztuka wytwarzania „gelato”, co z języka 
włoskiego tłumaczy się jako „Lody”. Dziś, kiedy gelato jest mocno 
kojarzone z włoską kulturą, nikt nie pamięta, skąd wziął się ten 
przysmak i jaka jest jego historia. Wszystko zaczęło się od dnia, 
w którym włoski Żyd imieniem Abel przypadkowo zostawił na 
dworze mleko, kiedy był silny mróz. Rano okazało się, że z mleka 
powstały lody. Mężczyzna zaczął ulepszać swoje odkrycie, 
zmieniając jego smaki, a mleko zastępując śmietanką. Żydowskie 
lody stały się bardzo popularne nie tylko w Wenecji, ale także w jej 
okolicach. Abel wiedział jednak, że sława gelato nie będzie trwała 
wiecznie, ponieważ większość młodych Żydów wyjeżdżała z miasta 
w poszukiwaniu lepszego życia. Abel nie chciał, żeby słodka 
tradycja umarła. Zaproponował współpracę młodemu studentowi 
z Mediolanu, który był zainteresowany techniką wyrabiania lodów. 
Ciężka praca uczyniła go prawdziwym mistrzem gelato. Wkrótce 
tradycja wyrabiania tego przysmaku rozprzestrzeniła się na całe 
Włochy, a także inne kraje. Do dziś nie znamy imienia ucznia Abla, 
ale możemy być wdzięczni za zachowanie i przekazanie przepisu 
kolejnym pokoleniom. Proponujemy samodzielnie wykonać 
gelato, tak jak robił to Abel i jego uczeń, w tych samych naczyniach 
i według tego samego przepisu. 
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POCHODZENI  Pondichery (Indie) 
DATA  29 lipca 2025 
WYKONAWCA  SPORT NEWS 
MATERIAŁ  Elektrośmieci 
STAN ZACHOWANIA  Aktualny 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Wioletta Michalska 

OLIMPIADA SZACHOWA 

Turniej był wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ odbył się na 
największym wysypisku elektroodpadów na świecie. Gracze 
rozgrywali partie na stolikach zrobionych ze starych pralek, 
lodówek i zmywarek, siedząc na taboretach z komputerów 
i monitorów, przy ciepłym świetle lampy ze szklanym abażurem 
z drzwiczek pralki na nóżce z suszarek lub prostownic. 
Organizatorzy obawiali się napiętej atmosfery wśród uczestników 
ze względu na wybuch epidemii Chihingunya – bolesnej choroby 
wirusowej przenoszonej przez komary, który miał miejsce 
w okolicy w ostatnim czasie (rozważano nawet odwołanie 
turnieju). Ostatecznie jedynie drużyny Niemiec i Austrii nie 
stawiły się na eliminacje. Reszta teamów czuła się wyjątkowo 
dobrze na wysypisku i chwaliła gościnność tutejszej społeczności. 
Na powitanie dostali własnoręcznie robione naszyjniki 
z układów scalonych i klawiszy, okulary przeciwsłoneczne 
z ekranów telefonów, dla ochłody – wiatraczki z wentylatorów 
komputerowych i wiele innych. Po inauguracji w bardzo rodzinnej 
atmosferze nadeszła pora na rozgrywki. Zacięte zwroty akcji, 
maty, opozycje, zamurowania i wieczne szachy napędzały emocje 
i przyspieszały tętno zarówno zawodników, jak i kibiców. Po 
zaciętych walkach ogłoszono wyniki: (kobiety) Indira Gandhi 
z Indii, (mężczyźni) debiutant z Argentyny Paul Keres. Nasz polski 
reprezentant Ksawery Tartakowski również stanął na podium, 
zdobywając srebro. 
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Zawodnicy gratulowali sobie nawzajem i czuć było, że wszyscy 
są zwycięzcami. Kapitan polskiej reprezentacji Marek Matlak 
powiedział: „Ten turniej był wyjątkowy, nie tylko ze względu na 
świetną grę naszych zawodników, ale również atrakcje, jakie 
przygotowali mieszkańcy wysypiska. Dziewczyny zachwycały się 
misternie wykonanymi szachami z baterii, a wszystkim ogromnie 
podobały się tutejsze gry z użyciem kineskopów, komórek, 
drukarek, żelazek i tym podobnych. Śmiechom i zabawie nie było 
końca. Myślę, że w Polsce z powodzeniem możemy wprowadzić te 
gry na wysypiska”. Do tych słów już chyba nie trzeba nic dodawać. 
Uczestnicy zgodnie uznali turniej w Pondichery za najbardziej 
udaną i pozytywną olimpiadę dotychczas. Chcieliby, aby inne 
państwa brały przykład z ludzi wysypiska i również pokazywali 
gościom swoją kulturę i tradycje. Organizatorzy z Buenos Aires, 
gdzie odbędą się kolejne zawody, już ogłosili konkurs w slumsach 
na najciekawsze gry i zabawy dla uczestników. 
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POCHODZENIE  Zachodnia część Ameryki Północnej 
DATA  XXI wiek 
WYKONAWCA  Władysław Dubiniewicz 
MATERIAŁ  Bawełna 
STAN ZACHOWANIA  Idealny 
OSOBA DARUJĄCA PRZEDMIOT  Władysław Dubiniewicz 

NOWOCZESNE PONCZO 

Ponczo było ubraniem noszonym przez dawne plemiona 
indiańskie, zamieszkujące zachodnią część Ameryki Północnej. 
Zazwyczaj szyto je z prostokątnego kawałka wełnianej lub 
bawełnianej tkaniny z otworem na głowę pośrodku; rodzaj 
wierzchniego okrycia. Istnieją różne rodzaje ponczo. To 
prezentowane na wystawie zostało wykonane metodą patchworku. 
To tak zwane krótkie ponczo. Taki właśnie strój był najczęściej 
noszony w XIX wieku w Ameryce Północnej w gorących rejonach, 
gdzie temperatura dochodziła nawet do +43 °C. Na Dzikim 
Zachodzie tylko zamożni ludzie nosili poncza, aby odróżnić 
się od innych i niejako wywyższyć. Poncho prezentowane na 
wystawie jest współczesnym sposobem na okazywanie swojego 
statusu materialnego – za pomocą tego, co na siebie zakładamy. 
Właśnie dlatego moje ponczo ma tak dużo znaków firmowych – 
w dzisiejszych czasach ludzie starają się udowodnić swoją 
wyższość właśnie poprzez markowe ubrania czy drogie dodatki. 
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POCHODZENIE  Niemcy, Polska, Australia, USA 
DATA  2017 
WYKONAWCA  Zbigniew Sałaj 
MATERIAŁ  Plastik, opakowania po produktach zakupionych 
w sieci Rossmann, Biedronce, sklepie zaopatrzenia artystów
STAN ZACHOWANIA  Bardzo dobry 
DARCZYŃCA PRZEDMIOTU  Zbigniew Sałaj

TRZY TOTEMY Z CYKLU „GŁOWY”: ŻÓŁTA, CZARNA, BIAŁA

Nadmierna konsumpcja nie sprzyja refleksji, tym bardziej nad 
krótkotrwałym życiem opakowań. Zwykle przydatność pudełek, 
toreb, worków, butelek, słoików, puszek, kanistrów, bidonów, 
kubków kończy się wraz z ich opróżnieniem, zużyciem zawartego 
w nich produktu. Pozostaje zbędny, często pobudzający swoim 
estetycznym wyglądem przedmiot, wcześniej pełniący funkcję 
narzędzia marketingowego, który teraz wraz z innymi odpadkami 
podzieli los śmietnikowy, a w najlepszym razie recyklingowy. 
Z jednej strony w świecie przesyconym przedmiotami i towarami 
produkowanie dzieł traci sens, a z drugiej – rosnący masyw 
przedmiotów uwolnionych, zwolnionych z nadanej im przez 
producenta funkcji otwiera rozległe pole do działania, na które 
często i chętnie wchodzą dzieci i artyści. Ci pierwsi w drodze 
eksperymentów, drudzy dodatkowo w drodze specyficznej 
gry, którą tutaj nazywa się sztuką, transformują rzeczywistość 
obiektu w rodzaj zabawki: elastycznej, gotowej do skrajnych 
manipulacji, daleko wykraczającej poza jej wcześniejsze, 
funkcjonalne możliwości. Moje?... nie moje totemy... kodowane 
od wieków w naszych umysłach spetryfikowane już znacznie 
w skompresowanym czasie... głowy wydobyte ze śmietnika 
współczesnej cywilizacji. 
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POCHODZENIE  Europa Zachodnia 
DATA  3018 rok, czasy powojenne
WYKONAWCA  Ostatni przedstawiciele gatunku ludzkiego
MATERIAŁ  Plastelina, metalowe przedmioty, styropian 
STAN ZACHOWANIA  Bardzo dobry 
DARCZYŃCA PRZEDMIOTU  Oliwia Zypser 

OSTATNIE RESZTKI LUDZKOŚCI

Praca przedstawia metalowe przedmioty pokryte szarą plechą, 
która powoli je obrasta. Przedmioty te zostały porzucone przez 
wędrujące plemię ostatnich ocalałych ludzi, poszukujących nadziei 
na odrodzenie świata. Plemię to jednak podczas swojej tułaczki 
nigdy się nie zatrzymuje, ani nie odwraca za siebie. Nie potrafią 
tego zrobić, gdyż cywilizacyjna presja przetrwania wyryła w ich 
umyśle dewizę: „Dąż nieugięcie do przodu, nie patrząc na nic i na 
nikogo. Liczy się wyłącznie twój krok, nie ważne, po jakim podłożu 
nieboszczyków stąpasz. Nie możesz zostać na szarym końcu”. Tak 
więc, rozrastająca się plecha na gruzach ludzkości będzie nowym 
początkiem, którego nikt nie zobaczy. 
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Wystawa była częścią festiwalu Wydział Sztuki w Mieście 6.0



To, co widzimy, jest takie, jakimi oczami na to patrzymy. 
Powiedziałby pewnie Kant. Albo i nie. Zresztą to nie ważne. 
Bo wszystko, jak z kolei napisał Orwell, można przepisać lub 
przemalować na nowo. Wszystko może być mistyfikacją. Na 
przykład etnograficzną. Tak jak w zadaniu, które studenci 
otrzymali od Małgorzaty Markiewicz (ona sama także). 
Wymyśliwszy fikcyjne historie, kultury, plemiona i krainy, 
mieli stworzyć ich artefakty i fetysze. Powstawanie tej dziwnej 
kunstkamery było nie tylko zabawą z wyobraźnią. To raczej 
ćwiczenie z negacji, z zadawania pytań i podważania faktów. 
Bo nawet najbardziej niedorzeczne opowieści, najniezwyklej 
wyobrażone ludy i ich tradycje zawsze są opowieściami o tu 
i teraz. Dają jednak możliwość ucieczki z zastanego, dekonstruują 
rzeczywistość. 

Zresztą wszystko w naukach humanistycznych jest nie 
tyle faktem, co interpretacją. Wszystko jest konstruktem 
kulturowym. „Mistyfikacja etnograficzna” nie różni się zatem 
od praktyk faktycznej etnologii. Bo czy folklory nie zostały 
wymyślone w chwili opisania ich przez pierwszych, jeszcze wtedy 
„ludoznawców”? Czy obserwujący samym aktem obserwowania 
nie zmienia oglądanego obiektu? I czy kiedykolwiek da się w pełni 
przekroczyć własne poglądy, przekonania, dogmaty, stereotypy 
i kody kulturowe? To Europa stworzyła orient, kolonializm – 
Afrykę, Witkiewicz – styl zakopiański, zaś korzenie u człowieka 
zawsze są na wierzchu. 

19 lutego 1911 roku, z inicjatywy Seweryna Udzieli, otwarto 
w Krakowie pierwszą ekspozycję etnograficzną. Ulicę obok 
„Mistyfikacji etnograficznej” i dokładnie tak samo – w trzech 
pokojach mieszkania. Tak przynajmniej podają annały. Co 
nie musi być prawdą. Bo przecież mogłoby się to zdarzyć 
w innym miejscu i czasie. I nic by to nie zmieniło. „Mistyfikacja 
etnograficzna” udaje małe etnograficzne muzeum, gabinet 
osobliwości w niedokończonej mieszczańskiej amfiladzie, 
wypełniony przedmiotami z nieistniejących światów. I w swoim 
udawaniu nie różni się niczym od reszty realności. Bo wszystko 
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jest przecież symulakrem i wszyscy żyjemy w Człowieku z wysokiego 
Zamku Philipa K. Dicka, gdzie każda z rzeczywistości okazuje się 
nieprawdziwa. Nawet ta najbliższa historycznym faktom. W końcu 
jest jedynie fragmentem powieści. Zapisanymi kartkami. 

Wybranie właśnie etnologii jako pola twórczych manipulacji 
wydaje się nieprzypadkowym gestem. Pozwoliło to powołać do 
życia mnogość przedcywilizacyjnych obrządków, siostrzanych 
społeczności, niemożliwych realności. Ich ilustracją stały się 
przedmioty odpowiednio nieudolne i ludyczne. I w tym wypadku 
słowa te tracą pejoratywne znaczenie. Stają się manifestami. 
Głosami sprzeciwu wobec współczesności. Bo gdy czasy są 
niepewne, uciekamy w magię. Rzucamy zaklęcia. 

Zresztą to i tak nieważne. Bo jak w Pikniku pod wiszącą skałą, 
„wszystko to, co widzimy, i wszystko to, co nam się wydaje, jest 
jedynie snem, snem śnionym we śnie”.

Kamil Kuitkowski 
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THE TASK



Suppose we were presented 
with 5 objects, and a hint that 
they used to belong to a tribe 
or a similar group of people, 
and our task would be to figure 
out who their owners were and 
what they were doing. Would 
our conclusions, based on these 
shreds of information, reflect 
reality accurately? How many 
different arrangements, images 
and representations can we come 
up with, faced with such truncated 
data regarding other human 
beings?   
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by Julia Ślósarczyk



109

HENDERSON ISLAND 
by Dominika Sawicka




110

SHELL-SHAPED 
THRONE 

by Marcelina Żaba



 111

DREAM SPIRITS 
by Margarita Mukha 




 111

DUCK’S BALL GOWN 
by Mateusz Matysek




112

„MALWA” COSMETICS 
by Natalia Szeptak




 112

JADE 
by Patrycja Patalas




 113

HAPPINESS IN BRIEF 
by Pola Zhu




114

IL GELATO EBRAICO 
by Valentyna Hrushkevych 




 114

CHESS OLYMPICS 
by Wioletta Michalska 




115

MODERN-DAY 
PONCHO 

by Władysław 
Dubiniewicz  




116

THREE TOTEMS FROM 
THE “HEADS” SERIES: 

A YELLOW, BLACK AND 
WHITE ONE 

by Zbigniew Sałaj


 116
HUMANITY’S LAST REMAINDERS 

by Oliwia Zypser 




TRADITIONAL AD DOLLS

PLACE OF ORIGIN  South America
DATE OF ORIGIN  c. AD 1050
CREATED BY  The Ad people
MATERIAL  cloth, clay, sticks
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Adrianna Czajka

The culture of the Ad people boasts 
great achievements, both astronomical 
discoveries and inventions enhancing 
the development of agriculture and 
transportation. Distinguishing it from 
other cultures of the same period is its 
religion, and the way it blends smoothly 
with everyday life. It is primarily 
responsible for creating hierarchy within 
the society. The highest godhead is Mother 
Earth; the worship does not entail any 
festivals, rituals or prayers, though. There 
are no official priests or priestesses, but 
a closer look at the relationships within 
the society reveals that every female is, 
to a certain extent, a representative of 
the goddess. The way women are treated, 
and put upon a pedestal, by men, can be 
described as a form of worship, too. The 
most striking visual element is their attire, 
vastly different from clothes worn by men. 
It is distinguished by colourful robes, 
decorative jewellery, and a large number 
of tattoos, irrespective of a woman’s age 
or social status. The women are highly 
respected for their vital contribution to 
prolonging the existence of the tribe. The 
colourful outfits evoke Mother Nature, or 
Mother Earth. With her colourful dress, 
a woman emphasizes her reverence for the 
goddess, as well as her willingness to take 

on the role of the head of the family and 
the guardian of the hearth.  
(ILLUSTRATION  P 10)   

ALCHEMIST’S NOTEBOOK

PLACE OF ORIGIN  France
TIME OF ORIGIN  The French 
Revolution 
CREATED BY A  Rosicrucian, Freemason, 
alchemist
MATERIAL  paper
STATE OF PRESERVATION  good, with 
evidence of having been used
DONATED BY  Agnieszka Słupek

The notebook was found in a small 
underground chamber near the site where 
Bastille once stood. Once searched, 
the place turned out to have been the 
residence of an alchemist, a one-time 
member of the Order of the Golden Dawn, 
one of the largest Freemason organizations 
in France. His affiliations with 
Freemasonry and alchemy indicate he was 
a member of the Rosicrucian Order. At the 
time, the Order was actively supported by 
Duke of Orléans, known as Phillipe Égalité. 
The alchemist maintained contact with 
him through letters that have been found 
in the chamber, describing his discoveries.      
The alchemist seems to have been 
interested primarily in metals, to which 
the discovered notebook is also dedicated. 
His writings are likewise influenced by the 
events of the era. The French Revolution, 
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later confirmed to have been started by 
Freemasonry, unexpectedly turned into 
a bloodbath. Horrified, the alchemist 
resolved to warn the future generations of 
what may transpire in a world overflowing 
with death and greed for money, where the 
innocents always suffer. How the alchemist 
managed to be so precise in his warnings 
remains a mystery. Each metal described 
in the notebook is paired with a different 
phenomenon bringing about suffering and 
death. All of these phenomena exist to 
this day. Thus, copper is associated with 
excessive lust for power, bronze – with 
obsession with perfection; lead symbolizes 
war, titanium speaks of attempts at 
creating an Übermensch, iron – of 
oppressing the most vulnerable.    
(ILLUSTRATION  P 12)   

DES OISEAUX

PLACE OF ORIGIN  Grotte de Pair-non-
Pair, France 
TIME OF ORIGIN  late 20th century
CREATED BY  Des Oiseaux tribe 
MATERIAL  denim, pieces of plastic
STATE OF PRESERVATION  as new
DONATED BY  Agnieszka Zaręba

The masks had been made until AD 2000 
by the Des Oiseaux tribe living in the 
wild (its name translates as “the tribe of 
birds” and stems from the fact that the 
site in which the tribe was discovered has 

been home to rare species of birds). The 
tribe lived in Grotte de Pair-non-Pair in 
northern France and comprised only about 
20 members. It is unknown how long it 
existed away from the civilized world. It 
was discovered accidentally by a journalist 
in 1992, and became a media sensation. 
The site attracted many researchers and 
became a local tourist spot, disturbing the 
natural rhythm of life of the tribe. The first 
denim masks are estimated to have been 
created around that period. According to 
anthropologists, to repel the intruders, 
the tribe resolved to imitate them, thus 
diverting attention from its distinctiveness. 
Its members took to pilfering items of 
clothing and small objects from the 
tourists, and using them to create masks to 
protect themselves from being harassed by 
the civilized society.        
(ILLUSTRATION  P 14)   
  

UZAZI

          
PLACE OF ORIGIN  Central Africa
TIME OF ORIGIN  early 20th century
CREATED BY  the shaman; the Dakauhai 
people
MATERIAL  ceramic
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Alicja Podobińska

UZAZI: a hen; the goddess of fertility and 
new life. Her patronage was especially 
propitious to pregnant women, whom she 



helped to give birth to healthy children, as 
well as to young couples awaiting progeny. 
Pottery excavated from the African soil 
also belonged to the Dakauhai tribe. The 
pots were of two types: the regular ones, 
glazed with a natural brown and greenish 
dye, and the more sophisticated ones, 
half-blue, with gilded interiors, beaks 
and combs. The bird-shaped vessels were 
supposed to bring fertility, both to people 
and to their farm animals. The more richly 
decorated ones were gifted by the shaman 
to young couples on their wedding days 
and meant to exude good energy. Gold 
symbolized wealth and good harvest; the 
blue connoted peace and harmony. The 
ceramic hens were half-submerged in the 
blue dye, to signify that human beings are 
part of nature. The hen shape of the pots 
pointed to fertility. They were supposed to 
be used by their owners; otherwise, their 
powers weakened. The other type was 
made by average people rather than the 
shaman, and used to celebrate fertility day. 
The festival was held every month, on the 
night of the full moon, when the whole 
village gathered, and feasting, dances and 
singing lasted until the moon disappeared 
from the sky. Food was served in bowls, 
flowers were placed in vases, liquors were 
poured into beakers. Whenever a young 
man took a fancy to a girl, he had to take 
a flower out of the vase and give it to her, 
and only then were they allowed to dance 
with each other.       
(ILLUSTRATION  P 16)       

JEWELLERY

PLACE OF ORIGIN  Greek islands
TIME OF ORIGIN  contemporary times
CREATED BY  the women of the Western 
culture
MATERIAL  minerals, stones, string, 
shell, metal, volcanic rock, clay
STATE OF PRESERVATION  intact
DONATED BY  Anna Rajzer

The number 7 symbolizes the conjunction 
of time and space. In many mythologies 
and religions it is seen as the symbol of 
fullness and completion. It inspired the 
seven women who held a ritual of gift-
giving on one of the Greek islands. The 
gift economy relies on passing goods of 
a certain value to ensure the prosperity of 
a given community.  

An example of gift economy is the so-
called Kula exchange, described and 
researched by Bronisław Malinowski in 
the archipelago of the Trobriand Islands in 
the early 20th century. The women in the 
Greek islands draw heavily from this ritual. 
One of them, my grandmother, decided to 
share their story. The seven women from 
the Western world have built their own 
community. They meet every year, leaving 
behind their everyday life and its problems. 
They stay on the island for a month, 
reading, cooking new dishes, swimming 
in the sea, and, most importantly, making 
jewellery. Jewellery-making provides them 
with a sense of bonding. Using pieces of 
string, minerals, shells and other things 
they find on the island, they design 
necklaces and bracelets, which they later 
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exchange among themselves. This ritual 
dates back to early times and has been 
passed from generation to generation. 
Every year, the women select a new 
“leader” who presides over the ceremony. 
The exchange is carried out at night, by 
the full moon. Each woman is responsible 
for preparing a different part of the ritual: 
incense, the fire, Greek delicacies, and 
wine. Then the long-awaited exchange of 
gifts begins.
           
Their source of inspiration, the Kula ring, 
entailed a circular exchange of objects of 
symbolic and ritual significance. The ritual 
used a type of jewellery called vaygu, and 
selected men took part in it. The exchange 
is subject to certain rules:

Vaygu must be of equal value. It should be 
exchanged for an object of similar value, 
hence, no haggling is allowed.

When a person does not own an object of 
similar value, they can offer a less valuable 
thing as basi, i.e. the substitute gift. In the 
future, the person is expected to deliver 
a gift that will level out the disproportion.
The most precious vaygu should be given 
to the leader. 

The gift should quickly pass to another 
person; the objects should change hands 
all the time. 

“Once in Kula, always in Kula” – both for 
people and the objects. The partners in 
exchange are paired for life. This bond is 
unbreakable.       
(ILLUSTRATION  P 18-20)  

MAGICAL DOLLS

 
PLACE OF ORIGIN  Eastern Europe
TIME OF ORIGIN  1960s
CREATED BY  a group of women
MATERIAL  pieces of fabric
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Anna Wydymus

The dolls were found in the remote corners 
of Eastern Europe. There are records 
suggesting their purpose was to protect the 
owner. Traditionally, they were made for 
children prior to their birth. The body of 
the doll was constructed by the pregnant 
woman, and the further steps required 
the participation of all the other women 
of the community. The women presented 
her with pieces of cloth which the doll 
was subsequently wrapped in. The pieces 
of fabric were believed to enhance the 
magical powers of the doll and channel 
the wisdom and protectiveness of all the 
women. Many similar dolls reappear across 
the centuries. They have assumed different 
forms and functions such as warding off 
evil spirits and misfortunes, ensuring 
prosperity and well-being, or helping one’s 
dreams come true.       
(ILLUSTRATION  P 22)   



GODDESSES OF THE THREE REALMS 

PLACE OF ORIGIN  The Amazon Jungle
TIME OF ORIGIN  3000 BC
CREATED BY  the tribe of Ethnics
MATERIAL  ceramic
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Dominika Bogdan

Around 3000 BC the Amazon Jungle 
was inhabited by the tribe of the 
Ethnics, comprising mainly women, who 
worshipped the goddesses of the three 
realms. Yemaya was the deity of water 
and fishery; Gaia was the patroness of 
the Earth and agriculture, whereas Neit 
protected the household. The deities 
are represented wearing medallions the 
colour of their respective domain. On 
entering adulthood, every girl selected her 
patroness, based on her chosen field. The 
purpose of the given deity was to support 
and protect the teenage girl. After that, 
an ethnic pattern appeared on the body 
of the selected goddess. Following the 
ceremony, each girl performed a ritual 
dance around all three deities. Every time 
a girl in the village was born, a single new 
hair appeared on the head of each of the 
three deities, and the five eldest women of 
the tribe were tasked with braiding it into 
their dreadlocks. A dugout built especially 
for the three goddesses served as a temple 
and a site where rituals were held. Only the 
women of the village were allowed to enter 
it. Whenever needed, the women brought 
offerings such as moss, orchids and ferns. 
The tribe of the Ethnics, unable to defend 
itself due to a small number of men, 
ended up being plundered. The women 

were kidnapped by warriors from other 
settlements, forced to forget the goddesses 
of the three realms and assume faith in 
different deities. This was because the 
Ethnics were not skilled in combat; their 
role was promoting peace.
(ILLUSTRATION  P 24)  

FORTUNE-TELLER’S SET

PLACE OF ORIGIN  today’s Iceland
TIME OF ORIGIN  between the 15th and 
the 17th century
CREATED BY  female villagers
MATERIAL  the original: paper, pieces of 
jewellery, natural dyes, herbs
STATE OF PRESERVATION  the original: 
numerous stains, partly destroyed, copy: 
intact 
DONATED BY  Dominika Malec

The objects I have found are playing 
cards and parts of something we could 
call a small altar. Altogether, there are 13 
cards and they are presumably an early 
version of a tarot set, somewhat simplified, 
though. The cards, however simple, are 
beautifully ornamented. As the condition 
of the original cards is rather poor, I have 
scanned, retouched and printed them out 
on cardboard. Besides the cards, I have 
found a set of 13 herbs. To showcase them, 
I have placed them in ziplock bags. These 
herbs are used in magic and herbalism. 
Also, the number 13 which we encounter 
again, may have a special meaning. With 
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every herb comes a brief description of 
how it was used; they probably supported 
the fortune-teller in reading the cards 
and strengthened the power of cards. The 
objects that have been found allowed us 
to reconstruct an “altar” of the type which 
may have been used by witches at the 
time. The herbs hung on the wall, above 
prototype lamps (i.e. fireflies enclosed in 
little “bulbs”). The cards were laid out on 
the table. The person visiting the fortune-
teller was allowed only one question. The 
soothsayer prepared the most appropriate 
mix of herbs, depending on the subject of 
the question, incensed the room, and set 
out to tell the future. Based on historical 
research, as well as mysterious writings 
that were found later on by archaeologists 
examining my findings, it has been inferred 
that all of the women in the tribe dealt 
in the occult. The tribe itself came into 
existence in the early 15th century, and 
inhabited the entire area of today’s Iceland. 
The place is largely covered with ice and 
has a good number of volcanoes, many 
of them active to this day. The girls of the 
tribe were inducted into the occult from 
a very young age. They were taught how 
to use herbs and tell the future, possibly 
even how to put a curse on someone or 
cast protective spells. Interestingly, it was 
the period when women across all Europe 
were accused of witchcraft and sentenced 
to be burnt at the stake. Thus, Iceland was 
probably the only place where this was not 
done, and persons endowed with magical 
skills were protected. After the eruption of 
one of the island’s volcanoes in the 17th 
century, it is presumed that no mention of 
the magical skills of the tribe has survived.  
(ILLUSTRATION  P 26-28)  

MÁSCARA DE LA MUERTE

PLACE OF ORIGIN  Isla de los 
Innocentes, Mexico, northern Pacific 
Ocean
TIME OF ORIGIN  c. 15th century
CREATED BY  Tribu (Bailarines) de la 
muerte
MATERIAL  stretchy fabric, sequins, 
beads
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Dorota Trysła

Isla de los Innocentos (The Isle of 
the Innocents) is a small island in the 
Revillagigedo archipelago in the Pacific 
Ocean. It is an island of volcanic origin, 
with an area of 10 sq. km. Its territory was 
originally inhabited mainly by birds (such 
as the blue-footed booby, Chihuauan 
raven, Townsend’s shearwater and frigate 
birds) and amphibians (e.g. green turtles, 
mollusc and crab). The water around the 
island abounded with fish (mainly salmon 
and herring). Seals, dolphins and orcas 
were to be found there, too. The flora 
included mainly herbs and various types 
of grass, as well as occasional shrubs and 
vines. In subsequent years, the tribe took 
to bringing cattle and plants for cultivation 
from Mexico.  

The islanders called themselves Tribu de la 
muerte (“the tribe of death”) or Bailarines 
de la muerte (“dancers of death”). It is 
estimated that the population of the island 
never exceeded 250 people. Men raised 
cattle and cultivated plants. Women stayed 
in the village, taking care of the house and 
children. 



The tribe’s greatest fear was sudden 
death. Numerous illnesses plaguing the 
tribe prompted it to seek refuge in prayer 
and incense its households. The most 
striking visual element, though, were the 
masks, intended to protect the wearer. 
The tribe believed that wearing them, they 
would outsmart the Grim Reaper when 
he arrives, as he would not be able to 
recognize their faces.    

The masks were made from thin, stretchy 
fabric, and meant to be pulled over the 
face. They had no eye-, nose- and mouth-
openings. Since the eyes were regarded 
to mirror the soul, they had to remain 
covered, too. The fabric was thin enough 
to allow breathing through it. At meals, 
the mask was gently pulled up, never 
higher up than the nose, however. The 
masks were decorated with sequins, beads, 
pebbles, colourful threads, etc. They were 
thought to represent the skull, which 
was intended as a sort of a joke, mocking 
the Grim Reaper. They were worn every 
day and at all times. Taking the mask off 
while outdoors or in the presence of other 
people was considered “suicidal”, and 
spelt disaster for the person. The only 
time a mask could be taken off was while 
being alone, e.g. taking a bath. Children 
younger than three years of age were not 
obliged to wear them, so as not to hinder 
the development of their senses and motor 
skills. The deceased were buried with 
masks placed over their chests.    
At the turn of the 19th century, the 
eruption of a volcano forced the islanders 
to move to the continent. In Mexico, they 
renounced the custom of wearing masks 
on a daily basis, and used them only on 
1 November and on All Souls’ Day. It is 

thought that the masks inspired those 
worn today by Mexican wrestlers of the 
lucha libre style.  
(ILLUSTRATION  P 30-32)    

THE DAKAUHAI

PLACE OF ORIGIN  Central Africa
TIME OF ORIGIN  early 20th century
CREATED BY  the shaman of the 
Dakauhai tribe 
MATERIAL  clay
STATE OF PRESERVATION  very good
DONATED BY  Małgorzata Stępień

The nomadic tribe called the Dakauhai, 
now considered extinct, inhabited parts of 
Africa until the turn of the 20th century. 
Its Swahili name can be translated as 
“the one who seizes life”. Its members 
worshipped animals, and particular deities 
took their shape. Based on the fact that 
the hierarchy of deities is made up of 
species native to various parts of Africa, 
such as the savannah, the rainforests or 
the ocean, one can assume that across 
the ages, the Dakauhai covered huge 
distances, traversing almost all of the 
continent. The pantheon of 21 deities 
was strictly hierarchical. Seven of them 
took the shape of domesticated animals 
which accompanied the Dakauhais daily. 
Their supposed powers are clearly linked 
to the day-to-day life of the tribe, and 
fulfill the basic needs of the community. 
The remaining fourteen deities represent 
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powers associated with natural elements 
and the matters vital to the tribe as a whole. 
They take the form of wild animals. The 
deities were represented by small figurines, 
or talismans, and handmade by the shaman 
only. As an intermediary between deities 
and his people, he wielded magical powers, 
and was able to imbue a given statuette 
with magical properties, so the Dakauhais 
could use it.        
(ILLUSTRATION  P 34)       

HOMEMADE SELF-DEFENCE KIT

PLACE OF ORIGIN  war-afflicted 
countries of Europe 
TIME OF ORIGIN  beginning in early 
20th century, up to this day
CREATED BY  members of a female 
organization working towards eliminating 
sexual violence, or other women inspired 
to defend themselves
MATERIAL  wood, metal, plastic, fabric, 
pebbles
STATE OF PRESERVATION  good, 
slightly battered
DONATED BY  Joanna Plis

The collected artefacts originally served as 
home necessities or adornments used by 
women. The objects have been stripped 
of their original function as a result of 
violence perpetrated against their owners. 
Instead of homemaking or adornment, 
they now serve as weapons of self-defence. 
They date from various periods, beginning 

with WWII up until the time of the Polish 
People’s Republic and modern times. 
I have managed to locate the objects, and 
their users, thanks to a passage from the 
postwar memoir of a member of a women’s 
organization: “After the war, the smell of 
smoke and booze enveloped the town. The 
victorious unit again set out to loot the 
houses in the area. The men, intoxicated 
by victory, booze and years spent away 
from home, were often gripped by bitter 
fury. The plunder of households, created 
and maintained meticulously by local 
women for many years, rarely stopped 
at the robbery of valuables; havoc was 
wrought on women and their daughters. 
More often than not, a day of looting 
would turn into a night of sexual violence. 
An average soldier would see it as fun, 
a prize he deserved after winning the war 
and having spent so much time away from 
home. Beaten and raped repeatedly, we, 
the women, established a secret society, 
to resist quietly. Together, we collected 
everyday household items that could 
serve as physical or emotional weapons, 
to strike back against the oppressor. Even 
when we did not manage to avoid violence, 
we felt we saved face and humiliated the 
oppressor. We perceived these actions as 
having a necessary therapeutic value in our 
trauma.”     

The alliance has survived to this day and 
keeps fighting violence against women, 
not only in the context of war, connecting, 
defending, inspiring, and healing. 
(ILLUSTRATION  P 36-38)  



MAP OF GOLD

PLACE OF ORIGIN  Central America
TIME OF ORIGIN  11th century
CREATED BY  a Mesoamerican tribe 
predating the Aztecs 
MATERIAL  gold, iron
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Joanna Stawowy

Discovered in 1994 by a Polish expedition, 
it maps the lay of the land in which 
deposits of gold are common, whereas 
metal ores, such as iron, occur rarely. The 
shape of the map is irregular; it measures 
25 cm at its widest point, and 21 cm at 
its narrowest. The people inhabiting the 
area considered gold to be of little value 
(also owing to its high malleability), as 
opposed to hard metals. A spot where the 
precious resources were mined is marked 
on the map; one can assume that a mine 
was located there. The object originated in 
Central America. 
(ILLUSTRATION  P 40)  

BOOK

PLACE OF ORIGIN  Great Moravia 
TIME OF ORIGIN  9th century AD
CREATED BY  Cyril and Methodius
MATERIAL birch, cardboard, handmade 
paper
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Julia Fortecka 

The book was written in the Glagolitic 
alphabet, probably by the two 
Thessalonican scholars who arrived in 
Great Moravia to spread Christianity and 
teach the local people how to read and 
write. It was discovered by chance near 
some old buildings in what is today’s 
Silesia, by a local person. Glagolitic, 
the oldest Slavic script, has since been 
simplified and named Cyrillic. The book 
contains a description and illustrations 
of a ceremony held by the Slavic people 
in the 1st century AD. The ceremony took 
place every year and focused on preparing 
the most delicious duck dishes. The 
participants dressed up as ducks, using 
duck masks and costumes. To catch the 
birds more easily, the Slavs attempted to 
attract them with musical instruments, e.g. 
rattles. From the 1st century onwards, the 
stories about the finest duck dishes had 
been handed down across generations by 
word of mouth.   
(ILLUSTRATION  P 42)            

PERSONAL BELONGINGS

PLACE OF ORIGIN  Africa
TIME OF ORIGIN  17th century
CREATED BY  undetermined
MATERIAL  gold, stone, wood
STATE OF PRESERVATION  intact
DONATED BY  Julia Ślósarczyk

The recovered items are surprisingly 
well-preserved, almost untouched by 
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the passing of time. Their imperfect, 
ragged forms point to a primitive work; 
on the other hand, the gold-painted 
patterns seem incredibly precise. The 
background made of red fabric creates 
a sense of sophistication, immensely 
cat-like, and speaks of a creature with 
a jaguar’s face: aggressively feminine and 
extremely mysterious. It is impossible to 
tell where exactly she came from, whether 
she represented a separate species, or if 
she was a unique figure in the history of 
all living things. She definitely exuded 
great strength, self-confidence and 
adoration for aesthetics and opulence. 
Her personal belongings offer a clue as 
to what sort of person she was. They 
make one think of a an independent and 
alluringly predatory female who enjoyed 
collecting beautiful objects that mirrored 
some aspects of her personality. Owing 
to a dearth of information and contexts, 
one can only hypothesize based on what 
has been found. It is likely that the shady, 
unpenetrated forests hide more remnants 
of this mysterious creature or some 
of her kin.       
(ILLUSTRATION  P 44)  

HENDERSON ISLAND

PLACE OF ORIGIN  Henderson Island
TIME OF ORIGIN  2018
CREATED BY  Real animals are killed 
on the island by tons of rubbish; animals 
made of refuse take their place and stay on 
the island forever
MATERIAL  plastic, bottles, grocery bags, 
plastic forks and spoons, other refuse
STATE OF PRESERVATION  good, intact 
as of today
DONATED BY  Dominika Sawicka

The object of our study, Henderson 
Island, is an unpopulated coral island 
in the Pacific Ocean. The island extends 
over 37.3 sq km, and is 10.4 km long and 
5.6 km wide. The nearest piece of land 
is Pitcairn Island, situated 193 km to the 
south-east. According to expert estimates, 
there are over 37 million plastic objects 
on the island, weighing in all 17 tons. In 
some places, the layer of rubbish reaches 
as much as 62 items per 30 sq cm. It is 
the highest concentration of rubbish 
ever recorded in nature. The reason for 
this are strong sea currents. Every day, 
3750 new pieces of rubbish appear on its 
northern beach. Such a deluge of garbage 
is not just hideous, but also dangerous, 
creating a physical barrier for the animals 
on the beaches. Alas, plastic becomes an 
unwelcome part of the daily diet of birds 
and other animals living on Henderson 
island, often leading to their untimely 
death. And this is how plastic animals 
come into being; the living animals become 
trapped in grocery bags, bottles and other 
refuse discarded by humans, and die. Their 



plastic counterparts emerge from the 
rubbish found on the island. The materials 
they are made up of are extremely durable, 
and therefore, they can enjoy a long and 
colourful life.     

Some animals inhabiting the island:

THE TURTLE has inhabited the island for 
10 years. Previously, it swam in the Pacific, 
admiring the coral reefs near the island. 
Unfortunately, it swam into and became 
entangled in a plastic grocery bag, thus 
staying on the island forever.  

THE SNAKE has lived there for 40 years, 
since it was very young, when the island 
was not littered with so much rubbish. One 
day it decided to move out, but fell into 
a plastic bottle on its way to the ship, and 
not being able to get out, has stayed on the 
island ever since. 

THE LITTLE FISH is a fairly new addition 
to the island. A year ago, while swimming 
around the island and enjoying its warm 
waters, it became wedged between a plastic 
bag and an empty can, and thus, it was 
destined to remain there forever.

THE BIRD has lived on the island for 
12 years now. One day, it set off on an 
excursion. Flying over the island and 
admiring it from up above, it noticed 
a beautiful small glittering object, a piece 
of copper foil, as it turned out. When the 
bird tried to perch on it to have a closer 
look, unfortunately, it caught its leg on 
a fishing line; unable to fly away, it has 
settled on the island forever.    
(ILLUSTRATION  P 46-48)  

SHELL-SHAPED THRONE

PLACE OF ORIGIN  Atlantis 
TIME OF ORIGIN  15th century BC
CREATED BY  a local sculptor
MATERIAL  gilded limewood, pearl
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Marcelina Żaba

The creation of man did not result from 
any kind of evolution, nor did it involve 
any superhuman or alien forms of life. As 
a universal rule, a child is born out of its 
mother’s womb. In all societies, a mother 
is physically and morally indispensable. 
The first Mother had neither a father, nor 
a mother; she birthed herself. At one time – 
as there was neither day nor night – a huge 
shell with stripes underneath emerged out 
of the water which enveloped everything. 
The froth coming out of the shell spread 
all over the surface of the water. A wooded, 
fruitful earth was formed, and this is how 
the first continents were born. Out of the 
shell itself, the Mother emerged, looking 
like every human being.   

One can therefore assume that she 
shaped herself and was not anybody else’s 
creation. She was neither a superhuman 
nor an alien form of life but a human 
being, the first Mother, and also, the first 
living being on Earth. The shell makes you 
think of life-giving water and symbolizes 
the happiness that stems from the fact 
that the human race persists and new 
generations are born. It is a symbol of 
death, too; the deceased hope to be reborn, 
taking on a new, beautiful and noble form, 
like that of a pearl. It signifies the spiritual 
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journey. From the discovered object, one 
can deduce that the women who ruled 
Atlantis sat on this sort of a wooden throne 
whose shell-shape symbolized the birth of 
life. The only people allowed to sit on the 
throne were mothers, strongly attached 
emotionally to their children, i.e. the 
whole nation. In this way, they ensured the 
survival of families and social groups. 
(ILLUSTRATION  P 50)    

DREAM SPIRITS

PLACE OF ORIGIN  Slavic mythology
TIME OF ORIGIN  the period of Slavic 
polytheism
CREATED BY  people wishing to befriend 
the spirits
MATERIAL  bone gelatin
STATE OF PRESERVATION  variable, 
depending on a user
DONATED BY  Margarita Mukha

Encounters with spirits are one of the 
oldest commonly known paranormal 
phenomena. The discovered object was 
probably at attempt at representing them 
in the material world. One can infer that 
the maker intended to illustrate a bundle 
of energy that we call spirits. A spirit is 
unable to assert its presence, or reveal 
itself, but at times, it becomes visible and 
communicates with a person. This way 
some signals are sent, and the person’s 
thoughts become affected; once in a while, 
a spirit affects a person in a negative way, 

bringing about illnesses or influencing 
their emotional states. A spirit may also be 
responsible for some natural phenomena. 
These spirits often play with human 
dreams, blocking or disturbing them, 
and induce insomnia. At other times, 
though, a spirit may work differently, 
and, for instance, prompt a prophetic 
dream. Touching the hand may lead to 
this otherworldly dimension as if through 
a portal. 
(ILLUSTRATION  P 52)      

DUCK’S BALL GOWN 

PLACE OF ORIGIN  The Masurian Lake 
District
TIME OF ORIGIN  20th century
CREATED BY  a duck seamstress
MATERIAL  fabric, paper, metal
STATE OF PRESERVATION  as new
DONATED BY  Mateusz Matysek

Despite continuous research and 
observation, little is known about the 
amazing underwater world of the ducks. 
It is immensely astonishing and closely 
guarded by the species. Many years’ 
research into the subject has shown that 
their aquatic world is very diverse, and the 
ducks themselves have cultivated their 
own traditions for generations. A year in 
their world lasts 789 days, and on the 48th 
day of the first month of the Year of the 
Rising Feather, the biggest annual ball is 
held. On this occasion, every duck lady 



dons a special gown, handed down from 
generation to generation. The gown is 
made of red cloth; the chic and flamboyant 
headgear – out of playing cards. The 
entire outfit and accessories are not just 
elegant but also strongly symbolic, and 
hark back to older cultural customs of 
the birds. The red colour symbolizes love, 
faithfulness and happiness. The playing 
cards are a reminder of the fact that their 
lives are lived according to the predictions 
of the fortune-tellers. The ducks are quite 
superstitious and never ignore what the 
cards tell them. The watch around the 
neck embodies family life and the belief 
in afterlife. The whole outfit is very well 
taken care of, as it is the greatest treasure 
of every duck family.        
(ILLUSTRATION  P 54)  

„MALWA” COSMETICS

PLACE OF ORIGIN  Poland
TIME OF ORIGIN  1901
CREATED BY  Natalia Szeptak
MATERIAL  vegetable extracts
STATE OF PRESERVATION  good
DONATED BY  Natalia Szeptak

The cosmetics have been manufactured 
according to the 19th-century formulas, 
created by Mrs Halina Janczur and her 
husband, who made and sold cosmetics 
for a living. The Janczurs had their own 
stall on an open-air market in Szczepański 
Square in Krakow. Six days a week, the 

local people gathered there to sell and 
buy all kinds of goods. On sale there was 
anything you could think of: furniture, 
dresses, shoes, vegetables, milk, cosmetics, 
and jewellery. Even then, the stall of Mr 
and Mrs Janczur stood out, as it was quite 
extraordinary. Their products boasted 
sophisticated and unique properties, 
ingredients and appearance. Available 
for sale were soaps with an amazing, 
distinctive fragrance, moisturizing face-
creams for every skin type, conditioners 
stimulating hair-growth and hair-
thickness, lipsticks, as well as face-powders 
concealing all sorts of skin blemishes. 
The range of products was incredibly 
varied, and there was something for every 
customer. Halina created and prepared 
the formulas for their cosmetics herself, 
carefully testing them beforehand as 
a matter of course. Their perceived effects 
amazed each one of her clients.       
(ILLUSTRATION  P 56)      

JADE

PLACE OF ORIGIN  Japan
TIME OF ORIGIN AD  2200
CREATED BY  a tribe from Shikoku 
island
MATERIAL  clay
STATE OF PRESERVATION  perfect
DONATED BY  Patrycja Patalas

The tribe inhabiting Shikoku, one 
of Japan’s smallest main islands, are 
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traditional makers of Japanese tea cups. 
The members of the tribe live in an 
unusual place, away from large Japanese 
cities, without access to the latest 
technological advances, and follow their 
own, slow pace. Unlike the rest of the 
country, the island is quite rich in various 
types of clay and rocks, including ones 
with curative properties. One particular 
stone, jade, has been imported from the 
South, i.e. New Guinea. This mineral 
is very difficult to obtain and used in 
jewellery. Earlier in China, it was highly 
valued for its hardness, and used in tool- 
and weapon-making.   

The deposits of jade are formed in the 
Earth’s interior over a very long period 
of time, which is why the mineral 
accumulates extremely powerful energy. 
Since the biotherapists from Shikoku 
island are convinced that jade cures 
kidney and liver illnesses, and strengthens 
the immune system, jade is used in clay 
pottery. The clay tea-vessels are shaped 
around a piece of mineral, thus lending 
them healing powers. Drinking from such 
cups, we can enjoy an even healthier tea 
that helps to ward off illnesses. 
(ILLUSTRATION  P 58)        

HAPPINESS IN BRIEF

PLACE OF ORIGIN  the boundary 
between Europe and Asia
TIME OF ORIGIN AD  1953 
CREATED BY  Li Wang
MATERIAL  cardboard, ink, pencil
STATE OF PRESERVATION  as new
DONATED BY  Pola Zhu

A wandering artist, strolling in the Ural 
Mountains, came across a silk scroll lying 
in his path. Inscribed on it was an ancient 
legend telling of an encounter between two 
men, a Chinese and a Pole: “The former 
carried in his hands a bowl of rice and 
teaching aids; the latter, only a Bible and 
a set of keys. Upon seeing it, the former 
asked, ‘Why would you need keys to 
a house, when you have nothing to eat?’, 
to which the latter replied, ‘It matters to 
me more that I have a place to return to 
than whether I get to eat today or not’, and 
asked the monk in return, ‘Why would you 
need all these books, if they do not make 
your faith stronger?’. And the monk said, 
‘Because without knowledge, there can be 
no progress.’ And so, they shook hands and 
set forth, enjoying each other’s happiness.” 
This story inspired a young artist to 
create the two drawings depicting both 
protagonists. They hung in many homes 
for many years, to remind their residents to 
be happy with what they had. 
(ILLUSTRATION  P 60)  



IL GELATO EBRAICO

PLACE OF ORIGIN  Venice, Italy
TIME OF ORIGIN  16th-17th centuries
CREATED BY  Abel and his apprentice  
MATERIAL  ceramic STATE OF 
PRESERVATION  as new
DONATED BY  Valentyna Hrushkevych

In the 16th century, when Jews inhabited 
today’s Venice, the art of making gelato 
(Italian for ice-cream) was popular among 
them. Nowadays, as gelato is strongly 
associated with Italian culture, hardly 
anyone remembers the story of how 
this delicacy was created. It harks back 
to the time when an Italian Jew named 
Abel accidentally left milk outdoors on 
a freezing winter day. The next morning he 
discovered that milk had turned into ice-
cream. He took to improving it, by adding 
different flavours, and substituted cream 
for milk. The Jewish ice-cream gained huge 
popularity not only in Venice, but also in 
its vicinity. Abel was well-aware, though, 
that the fame of his gelato would be 
short-lived because most young Jews were 
leaving the city in search of a better life. 
Wishing to upkeep this sweet tradition, 
he invited a young student from Milan, 
who was interested in the technology of 
ice-cream making, to collaborate with 
him. In time, his conscientiousness made 
him a genuine gelato-master. Soon, the 
tradition of manufacturing this delicacy 
spread to all of Italy, as well as other 
countries. Abel’s apprentice remains 
nameless to this day, but we can surely be 
grateful to him for preserving and handing 
the recipe for ice-cream down to us. You 

are encouraged to make gelato yourself, 
the way Abel and his apprentice did it, 
using the same vessels, according to the 
old recipe.   
(ILLUSTRATION  P 62)     

 THE CHESS OLYMPICS

PLACE OF ORIGIN  Pondicherry, India
TIME OF ORIGIN  29 July 2025
CREATED BY SPORT NEWS
MATERIAL  electronic waste
STATE OF PRESERVATION  as new
DONATED BY  Wioletta Michalska

The tournament was unique due to 
the fact that it was held on the greatest 
electrical-waste landfill in the world. The 
rounds were played on tables made from 
old washing-machines, refrigerators and 
dishwashers, with the players seated on 
stools fashioned out of PC’s and computer 
screens, by the cozy light of a lamp with 
a glass shade, made from fridge door 
affixed to a base made from hairdryers or 
hair straighteners. The organizers were 
worried that the participants may become 
affected by the tense atmosphere owing 
to the recent outbreak of the epidemics 
of chihingunya, a painful viral disease 
transmitted by mosquitoes (cancelling 
the tournament altogether was even 
considered). Eventually, only the German 
and Austrian teams failed to show up 
for the first round. All the other teams 
were enjoying themselves on a landfill 
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and praised the hospitality of the local 
community. As a welcoming gift, they all 
received handmade necklaces fashioned 
out of microchips and computer-keys, 
sunglasses made from mobile phone 
screens, and, to cool off, fans from 
computer ventilation fans, and many 
more. Following a family-atmosphere 
inauguration, it was time for the matches. 
Sudden twists, checkmates, oppositions, 
blockades and perpetual checks pumped 
up emotions and quickened the pulse 
of the players and spectators alike. 
After heated competition, results were 
announced: for women, Indira Gandhi 
from India, and for men, an Argentinian 
first-time player, Paul Keres. Our 
own Polish representative, Ksawery 
Tartakowski, stood on the podium, too, 
winning the silver medal.         
The participants congratulated each other 
and one could sense that they all felt like 
winners. Marek Matlak, the captain of 
the Polish team, said: “The competition 
was quite unique, not only on account 
of a brilliant performance of our team 
but also thanks to attractions offered by 
the landfill-people. Our girls admired the 
chess pieces, fashioned so intricately out 
of used batteries, and all of us marvelled 
at the local games utilizing cathode-ray 
tubes, mobiles, printers, irons and so on. 
Everyone laughed and enjoyed themselves 
enormously. I’m quite convinced we 
could well introduce similar games on 
our landfills in Poland.” His words speak 
for themselves. The participants all 
agreed the Pondicherry Olympics to be 
the most successful and friendliest chess 
tournament in history. They hope that the 
people from the landfill will inspire other 
countries to showcase their cultures and 

traditions in a similar way. In the Buenos 
Aires slum district, were the next Olympics 
are to be held, the organizers have already 
invited offers for the most inspiring games 
and entertainment for the participants.     
(ILLUSTRATION  P 64)     

MODERN-DAY PONCHO

PLACE OF ORIGIN  Western part of 
North America 
TIME OF ORIGIN  21th century
CREATED BY  Władysław Dubiniewicz
MATERIAL  cotton
STATE OF PRESERVATION  intact
DONATED BY  Władysław Dubiniewicz

A poncho was a garment worn by in the 
past by the Indian tribes, native to the 
western parts of North America. They were 
usually sewn from a rectangular piece of 
woolen or cotton cloth with a slit in the 
middle for the head. A poncho is a sort of 
overcoat, and comes in different varieties. 
The one presented at the exhibition was 
made using the patchwork method. It 
is known as a “short poncho”. This kind 
of outfit was worn especially in the 19th 
century, in the subtropical regions of 
North America, where the temperatures 
could reach up to 43 degrees Celsius. 
In the Wild West, ponchos were worn 
exclusively by the affluent, who wished to 
stand out from the crowd and emphasize 
their superiority. The poncho presented 
here is a contemporary take on a way of 



using what we wear to display our material 
status. It is for this reason that my poncho 
has so many brand names affixed to it, as 
nowadays people are keen to prove their 
superiority with brand-name clothes and 
expensive accessories.       
(ILLUSTRATION  P 68)    

THREE TOTEMS FROM THE „HEADS” 
SERIES; A YELLOW, BLACK AND 
WHITE ONE

PLACE OF ORIGIN  Germany, Poland, 
Australia, the US
TIME OF ORIGIN  2017
CREATED BY  Zbigniew Sałaj
MATERIAL  plastic, packaging from 
products purchased in the Rossmann chain 
drugstore, Biedronka supermarket, and 
a shop with supplies for artists 
STATE OF PRESERVATION  very good
DONATED BY  Zbigniew Sałaj

Excessive consumerism rarely inspires us 
to reflect, especially on the short lifespan 
of containers. Normally, the usability of 
boxes, plastic bags, bottles, jars, cans, 
canisters, water bottles and cups ends 
as soon as their contents is used up. We 
are left with a redundant, frequently 
aesthetically pleasing object, which 
previously served as a marketing tool, 
and now ends up on a landfill or, at the 
very best, becomes recycled. On the one 
hand, in a world overflowing with objects 
and commodities, manufacturing things 

becomes pointless, on the other, though, 
the growing mass of freed-up objects, 
released from the function imposed on 
them by the manufacturer, opens up 
a world of possibilities, of which children 
and artists frequently take advantage. The 
former do it by experimenting; the latter, 
additionally, through a particular game 
which is here called art. They transform 
the reality of the object into a kind of play, 
which lends itself to extreme manipulation, 
far transcending its former functional 
capacities. My-not-my totems… wired in 
our brains for centuries, petrified to a large 
extent in the compressed time… heads 
retrieved from the landfill of contemporary 
civilization.    
(ILLUSTRATION  P 70)  

HUMANITY’S LAST REMAINDERS

PLACE OF ORIGIN  Western Europe
TIME OF ORIGIN AD  3018, post-war 
CREATED BY  the last remaining 
representatives of the human species
MATERIAL plasticine, metal objects, 
styrofoam
STATE OF PRESERVATION  as new
DONATED BY  Oliwia Zypser

Represented here are metal objects 
covered with grey thallus which is slowly 
enveloping them as it grows. These 
artifacts have been abandoned by the 
wandering tribe of the last remnants of 
humanity, searching for a hope for the 



rebirth of our world. Nonetheless, the tribe 
never stops or looks back in its wanderings. 
Its members are unable to do so because of 
the civilization’s pressure to survive, which 
embedded in their minds a motto: “Move 
forward relentlessly, not minding anything 
or anyone along the way. It is only your 
step that counts, regardless of what 
ancestors’ bones you’re treading on. You 
mustn’t lag behind, grey and uninspiring”. 
And so, the growing thallus on humanity’s 
ruins will mark a new beginning no one 
will ever witness.  
(ILLUSTRATION  P 72)  
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What we see is like the eyes we see it 
with. Kant might have said. Or maybe 
not. It doesn’t matter anyway. Because 
everything, as Orwell himself wrote, can 
be rewritten or repainted. Everything 
can be a mystification. An ethnographic 
mystification, for instance. As in the 
task Małgorzata Markiewicz gave her 
students (and herself). Having invented 
fictitious histories, cultures, tribes and 
lands, they were asked to create their 
artifacts and fetishes. The production 
of the bizarre kunstkammer was not 
merely playing with imagination. Rather, 
it was an exercise in negation, in posing 
questions and disputing facts. Because 
even the most preposterous stories, the 
most extraordinarily imagined peoples 
and their traditions are always stories of 
here and now. They, nonetheless, offer an 
opportunity of an escape from the status 
quo, they deconstruct reality.

Anyway, everything in the humanities is 
not so much a fact as an interpretation. 
Everything is a cultural construct. „The 
Ethnographic Mystification” is therefore 
no different from practices of factual 
ethnology. Were not folklores invented in 
the moment of their description of the first 
the-then-folklorists? Does not the observer, 
in the very act of observation, change the 
perceived object? And are we ever capable 
of fully transcending our own views, beliefs, 
dogmas, stereotypes and cultural codes? 
It was Europe that invented the Orient, 
colonialism - Africa, and Witkiewicz – the 
Zakopane architectural style, while the roots 
in humans are always in the public eye. 

On the 19th of February 1911, on the 
initiative of Seweryn Udziela, the first 

ethnographic exhibition was opened 
in Krakow. A street away from „The 
Ethnographic Mystification” and 
identically – in three apartment rooms. 
This, at least, is reported by the annals of 
history. Which doesn’t need to be true. 
After all, it could have happened in another 
place and time. And nothing would have 
changed. „The Ethnographic Mystification” 
simulates a small ethnographic museum, 
a cabinet of curiosities in an unfinished 
bourgeois enfilade replete with objects 
from non-existent worlds. And in its 
pretence, it is no different from the rest of 
reality. Because everything is a simulacrum 
and we are all living in Philip K. Dick’s 
„The Man in the High Castle”, where every 
reality turns out to be untrue. Even the one 
closest to historical facts. Ultimately, it is 
only a fragment of a novel. Of scribbled-
over pages.

The choice of nothing other than 
ethnology as a field of creative 
manipulation appears to be an 
intentional gesture. It enabled bringing 
to life a multiplicity of pre-civilizational 
rites, sisterly communities, impossible 
worlds. They are illustrated by objects 
appropriately inept and ludic. And in this 
instance, these words lose their pejorative 
meaning. Become manifestos. Voices of 
protest against the present. Because when 
times are uncertain, we escape into magic. 
Cast spells.

Anyway, this also doesn’t matter. Because 
as in „Picnic at Hanging Rock”: “What we 
see and what we seem are but a dream, 
a dream within a dream.”

Kamil Kuitkowski 
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