
Sala wschodnia 

 

Podziały na ekspozycji 

Ekspozycja zorganizowana w taki sposób, żeby – po pierwsze – podział na trzy kręgi 

cywilizacyjno-kulturowe, z których wywodzą się prezentowane na ekspozycji zabytki, był 

bardzo wyraźny i czytelny – po drugie – żeby wyraźne były podziały między poszczególnymi 

prowincjami tych kręgów cywilizacyjno-kulturowych i – po trzecie – żeby wyraźnie zaznaczone 

były obszary, w których dochodziło do przenikania się wpływów i adaptowania obcych 

rozwiązań.  

Początek zwiedzania 

Zwiedzanie rozpoczyna się od przestrzeni, w której przedstawione zostaną Turcja i Chanat 

Krymski (przestrzeń aneksowa), które omówione zostaną w kontekście ich stosunków z 

Rzeczpospolitą. Jest to ważna przestrzeń, ponieważ tu kończy się muzeum narracji i zaczyna 

muzeum kolekcji. Zmiana następuje jednak w sposób tonalny, a nie totalny, stąd obecne są tutaj, 

choć w szczątkowej formie, rekonstrukcje ideowe w formie kolażu oraz bloki tematyczne znane 

z głównego ciągu zwiedzania.  

Następnie zwiedzający zapoznają się z kolejnymi, patrząc w kierunku od zachodu na wschód, 

obszarami geograficznymi – Bałkany, Afryka Północna, Kaukaz, Azja Środkowa, docierając do 

epicentrów pierwszego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego – Persji i Indii, skąd mogą skierować 

się do aneksu, w którym przestawiony zostanie obszar geograficzny obejmujący Półwysep 

Indochiński, Malaje, Indonezja pozostające pod wpływem indo-perskiego kręgu kulturowo 

cywilizacyjnego. Ta część ekspozycji i kolejne dwie powinny być urządzone w sposób 

charakterystyczny dla muzeów kolekcji.  

Z przestrzeni, której omówiona zostanie wojskowość Indii zwiedzający udadzą się do 

przestrzeni, w której przedstawiona zostanie wojskowość Chin – jednego z najważniejszych 

ośrodków kręgu kulturowo-cywilizacyjnego chińsko-japońskiego. Stąd zwiedzający udają się do 

przestrzeni, w której zaprezentowana zostanie wojskowość Japonii.  

Wojskowość Japonii zaprezentowana jest w przestrzeni, która zajmuje największą powierzchnię 

i która na tle pozostałych przestrzeni zdaje się być znacznie bardziej przestronna. To 

wyróżnienie wynika z rangi kolekcji, która należy do najbogatszych i najciekawszych 

europejskich kolekcji zabytków japońskiej sztuki wojennej, która niekiedy bywa jedynym celem 

wizyty w MWP zorganizowanych grup oraz pojedynczych zwiedzających z całego świata.  

Stąd zwiedzający udają się do przestrzeni w której przedstawiona jest wojskowość ludów 

prymitywnych – Australii i Oceanii (kultury paleolityczne) oraz Afryki Środkowej, Afryki 

Południowej i Afryki Wschodniej (kultury epoki żelaza).  

Charakterystyka narracji  



Podział na pięć bloków tematycznych utrzymuje się – i to również w szczątkowej formie – tylko 

w przypadku dwóch pierwszych przestrzeni: Chanatu Krymskiego oraz Imperium Osmańskiego. 

W kolejnych przestrzeniach jest zupełnie nieobecny. Narracja ograniczona jest do opisu 

fizycznych cech eksponowanych zabytków oraz przedstawienia związanych z nimi ciekawostek 

o charakterze przede wszystkim historycznym, które dają odpowiedzi na proste pytania – kiedy, 

gdzie i dlaczego to wynaleziono, z czego to jest zrobione, jak się tym walczy, kto i kiedy tym 

walczył, kto to stworzył i jak to działa etc.  

Charakterystyka środków narracji  

Środki narracji powinny być tak zaprojektowane, aby zwiedzający w sposób intuicyjny, a więc 

niepowodujący zmęczenia i znużenia, był w stanie powiązać zabytek z opisem oraz 

objaśnieniami, w tym objaśnieniami graficznymi, które go dotyczą. Ważną rolę powinna pełnić 

identyfikacja wizualna, która powinna pomagać w identyfikacji opisów i objaśnień z zabytkiem. 

Liczba objaśnień tekstowych powinna być ograniczona tylko tych przypadków, w których są one 

niezbędne i niezastąpione. Ilekroć to możliwe objaśnienia tekstowe powinny być zastępowane 

objaśnieniami graficzno-tekstowymi, graficznymi i multimedialnymi, ponieważ przyswajaniu 

informacji za ich pośrednictwem nie towarzyszy nadmierny wysiłek intelektualny, jak w 

przypadku objaśnień tekstowych, który dość szybko doprowadza zwiedzających do stanu 

znużenia.  

  



I. Krąg cywilizacyjno-kulturowy persko-indyjski  

1. Chanat Krymski (aneks),  

2. Turcja, 

3. Bałkany (aneks)  

4. Afryka Północna (aneks), 

5. Kaukaz (aneks)  

6. Persja, 

7. Indie, 

8. Półwysep Indochiński, Malaje, Indonezja (aneks)  

II. Krąg cywilizacyjno-kulturowy chińsko-japoński  

1. Chiny 

2. Azja Środkowa (aneks) 

3. Japonia  

III. Krąg kultur prymitywnych  

1. Australia i Oceania (kultury paleolityczne)  

2. Afryka Środkowa, Afryka Południowa, Afryka Wschodnia (kultury epoki żelaza).  

  



I. Krąg cywilizacyjno-kulturowy persko-indyjski  

I.1. Chanat Krymski (aneks) 

Obowiązuje przyjęty wcześniej podział na bloki tematyczne: (A) system obronny państwa, (B) 

architektura obronna, (C) wyposażenie i uzbrojenie żołnierza, (D) etos żołnierza, (E) 

najważniejsze bitwy.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla kultury 

tatarskiej (proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

I.1.A System obronny państwa  

Przedstawienie stanu i organizacji Chanatu Krymskiego w okresie jego istnienia od rozpadu 

Złotej Ordy w 1427 do zniszczenia twierdzy Perekop przez wojska rosyjskie w 1736 r. oraz 

omówienie tatarskiej taktyki wojowania z wykorzystaniem fragmentów tekstu źródłowego 

Marcin Broniowskiego posła do króla Stefana Batorego do chana krymskiego Sahib Gireja.  

I.1.B Architektura obronna  

I.1.B.1 Twierdza Perekop 

Ilustrowany planem opis twierdzy Perekop z wykorzystaniem fragmentu tekstu źródłowego 

autorstwa Marcina Broniowskiego opisującego twierdzę w czasach jej największej świetności.  

1 

 

Plan bitwy o Perekop  

Zamieszczona w: “Mémoires 

historiques, politiques et 

militaires sur la Russie : avec 

approbation & privilege du 

Roi / par de Manstein. - T. 2. 

- Lyon : Jean-Marie Bruyse, 

1772” oraz “Beytrag zur 

Geschichte Rußlands vom 

Jahr 1727 bis 1744 nebst 

einem Anhange über die 

damalige Beschaffenheit des 

Kriegs- u. Seewesens : mit 

[10] Charten u. Planen ; Aus 

einer franz. Handschrift / 

[Chrph. Herm. v. Manstein]. - 

Hamburg : Johann Heinrich 

Cramer, 1772”. 

Własność; Biblioteka 

Narodowa w Warszawie 



Sygnatura: ZZK 1 387 

Domena Publiczna. Wolno 

zwielokrotniać, zmieniać i 

rozpowszechniać oraz 

wykonywać utwór, nawet w 

celach komercyjnych, bez 

konieczności pytania o zgodę. 

I.1.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie tatarskie 

Opis broi, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego Tatara z wykorzystaniem tekstu źródłowego 

Marcina Broniowskiego ilustrowany eksponatami.  

I.1.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.1.C.1.a Wojownik tatarski (rekonstrukcja ideowa) 

Rekonstrukcja ideowa w formie kolażu z wykorzystaniem oryginalnych zabytków.  

1 

 

Pistolet z zamkiem 

skałkowym, francuski, 

stylizowany na broń 

orientalną, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 25030x 

2 

 

Szabla w typie czeczuga, 

XVII w. 

wymiary: około 90 cm 

MWP, 3448x 

I.1.C.1.b. Uzbrojenie tatarskie (pokaz kolekcji)  

Pokaz elementów uzbrojenia w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki (zaznaczone zielonym kolorem) posadowione na wolnoobrotowych 

platformach, które mogą być obracane wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, 

obrót w prawo) przez zwiedzających.  



1 

 

Olstra (para) na pistolety 

wykonane ze skóry 

obciągniętej materiałem. 

Należały do Chana 

Krymskiego – Dowlet Gireja,  

XVIII w., 

wymiary: 

dł. 40 cm (ze skórzaną 

zawieszką 50), w najszerszym 

miejscu szer. ok. 20 cm, waga 

ok. 500 gr 

MWP, 25030x 

2 

 

Misiurka należąca do Szachin 

Gireja, syna Chana 

Krymskiego – Adil-Gireja. 

Zdobiona, na dzwonie 

widoczny napis po arabsku, 

XVII w., 

wymiary: 

MWP, 2710x 



3 

 

Para karwaszy - metalowych 

osłon przedramienia, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. około 35 cm 

MWP, 24964x 

4 Dolne karwasze ze zdjęcia przedstawionego powyżej .  Para karwaszy - metalowych 

osłon przedramienia, XVII 

w., 

wymiary: dł. około 30 cm 

MWP, 48168x  

5  Łuk wykonany z drewna, bez 

cięciwy, XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 85 cm 

MWP, 25031x 

2 

 

Kołczan ze skórzanym 

paskiem oraz strzałami, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24267x; W. 13693; 

W.13706 



I.1.C.1.c Galeria grafiki i malarstwa 

1 

 

Wizerunek chana krymskiego 

z końca XVII w., 

wymiary: 

MWP, 15739Ax 

2 

 

Tatarzy XVII wiek - fragment 

obrazu Bitwa pod Warszawą 

P. Lempkego 

 

Zbiory Muzeum Wojska 

Polskiego  

I.1.D etos wojownika  

Opis tatarskiej obyczajowości wojskowej z wykorzystaniem fragmentu tekstu źródłowego 

Marcina Broniowskiego opisującego obyczajowość tatarską.  

I.1.E Najważniejsze szlaki najazdów tatarskich  

Reprodukcja planu  Guillaume Le Vasseur de Beauplan eksponowana za ekranem transparentnego 

monitora dotykowego. Dotknięcie ekranu powoduje uruchomienie projekcji udźwiękowionej krótkiej 

animowanej formy filmowej przedstawiającej trzy najważniejsze szlaki, którymi tatarskie ordy dostawały 

się na terytorium Rzeczpospolitej – czarny, wołoski i kuczmański.  



1 

 

plan Guillaume Le Vasseur de 

Beauplan 

 

  



I.2. Turcja  

Obowiązuje podział na bloki tematyczne: (A) system obronny państwa, (B) wyposażenie i 

uzbrojenie żołnierza oraz (C) etos żołnierza.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla kultury 

osmańskiej (proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

I.2.A System obronny państwa  

Przedstawienie stanu i organizacji Imperium Osmańskiego w okresie od jego narodzin w 1299 

do końca istnienia Rzeczpospolitej.   

I.2.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie tureckie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego tureckiego ilustrowany eksponatami.  

I.2.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

Pokaz kolekcji oraz Rekonstrukcja ideowa w formie kolażu z wykorzystaniem oryginalnych 

zabytków.  

I.1.C.1.a Jazda z XVII w. 

Pokaz elementów uzbrojenia obronnego i zaczepnego oraz wyposażenia na manekinie 

pełnopostaciowym. Scena przedstawia jeźdźca który stoi obok konia. Na manekinie jeźdźca 

przedstawione jest uzbrojenie zaczepne i obronne oraz inne wyposażenie wojownika, natomiast 

na manekinie konia – elementy rzędu końskiego oraz siodło.  

Scena powinna być tak zaaranżowana, żeby uzbrojenie zaczepne i obronne oraz pozostałe 

wyposażenie wojownika a także elementy rzędu końskiego i siodło były widoczne z każdej 

strony (widok 360 stopni). Manekiny posadowione na wolnoobrotowych platformach, które 

mogą być niezależnie od siebie obracane za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) 

przez zwiedzających.   

  



 

A 

 

Kolczuga + nogawice 

MWP, 656x 

B Bechter. Składa się z : części 

przedniej, dolnej oraz 

metalowego nakarczka,  

MWP, 2916* 

C Dwie okrągłe blachy na piersi 

i plecach - Zamontowane na 

zbroi – na zdjęciu widoczne, 

MWP, 675x, 2916x 

D Obojczyk,  

MWP, 30121 

E Osłona nogi, 

MWP, 2823x  

F Para ochrony nóg - 

Wykonana z kolczugi 

ochrona nóg stanowiąca 

komplet z bechterem, 

wymiary: 25 x 15 cm 

MWP, 2918x 



2 

 

Może być kałkan  

MWP, 24317x 

3  Nadziak: 

Szabla:  

Pistolet: 

 

4 

 

Włócznia: MWP 2819x 

I.1.C.1.b Piechota turecka lub jazda nieregularna  

Pokaz elementów uzbrojenia obronnego i zaczepnego oraz wyposażenia na manekinie 

pełnopostaciowym lub półmanekinie. Scena przedstawia tureckiego wojownika pieszego . Na 

manekinie przedstawione jest uzbrojenie zaczepne i obronne oraz inne wyposażenie.   

Pokaz powinien być tak zaaranżowany, żeby uzbrojenie zaczepne i obronne oraz pozostałe 

wyposażenie było widoczne z każdej strony (widok 360 stopni). Manekin posadowiony na 

wolnoobrotowej platformie, która może być obracana za pomocą przycisków (obrót w lewo, 

obrót w prawo) przez zwiedzających. Ewentualnie możliwe jest każde inne rozwiązanie 

pozwalające obejrzeć przedmioty z dwóch stron.  

Potencjalnie tak mógł wyglądać wojownik nieregularnych formacji z obszaru Trapezuntu 



 

  

Misiurka MWP 67250x 

 

 

Uzbrojenie ochronne 

kolczuga 

 

MWP 67249x 

 

 

Uzbrojenie zaczepne: 

Szabla – MWP 2775x 

 



 

 

Pistolet – MWP 2757x 

 

 

Kałkan  

Jeden ze znajdujących się w 

magazynie ( jeden w typie 

tureckim jeszcze znajduje się) 

 

Zdjęcie jest tylko zastępcze.  

I.1.C.1.c Janczar  

Wariant 1  

Pokaz elementów uzbrojenia obronnego i zaczepnego oraz wyposażenia na manekinie 

pełnopostaciowym lub półmanekinie. Scena przedstawia janczara. Na manekinie przedstawione 

jest uzbrojenie zaczepne i obronne oraz inne wyposażenie.  

Pokaz powinien być tak zaaranżowany, żeby uzbrojenie zaczepne i obronne oraz pozostałe 

wyposażenie janczara widoczne z każdej strony (widok 360 stopni). Manekin posadowiony na 

wolnoobrotowej platformie, która może być obracana za pomocą przycisków (obrót w lewo, 

obrót w prawo) przez zwiedzających. Ewentualnie możliwe jest każde inne rozwiązanie 

pozwalające obejrzeć przedmioty z dwóch stron.  

Wariant 2 

Rekonstrukcja ideowa w formie kolażu z wykorzystaniem oryginalnych zabytków.  



1 

 

Rysunek przedstawia od lewej: 

sołek, janczar. 

 

Na wzor odtworzono by strój 

(tekstylia) lub możemy 

wykorzystać ikonografię 

2 

 

Jatagan za pasem:  

MWP 2804x 

3 

 

Szabla MWP 25043x 



4 

 

Prochownica MWP 3584x 

5 

 

Janczarka 

MWP, 2766x 

I.1.C.1.d Uzbrojenie obronne  

Pokaz uzbrojenia obronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Szyszak turecki, XVI w., 

MWP, 262x 

2 Kałkan. Umbo na środku 

srebrne, regularny motyw 

zdobniczy, złocony, 

wymiary: Średnica ok. 65 cm 

MWP, 24317x 



 

3 

 

Misiurka. 

Składa się z metalowego 

talerzyka, który wierzchnią 

część ma czernioną. Na 

wierzch również naniesione 

złote regularne motywy 

zdobnicze. 

Wysadzany turkusami i 

rubinami, 

wymiary: 

wys. 52 cm, szer. 16 cm  

MWP, 488x 



4 

 

Szyszak roboty norymberskiej 

w typie tureckim. Stożkowy, 

kanelowany, z gałką na 

szczycie, zdobiony 

ornamentem typu europ. 

Ornament roślinny, wypukły, 

pokrywa wszystkie pola 

między kanelami, otok i 

daszek; tło złocone. Do 

daszka przynitowana obejma 

nosala i podtrzymująca go 

sprężyna z zapadką. Nad 

otokiem, z tyłu, ryty napis 

arabski, 

wymiary: waga - 1,23 kg, 

wys. 28 cm, śr. 20 cm  

MWP, 309x 

5 

 

Szyszak w typie tureckim, 

XVI/XVII w.,  

MWP, 2915x 



6 

 

Misiurka z denkiem stalowym 

(damst), na nim mosiężne 

kółko osadzone na kolistej 

podkładce z rzędem 

kolorowch kamieni 

(szlachetnych?). Czepiec z 

kolczugi z kółek (0,6 cm) na 

przemian w poziomych 

rzędach nitowanych i 

jednolitych, XVII/XVIII, 

wymiary: dł. z kolczugą ok. 

32 cm, średnica 19,5 cm, 

waga ok. 2 kg 

MWP, 67250* 

7 

 

Kolczuga. Na lewej pole 

kaftana stalowa plomba z 

napisem arab., XVII/XVIII w. 

wymiary: dł. 75-77 cm, dł. 

rękawów 30-40 cm, waga ok. 

10 kg 

MWP, 67249x 

MOŻE BYĆ 

WYKORZYSTANA 

ZARÓWNO NA 

PERSKIEJ, JAK I 

TURECKIEJ 

EKSPOZYCJI 

8  Hełm stożkowy ze sterczyną. 

Imitacja brwi przymocowana 

do krawędzi hełmu. Otwory 

wzdłuż krawędzi do 

mocowania nakarczka 

(skórzanego lub z kolczugi), 

XV-XVII w., 

wymiary: wys. 25,5 cm, 

średnica 21,5 cm  

MWP, 67251x 



9 

 

Juszman typu turecko-

mameluckiego, XVII w. 

Kaftan kolczugowy z 

kołnierzem i długimi 

rękawami, z przodu rozcięty 

na całej długości, z tyłu z 

szerokim rozcięciem poniżej 

pleców; z wmontowanymi 

pionowymi rzędami płytek 

zachodzących na siebie od 

dołu, tworzącymi osłony 

brzucha (32 płytki w 2 

rzędach), boków (63 płytki w 

4 rzędach) i pleców (86 

płytek w 3 rzędach). Na 

osłonach brzucha 

przynitowane 6 par uchwytów 

do wiązadła i wybity znak 

własnościowy arsenału 

sułtana Imperium 

Osmańskiego 

wymiary: 

MWP, 57938x 

10 

 

Nakolanniki - Osłona kolan 

przy zbrojach typu juszman, 

wymiary: dł. 25 cm, szer. ok. 

15 cm 

MWP, 57939, 57940 

I.1.C.1.e. Broń sieczna – długa 

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających. 



1  Szabla z głownią szamszir 

z pochwą w czarnej skórze. 

Głowica karbowana, 

drewniana, w kolorze brązu, 

wymiary: 

MWP, 2779x 

2  Szabla szamszir z pochwą 

pokrytą wiśniowym 

aksamitem, z temblakiem, 

wymiary: 

MWP, 2778x 

3  Szabla szamszir w czarnej 

pochwie ze skóry, okucia ze 

srebrnej blachy, na ryfkach 

ażurowe wieńce, głownia 

złamana, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2780x 

4 

 

Szabla szamszir z pochwą z 

czarnej skóry. Okucie dolne i 

górne z blachy mosiężnej 

cyzelowanej, XVIII w., 

wymiary: 

dł. 97 cm, dł. pochwy 83 cm 

MWP, 2777x 

5  Szabla kilidż. Pochwa z 

długim okuciem dolnym i 

górnym, blacha wykonana ze 

srebra, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2776x 



6 

 

Szabla kilidż z pochwą 

pokrytą koralami i turkusami. 

Rękojeść szabli również 

pokryte koralem i turkusem, 

XVII w., 

wymiary: 

dł. 77 cm, dł. pochwy 68 cm 

MWP, 2775x 

7  Szabla + Pochwa szabli z 

okuciami ze srebrnej blachy, 

w części środkowej skóra 

czarna, groszkowana, 

wymiary: 

MWP, 25042x 

8  Szabla (bez pochwy) o głowni 

inkrustowanej złotem. 

Rękojeść drewniana, 

wymiary: 

MWP, 2816x 

9  Szabla na zastawie złocona. 

Pochwa obciągnięta czarną 

skórą z ażurowymi ryfkami, 

wymiary: 

MWP, 2781x 

10 

 

Rękojeść drewniana, głownia 

przy nasadzie złocona 

z tureckimi napisami, 

wymiary: 

MWP, 25043x 

11  Szabla + pochwa. Na głowni 

szabli przy nasadzie złocony 

napis. Pochwa po środku 

obciągnięta materiałem, dolne 

i górne okucie metalowe, 

XVIII w., 

wymiary: 



MWP, 2774x 

12  Szabla kilidż + pochwa. 

Pochwa w części środkowej 

obciągnięta materiałem, brak 

dolnego okucia, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 513x 

13  Szabla. Złocenie na zastawie i 

przy młotku, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2782x 

14  Jatagan + pochwa. Pochwa w 

środkowej części pokryta 

brązowym aksamitem, XIX 

w. 

wymiary: 

dł. 63 cm, dł. pochwy 57 cm 

MWP, 2803x 

15 

 

Jatagan + pochwa. Rękojeść 

pokryta srebrną blachą z 

koralami 

wymiary: 

dł. 74 cm, dł. pochwy 55 cm 

MWP, 2804x 

16 

 

Jatagan + pochwa. Pochwa 

metalowa, cyzelowana, XVIII 

w., 

wymiary: 

dł. 77 cm, dł. pochwy 78 cm 

MWP, 2805x 



17 

 

Jatagan + pochwa. Rękojeść 

drewniana z metalowym 

okuciem. Pochwa metalowa, 

cyzelowana zakończona 

głową zwierzęcia, XVII w., 

wymiary: 

dł. 68 cm, dł. pochwy 42 cm 

MWP, 2802x 

18 

 

 

Jatagan + pochwa. Rękojeść z 

kości wysadzana 

kamieniami, XVII w., 

wymiary: 

dł. w pochwie 90 cm 

MWP, 2807x 

19 

 

Jatagan + pochwa. Rękojeść 

wysadzana koralami. Pochwa 

z czarnej skóry z metalowymi 

okuciami, 

wymiary: dł. 74 cm 

MWP, 2808x, 2802x 

20 

 

Jatagan + pochwa. Rękojeść 

wykonana z rogu 

wysadzanego koralami. 

Pochwa obciągnięta skórą 

z dolnym i górnym okuciem 

wymiary: dł. 86 cm 

MWP, 2806x 

21 

 

Jatagan + pochwa, XVIII w., 

wymiary: dł. 65 cm 

MWP, 51001 



22 

 

Szabla wschodnia z pochwą, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 51011 

23 

 

Szabla kilidż + pochwa, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 50993 

I.1.C.1.f Broń sieczna krótka  

Pokaz broni siecznej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Sztylet w typie perskim 

z rękojeścią z kości. Pochwa 

metalowa, cyzelowana, 

wymiary: 

MWP, 2632x 

2  Nóż o inkrustowanej głowni. 

Pochwa ze srebrnej 

cyzelowanej blachy, 

wymiary: 

MWP, 2810x 

3  Sztylet + pochwa. Rękojeść 

sztyletu. Pochwa skórzana, w 

górnej części wysadzana 

koralami, 

wymiary: 

MWP, 2811x 

4 T Nóż z rękojeścią z kości. 



Głownia z damastem, na 

przygrzbieciu podwójne, 

wąskie bruzdy, oraz nabijane 

srebrem gwiazdki po siedem 

sztuk na każdej stronie. 

Pochwa zdobiona w ornament 

kwiatowy. Rękojeść oprawna 

w kość, XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 14,5 cm 

MWP, 25280x 

5 

 

Puginał. Rękojeść srebrna 

cyzelowana. Głownia przy 

nasadzie zdobiona 

wymiary: dł. 40 cm 

MWP, 2638x 

6  Sztylet + pochwa. Pochwa 

oprawiana srebrną blachą, 

cyzelowaną w łuskę, 

wymiary: 

MWP, 2814x 

7  Puginał + pochwa. Pochwa 

wysadzana koralami i 

turkusami, XVII w., 

wymiary: 

MWP, 25044x 

8  Puginał + pochwa. Rękojeść i 

pochwa wysadzana koralami i 

turkusami, 

wymiary: 

MWP, 2812x 

9  Nóż + pochwa. Głownia 

z elementami złoconymi 

wymiary: 



MWP, 2809x 

10  Nóż + pochwa. Pochwa ze 

srebrnej blachy, cyzelowana, 

zakończona zwierzęcą głową   

wymiary: 

MWP, 2813x, 2815x 

11  Nóż + pochwa. Rękojeść noża 

z brązowej kości. Pochwa 

skórzana, brązowa 

(przypalana) 

wymiary: 

MWP, 2696x 

12  Topór typu „Tabar”. Trzonek 

pokryty skórą, okucia trzonka 

wykonane z blachy 

miedzianej bądź mosiężnej, 

trybowanej w skośne pasy, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 67255x 

13 

 

Nóż + pochwa. Nóż bojowy 

orientalny – używany od 

Turcji, przez Persję do Indii, 

XIX/XX w., 

wymiary: dł. ok 35 cm 

MWP, 2697x 

I.1.C.1.g Broń palna długa 

Pokaz elementów uzbrojenia zaczepnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, 

żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron 

(widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających. 



1  Strzelba z zamkiem 

skałkowym, wyciorem. 

Nabijana stalowymi 

gwoździami. Część 

drewniana bogato zdobiona, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 25040x 

2  Strzelba z zamkiem 

skałkowym, na zamku 

znajdują się korale. Wybijana 

gwoździami mosiężnymi, 

bogato zdobione drewno, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2764x 

3 

 

Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Cześć kolby przy 

zamku zdobiona srebrem. 

Zdobienia o regularnych 

kształtach. Poniżej zamka 

wiszący łańcuszek, 

wymiary: około 120 cm 

MWP, 425x 



4 

 

Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Cześć drewniana 

przy zamku wysadzana 

koralem. Powyżej na całej 

długości okucia srebrne, 

XVIII w., 

wymiary: około 150 cm 

MWP, 427x 

5  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba 

aplikowana srebrną blachą. 

Wysoki celownik, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 428x 

6  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba 

aplikowana srebrną blachą, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2767x 

7  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Cześć drewniana 

zdobiona kością. Zamek oraz 

górna i dolna część lufy 

złocona, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2765x 



8 

 

Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba, lufa i łoże 

posiadają srebrne okucia – 

strzelba reprezentacyjna, 

XVIII w., 

wymiary: około 120 cm 

MWP, 2766x 

I.1.C.1.h Broń palna krótka  

Pokaz broni palnej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Lufa i kolba 

obita srebrną blachą i 

wykładane koralami, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3555x 

2 

 

Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Lufa i kolba 

zdobiona koralami i 

turkusami, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 47 cm 

MWP, 2758x 

3  Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Lufa obłożona 

złoconą blachą i kolba oraz 

owinięta drucikiem 

złoconym, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 



MWP, 3556x 

4  Para pistoletów z zamkami  

skałkowymi. Część lufy 

złocona, srebrne okucia na 

całości pistoletów, 

cyzelowane zamki, 

wymiary: 

MWP, 490/1-2x 

5 

 

Para pistoletów skałkowych. 

Na całości obite blachą 

srebrną wysadzaną koralami 

w kształcie łezki, XVIII w., 

wymiary: dł. 53 cm 

MWP, 2757/1-2x  

6  Pistolet skałkowy (garłacz). 

Zdobiony na lufie oraz z 

rzeźbioną kolbą 

wymiary: 

MWP, 2760x 

7  Pistolet skałkowy (garłacz), 

wymiary: 

MWP, 2759x 

I.1.C.1.i Przybory do broni palnej  

Pokaz przyborów do broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Pobojczyk, 

wymiary: 

MWP, 2762x 



2 

 

Tejsak (olstro na dwa 

pistolety) z wiśniowej i 

czarnej skóry ze złoconym 

haftem i pasem. Zdobionej 

symetrycznym ornamentem 

roślinnym, otoczonym 

bordiurą. Pasek wykonany z 

cienkiej, żółtawej skóry, 

aplikowanej na połowie 

długości czerwonym safianem 

w kształcie rombów, XVII w., 

wymiary: dł. 35 cm, szer. 25 

cm (bez paska) 

MWP, 491x 

3 

 

Tejsak (olstro) pokryty 

czarnym aksamitem i gęstym 

haftem srebrnym ze sznurem 

wymiary: dł. 35 cm, szer. 23 

cm (bez sznurka) 

MWP, 2761x 

4 

 

Prochownica mosiężna ze 

srebrnym ornamentem, 

z łańcuszkiem i korkiem, 

wymiary: 

MWP, 3584x 



I.1.C.1.j Broń strzelecka  

Pokaz broni strzeleckiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Łuk bez cięciwy, czarny, 

wymiary: 

MWP, 2822x 

2 

 

 

Łubie + kołczan + 5 strzał. 

Futerał na strzały, skórzany, 

pokryty czarnym, 

haftowanym i aplikowanym 

aksamitem 

wymiary: dł. ok. 45 cm 

MWP, 2821x 

3 

 

Łuk refleksyjny  od strony 

wewnętrznej malowany i 

złocony ornament, 

wymiary: 

MWP, 25047x  

I.1.C.1.k Oporządzenie końskie  

Pokaz oporządzenia końskiego na manekinach lub półmanekinach w witrynach. Pokaz powinien 

być tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych 

przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  



1 

 

Siodło, XVII w. - pokryte 

jasnokarmazynowym 

aksamitem, haftowane, 

wymiary: wys. ok. 40 cm 

MWP, 25045x 

2 T Para strzemion.  

Strzemiona przy siodle MWP 

25045 – mogą być traktowane 

jako komplet 

wymiary: 

MWP, 2817x 

3 

T

Siodło - 

pokryte ciemnowiśniowym 

aksamitem – rząd składa się 

z: siodła, napiersienia z 

munsztukiem, uzdy z 

wodzami oraz parą olster do 

pistoletów. Siodło tureckie o 

wyniosłym łęku z kulą i 

szerokim łęku tylnym zwane 

przez de Marsiglia „eger” 

(na zdjęciu widoczne 

zawieszone olstra i popręg) 

wymiary: 

MWP, 2817x 



 

4 

 

Dwa bębenki połączone 

rzemieniem skórzanym, spód 

bębnów mosiężny z 

wytłoczonym wzorem. XVII 

w., Bębny założone przy 

siodle MWP 25045x,. 

wymiary: 

średnica ok. 30-33 cm 

MWP, 24339x, 24344x 

I.1.C.1.l Zabytki różne  

Pokaz wojskowych rozmaitości w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  



1 

 

Buńczuk turecki o włosiu w 

kolorze czerwonymi biały. 

Drzewce zakończone 

żelaznym grotem 

wymiary: dł. ok 130 cm 

MWP, 2819x 

2 

 

Pokrowiec na bębenek w 

typie łombaszka wykonany z 

wytłaczanej brązowej skóry, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

średnica ok. 20-23 cm 

MWP, 25046x 

3  Buńczuk turecki z grotem, 

wymiary: 

MWP, 2818x 

4 

 

Buty (długie nad kolano) 

aksamitne, usztywnione , 

haftowane z nałożonymi na 

nich pantoflami, XVII w., 

wymiary: wys. 61 cm 

MWP, 33945x 

5  Bukłak pokryty materiałem 

w duże haftowane wzory 



kwiatowe (jednorodne), 

wymiary: 

MWP, 33635x 

6 

 

Bukłak turecki ze sznurem 

i chwastem, 

wymiary: 

MWP, 24284x 

7  Lampa wisząca na trzech 

łańcuchach, obudowa 

ażurowa, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 33185x 

8  Ściana namiotu tureckiego, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

dł. ok. 4 m, wysokość 2 m  

MWP, 30609x 

9  Nadziak o drewnianym 

trzonku zakończony 

metalowym okuciem. Część 

metalowa zdobiona, 

wymiary: 

MWP, 2702x 



10 

 

Pończochy. Wykonane z 

białej włóczki z czerwonym 

wzorem. Można pokazać 

leżące, ale również umieścić 

w odpowiednich prawidłach i 

postawić obok butów – 

przykład ubioru, XIX w., 

wymiary: wys. 38 cm, dł. 

stopy 26 cm 

MWP, 33945x 

I.1.C.1.m Jak to się nazywa?  

Multimedialny pokaz dwóch szabel za ekranem transparentnego monitora dotykowego. 

Dotknięcia ekranu powoduje uruchomienie aplikacji, która informuje zwiedzającego o tym, z 

jakich elementów zbudowana jest szabla. Zwiedzający, dotykając poszczególne obszary, 

dowiaduje się, jak one się nazywają, z czego zwykle są wykonane i czemu służą.  

1 

 

 

  



I.3. Bałkany  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla Bałkanów pod 

panowaniem osmańskim.  

I.3.A System obronny państwa  

Mapa przedstawiająca Bałkany. Syntetyczne omówienie sytuacji etniczno-kulturowej na 

Bałkanach pod panowaniem Osmańskim Syntetyczne przedstawienie historia Bałkanów pod 

panowaniem Osmańskim (proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów 

monet).   

I.3.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.3.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.3.C.1.a Broń palna – długa 

Pokaz broni palnej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Łoże obite 

ażurową blachą mosiężną. 

Kolba dekorowana masą 

perłową Hercegowina, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2752x 

2  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Łoże i kolba 

wykładane masą perłową. 

Hercegowina,  

wymiary: 

MWP, 2749x 



3 

 

Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba okładana 

kością, na lufie wyryte 

postacie ludzi i zwierząt, 

bączki mosiężne, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: dł. ok. 150 cm 

MWP, 3617x 

4  Strzelba z zamkiem 

skałkowym, dół kolby 

wykonany z kości. Na końcu 

kolby (stopce) wbite trzy 

gwoździe, Rumelia, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2750x 

5 

 

Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba i łoże w 

całości obite cyzelowaną 

srebrną blachą oraz pas 

skórzany pokryty czerwoną 

taśmą, Albania, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: dł. ok. 170 cm 

MWP, 2753x 

6  Strzelba z zamkiem 

skałkowym.  Kolba i łoże 

kryte ażurową blachą 

mosiężną z pasem skórzanym, 

Albania, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2755x 

7  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba wąska, 

stalowa, zdobiona mosiądzem 

i masą perłową, Albania, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 



MWP, 2754x 

8  Strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba okładana 

stalową blachą rytowaną i 

trawioną, Albania, 

wymiary: 

MWP, 2756x 

I.3.C.1.b Broń palna – krótka  

Pokaz broni palnej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających. 

1 

 

Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Kolba i łoże 

drewniane, czarne, obite 

srebrną blachą, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2748x 

2  Pistolet z zamkiem 

skałkowym i popojczykiem. 

Kolba i łoże na całości obite 

blachą mosiężną, cyzelowaną, 

wymiary: 

MWP, 25039x 

3  Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Na całości 

pokryty blachą srebrną, 

cyzelowaną, 

wymiary: 

MWP, 31080x 

4  Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Na całości 

pokryty blachą mosiężną 



grawerowaną, 

wymiary: 

MWP, 2747x 

5 

 

Pistolet z zamkiem 

skałkowym. Kolba i łoże 

drewniane, wykładane masą 

perłową, 

wymiary: 

MWP, 2745x 

I.3.C.1.c Przybory do broni palnej  

Pokaz przyborów do broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających.  

1 

 

Suma do przybijania nabojów 

w lufie. Rękojeść srebrna 

wytłaczana na kształt małych 

kuleczek, XVIII/XIX w., 

wymiary: ok. 30 cm 

MWP, 2746x 

2 

 

Puszka na hubkę, mosiężna, 

Bośnia, XIX w., 

wymiary: 8x4 cm 

MWP, 2744x 

3 Puszka na skałki, mosiężna, 

wymiary: 

MWP, 3579x 



4 

 

Prochownica mosiężna 

okrągła, XVIII/XIX w., 

wymiary: średnica ok. 12 cm 

MWP, 2743x 

5  Prochownica drewniana z 

mosiężna łuską w kształcie 

walca, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2742x 

6 

 

Prochownica z rogu, nabijana 

mosiężnymi gwoździami, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 14x16 cm 

MWP, 25037 

7  Prochownica - srebrny rożek 

do prochu, wysadzany 

kamieniami, XVII-XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 3602x 

8  Prochownica - rożek do 

prochu wykonany z ciemnego 

rogu, obciągnięty skórą 

wymiary: 

MWP, 2724x 



9 

 

Prochownica ozdobna  

z łańcuszkiem, zdobienie 

z kości oraz srebrne okucia, 

XIX w., 

wymiary: 13x17 cm 

MWP, 24287x 

I.3.C.1.d Broń sieczna  

Pokaz broni siecznej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających. 

1 

 

Szabla grecka bez pochwy. 

Na głowni, przy nasadzie 

napis. Rękojeść zakończona 

głową zwierzęcia, XIX w., 

wymiary: dł. 79 cm 

MWP, 2738x 

2 

 

Szabla z pochwą. Do 

rękojeści przymocowany 

łańcuszek. Pochwa ze 

srebrnymi okuciami, 

obciągnięta czerwoną tkaniną, 

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2739x 

I.3.C.1.e Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających. 



1 

 

Pas albański wysadzany 

czerwonymi kamieniami, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2740x 

2  Pas albański wysadzany 

kamieniami, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2741x 

 

  



  



I.4. Afryka Północna 

Charakterystyka Afryki Północnej.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla kultury Afryki 

Północnej.  

I.4.A Historia Afryki Północnej   

Historia Afryki Północnej a 

I.4.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.4.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.4.C.1.a Broń sieczna – długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Flisza (Nóż). Koniec 

rękojeści zakończony głową 

psa (?). Flisza zdobiona 

wzdłuż  grzbietu, bez 

pochwy, XIX w., 

wymiary: dł. ok. 67 cm 

MWP, 31064x 

2 

 

Flisza (Nóż)+ pochwa. 

W pochwie drewnianej 

rzeźbionej, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 56 cm 

MWP, 36691x 

3 

 

Szabla arabska w typie „sait” 

z pochwą metalową 

z rzeźbionymi okuciami, 

środkowa część pochwy 

opleciona taśmą, XVIII w. 



wymiary: 

MWP, 2771x 

4  Szabla typu saif, bez pochwy. 

Rękojeść drewniana o profilu 

głowy zwierzęcia, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2768x 

5 

 

Szabla egipska z pochwą. 

Pochwa metalowo-skórzana. 

Na metalowej części motywy 

zdobnicze. Rękojeść szabli 

wygięta, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2770x 

6 

 

Szabla egipska bez pochwy. 

Rękojeść z ziel. kamienia. 

Głownia z napisami 

arabskimi 

wymiary: 

MWP, 2824x 

7 

 

Szabla egipska, w pochwie 

skórzanej. Rękojeść szabli 

wykonana z kości i posiada 

wybijane metalowe kółka. 

Pochwa chropowata, w 

dolnej części obita metalem, 

widoczne motywy zdobnicze 

wymiary: 

MWP, 2773x 

8 

 

Szabla typu saif należąca 

do sułtana Maroka Mulej 

Hassana z pochwą drewnianą 

i metalowymi okuciami na jej 

końcach. Rękojeść szabli 

drewniana, głownia złocona. 

Przy pochwie szeroki pas 



z materiału zielonego, 

zakończony chwastami, 

1889 r., 

wymiary: 

MWP, 2769x 

I.4.C.1.b Broń sieczna – krótka  

Pokaz broni siecznej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Kumyja w pochwie. 

Nóż bojowy lub 

ceremonialny, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 39333x 

2  Kumyja w pochwie. 

Nóż bojowy lub 

ceremonialny, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2825x 

3  Kumyja w pochwie. 

Nóż bojowy lub 

ceremonialny, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 34288x 

4  Kumyja w pochwie 

ze sznurem podwójnym 

wiązanym. Nóż bojowy lub 

ceremonialny, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2826x 



5 

 

Kumyja w pochwie 

ze sznurem czerwonym, 

grubym. Nóż bojowy lub 

ceremonialny, XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 23 cm 

MWP, 2830x 

6  Kumyja w pochwie. Nóż 

bojowy lub ceremonialny, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2827x 

7 

 

Dżambija w pochwie. 

Pochwę oplata szeroki pas 

skórzany obciągnięty 

materiałem zielonym o 

motywach zdobniczych, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2829x 



8 

 

Dżambija z pasem 

oplatającym pochwę. Pas 

skórzany obciągnięty 

materiałem, XVIII w., 

wymiary: dł. 27 cm 

MWP, 41279x 

9 

 

Dżambija w pochwie bez 

pasa. Pochwa drewniana 

okuta metalem 

wymiary: dł. 25 cm 

MWP, 2828x 

10 

 

Dżambija bez pochwy, 

rękojeść w środkowej części 

wykonana z rzeźbionej kości, 

wymiary: dł. 26 cm 

MWP, 2625x 

11  Puginał arabski w pochwie 

skórzanej czarnej zakończona 

metalowym okuciem 

kulistym. Rękojeść 

drewniana wybijana 

rozetami, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2833x  



12 

 

Puginał arabski w metalowej 

pochwie – gładkiej. W górnej 

części elementy zdobnicze, 

XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 40 cm 

MWP, 2834x 

13 

 

Puginał arabski w pochwie 

metalowej w całości 

rzeźbiony, 

wymiary: dł. ok. 35 cm 

MWP, 2634x 

I.4.C.1.c Broń palna długa  

Pokaz broni palnej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Strzelba skałkowa Kabylów 

(plemię beduińskie) Algierii. 

Kolba opleciona paskiem 

skórzanym ze zwisającymi 

rzemieniami, XIX/XX w., 

wymiary: dł. ok. 170 cm 

MWP, 33983x 

2  Strzelba skałkowa Kabylów 

z Algierii, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2836x (15122x) 

3  Strzelba skałkowa Kabylów 

z Algierii, XIX w.,  

wymiary: 

MWP, 33992 



4 

 

Strzelba skałkowa Kabylów 

z Algierii. Łoże kolby 

wykładane kością, kolba 

zdobiona, XVII w., 

wymiary: dł. ok. 165 cm 

MWP, 2837x 

5  Strzelba. Bałkany. Strzelba 

skałkowa zdobiona kością, 

wymiary: 

MWP, 3594x 

6  Strzelba skałkowa Kabylów 

z Algierii. Zamek obity 

mosiężną blachą rytowaną, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2838x 

I.4.C.1.d Przybory do broni palnej  

Pokaz przyborów do broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Prochownica drewniana, 

marokańska, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. około 25 cm 

MWP, 25041x  



2 

 

Prochownica, ze sznurem, 

nabijana stalowymi 

gwoździami, XVIII w., 

wymiary: średnica ok. 14 cm 

MWP, 2835x 

I.4.C.1.e Oporządzenie końskie  

Pokaz oporządzenia końskiego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 
 

Kompletny rząd na konia, 

podarowany przez sułtana 

Maroka Mulaj Hassana, który 

w r. 1889 ofiarował Józefowi 

Danielowi Colaco bar. de 

Colaco e Macnamara gdy ten 

złożył mu wizytę w Fezie 

jako ambasador Portugalii, 

wymiary: wys. 35 cm 

MWP, 40488 



2 

 

Strzemię nabijane srebrnymi 

gwoździkami, XVIII w., 

wymiary: 

dł. 15 cm, wys. 18 cm 

MWP, 31037x 

3  Strzemię stalowe ozdobnie 

wycinane ażurowo, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 31036x 

4  Strzemię stalowe ozdobione 

ornamentem z miedzi i 

mosiądzu, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 31038x 

5  Siodło drewniane, zdobione 

kością i mosiężnymi 

gwoździami. Rząd szejka (?) 

arabskiego; napiersień bogato 

zdobiony; uzda z 

munsztukiem; podogonie 

z metalowych płytek, XIX 

w., 

wymiary:  

MWP, 2842x   

 

  



I.5. Kaukaz (aneks) 

Mapa przedstawiająca obszar południowego i północnego stoku gór Kaukaz. Ogólna 

charakterystyka mieszanki kulturowo-etnicznej ludów zamieszkujących ten obszar.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla ludów Kaukazu 

(proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

I.5.A Historia Kaukazu  

Syntetyczne przedstawienie historii Kaukazu.  

I.5.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.5.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.5.C.1.a Broń sieczna krótka 

Pokaz przyborów broni siecznej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, 

żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron 

(widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Sztylet w typie Kama 

w pochwie z dwoma 

metalowymi okuciami, okucia 

srebrne, niklowane, pośrodku 

obciągnięta materiałem 

(zielonym aksamitem). Rękojeść 

wykonana z ciemnej kości, 

wymiary: dł. całkowita 44 cm 

MWP, 2719x 

2 

 

Sztylet w typie Kama w pochwie 

skórzanej. Pochwa posiada tylko 

górne okucie, wykonane ze 

srebra. Rękojeść wykonana z 

kości, 

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3595x 



3 

 

Sztylet w typie kama w pochwie. 

Rękojeść metalowa zdobiona. 

Posiada dolne i górne okucie 

(pochwa), środek pochwy 

obciągnięty materiałem, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2717x 

4  Sztylet w typie Kama w 

pochwie. Rękojeść z kości z 

dwoma turkusami przy nasadzie 

zdobienie mosiężne. Pochwa 

posiada dwa okucia. Część górna 

pochwy wysadzana turkusami, 

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2716x 

5 

 

Kama z pochwą. Rękojeść 

metalowa zdobiona. Metalowa 

pochwa również zdobiona,  

wymiary: dł. 43 cm 

MWP, 2715x 

I.5.C.1.b Broń sieczna długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Miecz czerkieski z pochwą. 

Pochwa skórzana z metalowym 

okuciem. Rękojeść miecza 

drewniana, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2712x 

I.5.C.1.c Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  



Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Tarcza skórzana z okuciem żelaznym, od wewnątrz 

poduszeczka wojłokowa, ujęcie z rzemienia, trok do 

zawieszenia. Okucia w kształcie listwy na otoku, drugiej 

listwy koncentrycznej wewnętrznie oraz pośrodku kwadrat 

z bokami wycinanymi w zęby i z guzem, XVII w., 

wymiary: średnica 30 cm 

MWP, 25032x 

2 

 

Tarcza w typie kałkan. Wykonana z prętów figowych 

ułożonych koncentrycznie wokół  drewnianego kręgu 

opleciony sznurkiem lnianym w kolorach: czerwony, 

żółtym, zielonym, niebieskim. Po stronie zewnętrznej okuta 

żelazną listwą, XVIII/XIX w., 

wymiary: średnica 37,5 cm 

MWP, 41280x 

3 

 

Tarcza inkrustowana srebrem i dwoma półksiężycami, 

wymiary: 

MWP, 34273x 

4  Szyszak pokryty ornamentem trawionym, XVII w., 

wymiary: 

MWP, 2713x 



5 

 

Osłony głowy. Denko wykonane z posrebrzanej blachy, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: wys. dzwonu 10,5 cm; śr. 17,5 cm 

MWP, 41012x 

6  Misiurka krótka, złocone denko, 

wymiary: 

MWP, 2714x  

7 

 

Misiurka ze zdobionym denkiem, XVIII/XIX w.,  

wymiary: dł. 63 cm, 

średnica 17 cm 

MWP, 24266x 

I.5.C.1.d Oporządzenie końskie  

Pokaz oporządzenia końskiego w witrynach na manekinach i półmanekinach końskich. Pokaz 

powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia 

wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Manekin posadowiony na wolnoobrotowej platformie, która może być obracana wokół jednej osi 

za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny sposób 

zapewniający oglądanie zabytku z dwóch przynajmniej stron.  



1 

 

Siodło drewniane obite skórą i okuciami srebrnymi, 

zdobionymi, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 30080x 

I.5.C.1.e Broń palna  

Pokaz broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym ze srebrnymi i 

mosiężnymi okuciami. Lufa i 

zamek zdobione, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2723x 

2 

 

Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym. Srebrne okucia na 

lufie. Kolba zakończona kością, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. ok. 156 cm 

MWP, 25034x 

3  Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym zdobiona na całości 

regularnie srebrnym motywem, 

wymiary: 

MWP, 2722x 

4  Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym z czterema 

okuciami srebrnymi na lufie, 

wymiary: 

MWP, 25033x 



5  Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym z dwoma 

mosiężnymi okuciami na lufie. 

Kolba i część łoża przy zamku 

zdobiona kością, 

wymiary: 

MWP, 2720x 

6  Strzelba kaukaska z zamkiem 

skałkowym. Zdobienia 

mosiężne na kolbie, a także 

pięć mosiężnych okuć na lufie, 

wymiary: 

MWP, 2721x 

7 

 

Pistolet skałkowy z czterema 

okuciami srebrnymi ozdobami 

na lufie. Rękojeść zakończona 

kością w formie kolistej, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 58 cm 

MWP, 2733x 

8  Pistolet skałkowy z 

drewnianym łożem. Okucie 

przy wylocie. Kolba 

zakończona koliście, wykonana 

z kości, 

wymiary: 

MWP, 2731x 

9  Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Łoże drewniane z dwoma 

okuciami, zakończone 

rękojeścią metalową, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2730x 

10  Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Łoże drewniane. Rękojeść 

wykonana z metalu, 

wymiary: 

MWP, 2726x 



11 

 

Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Trzy wąskie okucia. Rękojeść 

zakończona kością, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2725x 

I.5.C.1.f Broń biała - szable  

Pokaz broni białej – szabli, w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Szabla kaukaska, w pochwie 

wykonanej ze skóry brązowo- 

czarnej. Rękojeść szabli srebrna, 

zdobiona, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 93 cm 

MWP, 2735x 

2  Szabla kaukaska w 

pochwie  metalowej. Wysadzana 

trzema kamieniami, 

wymiary: 

MWP, 25035x 

3  Szabla kaukaska z pochwie z 

trzema okuciami oraz częściowo 

obciągnięta spłowiałym 

czerwonym materiałem, 

wymiary: 

MWP, 2536x 

4 

 

Szabla kaukaska w pochwie 

wykonanej z ciemnej skóry. 

Posiada rapcie. Rękojeść 

wykonana z kości tak jak i 

ozdoby na pochwie, XIX w., 

wymiary: dł. 88 cm 

MWP, 2734x 

5 

 

Szabla kaukaska w pochwie 

wykonanej z czarnej skóry, z 



trzema okuciami metalowymi. 

Rękojeść metalowa, 

wymiary: dł. 95 cm 

MWP, 2737x 

6 

 

 

Szabla z rękojeścią kościaną 

ozdobioną kamieniami, 

XVIII/XIX w.,  

wymiary: dł. 87 cm 

MWP, 3741x 

 

I.5.C.1.g wojownik kaukaski (rekonstrukcja pełna lub ideowa) 

Opcjonalnie można wykonać rekonstrukcję pełną na manekinie lub ideową w formie kolażu) 

Pokaz na manekinie powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość 

obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki (wyszczególnione zieloną czcionką) posadowione na wolnoobrotowych platformach, 

które mogą być obracane wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) 

przez zwiedzających, lub w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch 

przynajmniej stron.  

Możliwość przedstawienia uzbrojenia wojownika na manekinie lub półmanekinie  

- Kolczuga (do wyboru) – najlepiej z kołnierzem,  

- misiurka MWP 24266x lub MWP 41012x 

- szabla 2734x,  

- tarcza (do wyboru) 

- długa broń palna (do wyboru). 

 

Możliwość przedstawienia uzbrojenia wojownika w formie kolażu: 

- szabla 2734x, 

- długa broń palna (do wyboru). 

  



I.6. Persja  

Mapa Persji obejmująca na wschodzie Pakistan, a na północy Kaukaz. 

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla kultury Persji 

(proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

I.6.A Historia Persji  

Syntetyczne przedstawienie historii Persji. Treść podpisów i objaśnień dotyczących zabytków 

powinna  nawiązywać do informacji przedstawionych w tym miejscu.  

I.6.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.6.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.6.C.1.a Broń obuchowa  

Pokaz broni obuchowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Topór perski w typie bałta z 

ostrzem jednostronnym i 

hakiem zaczepnym. Oksza 

zdobiona, XVII-XIX w., 

wymiary: dł. ok. 75 cm 

MWP, 2650x 

2  Topór indo-perski w typie bałta 

z podwójną okszą, która jest 

zdobiona,  

wymiary: dł. ok. 80 cm 

MWP, 2652x 

3  Topór perski w typie bałta z 

ostrzem półkolistym 

jednostronnym, zdobionym, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2653x 



4 

 

Buzdygan. Rękojeść pośrodku 

pokryta materiałem 

czerwonym, dolna część czyli 

zakończenie oplecione skórą. 

Przy główce zdobienia, 

wymiary: dł. ok. 50 cm 

MWP, 494x 

5 

 

Buława stalowa, główka 

złocona, XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 68 cm 

MWP, 2648x 

6  Siekiera. Ostrze zdobione 

motywem roślinnym, złocone. 

Uchwyt również złocony, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2647x 

7 

 

Nadziak perski, ostrze gładkie, 

złocone. Trzonek metalowy, 

złocony, XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 45 cm 

MWP, 2649x 

8 

 

Siekierka ze złoconym 

inkrustowanym lwem na 

obuchu. Trzonek metalowy w 

trzech miejscach kształt 

świderkowego skręcenia,  

wymiary: dł. 60 cm 

MWP, 2646x 

9 

 

Nadziak o mocno wygiętym 

ostrzu. Trzonek obciągnięty 

karmazynowym aksamitem, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 496x 



10 

 

Nadziak metalowy, zdobiona 

na całości. Koniec uchwytu 

rozszerzony, zakończony 

koliście, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24995x 

11 

 

Siekiera o szerokim złoconym 

ostrzu. Trzonek metalowy 

pośrodku obciągnięty 

czerwonym materiałem, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. 60 cm 

MWP, 495x 

12  Buława  indyjska w kształcie 

krowiej głowy. Rogi szpiczaste. 

Uchwyt metalowy, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2586x 

13  Buława  indyjska w kształcie 

krowiej głowy. Rogi nieco 

grubsze tępo zakończone, 

tworzące kształt 

niezamkniętego koluszka. 

Uchwyt metalowy, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 3567x 

14 

 

Topór w typie tabar, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 67255x 

15 

 

Siekierka persko-turecka, 

XVIII w.,  

wymiary: 

MWP, 67256x 

I.6.C.1.b Broń drzewcowa 

Pokaz broni drzewcowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  



Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Grot włóczni perskiej z 

ornamentem w złocie. Bez 

drzewca, XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 25 cm 

MWP, 34310x 

2  Włócznia z grotem, drzewce 

długie, grot krótki, XVII-XIX 

w. 

wymiary: 

MWP, 3580x 

3  Widły bojowe, trójzębne, 

płomieniste, osadzone na 

drzewcu bambusowym, 

rytowane, XVII-XIX w. 

wymiary: 

MWP, 31198x 

4  Widły bojowe, trójzębne, 

promienne, bez drzewca. 

Obustronne rytowane, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2705x 

5  Widły trójzębne płomienne, bez 

drzewca. Widoczne zdobienie z 

obu stron, złocenia, XVII/XVIII 

w., 

wymiary: 

MWP, 25051x 

6  Widły trójzębne płomienne, 

trawione z drzewcem, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2707x 

7  Widły trójzębne, płomienne , 

widoczne złocenia, 

grawerowane obustronnie. Bez 

drzewca, 



wymiary: 

MWP, 2684x 

8 

 

Widły trójzębne, płomienne, 

grawerowane obustronnie. Bez 

drzewca, 

wymiary: 35 cm 

MWP, 2728x 

9  Widły dwuzębne płomienne na 

drzewcu,  

wymiary: 

MWP, 24997x 

10  Widły dwuzębne płomienne na 

drzewcu (krótkie zęby), 

wymiary: 

MWP, 24996x 

11  Widły dwuzębne na drzewcu 

częściowo grawerowane, 

wymiary: 

MWP, 2654x 

12  Widły dwuzębne na drzewcu. 

Drzewce zakończone 

metalowym okuciem. Tuleja 

cyzelowana, 

wymiary: 

MWP, 2655x 

13  Włócznia długa ze zdobionym 

grotem na drzewcu, 

wymiary: 

MWP, 3581x 

I.6.C.1.c Broń pociskowa  

Pokaz broni pociskowej  w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 
 

Dzirit metalowy, zdobiony 

złoceniami, skręcany, 

XVII/XVIII w., 



wymiary: dł. 108 cm 

MWP, 25019x 

2 

 

Dzirit metalowy, skręcany, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. 114 cm 

MWP, 2685x 

I.6.C.1.d Broń palna długa  

Pokaz broni palnej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Strzelba z zamkiem skałkowym. 

Kolba i łoże zdobione kością. 

Iran, 

wymiary: 

MWP, 2727x 

2  Strzelba z zamkiem skałkowym. 

Kolba zdobiona kością w 

regularne wzory. Częściowo 

zdobiona lufa. Iran, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2683x 

3 

 

Strzelba z zamkiem skałkowym. 

Pas skórzany. Kolba zdobiona 

kością. Na lufie i łożu mosiężne 

obejmy. Iran, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 150 cm 

MWP, 25017x 

4 

 

Irańska strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba i łoże 

zdobiona białą kością oraz 

jasnozielonymi elementami 

zdobniczymi. Widoczne sześć 

obejm, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. ok 156 cm 

MWP, 25018x 



5  Irańska strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba, łoże i lufa w 

regularny drobny wzór. Na lufie 

widoczne jedno okucie, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2682x 

6 

 

Irańska strzelba z zamkiem 

skałkowym. Kolba i łoże 

zdobione masą perłową w rąby i 

trójkąty, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2680x 

7  Irańska strzelba z zamkiem 

skałkowym. Zdobiona w części 

zamkowej masą perłową, a na 

kolbie kością. Szersza część 

kolby zdobiona mosiądzem w 

ukośną kratkę. Łoże kolby przy 

wylocie zrobione z blachy 

mosiężnej, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2681x 

I.6.C.1.e Broń palna krótka  

Pokaz broni palnej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Pistolet z zamkiem skałkowym. 

(destrukt) Lufa złocona z 

rozszerzonym wylotem,  

wymiary: 

MWP, 2651x 

2  Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Kolba w końcowej części 

srebrzona, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2640x 



3 

 

Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Kolba zdobiona i  zakończona 

kością. Na łożu i lufie dwie 

srebrne obejmy, rozszerzony 

wylot lufy, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 38 cm 

MWP, 24986x 

4 

 

Pistolet z zamkiem skałkowym. 

Zamek złocony, kolba 

zakończona kością, XVIII w., 

wymiary: dł. 40 cm 

MWP, 24987x 

I.6.C.1.f Przybory do broni palnej  

Pokaz przyborów do broni palnej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, 

żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron 

(widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Pobojczyk do przybijania 

nabojów w lufie, XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24991x 

I.6.C.1.g Broń sieczna krótka  

Pokaz broni siecznej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki (wyszczególnione zieloną czcionką) posadowione na wolnoobrotowych 

platformach, które mogą być obracane wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, 

obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z 

dwóch przynajmniej stron. 

1  

 

 

Nóż w typie Kard z rękojeścią z 

kości  (gładka) i przy zastawie 

trawiony i cyzelowany, XVII-

XVIII w., 

wymiary: dł. 39 cm 

MWP, 635x 



2  Nóż w typie Kard z rękojeścią 

rzeźbioną w kości i złoconą 

przy zastawie głownią, XVII-

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24982x 

3 

 

Nóż + pochwa skórzana czarna. 

Na rękojeści i przy zastawie 

zdobienia, XVII-XVIII w., 

wymiary: dł. 41 cm 

MWP, 2622x 

4  Puginał z metalową, cyzelowaną 

pochwą. Rękojeść sztyletu z 

brązowego drewna, nabijana 

mosiądzem, 

wymiary: 

MWP, 2633x 

5 

 

Para sztyletów w pochwach. O 

drewnianych rękojeściach,, 

malowanych. Pochwy 

drewniane również malowane. 

Głownie trawione, XVIII w., 

wymiary: dł. 45 cm 

MWP, 34250x 

6 

 

Sztylet bez pochwy, długi, 

rękojeść z białej kości. Głownia 

płomienista, złocona, XVII-XIX 

w., 

wymiary: dł. 63 cm 

MWP, 2594x 

7  Sztylet o kościanej rękojeści, 

wymiary: 

MWP, 24985x  

8  Sztylet o kościanej, rzeźbionej 

rękojeści. Przy nasadzie głownia 

złocona, 

wymiary: 



MWP, 2639x 

9  Nóż o kościanej, rzeźbionej 

rękojeści. Głownia złocona, 

wymiary: 

MWP, 24983x 

10 

 

Sztylecik w metalowej pochwie 

inkrustowany srebrem, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 21 cm 

MWP, 2637x 

11  Puginał z pochwą metalową. 

Przy nasadzie głownia sztyletu 

zdobiona wizerunkami zwierząt 

wymiary: 

MWP, 2624x 

12 

 

Nóż z rękojeścią z kości i 

głownią ze stali damasceńskiej, 

XVII/XIX w., 

wymiary: dł. ok. 30 cm 

MWP, 67261x 

13 

 

Sztylet z rękojeścią stalowa z 

szafirową emalią, XIX w., 

wymiary: dł. 38 cm 

MWP, 24984x  

I.6.C.1.h Broń sieczna długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Szabla w typie szamszir z 

głownią z damsatu. Pochwa 

skórzana, ciemny brąz, 

zakończona dolnym okuciem, 

złocona, posiada jeden uchwyt. 



Rękojeść drewniana w górnej 

części obita metalem, XVII-

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2641x 

2 

 

Szabla z głownią z damastu w 

czarnej pochwie skórzanej z 

dwoma uchwytami. Rękojeść 

wykonana z białej kości, XVIII 

w., 

wymiary: dł. 88 cm 

MWP, 24988x 

3  Szabla z głownią damasceńską, 

złoconą. Rękojeść wykonana z 

kości, 

wymiary: 

MWP, 24992x 

4  Szabla z głownią damasceńską 

w pochwie skórzanej, czarnej z 

dwoma uchwytami. Dolne 

okucie pochwy złocone. 

Rękojeść z ciemnego rogu 

wymiary: 

MWP, 24990x 

5  Szabla w typie szamszir z 

głownią damasceńską w 

pochwie skórzanej, czarnej z 

dwoma uchwytami (okuciami) 

zakończona metalowym 

trzewikiem. Rękojeść wykonana 

z ciemnego rogu, XVII/XVIII 

w., 

wymiary: 

MWP, 24989x 

6  Szabla w typie szamszir z 

głownią damasceńską bez 

pochwy rękojeść obita biała 

kością, 

wymiary: 

MWP, 2643x 



7 

 

Szabla w typie szamszir z 

głownią damasceńską. 

Okładziny rękojeści z białej 

kości. Jelec złocony. Na głowni 

(przy krawędzi zastawy) 

umieszczony napis w złocie, 

pióro u szczytu rozszerzone, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. 86 cm 

MWP, 24280x 

8  Szabla perska w typie szamszir; 

rękojeść z białej kości, głownia 

damasceńska, 

wymiary: 

MWP, 512x 

9  Szabla szamszir z głownią 

damasceńską w pochwie 

skórzanej, czarnej z dwoma 

okuciami. Rękojeść z białej 

kości, XVIII w., 

wymiary: dł. 103 cm 

MWP, 24994x 

10 

 

Szabla szamszir z głownią 

damasceńską w pochwie 

skórzanej, czarnej z dwoma 

okuciami i trzewikiem. 

Rękojeść ciemna, błyszcząca, 

wymiary: dł. 100 cm 

MWP, 24993x 

11  Szabla z głownią damasceńską 

w ciemnej pochwie z dwoma 

złoconymi okuciami. Rękojeść 

ciemna, 

wymiary: dł. 112 cm 

MWP, 2644x  

I.6.C.1.i Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki (wyszczególnione zieloną czcionką) posadowione na wolnoobrotowych 

platformach, które mogą być obracane wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, 



obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z 

dwóch przynajmniej stron. 

1  Karwasz (bazuband) ze złoconymi 

ornamentami przedstawiający sceny figuralne, 

wymiary: 

MWP, 3582/2x 

2  Szyszak z misiurką w typie kolachod, 

wymiary: 

MWP, 3582/1x 

3  Szyszak z misiurką w typie kolachod, 

wymiary: 

MWP, 40569x 

4  Tarcza metalowa separ z trzema wystającymi 

bolcami, rytowana. Ornament kwiatowy, 

wymiary: 

MWP, 3574x 

5  Szyszak z misiurką w typie kolachod 

wymiary: 

MWP, 2597x 

6 

 

Karwasz (bazuband) rytowany i złocony. Na 

nim wizerunki postaci ludzkich, ptaków i 

kwiaty, XVIII w., 

wymiary: dł. 30 cm 

MWP, 3353x 

 

Warto zrobić zbliżenia na postacie – kunsz 

wykonania.  

7  Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami, złocona. Od 

strony wewnętrznej posiada skórzany uchwyt i 

rzemień, 

XVIII w., 

wymiary: średnica 65 cm 

MWP, 2601x 

8 

 

Karwasz (bazuband) cała powierzchnia 

pokryta ornamentem trawionym i rytowanym, 

przedstawia scenę bitwy, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 28 cm 

MWP, 3586x 



9  Szyszak z misiurką w typie kolachod, 

wymiary: 

MWP, 2679x 

10  Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czterema wystającymi bolcami, 

wymiary: 

MWP, 2584x 

11  Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami. Od strony 

wewnętrznej pokryta materiałem. Tarcza 

rytowana, trawiona i złocona, XVIII w., 

wymiary: średnica ok. 64 cm 

MWP, 25013x 

12  Szyszak z misiurką w typie kolachod,  

wymiary: 

MWP, 484x 

13 

 

Zereh – kolczuga ze stójką z materiału, 

wymiary: 

MWP, 2676x 

14  Szyszak z misiurką w typie kolachod, 

wymiary: 

MWP, 24968/1x 

15  Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami,  

wymiary: 



MWP, 24968/2x 

16  Karwasz (bazuband) rytowany, 

wymiary: 

MWP, 24968/3x 

17  Szyszak z misiurką w typie kolachod, 

wymiary: 

MWP, 2672x 

18  Zereh – kolczuga ze stójką z materiału 

wymiary: 

MWP, 25026x 

19  Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami. Zdobienia 

częściowo złocone 

wymiary: 

MWP, 2672/2x 

20  Karwasz (bazuband) rytowany, ażurowe, 

złocone, 

wymiary: 

MWP, 2672/3x 

21  Szyszak z misiurką w typie kolachod. 

Ornament roślinny 

wymiary: 

MWP, 2674x 

22  Zereh – kolczuga ze stójką z materiału, 

wymiary: 

MWP, 2675x 

23 

 

Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami. Inkrustowana 

srebrem w ornament z kulek, trawiona, 

częściowo złocona, 

wymiary: 

MWP, 2671x 

24  Karwasz (bazuband) rytowany i trawiony w 



ornament roślinny, 

wymiary: 

MWP, 24998x 

25  Zereh – kolczuga ze stójką 

z materiału, 

wymiary: 

MWP, 260x 

26 

 

Tarcza irańska metalowa  w typie separ, z 

czteroma wystającymi bolcami. Wysadzana 

turkusami, grawerowana, 

wymiary: 

MWP, 2670x 

27  Karwasz (bazuband) z siatką kolczą jako 

ochroną dłoni. Wysadzany turkusami, 

wymiary: 

MWP, 25016x 

I.6.C.1.j Rozmaitości   

Pokaz rozmaitości w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 



1 

 

Makata perska w typie kaszan, XVII w. 

wymiary: 75 x 150 cm 

MWP, 24634x 

2 

 

Siodło na wielbłąda, drewniane, pas, XIX w.,  

wymiary: 50 x 35 cm 

MWP, 34117x 

3 

 

Jeździec perski. Obraz 

wymiary: ? 

MWP, 13220 

I.6.C.1.k Jazda z XVII w. 

Pokaz elementów uzbrojenia obronnego i zaczepnego oraz wyposażenia na manekinach 

pełnopostaciowym lub pełnopostaciowych i półmanekinach. Scena przedstawia jeźdźca który 

stoi obok konia. Na manekinie jeźdźca przedstawione jest uzbrojenie zaczepne i obronne oraz 



inne wyposażenie wojownika, natomiast na manekinie konia – elementy rzędu końskiego oraz 

siodło.  

Scena powinna być tak zaaranżowana, żeby uzbrojenie zaczepne i obronne oraz pozostałe 

wyposażenie wojownika a także elementy rzędu końskiego i siodło były widoczne z każdej 

strony (widok 360 stopni). Manekiny posadowione na wolnoobrotowych platformach, które 

mogą być niezależnie od siebie obracane za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) 

przez zwiedzających.   

 

Wysokość manekinów od 185 do 210 cm, broń drzewcowa do 230-240 cm. 

I.6.C.1.k.1 Żołnierz jazdy I 

a)    Kolachod – szyszak z misiurką, nr inw 2597* 

b)    Zereh – pancerz kolczy; kołnierz stójka nr inw 2676* 

c)    Bazuband – karwasz nr inw 24998* 

d)    Separ – tarcza stalowa wypukła nr inw 2671* 

I.6.C.1.k.2 Żołnierz jazdy II 

a) Kolachod – szyszak z misiurką, nr inw 2669* 

b) Zereh – pancerz kolczy; kołnierz wykładany, nr inw 260* 

a)    Bazuband – karwasz z kolczą osłoną dłoni, wysadzany turkusami, nr inw 25016* 

b)    Separ – tarcza stalowa wypukła, wysadzana turkusami, nr inw 2670* 

I.6.C.1.k.3 Żołnierz jazdy III 

a) Kolachod – szyszak z misiurką, nr inw 24968/1* 

Zereh – pancerz kolczy; kołnierz stójka, nr inw 2675* 

Bazuband – karwasz nr inw 24968/3* 

Separ – tarcza stalowa wypukła, nr inw 24968/2* 

I.6.C.1.k.4 Żołnierz jazdy IV 

a) Kolachod – szyszak z misiurką, nr inw 2672/1* 

Zereh – pancerz kolczy; kołnierz stójka, nr inw 25026* 

Bazuband – karwasz nr inw 2672/3* 

Separ – tarcza stalowa wypukła, nr inw 2672/2* 

Powyżej manekiny już skompletowane. Do tego można skompletować dwa manekiny w 

zestawie 

I.6.C.1.k.5-6 Żołnierz 

Misiurka, kolczuga, szabla i tarcza, kandżar lub kard 

Misiurka, kolczuga, szabla, strzelba, kandżar lub kard 

Jeden z tych manekinów umieszczony by był na ruchomej platformie. Do 

zrekonstruowania tekstylia pod kolczugę – zgodnie ze zdjęciem pomocniczym nr 1 i nr 2 – 

oraz pas. Wybór uzbrojenia dowolny z powyższej listy. 

   



I.7 Azja Środkowa  

Mapa przedstawiająca tereny od północnej Persji do stepów Środkowej Azji, czyli chanatów i 

emiratów Buchary, Samarkandy, Chiwy itd. Syntetyczne przedstawienie wpływów kulturowych, 

którym ulegały te tereny, oraz roli kultury perskiej, która znacząco wpłynęła na ukształtowanie 

się tutejszej kultury militarnej.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla ludów 

zamieszkujących obszar Półwyspu Indochińskiego, Malajów i Indonezji (proponuję sięgnąć do 

motywów znanych z awersów i rewersów monet. Ponieważ na tych terenach nie wykształciło się 

mennictwo, należy szukać nawiązań do motywów znanych z perskich monet).  

I.7.A Historia Azji Środkowej  

Syntetyczne przedstawienie historii Azji Środkowej.  

I.7.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.7.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.7.C.1.a Broń sieczna długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Szabla w pochwie wykonanej 

z czarnej skóry. Rękojeść 

okuta metalem. Dolna część 

pochwy okuta metalem, 

zdobiona mosiądzem, 

wymiary: 

MWP, 2701x 

2 

 

Szabla perska z Buchary 

(miasto) z pochwą i 

pendentem wykonanym z 

taśmy w pasy. Pochwa z 

metalowymi okuciami i 

nabijana turkusami. Rękojeść 



szabli z kości, zdobiona 

mosiądzem, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. ok. 96 cm 

MWP, 25023x 

3 

 

Szabla persko-turkmeńska w 

pochwie z pendentem. 

Rękojeść drewniana okuta 

częściowo metalem. Pochwa 

obciągnięta skórą. Posiada 

również okucia nabijane 

metalowymi oczkami. Pendent 

skórzany zdobiony 

gwoździami i czerwonymi 

kamieniami, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 98 cm 

MWP, 2703x 

4  Szabla w pochwie wykonanej 

ze skóry ciemnobrązowej z 

dolnym okuciem zdobionym 

mosiądzem. Rękojeść 

wykonana z ciemnej kości, 

wymiary: 

MWP, 31539x 

5  Szabla perska w pochwie z 

ciemnobrązowej skóry. 

Rękojeść wykonana z rogu. 

Pochwa posiada okucie dolne, 

złocone, 

wymiary: 

MWP, 2642x 

6  Szabla persko-arabska z 

pochwą. Rękojeść wykonana z 

kości ciemnej oplecionej 

cienkim, metalowym 

drucikiem. Głownia 

płomienista. Pochwa skórzana 

czarna wytłaczana, dolna 

część okuta, 

wymiary: 

MWP, 2700x 

7  Szabla persko-arabska w 

pochwie. Rękojeść wykonana 



z białej kości, w części 

opleciona cienkim sznurkiem. 

Pochwa pokryta czerwonym 

materiałem (wypłowiałym) z 

dolnym metalowym okuciem, 

wymiary: 

MWP, 25021x 

8  Szabla perska z pochwą. 

Rękojeść wykonana z ciemnej 

kości, częściowo opleciona 

sznurkiem. Na głowni napis, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2699x 

9  Szabla perska z pochwą  z 

czarnej skóry, z okuciem 

dolnym oraz nad nim 

plecionym sznurkiem. Rapcie i 

pas połączone ozdobnymi 

klamerkami. Rękojeść z rogu 

opleciona na zgięciu 

sznurkiem. Pas z zamszowej 

skóry, części metalowe 

pokryte złoconym 

ornamentem,  

wymiary: 

MWP, 514x 

10  Szabla perska z pochwą, 

XVII w., 

wymiary: 

MWP, 516x 

I.7.C.1.b Broń palna  

Pokaz broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Strzelba z zamkiem lontowym z 

Turkmenistanu. Łoże i kolba 

drewniana, malowane na 



zielono. Lufa zdobiona, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: dł. 196 cm 

MWP, 25025x 

2  Strzelba z zamkiem lontowym z 

Turkiestanu z haftowanym 

pasem. Lufa bogato zdobiona, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2709x 

I.7.C.1.c Broń strzelecka  

Pokaz broni strzeleckiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Łubie ze skóry ciemnej, 

wytłaczanej. Na całości 

regularne wzory, XVII w., 

wymiary: dł. ok. 60 cm 

MWP, 25078x 

2  Łuk drewniany z cięciwą. 

Drewno obciągnięte 

malowanym materiałem 

w kolorach: czarny, biały, 

różowy i niebieski, XVII/XVIII 

w., 

wymiary: 

MWP, 25024x 



3 

 

Kołczan wykonany z czarnej 

skóry, na całości wytłaczany w 

ornamenty roślinne. Przy 

kołczanie zachował się kawałek 

paska, XVII w., 

wymiary: dł. ok. 35 cm 

MWP, 2985x 

4  Strzała umieszczona 

w kołczanie 

wymiary: 

MWP, 34821x 

I.7.C.1.d Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Tarcza skórzana, czarna, zdobiona 

metalowymi  gwiazdami 

wymiary: średnica 63 cm 

MWP, 3635x 



2 

 

Szyszak z miasta Kokanda 

z pokrowcem. Pokrowiec 

z ciemnej wytłaczanej skóry, XVII w., 

wymiary: dł. 55 cm, średnica 20 cm 

MWP, 25022x 

I.7.C.1.e Przybory do broni palnej  

Pokaz przyborów do broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

(Poniższe obiekty można też przenieść do gabloty poświęconej Persji, można je również 

rozdzielić w ramach potrzeb)  

1 

 

Prochownica perska z jasnej wytłaczanej 

skóry we wzory z paskiem skórzanym w 

kolorze brązowym, 

wymiary: 

MWP, 2686x 

2 

 

Prochownica perska wykonana ze skóry, 

malowana  z rzemieniem oplatającym 

część prochownicy, XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2688x 



3  Prochownica perska skórzana, 

wytłaczana we wzory, brązowa z 

paskiem skórzanym, 

wymiary: 

MWP, 2687x 

I.7.C.1.f oporządzenie końskie  

Pokaz oporządzenia końskiego w witrynach na manekinach końskich lub półmanekinach. Pokaz 

powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia 

wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Perskie siodło z Buhary 

wykonana z czerwonej skóry 

obijane blachą, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 51195 

2 

 

Siodło drewniane zdobione 

kością i malowany deseń 

wschodni, XVIII w., 

wymiary: 

dł. 55 cm, szer. 36 cm 

MWP, 2704x 



3  Rząd na konia złożony: 

Ogłowie z Azji Środkowej - 

nakarczek, 5 rzemieni, 

naczółek, policzki, 

nachrapnik. Na naczółku i 

nachrapniku ozdoby srebr. z 

turkusami. Wodze - rzemienie 

brunatne, pokryte aksamitem 

rdzawym. Napiersień z 

ozdobami srebrnymi i 

turkusami, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 51195 

4  Siodło duże z Chiwy, 

wykonane ze skóry nakryte 

materiałem z czerwonymi 

frędzlami, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 25029x 

 

  



I.8. Indie  

Mapa przedstawiająca subkontynent indyjski wraz z Himalajami. Omówienie różnic 

kulturowych i etnicznych, które dzielą południe o północy subkontynentu. Południe, a zwłaszcza 

Cejlon, jest pod większym wpływem kultury chińskiej (np. smoki głowic szabel Syngalezów), a 

północ – Persji i kultur środkowo azjatyckich.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla kultury Indii 

(proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

I.8.A Historia Indii  

Syntetyczne przedstawienie historii Indii. Treść podpisów i objaśnień dotyczących zabytków 

powinna korelować z informacjami, które tutaj zostaną przedstawione, niejako zapowiadając je.  

I.8.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.8.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.8.C.1.a Broń sieczna krótka  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

  

Nóż słoniowy w typie Ankus 

z pochwą. Pochwa mosiężna 

cyzelowana. Nóż na 

drewnianym trzonku . Ostrze 

ozdobne, złocone. Ostrze 

przy nasadzie zakończone 

głową słonia, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 67 cm, 

pochwa 22 cm 

MWP,  42005x 



2   Nóż w typie Dżambija - bez 

pochwy. Rękojeść metalowa, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24977x 

3   Nóż w typie Dżambija - bez 

pochwy, rękojeść metalowa. 

wymiary: 

MWP, 2623x 

4   Nóż w typie Pesz-kabz z 

rękojeścią pozłacaną. 

wymiary: 

MWP, 2636x 

5   Nóż w typie Kandżar –  w 

skórzanej, czarnej pochwie. 

Rękojeść metalowa, złocona, 

mocno wygięta. Na głowni 

przedstawione wizerunki 

zwierząt. 

wymiary: 

MWP, 24978x 

6   Nóż w typie Pesz-kabz 

o złoconej rękojeści. 

wymiary: 

MWP, 24976x 



7   Nóż w typie Pesz-kabz 

w pochwie metalowej, 

zdobionej. Rękojeść 

metalowa, rytowana, 

wymiary: 

MWP, 2620x 

8   Nóż w typie Kandżarli, 

rękojeść z białej kości 

z metalowym uchwytem 

na rękę, 

wymiary: 

MWP, 2621x 

9   Nóż w typie Biszwa – bez 

pochwy. Rękojeść i głownia 

przy nasadzie złocona, 

wymiary: 

MWP, 42009x 

10   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść złocona. 

Ostrze przy nasadzie złocone, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2617x 

11  

 

Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść 

metalowa, XVIII w., 

wymiary: dł. 47 cm 

MWP, 2619x 



12   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Ostrze przy 

nasadzie szerokie, rękojeść 

złocona, 

wymiary: 

MWP, 3577x 

13 

  

Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Pochwa mocno 

uszkodzona, z jednej strony 

ażurowa i pozłacana. Uchwyt 

rękojeści złocony, ostrze przy 

nasadzie szerokie. Pośrodku 

rytowane i złocone, XVIII 

w., 

wymiary: dł. 41 cm 

MWP, 24975x 

14   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść złocona, 

głownia trójostrzowa 

składana, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 3558x 

15   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść złocona, 

potrójne ostrze, 

wymiary: 

MWP, 2618x 

16   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść bez 

złoceń. Ostrze przy nasadzie 

rytowane – przedstawiona 

ludzka postać, 

wymiary: 

MWP, 3576x 



17   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Ostrze wąskie, 

rytowanie podłużnie, 

wymiary: 

MWP, 2616x 

 18   Katar – sztylet Mahrattów z 

Tandżore. Rękojeść bez 

złoceń, ostrze podłużnie 

rytowane o graniastym 

zakończeniu, 

wymiary: 

MWP, 2615x 

19   Piha–kaeta – nóż Syngalezów 

z Cejlonu, rękojeść z białej 

kości, pochwa drewniana, w 

gornej części obita blachą, 

wymiary: 

MWP, 24973x 

20   Piha–kaeta – nóż Syngalezów 

z Cejlonu, pochwa drewniana 

w górnej części obita blachą. 

Rękojeść z kości, częściowo 

srebrzona, 

wymiary: 

MWP, 2955x 

21   Piha–kaeta – nóż Syngalezów 

z Cejlonu, z pochwą 

drewnianą w górnej części 

obita blachą. Rękojeść z 

kości, częściowo srebrzona, 

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 24972x 



22   Piha–kaeta – nóż Syngalezów 

z Cejlonu, rękojeść z drewna 

ciemnego, srebrne okucia, 

wymiary: 

MWP, 24970x 

23   Piha–kaeta – nóż Syngalezów 

z Cejlonu. Rękojeść z kości, 

wymiary: 

MWP, 24971x 

24   Nóż w typie Kukri należący 

do Gurkhów w pochwie 

skórzanej, która jest okuta w 

górnej części blachą. 

Rękojeść drewniana, okucia 

pochwy ażurowe, 

wymiary: 

MWP, 2612x 

25 

  

Nóż w typie Kukri należący 

do Gurkhów w szerokiej 

pochwie skórzanej, czarnej, z 

okuciami dolnym oraz 

górnym. Rękojeść metalowa 

cyzelowana, XVIII- XIX w., 

wymiary: dł. 35 cm 

MWP, 2611x 

I.8.C.1.b Broń sieczna długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  



1 

 

Szabla z pochwą skórzaną 

czarną; rękojeść ciemna z 

łańcuszkiem. Pochwa z 

dwoma okuciami oraz 

trzewikiem. Na jelcu 

zdobienia, XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 97 cm 

MWP, 2588x 

2  Szabla z pochwą skórzaną. W 

górnej części opleciona 

sznurkiem. Rękojeść 

metalowa. Na całej głowni 

widoczne napisy, XVII-XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2589x, 2590x 

3 

 

Szabla z pochwą skórzaną 

czarną; rękojeść rogowa. Na 

pochwie metalowa szyjka 

oraz trzewik a także dwie 

ryfki, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2591x 

4  Szabla z pochwą skórzaną 

brązową. Rękojeść ciemna, 

jelec złocony. Koniec sztychu 

rozszerza się (przechodzi w 

pióro), XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2592x 

5 

 

Szabla z pochwą skórzaną 

czarną z jedną ryfką; rękojeść 

metalowa cyzelowana. 

Głownia przy nasadzie 

posiada napisy, XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 75 cm 

MWP, 2593x 



6  Talwar – szabla z pochwą 

skórzaną, czarną z dwoma 

ryfkami i oplotem taśm, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2607x 

7 

 

Miecz z pochwą skórzaną 

brązową z dwoma ryfkami. 

Głownia prosta z napisami na 

całej długości, XVII-XIX w., 

wymiary: 95 cm 

MWP, 2595x 

8 

 

Miecz z pochwą skórzaną 

czarną z dwoma ryfkami. 

Wzdłuż zdobienie złocone, 

XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 98 cm 

MWP, 2596x 

9  Pałasz (?) o rękojeści z 

czarnego drewna, 

zakończenie w kształcie 

szpuli, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31066x 

10 

 

Pałasz bhutański (?) z pochwą 

drewnianą krytą skórą, przy 

pochwie rapcie; rękojeść 

drewniana z mosiężną 

głowicą cyzelowaną, 

wymiary: dł. 96 cm 

MWP, 31119x 

11  Miecz ceremonialny bez 

pochwy, głownia przy 

nasadzie koliście rozszerzona, 



wymiary: 

MWP, 31177x 

12  Szabla w typie Talwar w 

oprawie zamkniętej, bez 

pochwy; rękojeść opleciona 

czerwoną taśmą, XVII-XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 31086x 

13 

 

Szabla w oprawie zamkniętej, 

bez pochwy; rękojeść 

opleciona drutem, XVII-XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2609x 

14  Szabla z ostrzem 

sierpowatym, bez pochwy; 

rękojeść z białej kości, XVII-

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31085x 

15 

 

Szabla w typie Kora – 

nepalska, bez pochwy. 

Rękojeść opleciona 

materiałem. Głownia szeroka 

z trzema zębami na końcu, 

XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 89 cm 

MWP, 31091x 

16  Szabla w typie Kora – 

nepalska. Głownia wzdłuż 

grzbietu rytowana, na końcu 

wygięta, szeroka z trzema 

ząbkami, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2610x 



17 

 

Szabla w typie Talwar z 

pochwą skórzaną czarną. W 

dolnej części opleciona 

drutem i cienkim 

sznureczkiem. Posiada dwie 

ryfki, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2608x 

18  Szabla w oprawie zamkniętej, 

bez pochwy; rękojeść 

opleciona czerwoną taśmą, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31088x 

19 

 

Szabla w typie Talwar z 

pochwą skórzaną czarną, 

groszkowaną. Posiada szyjkę 

oraz trzewik, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31084x 

20 

 

Szabla w typie Talwar. 

Rękojeść w kwiaty, złocona, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2606x 

21  Szabla w typie Talwar. 

Rękojeść złocona, XVII-XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2605x 

22  Szabla w typie Tega – z 

szeroką głownią, 

wymiary: 

MWP, 3775x 

23  Szabla w typie Tega – z 



szeroką i rytowaną głownią. 

Przy nasadzie zdobiona w 

kwiaty i srebrzona, 

wymiary: 

MWP, 2604x 

24 

 

Szabla w typie Tega. Głownia 

bardzo szeroka rytowana na 

całości w kółka, 

wymiary: około 85 cm 

MWP, 24969x 

25 Patrz manekin  Miecz w typie Pata z osłoną 

przedramienia, zdobioną 

złoconym ornamentem, XVIII 

w. 

wymiary: 

MWP, 2613x 

26 

 

Szabla w typie Kastana, 

cejlońska, z pochwą 

metalową, cyzelowaną bez 

trzewika. Rękojeść metalowa 

cyzelowana z głową smoka, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 86 cm 

MWP, 24979x 

27  Szabla w typie Kastana, 

cejlońska, z pochwą skórzaną, 

czarną. Rękojeść 

z głową smoka. Głownia przy 

nasadzie zdobiona, 

wymiary: 

MWP, 31094x 

28 

 

Miecz w typie Pata z osłoną 

przedramienia, która jest 

złocona, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 130 cm 

MWP, 2614x 



I.8.C.1.c Broń obuchowa 

Pokaz broni obuchowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Ankus - bodziec na słonia. 

Trzonek metalowy, krótki, 

zakończony głową zwiniętego 

zwierza. Ostrze zdobione 

mosiądzem,  

wymiary: dł. ok. 45 cm 

MWP, 24963x 

2  Ankus - bodziec na słonia. 

Ostrze rytowane, trzonek 

metalowy, długi, 

wymiary: 

MWP, 31067 

3 

 

Topór ceremonialny z 

dwustronnym ostrzem. 

Trzonek metalowy, długi, 

wymiary: 

MWP, 24965x 

4 T Siekiera – ostrze ozdobne, 

złocone, trzonek metalowy, 

XVIII w., 

wymiary: dł. 64 cm 

MWP, 3575x 

5  Siekiera o złoconej i trawionej 

okszy, trzonek drewniany 

obity cyzelowaną, srebrną 

blachą, 

wymiary: 

MWP, 3583x 



6  Siekierka o złoconym ostrzu , 

trzonek metalowy, rytowany. 

Pośrodku trzonka ornament 

kwiatowy, 

wymiary: 

MWP, 24964x 

7  Topór w typie bałta, przy  

brzegu oksza złocona, 

rękojeść pokryta srebrną 

cyzelowaną blachą na której 

wyryto scenki rytualne, XVIII 

w., 

wymiary: 

MWP, 2581x 

8  Topór indyjski w typie bałta, 

tzw. "bullova", Oksza  na 

metalowym trzonku, bez 

ornamentów, 

wymiary: 

MWP, 2498x 

9 

 

Topór na drewnianym trzonku 

z mosiężnymi rozetami, 

zdobiony miedzią, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 75 cm 

MWP, 3578x 

I.8.C.1.d Broń drzewcowa 

Pokaz broni drzewcowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Dziryt stalowy, zdobiony 

mosiądzem, długi, XVIII w., 

wymiary: dł. 190 cm 

MWP, 34031x 



2  Włócznia na drzewcu, grot 

płaski, niellowany srebrem, 

XVII-XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2706x 

3  Włócznia na drzewcu 

z płaskim grotem, złoconym, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2729x 

4  Włócznia na długim drzewcu 

z rytowanym grotem, 

XVII/XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2708x 

5 

 

Włócznia na długim drzewcu 

z płaskim grotem, 

XVII/XVIII w. 

wymiary: dł. ok. 190 cm, 

żeleźca ok. 25 cm 

MWP, 3568x 

I.8.C.1.e Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Szyszak z misiurką tzw. 

Kolachod, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2669x 

2  Kolczuga z długimi rękawami 

oraz długim, wykładanym 

kołnierzem, który wycięty jest 



w ząbki. Drugi  kołnierz 

stójka, 

wymiary: 

MWP, 2585x 

3  Zbroja „cztery lustra” – 

połączone ze sobą za pomocą 

sprzączek i pasków cztery 

blachy w formie kwadratu, 

wymiary: 

MWP, 2598x 

4  Karwasze  - para kompletnych 

zarękawi z rękawicami i 

zapiąstkami oraz rękawice. 

Rękawice z materiału 

zdobione kuleczkami 

mosiężnymi. Zarękawie 

metalowe, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2603x 

5  Kolczuga z długimi 

rękawami, zdobiona na całej 

powierzchni wzorem z 

drobnych kółek mosiężnych, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3393x 

6  Spodnie kolcze, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 2600x 

7  Okrągła tarcza  z wystającymi 

czterema bolcami, zdobiona 

ornamentem roślinnym, 

wymiary: 

MWP, 24999x 



8  Szyszak z misiurką i piórami 

tzw. Kolachod, 

wymiary: 

MWP, 24421x 

9  Kolczuga hinduska z krótkimi 

rękawami, zapinana z przodu 

na zaczepy (haczyki), 

wymiary: 

MWP, 24968x 

10  Zbroja indyjska, 5 członowa, 

zdobiona wizerunkami 

zwierząt i ludzi, XVII w. 

wymiary: 

MWP, 34056x 

11  Tarcza ozdobna z 

wizerunkami zwierząt i ludzi, 

XVII w., 

wymiary: 

MWP, 34057x 

12  Zdobiony, metalowy karwasz, 

wymiary: 

MWP, 34060 

13 

 

Szyszak z misiurką tzw. 

Kolachod na szczycie 

zwieńczony głową demona 

(?), XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 55, średnica 

dzwonu 20 cm 

MWP, 2580x 



14 

 

Szyszak z misiurką tzw. 

Kolachod zwieńczony 

podobizną ptaka o długiej szyi 

(czapla?), XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 58, średnica 

dzwonu 19 cm 

MWP, 32031x 

 

Dobrze by było, gdyby  oba 

hełmy: 32031 i 2580x były 

obok siebie – dla porównania.  

15  Szyszak z misiurką, zdobiony 

złoconym ornamentem 

roślinnym,  

wymiary: 

MWP, 2602x 

16 

 

Tarcza skórzana z czteroma 

bolcami, namalowane na niej 

zwierzęta (tygrysy i sarna), 

XVIII w., 

wymiary: średnica 53 cm 

MWP, 2578x 

17 

 

Mała tarczka z dołączonymi 

do niej rogami na osi 

pionowej, XVIII-XIX w., 

wymiary: średnica 17 cm, dł. 

z rogami 70 cm 



MWP, 2577x 

 

Tarcza musi być w pionie !!! 

18 

 

Tarcza skórzana z 

mosiężnymi bolcami, środek 

malowany na czerwono, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: średnica 32 cm 

MWP, 3566x 

19  Misiurka żelazna zdobiona 

ornamentem rombów z 

mosiężnych ogniw, 

wymiary: 

MWP, 52428 

20  Juszman – zbroja kolcza 

wzmocniona osłonami 

płytowymi 

wymiary: 

MWP, 54248x 

21  Bojowy kaptur kolczy 

wykonany z grubych kółek 

kaptur stalowych, 

wymiary: 

MWP, 56109x 

I.8.C.1.e Wojownicy indo-perscy  

Pokaz elementów uzbrojenia obronnego i zaczepnego oraz wyposażenia na manekinie 

pełnopostaciowym. Scena przedstawia czterech wojowników indo-perskich.   

Scena powinna być tak zaaranżowana, żeby uzbrojenie zaczepne i obronne oraz pozostałe 

wyposażenie wojownika a także elementy rzędu końskiego i siodło były widoczne z każdej 

strony (widok 360 stopni). Manekiny posadowione na wolnoobrotowych platformach, które 

mogą być niezależnie od siebie obracane za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) 

przez zwiedzających.   



I.8.C.1.e.1 Wojownik indo-perski  

1  a)  szyszak z misiurką nr 

inw 484* 

b)  kolczuga z długim 

rękawem i wykładanym 

kołnierzem nr inw 2585*/1 

c)  kołnierz stójka nr inw 

2585*/2 

d)  zbroja „cztery lustra” 

nr inw 2598* 

e)   para kompletnych 

zarękawi z rękawicami nr inw 

2603* 

f)          Szabla z pochwą 

skórzaną MWP 2588x 

g)         Nóż w typie Kukri 

MWP 2611x 

 

I.8.C.1.e.2 Wojownik indo-perski  

1  a)  szyszak z misiurką i 

piórami nr inw 34421* 

b)  kolczuga z krótkim 

rękawem zapinana na haczyki 

nr inw 24968* 

c)  zbroja zdobiona 

wizerunkami zwierząt i ludzi 

nr inw 34056* 

d)  karwasz nr inw 

34060* 

e)  tarcza zdobiona 



wizerunkami zwierząt i ludzi 

nr inw 34057* 

f)         Włócznia na drzewcu 

MWP 2729x 

g)         Miecz z pochwą 

skórzaną czarną MWP 2596x 

 

I.8.C.1.e.3 Wojownik indo-perski 

1  a)  kolczuga z długimi 

rękawami, zdobiona na całej 

powierzchni wzorem z 

drobnych kółek mosiężnych, 

nr inw 3393* 

b)  spodnie kolcze nr inw 

2600* 

c)  kaptur kolczy z 

zasłoną twarzy nr inw 52428 

d)  tarcza okrągła 

zdobiona ornamentem 

roślinnym nr inw 24999* 

e)  pata – miecz z osłoną 

przedramienia, zdobioną 

złoconym ornamentem, nr 

inw 2613* 



I.8.C.1.e.4 Wojownik indo-perski  

1  a)  juszman – zbroja 

kolcza wzmocniona osłonami 

płytowymi nr inw 54248* 

b)  kaptur kolczy bojowy 

z grubych kółek stalowych nr 

inw 56109* 

c) Tarcza  MWP 3566x 

d) Dziryt stalowy MWP 

34031x 

 

  



I.9. Półwysep Indochiński, Malaje, Indonezja (aneks)  

Mapa przedstawiająca Półwysep Indochiński i Archipelag Malajski. Charakterystyka Półwyspu 

Indochińskiego oraz Archipelagu Malajskiego. Mapa przedstawiająca Półwysep Indochiński i 

Archipelag Malajski.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla ludów 

zamieszkujących obszar Półwyspu Indochińskiego, Malajów i Indonezji (proponuję sięgnąć do 

motywów znanych z awersów i rewersów monet) .  

I.9.A Historia Półwyspu Indochińskiego, Malajów i Indonezji 

Syntetyczne przedstawienie historii Półwyspu Indochińskiego i Archipelagu Malajskiego. Treść 

podpisów i objaśnień dotyczących zabytków powinna korespondować z informacjami, które 

tutaj zostaną przedstawione.  

I.9.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.9.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.9.C.1.a Broń drzewcowa  

Pokaz broni drzewcowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Włócznia malajska na długim 

drewnianym drzewcu, grot 

płaski, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3626x 

2 

 

Włócznia malajska cała 

drewniana, ostrze również 

drewniane. Górna część 

włóczni owinięta strzyżonym 

na krótko brązowo czarnym 

włosiem. Drzewce krótkie, 

ostro zakończone z obu stron, 

XIX w.?, 

wymiary: dł. ok. 220 cm 



MWP, 3572x 

I.9.C.1.b Broń ochronna  

Pokaz broni ochronnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Tarcza drewniana malowana 

na czarno w jasne wzory, 

wymiary: wys. ok. 170 cm, 

szer. ok. 50 cm 

MWP, 2553x 

2  Tarcza typu klin z wysp 

Borneo. Tarcza drewniana, 

malowana na czarno, 

podłużna, zdobiona ciemnym 

włosiem ułożonym rzędami  i 

kością w kształcie muszelek, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3573x 

I.9.C.1.c Broń palna  

Pokaz broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Strzelba lontowa, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2554x 

2 

 

Malajskie działo wiwatowe 

typu lataka. Wykonane ze 

spiżu, XVII w., 

wymiary: dł. ok. 160 cm 



MWP, 34399x 

I.9.C.1.d Ubiór  

Pokaz ubiorów w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytek posadowiony na wolnoobrotowej platformie, które może być obracana wokół jednej osi 

za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny sposób 

zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Malajskie nakrycie głowy 

wykonane z trzciny, obszyte 

włosiem brązowym, XIX w., 

wymiary: wys. ok. 30 cm, 

średnica ok. 20 cm 

MWP, 3593x 

I.9.C.1.e Broń sieczna krótka i długa   

Pokaz broni siecznej krótkiej i długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, 

żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron 

(widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Miecz z Burmy "kampilan".  

Rękojeść rzeźbiona, 

drewniana, w końcowej 

części wyrzeźbiona głowa 

zwierzęca, zdobiona włosiem 

czarnym i brązowym, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31118x 



2  Szabla w typie klewang z 

Burmy. Charakteryzuje się 

wycięciem w pobliżu sztychu. 

Wygląd broni zależy od 

obszaru z jakiego pochodzi. 

Bardzo często wykorzystuje 

się ją jako ceremonialną broń, 

np. Niosą go na pokaz 

zwolennicy wodzów lub 

podczas nocnych spacerach 

po wioskach. Bardzo często 

noszona bez pochwy, 

XVIII/XIX w. 

wymiary: 

MWP, 2573x 

3 

 

Szabla malajska „Opi” w 

pochwie drewnianej, 

brązowej, która częściowo 

jest rzeźbiona i opleciona 

trzciną. Przy pochwie jest 

malutki sznureczek. Rękojeść 

drewniana, rzeźbiona ze 

zwisającym długim czarnym 

włosiem 

wymiary: 

MWP, 2574x 

4  Szabla malajska „Mandau” 

określana jako miecz. Typ 

szabli używanej przez 

Dajaków z wyspy Borneo. 

Pochwa drewniana z 

pięcioma metalowymi 

obejmami oraz długim 

sznurkiem i kawałkiem 

włosia. Rękojeść rzeźbiona z 

kości i oplatana drutem. Na 

końcu czerwone włosie 

wymiary: 



MWP, 2575x 

5 

 
 

Szabla malajska „Mandau” 

określana jako miecz. Pochwa 

drewniana, jasna w czterech 

miejscach oplatana trzciną. 

Do niej przymocowane na 

plecionce kawałek drewna. 

Przy pochwie także 

umocowane trzy „rzemienie”. 

Rękojeść wykonana z 

rzeźbionej kości oplecionej 

drutem. Na końcu czerwony 

włos, 

wymiary: dł. ok. 69 cm 

MWP, 2576x 

6 

 
W Indonezji golok jest często kojarzony z Betawą i 

sąsiednimi mieszkańcami Sundanese. Betawi 

rozpoznaje dwa rodzaje golok; gablongan lub bendo jest 

krajowym narzędziem używanym w kuchni lub w polu 

do celów rolniczych, oraz golok simpenan lub sorenam, 

który jest używany do samoobrony i tradycyjnie zawsze 

noszony przez mężczyzn z Betawi 

Nóż w typie „golok” (raczej 

należy klasyfikować jako 

maczeta). Wszechstronne 

narzędzie do zastosowań 

gospodarskich, w roli "noża 

przetrwania" i broni białej. 

Pochwa drewniana 

zakończona ciemnym 

tworzywem, takim samym jak 

rękojeść. 

wymiary: dł. 45 cm 

MWP, 2562x 

7  Szabla w typie „klewang” 

w pochwie drewnianej 

brązowej. Rękojeść 

drewniana, rzeźbiona, 

wymiary: 

MWP, 2561x 

8  Szabla w typie „klewang”  



w pochwie drewnianej. 

Rękojeść z ciemnego drzewa, 

rzeźbiona, 

wymiary: 

MWP, 3557x 

9  Sztylet w typie „Kris” 

Morosów z Mindanao lub 

Archipelagu Sulu, z pochwą 

drewnianą oplataną trzciną; 

głownia prosta, jelec 

drewniany, ujęcie oplatane 

rzemykami, głowica 

rzeźbiona w kości, 

wymiary: 

MWP, 2565x 

10  Sztylet w typie „Kris” 

Morosów z Mindanao lub 

Archipelagu Sulu, z pochwą 

drewnianą; głownia prosta, 

ujęcie mosiężne, pozostałe 

elementy oprawy drewniane z 

rzeźbioną głowicą, 

wymiary: 

MWP, 2566x 

11  Sztylet w typie „Kris” z Jawy, 

głownia płomienista z 

damastu skuwanego. Przy 

nasadzie dwie krótkie 

strudziny oraz ostry hak. 

Część rozszerzana ozdobnie 

wycinana i złocona w deseń 

roślinny. Obsada rękojeści w 

kształcie mosiężnej, złoconej 

czaszy zdobionej filigranowo 

oraz nasadzanej kryształkami, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 



MWP, 2560x 

12  Pochwa drewniana, brązowa 

opleciona trzciną, XVIII/XIX 

w. 

wymiary: 

MWP, 2559x 

13  Sztylet w typie „kris” z 

Sumatry, z pochwą, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2567x 

14  Sztylet  w typie „Kris” 

z Sumatry, 

bez pochwy, z głownią 

płomienistą, rękojeścią 

rzeźbioną w drewnie, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 25009x 

15  Sztylet w typie „Kris” z 

Sumatry z pochwą metalową 

z podłużnym okienkiem; 

rękojeść rzeźbiona w białej 

kości, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2568x 

16 

 

Sztylet w typie „Kris” z Jawy 

w pochwie metalowej z 

podłużnym wycięciem. 

Nasadka pochwy drewniana, 

brązowa, szeroka. Głownia 

płomienista. Rękojeść 

drewniana, rzeźbiona, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2569x 

17  Sztylet w typie „Kris” z Jawy, 



bez pochwy; głownia prosta, 

rękojeść rzeźbiona w drewnie, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 25010x 

18  Sztylet w typie „Kris” z Jawy, 

w pochwie drewnianej, 

czarnej z brązową nasadką. 

Głownia płomienista. 

Rękojeść drewniana 

rzeźbiona, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2570x 

19  Sztylet w typie „Kris” z Bali 

w pochwie drewnianej w 

kolorze przypalany brąz. 

Rękojeść drewniana gładka, 

wymiary: 

MWP, 2571x 

20 

 

Sztylet w typie „Kris” z Bali, 

z pochwą drewnianą, jasną, 

XIX w., 

wymiary: dł. ok. 50 cm 

MWP, 2564x 

21  Sztylet w typie „Kris” z Bali 

z pochwą w kolorze ciemny 

brąz. Rękojeść drewniana 

rzeźbiona,  

wymiary: 

MWP, 2558x 

22  Sztylet w typie „Kris” z 

Madury (Indonezja) z pochwą 



metalową, cyzelowaną. 

Rękojeść drewniana, 

rzeźbiona z metalowym 

pierścieniem przy nasadzie, 

wymiary: 

MWP, 2556x 

23  Sztylet w typie „Kris” z 

Madury (Indonezja) z pochwą 

drewnianą przypalaną; 

głownia płomienista, rękojeść 

rzeźbiona w drewnie z głową 

ptaka Garuda, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 25007x 

24  Sztylet w typie „Kris” 

z Madury (Indonezja) 

z pochwą drewnianą 

w kolorze ciemny brąz, 

głownia płomienista, rękojeść 

rzeźbiona w drewnie, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2555x 

25  Sztylet w typie „Kris”, 

miniaturowy sztylet bez 

pochwy. Rękojeść drewniana 

w kolorze brąz, rzeźbiona, 

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 25008x 

26  Nóż dżunglowy (maczeta) w 

typie „Parang”, bez pochwy, 

rękojeść drewniana zdobiona 

czerwonym włosiem, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3560x 



27  Szabla w typie klewang. 

Rękojeść drewniana 

rzeźbiona przy głowicy w 

drobną kratkę, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3562x 

28  Szabla w typie klewang 

z pochwą z mosiężnymi 

okuciami. Rękojeść 

drewniana rzeźbiona, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3561x 

29 

 

Szabla w typie klewang. 

Rękojeść drewniana 

opleciona mosiężnym drutem. 

Głowica rzeźbiona 

w plecionkę i nabijana nitami 

z kości, XIX w., 

wymiary: dł. ok. 68 cm 

MWP, 3563x 

30 

 

 

Pałasz malajski. Głownia 

stalowa, rytowana, rękojeść z 

kości z profilowanym 

chwytem na palce, XIX w., 

wymiary: dł. 120 cm 

MWP, 2572x 

I.9.C.1.f Broń obuchowa  

Pokaz broni obuchowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 



1 

 

Topór bojowy o drewnianym, 

czarnym trzonku 

zakończonym wiszącym 

włosiem, XIX w., 

wymiary: dł. ok. 65 cm 

MWP, 3559x 

I.9.C.1.g Broń biała  

(możliwa ekspozycja w tej przestrzeni lub w przestrzeni “Chiny”) 

Pokaz broni białej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Sztylet syjamski w pochwie 

metalowej. Pochwa opleciona 

długim czerwonym sznurkiem 

ze zsuwającymi trokami, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 42460x 

2 

 

Dha – narodowy miecz 

birmański z pochwą i 

rękojeścią metalową, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 43 cm 

MWP, 42459x 

3  Miecz kambodżański 

z pochwą i rękojeścią 



metalową, miedziowaną, 

wymiary: 

MWP, 40400x 

 

  



  



II. Krąg cywilizacyjno-kulturowy chińsko-japoński  

II.1. Chiny  

Mapa przedstawiająca Chiny oraz wielki mur chiński. Oprawa plastyczna powinna nawiązywać 

do motywów charakterystycznych dla ludów zamieszkujących obszar Półwyspu Indochińskiego, 

Malajów i Indonezji (proponuję sięgnąć do motywów znanych z awersów i rewersów monet) .  

II.1.A Historia Chin  

Syntetyczne przedstawienie historii Chin. Treść podpisów i objaśnień dotyczących zabytków 

powinna korelować z informacjami, które tutaj zostaną przedstawione.  

II.1.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.1.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.1.C.1.a Broń drzewcowa  

Pokaz broni drzewcowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

“Mao” – widły bojowe 

trójzębne, na drzewcu, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. ok. 210 cm 

MWP, 2505x 



2 

 

“Mao” – widły bojowe o 

dwóch szerokich zębach, na 

drzewcu; okucie górne 

zaopatrzone w kolce, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. ok. 210 cm, 

żeleźce ok. 60 cm 

MWP, 2466x 

3  Włócznia bojowa z kapturem 

na sztychu grotu, XVIII-XIX 

w. 

wymiary: dł. ok. 210 cm 

MWP, 2503x 

4 

 

Włócznia na drzewcu 

oplecionym w górnej części 

sznurkiem, zdobiona pękiem 

czerwonego włosia, 

wymiary: dł. ok. 210 cm 

MWP, 3587x 

I.1.C.1.b Broń sieczna – szable  

Pokaz broni siecznej (szabli) w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Czen-dao – szabla dwuręczna 

bez pochwy, z rękojeścią 

oplecioną granatową taśmą, 

XVIII-XIX w. 

wymiary: dł. 149 cm 

MWP 2468x 

2  Czen-dao – szabla dwuręczna 

bez pochwy, z rękojeścią 

oplecioną zieloną taśmą; na 



głowicy umocowane kółko do 

zawieszania, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 147 cm 

MWP, 2472x 

3 

 

Ma-dao – szabla jazdy z 

pochwą skórzaną 

groszkowaną z czterema 

okuciami; rękojeść opleciona 

zielonym sznurkiem, 

wymiary: dł. 95 cm 

MWP, 2447x 

4 

 

 

Ma-dao – szabla jazdy z 

pochwą czarną z trzema 

okuciami mosiężnymi; 

rękojeść opleciona zielonym 

sznurkiem, XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 93 cm 

MWP, 2445x  

5  Ma-dao – szabla jazdy bez 

pochwy; rękojeść opleciona 

zielonym sznurkiem, 

wymiary: 

MWP, 3588x 

6 

 

Ma-dao – szabla jazdy z 

pochwą skórzaną zieloną z 

czterema mosiężnymi 

okuciami; rękojeść opleciona 

granatowym sznurkiem, 

XVII-XIX w., 

wymiary: dł. 91 cm 

MWP, 2448x 

7  Czen-dao – szabla piechoty z 



pochwą skórzaną czarną z 

czterema okuciami 

czernionymi; rękojeść 

opleciona ciemnym 

sznurkiem, 

wymiary: 

MWP, 2449x 

8  Czen-dao – szabla piechoty 

podwójna bez pochwy; 

rękojeści oplecione ciemnym 

sznurkiem. Przy nasadzie 

głowni napisy, XVII-XIX w. 

wymiary: 

MWP, 2450x 

9 

 

Czen-dao – szabla piechoty 

bez pochwy; rękojeść 

opleciona sznurkiem ze 

zwisającymi frędzlami, 

głowica drewniana. U sztychu 

głownia szeroka, XIX/XX w., 

wymiary: 

MWP, 2451x 

10  Czen-dao – szabla piechoty 

z pochwą skórzaną oraz 

wiszącym rzemykiem na 

którym zamocowano 

mosiężny zaczep; rękojeść 

opleciona grubym, ciemnym 

sznurkiem, 



wymiary: 

MWP, 2452x 

11 

 

Czen-dao – szabla piechoty z 

pochwą skórzaną z 

kawałkiem sznurka ;oraz 

mosiężnym zaczepem; 

rękojeść drewniana, oprawa 

zamknięta, 

wymiary: dł. 87 cm 

MWP, 3564x 

I.1.C.1.c Broń biała – tasaki 

Pokaz broni białej (tasaków) w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Ma-dao (?)– podwójna, 

krótka szabla piechoty (tasak 

?) w jednej pochwie. Pochwa  

z trzema okuciami, rękojeści 

oplecione sznurkiem, 

wymiary: dł. 67 cm  

MWP, 2446/1-2x 

2 

 

Pi-szou – tasak bez pochwy; 

rękojeść oplatana sznurkiem. 

Ostrze szer., krótkie, XIX w., 

wymiary: dł. ok. 60 cm 

MWP, 2463x 



3  Pi-szou – para tasaków bez 

pochwy; rękojeści drewniane. 

Przy jednym rękojeść gładka 

przy drugim rzeźbiona, XIX 

w. 

wymiary: 

MWP, 2454/1-2x 

I.1.C.1.d Broń biała – miecze  

Pokaz broni białej (mieczy) w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Dzien – miecz z pochwą 

drewnianą; brązową obitej 

częściowo mosiądzem – na 

niej rytowane wzory; rękojeść 

drewniana sprawiająca 

wrażenie oplecionej drutem. 

Głownia przy nasadzie 

zdobiona. Przy pochwie 

temblak, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 35080x 

2  Dzien – miecz z pochwą z 

trzema okuciami; rękojeść 

oplatana zielonym sznurkiem. 

Na głowni przy nasadzie 

napisy, XVIII/XIX w., 

wymiary: 



MWP, 2437x 

3  Dzien – miecz z pochwą z 

trzema okuciami; rękojeść 

oplatana grubym zielonym 

sznurkiem. Głownia przy 

nasadzie grawerowana, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2438x 

4  Dzien – miecz z pochwą 

drewnianą z dwoma okuciami 

(górnym i środkowym 

pierścieniem); rękojeść 

oplatana zielonym sznurkiem, 

wymiary: 

MWP, 2440x 

5 

 

Dzien – miecz z pochwą 

drewnianą z pięcioma 

mosiężnymi okuciami, jedno 

zdobione niebieskim 

kamieniem; rękojeść 

drewniana, XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. ok. 125 cm 

MWP, 2442x 

6 

 

Dzien – miecz z pochwą 

drewnianą zdobioną masą 

perłową, z trzema okuciami; 

rękojeść z białej kości, XVIII-



XIX w., 

wymiary: dł. ok. 105 cm 

MWP, 2443x 

7 

 

Dzien – para mieczy z 

pochwą skórzaną, saną i 

groszkowaną, z czterema 

okuciami; rękojeści 

drewniane, XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 110 cm 

MWP, 2441/1-2x 

8  Dzien – miecz z pochwą 

metalową w górnej części 

oklejonej fioletową tkaniną; 

rękojeść z kości, oplatana, z 

czerwonym temblakiem, 

XVIII-XIX w., 

wymiary:  

MWP, 31070x 

9  Dzien – krótki miecz z 

pochwą skórzaną 

groszkowaną, z trzema 

okuciami; rękojeść 

drewniana, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3589x 

10  Dzien – miecz z pochwą 

obciągniętą czerwoną tkaniną; 

rękojeść drewniana, ze 



skórzanym paskiem, XVIII-

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31093x 

11  Dzien – para mieczy z 

pochwą skórzaną brązową, z 

trzema okuciami; rękojeści 

oplecione zielonym 

sznurkiem, XVIII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2439/1-2x 

12 

 

Dzien – krótki miecz z 

pochwą drewnianą, wypalaną, 

z pięcioma mosiężnymi 

okuciami; rękojeść 

drewniana, 

wymiary: dł. ok. 65 cm 

MWP, 2444x 

13  Len-si-dzien – miecz 

fechtunkowy, stalowy; Sztych 

zamieniony coś w rodzaju 

haka. Rękojeść opleciona 

szeroką taśmą, XVIII-XIX w., 

wymiary:  

MWP, 2458 

14  Len-si-dzien – miecz 

fechtunkowy; rękojeść 

opleciona zieloną taśmą. 

Sztych zamieniony coś w 

rodzaju haka, 

wymiary: 



MWP, 2456x 

15  Len-si-dzien – miecz 

fechtunkowy 

wymiary: 

MWP, 2467x 

16 

 

Len-si-dzien – miecz 

fechtunkowy; rękojeść 

opleciona zieloną taśmą. 

Sztych zamieniony coś w 

rodzaju haka. Rękojeść 

opleciona szeroką taśmą, 

XVIII-XIX w., 

wymiary: dł. 79 cm 

MWP, 2455x 

I.1.C.1.e rozmaitości  

Pokaz rozmaitości w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

Czan-pon – fragment ściany 

namiotu z wizerunkiem 

smoka, w formie trapezu, 

XVII-XVIII w., 

wymiary: wys. 150 x 100 cm 

MWP, 2464x 

2  Kan-kui – szyszak z 

podwójnym wąskim rondem, 

bez misiurki, wycinany w 

serca, XVII-XVIII w., 



wymiary: 

MWP, 2470x 

3 

 

Kan-kui – szyszak z 

podwójnym wąskim rondem z 

misiurką wiązaną pod szyją. 

Podszyty materiałem, XVII-

XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2471x 

4 

 

Proporzec czerwony z 

ciemnozielonym środkiem w 

którym umieszczono 

wizerunek smoka, XVII-

XVIII w., 

wymiary: 80 x 70 cm 

MWP, 2462x 



5 

 

Proporczyk żółty z 

wyobrażeniem smoka, ze 

wstęgą, XVIII w., 

wymiary: 75 x 70 cm 

MWP, 2465x 

6  Dzien-tao – kołczan skórzany 

z pasem nabijanym 

metalowymi kulkami, XIX 

w., Można dołożyć do tego 

kilka strzał., 

wymiary: dł. ok. 30 cm 

MWP, 2459x 

7 

 

Pojemnik na skałki. Kalitka z 

uszami do skałek wykonana 

ze skóry, nabijana koralami 

oraz zielonymi kamieniami 

(turkusami), XIX w., 

wymiary: 25 x 15 cm 

MWP, 2763x 

8 

 

Gun – łuk refleksyjny 

z cięciwą, XVIII w., 

wymiary: 

MWP, 2820x 



9 

 

Gun-tao – łubie skórzane, 

obciągnięte zielonym 

aksamitem, zdobione 

mosiądzem. Narożniki 

wzmocnione skórą, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 60 cm 

MWP, 2460x 

10 

 

Czan-Gu – bębenek bojowy, 

membrana skórzana przypięta 

pinezkami. Na membranie 

widoczny napis w języku 

chińskim, XIX w., 

wymiary: wys. 18 cm, 

średnica 34 cm 

MWP, 2473x 

  



II.2 Japonia  

Charakterystyka Japonii. Mapa przedstawiająca Japonię.  

Oprawa plastyczna powinna nawiązywać do motywów charakterystycznych dla ludów 

zamieszkujących obszar Półwyspu Indochińskiego, Malajów i Indonezji (proponuję sięgnąć do 

motywów znanych z awersów i rewersów monet).  

II.2.A Historia Japonii  

Historia Japonii.  

II.2.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

II.2.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

II.2.C.1.a Broń drzewcowa 

Pokaz broni drzewcowej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 
 

Naginata - kosa bojowa na długim 

drewnianym drzewcu w pochwie 

drewnianej, złoconej. W górnej 

części drzewce zdobione, 
XVIII/XIX w., 
wymiary: 
MWP, 34969x 

2 

 

 

Jumonji yari  - włócznia na długim 

drzewcu z szeroką czerwoną 

pochwą. Drzewce – górna część 

zdobiona, grot krzyżowy, 
wymiary: 
MWP, 34972x 

3 
 

Su-yari – włócznia w walcowatej 

czarnej pochwie, 



wymiary: 
MWP, 34975x 

4 
 

Su-yari – włócznia w walcowatej 

krótkiej czarnej pochwie, 
wymiary: 
MWP, 34965x 

5 

 

 

Włócznia w czarnej pochwie (su-

yari), 
wymiary: 
MWP, 34966x 

6 
 

Omi no yari – włócznia 
z długim grotem, w pochwie 

brązowej, 
wymiary: 
MWP, 2516x 

7 
 

Omi no yari – włócznia w pochwie 

czerwonej, drzewce w górnej 

części zdobione, 
wymiary: 
MWP, 2513x 

8 
 

Su yari – włócznia bez pochwy na 

drzewcu, grot krótki, górna część 

drzewca zdobiona, 
wymiary: 
MWP, 2512x 

9 
 

Naginata – bojowa kosa na długim 

drzewcu. Bez pochwy, 
wymiary: 
MWP, 2502x 

10 
 

 

Naginata – bojowa kosa na długim 

drzewcu. Drzewce posiada trzy 

czarne okucia. Bez pochwy, 
wymiary: dł. ok. 215 cm 
MWP, 2508x 

11 
 

Włócznia bez pochwy na długim 

drzewcu malowana na czerwono. 

Su yari, 
wymiary: 
MWP, 2507x 



12 

 

Naginata. Kosa bojowa na drzewcu 

bez pochwy, górna część drzewca 

zdobiona, 
wymiary: dł. ok. 210 cm 
MWP, 2504x 

13 
 

Włócznia su yari bez pochwy na 

długim drzewcu, grot krótki, w 

górnej części drzewca dużo 

nakładanych czarnych pierścieni, 
wymiary: 
MWP, 3583x 

14 
 

Naginata – kosa bojowa bez 

pochwy o długim ostrzu na 

drzewcu. Górna część drzewca 

obita ciemną skórą. 
Nagamaki (?), 
wymiary: 
MWP, 2501x 

15 
 

Włócznia bez pochwy na długim 

drzewcu, górna cześć drzewca 

posiada jelec. Yari, 
wymiary: 
MWP, 2500x 

16 

 

Włócznia na długim drzewcu, grot 

krótki bez pochwy, krzyżowy. 

Nagari yari, 
wymiary: 
MWP, 2499x 

II.2.C.1.b Broń strzelecka  

Pokaz broni strzeleckiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 
 

Łuk bez cięciwy, drewniany, w 

kilku miejscach oblatany cienką 

trzciną, 
wymiary: 
MWP, 2467/1x 



2 

 

 

Łuk drewniany bez cięciwy w 

kilku miejscach oplatany cienką 

czerwoną trzciną, 
wymiary: 
MWP, 2557x 

3 
 

Łuk drewniany bez cięciwy, 
w dwóch miejscach opleciony 

cienkim sznurkiem, 
wymiary: 
MWP, 2467/2x 

4 
 

Łubie do łuku używane 
w Japonii,  
wymiary: 
MWP, 32660 

5 

 

Kołczan (Yazutsu) na strzały 

składający się z dwóch części: 

pokrywa czarna drewniana 

malowana w dwóch miejscach 
Część druga ze strzałami, 
wymiary: 
MWP, 2469x 

 

 

Mozęmy spróbować skontaktować 

się z Wrocławskim 

Stowarzyszeniem Kyudo które 

zajmuje się łucznictwem i posiada 

w swoich zbiorach kopie rycin 

przedstawiających strzelanie z 

łuku oraz wygląd strzał. Obok 

przykładowe. 



 

II.2.C.1.c Rozmaitości  

Pokaz rozmaitości w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 
 

Oznaka władzy oficerskiej „Sai-hi”. 

Pompon z papieru 
z drewnianą rączką, zakończenie 

uchwytu metalowe, 
wymiary: 
MWP, 2474x 

2 

 

Proporzec shashimono. Chorągiew 

mocowana do pleców samuraja 

służąca do identyfikacji, XVII-XVIII 

w., 
wymiary: 60x85 cm 
MWP, 2521x 



3 

 

Muszla z długim czerwonym 

sznurem i pomponami 
w formie temblaka, 
wymiary: dł. 27 cm 
MWP, 3565x 

4 

 

 

Lufa wykonana w grudniu 1661 r. w 

okresie panowania cesarza Go-Sai,  
wymiary: dł. 105 cm 
MWP, 32248x 

II.2.C.1.d Broń sieczna długa  

Pokaz broni siecznej długiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

Cztery wybrane miecze należy tak wyeksponować, aby możliwe było dostrzeżenie różnic wzoru hamonu 

na ostrzach.  



1 

 

 

Tachi (miecz). Rękojeść z 

groszkowanej kości z wizerunkiem 

smoka. Koniec pochwy okuty 

blachą, 
XVII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 24956x 

2 
 

Tachi  (miecz) z rękojeścią prostą 

owiniętą w granatową taśmę. 

Pochwa czarna z trzema obejmami 

i dolnym okuciem, 
wymiary: 
MWP, 2520x 

3 
 

Tachi (miecz). Rękojeść i pochwa 

z kości – rzeźbiona, obcięty koniec 

pochwy. Pochwa z czerwonym 

sznurem i temblakiem, 
wymiary: 
MWP, 2529x 

4 
 

Tachi (miecz). Rękojeść i pochwa 

rzeźbione, XVII-XIX w 
wymiary: 
MWP, 2530x 

5 

 

Tachi (miecz). Pochwa z 

temblakiem. Rękojeść i pochwa z 

rzeźbionej kości, XVII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2532x 

6 
 

Tachi (miecz). Rękojeść i pochwa 

rzeźbiona z okuciami mosiężnymi. 

Przy pochwie czerwony temblak z 

dwoma chwostami, XVII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2533x 



7 
 

Tachi (miecz). Rękojeść  i pochwa 

z rzeźbionej kości. Okucia 

mosiężne, XVII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2534x 

8 

 

 

Pochwa z ostrzem zastępczym do 

przechowywania cennych głowni. 

Rękojeść i pochwa drewniane. 

Głownia wzdłuż grzbietu 

rytowana, XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2535x 

9 
 

Wakizashi. Krótki miecz 
w pochwie drewnianej brązowej. 

Rękojeść opleciona taśmą w 

kolorze zgniłozielonym, 
wymiary: 
MWP, 2546x 

10 
 

Kogatana – krótki nóż japoński, 

XVII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2547x 

11 

 

Wakizashi . Krótki miecz z 

pochwą drewnianą w kolorze 

czarnym oraz temblakiem. 

Rękojeść opleciona taśmą 

granatową,  
wymiary: 
MWP, 2548x 

12 
 

Wakizashi. Krótki miecz z pochwą 

brązową w malowane kwiaty. 

Rękojeść opleciona taśmą 

granatową. Dodatkowo nóż koga 

tana, 
wymiary: 
MWP, 2545x 



13 

 

Wakizashi. Krótki miecz z pochwą 

drewnianą, czarną. Rękojeść 

opleciona brązową taśmą, XVII w., 
wymiary: 
MWP, 2478x 

14 

 

Katana w czarnej pochwie. 

Rękojeść opleciona brązową 

taśmą, XVII w., 
wymiary: 
MWP, 2478x 

15 

 

Katana w czarnej pochwie. 

Rękojeść opleciona czarną taśmą. 

Na tarczce wzory złocone, XVII 

w., 
wymiary: 
MWP, 2478x 

16 

 

 

 

Katana w pochwie czarnej, 

błyszczącej. Rękojeść długa, 

opleciona taśmą granatową. Na 

tarczce złote gwiazdy, XVII w., 
wymiary: 
MWP, 24958x 

17 
 

Katana w pochwie czarnej. 

Rękojeść opleciona taśmą 

granatową, XVII w., 
wymiary: 
MWP, 2477x 



18 

 

Katana w ciemnej, błyszczącej 

pochwie. Rękojeść długa opleciona 

granatową taśmą, XVII w., 
wymiary: 
MWP, 2552x 

19 

 

Wakizashi. Krótki miecz. Rękojeść 

opleciona taśmą granatową, XIX 

w., 
wymiary: 
MWP, 2549x 

20 T Wakizashi. Krótki miecz z 

pochwą. Rękojeść opleciona taśmą 

granatową, 
wymiary: 
MWP, 2748x 

21 

 

 

Wakizashi. Krótki miecz. Rękojeść 

obłożona jaszczurem, 
wymiary: 
MWP, 3207x 

22 

 

 

 

Katana w pochwie brązowej. 

Rękojeść opleciona 

jasnobrązowym sznurkiem 
wymiary: 
MWP, 15274 



 

23 

 

 

Chisa katana – średniej długości 

miecz z rękojeścią oplecioną taśmą 

brązową, pochwa czarna z 

tabliczką dedykacyjną, 
wymiary: 
MWP, 51748 
 
??? 

 

 

W taki sposób należy pokazywać 

miecze japońskie  

 

Można postawić stojaki przed 

zbrojami samurajskimi, ale to nie 

jest konieczne.  

II.2.C.1.d Tsuby  

Pokaz tsub w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym 

możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki zaopatrzone w szkła powiększające umożliwiające powiększenie detali. 



1 

 

Tsuba ze złoconymi motywami 

zdobniczymi, 
wymiary: 
MWP, W.51605 

2 

 

Tsuba 
wymiary: 
MWP, 35206x 

3 

 

Tsuba wykonana z mosiądzu, 
wymiary: 
MWP, W.51604 

4 

 

Tsuba metalowa, rzeźbiona, 
wymiary: 
MWP, 31533x 

5 

 

Tsuba metalowa ze zdobieniami i 

podobizną jaszczurki, złocone, XIX 

w., 
wymiary: 
MWP, 42721x 



6 

 

Tsuba metalowa, zdobienia złocone, 

XIX w., 
wymiary: 
MWP, 42720x 

II.2.C.1.e Broń sieczna krótka  

Pokaz broni siecznej krótkiej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 
 

Ai kuchi. Nóż bez jelca w pochwie 

drewnianej. Rękojeść drewniane 

(ciemna), XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2536x 

2 

 

 

 

 

Hachiwari – specjalny nóż do 

przebijania hełmów kruszenia broni 

siecznej. Pochwa metalowa, XVIII-

XIX w., 
wymiary: dł. 60 cm 
MWP, 2538x 



3 
 

Yoroi –dosi – nóż z cienką głownią 

do przebijania zbroi z laku w 

pochwie drewnianej, czerwonej. 

Rękojeść opleciona brązową taśmą, 

XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2543x 

4 
 

Hamidashi - tanto z niewielką tubą. 

Pochwa drewniana obciągnięta 

skórą. Rękojeść drewniana z 

metalowymi zdobieniami. Przy 

pochwie kagatana, XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2542x 

5 
 

Tanto (nóż) – nóż do harakiri w 

pochwie drewnianej ciemno-

brązowej.  Rękojeść oplatana 

czarną taśmą. Przy pochwie jest 

kagatana,  XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2541x 

6 
 

Tanto (nóż) –  w pochwie ze 

zdobieniem czerwono-czarnym. 

Rękojeść opleciona zgniłozieloną 

taśmą, XIX w, 
wymiary: 
MWP, 2539x 

7 

 

 

Tanto  (nóż) – w pochwie 

drewnianej z uchwytem do pasa 

wykonanym z kości. Rękojeść 

błyszcząca w paski czarno-żółte z 

dwoma nakładanymi metalowymi 

zdobieniami oraz kagataną w 

pochwie, 
wymiary: 
MWP, 2540x 

8 
 

Tanto (nóż) – w pochwie czarnej, 

okucie dolne z kości w groszki. 

Rękojeść opleciona czarnym 

sznurkiem. Kagatan, XIX w., 
wymiary: 



MWP, 2544x 

9 
 

Tanto (nóż) – z drewnianą, czarną 

pochwą. Rękojeść opleciona 

ciemną taśmą. Kagatana w 

pochwie, 
wymiary: 
MWP, 24957x 

10 

 

Tanto (nóż) japoński;  
z pochwą i kagataną, XIX w., 
wymiary: dł. 55 cm 
MWP, 62552x 

II.2.C.1.f Broń palna  

Pokaz broni palnej w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 
 

Strzelba z zamkiem lontowym, lufa 

zdobiona. Kolba obijana mosiężną 

blachą, XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2522x 

2 
 

Strzelba z zamkiem lontowym, lufa 

zdobiona. Przy zamku widoczne 

zdobienia i okucie mosiężne, XVIII-

XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2524x 

3 

 

 

Strzelba z zamkiem lontowym, lufa 

zdobiona. Przy zamku widoczne 

zdobienia i okucie mosiężne, XVIII-

XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2523x 



 

4 
 

Strzelba z zamkiem lontowym, 

XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2525x 

5 
 

Strzelba z zamkiem lontowym, 

XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2526x 

6 

 

Strzelba z zamkiem lontowym, lufa 

bardzo szeroka, zdobiona, XVIII-

XIX w., 
wymiary: dł. 110 cm 
MWP, 2527x 

7 

 

Strzelba z zamkiem lontowym, lufa 

bardzo szeroka, zdobiona, XVIII-

XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2528x 

8 

 

 

Pistolet z zamkiem lontowym, 
wymiary: 
MWP, 2550x 

II.2.C.1.g Uzbrojenie ochronne  

Pokaz uzbrojenia ochronnego w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  



Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1 

 

 

Jingasa – metalowy, zdobiony kapelusz  - bojowy 

(ćwiczebny?), XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2476x 

2 

 

Fragment zbroi ō-Yoroi, element ochraniający tułów 

(w europie nazywany kirysem) w Japonii nosił 

nazwę  Do, XVII-XVIII w., 
wymiary: 
MWP, 2496x 



 

3 
 

Hełm pokryty czarną laką typu "to-kamuri" z 

wyrokiem do tyłu cofniętym grzebieniem, 

stanowiący całość z dzwonem i nakarczkiem. 

Wiązania nakarczka z irchy farbowanej na kolor 

niebieski. Wiązadło i podszewka niebieska, XVIII 

w., 
wymiary: wys. 29 cm 
MWP, 24955x 

II.2.C.1.h Uzbrojenie ochronne (pokaz na manekinach)  

Pokaz uzbrojenia ochronnego na manekinach i półmanekinach w witrynach. Pokaz powinien być 

tak zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych 

przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane niezależnie 

od siebie wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez 

zwiedzających, lub w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej 

stron. 



1 

 

 

 

Zbroja japońska szoguna 

(generała), wojownika najwyższej 

warstwy społecznej. Składa się z: 1. 

Kabuto z niewielkim grzebieniem 

na dzwonie i trójfolgowym shikoro; 

2. Napierśnika; 3. Naplecznika;  4. 

Taszki - kusazuri - złożone z folg 

żelaznych, tworzących rodzaj 

siedmioczęściowej spódniczki;  5. 

Naramienniki - sode - prostokątne, 

sztywne, znitowane z sześciu folg 

na podkładzie skórzanym; 6. 

Naręczaki - gote - z płytek 

żelaznych łączonych plecionką 

kolczą; 7. Nabiodrki - haidate - 

prostokątne, z naszytych na 

wzorzystą tkaninę; 8. Bishamon 

suneate - trzyczęściowe, łączone 

zawiasami na całej długości, 

inkrustowane srebrem tak samo jak 

pozostałe części zbroi. 
Wczesne Edo - 1679 r. twórca 

Munesada, szkoła Miyochin 
wymiary: 
MWP, 2479x 



 

 

2 

 

Zbroja samuraja rodu Taiza. Składa 

się z : ochrony rąk, hełmu, maska z 

wąsami, ochrona ramion, 

napierśnik, naplecznik, XVII w.,  
wymiary: 
MWP, 2494x 



3 

 

Ochron nóg, XVII w., 
Do zbroi MWP 2494x 
wymiary: 
MWP, 2483 

4 
 

Ochrona ud i osłona rąk, 
XVIII w. 
Do zbroi MWP 2494x 
wymiary: 
MWP, 2481x 



5 

 

Zbroja wojownika wysokiej rangi z 

otoczenia cesarskiego. Składa się z: 

1. Pancerza; 2. Ochrony nóg, w tym 

butów; 3. Maska; 4. Ochrona 

ramion; 5. Ochrona głowy; 6. 

nabiodrki, 
XVII-XVIII w., 
wymiary: 
MWP, 2481x 



6 

 

 
 

Zbroja wojownika rodu Matsu-i, O-

gyn, To-do, XVIII w. 
wymiary: 
MWP, 2484x 

7 T Hełm typu kabuto z maską, XVIII 

w. 
Do zbroi MWP 2495x 
wymiary: 
MWP, 2509x 



8 

 

 

Zbroja japońska: napierśnik, 

naplecznik, nakarczek, rękawy, 

naramienniki, fartuszek, ochrona 

ud, nagolenniki, XVIII w. 
Do niej dołożony hełm, 
MWP 2509x,  
wymiary: 
MWP, 2495x 



9 

 

Fragment zbroi - Składa się z: 1. 

Szyszak z rogami jelenia z herbem 

rodu Fudżi-Waza ze sznurem 2. 

Kaftan samuraja z rodu Fudżi-

Waza. 3. Naplecznik zbroi 

japońskiej. 4. Napierśnik zbroi 

japońskiej. 5. Taszki od zbroi 

samuraja,  
wymiary: 
MWP, 2482x 

 

Na plecach kołczan (Yazutsu) 

MWP, 2469x 

10 

 

Zbroja samuraja rodu Muzo-Ga 

składa się: 1 szyszak żelazny z 

maską i sznurem 2. Ochrona 

tułowia 3. Ochrona ramion 4. słony 

rąk (prawa i lewa) od zbroi 

samuraja rodu Muzo-Ga. 5. 

Fartuszek od zbroi samuraja. 6. 

Nagolenniki (prawy i lewy) od 

zbroi samuraja rodu Muzo-Ga, XIX 

w., 
wymiary: 
MWP, 2483x 



 

11 
 

Czepiec z żelaznych płytek 

prostokątnych połączonych siatką 

kolczą, naszytych na płótno koloru 

granatowego, XVIII-XIX w., 
Przy zbroi MWP 2485x,  
wymiary: 
MWP, 24954x 

12 

 

Zbroja kolcza, (tatami) w typie 

karuta tatami zukin, 
XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2485x 

 

 

Przy tej zbroi można postawić 

którąś z broni drzewcowych – w 

tym wypadku dowolność.  



 

13 

 
 

Hełm - Paradny typu kabuto ze 

sznurem i przyozdobiony smokami, 

XVIII-XIX w., 
wymiary: 
MWP, 2497x 

14 

 

Zbroja samuraja: szyszak, 

napierśnik z naplecznikiem, XVIII 

w., 
wymiary: 
MWP, 2496x 



15 

 

Hełm - Szyszak typu hanburi z 

misiurką naszytą na materiał, XVIII 

w., 
wymiary: 
MWP, 2475x 

   

II.2.C.1.i Uzbrojenie ochronne końskie oraz oporządzenie końskie (pokaz na manekinach)  

Pokaz uzbrojenia ochronnego końskiego oraz oporządzenia końskiego na manekinach i 

półmanekinach w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane niezależnie 

od siebie wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez 

zwiedzających, lub w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej 

stron.  

1 

 

Paradna kapa na konia, XVII w.,  
wymiary: 
MWP, 2519x 



2 

 

Siodło na konia z parą strzemion i czaprakiem 

oraz poduszką do siodła i podkładki, 
wymiary: 
MWP, 2517x 

3 

 

Maska na pysk konia, 
wymiary: 
MWP, 2518x 



4 

 

Uzda z pomponami, 
wymiary: 
MWP, 3405x 

II.2.C.1.j Jak to się nazywa?  

Multimedialny pokaz dwóch szabel za ekranem transparentnego monitora dotykowego. 

Dotknięcia ekranu powoduje uruchomienie aplikacji, która informuje zwiedzającego o tym, z 

jakich elementów zbudowana jest szabla. Zwiedzający, dotykając poszczególne obszary, 

dowiaduje się, jak one się nazywają, z czego zwykle są wykonane i czemu służą. 
 

 

 

 

II.2.C.1.j Jak to się nazywa?  

Multimedialna prezentacja w skali 1:1 na ekranie monitora dotykowego. Dotknięcia ekranu 

powoduje uruchomienie aplikacji, która informuje zwiedzającego o tym, z jakich elementów 

składa się japońska zbroja. Zwiedzający, dotykając poszczególne obszary, dowiaduje się, jak one 

się nazywają, z czego zwykle są wykonane i czemu służą. 



1 

 

 

 

  



III. Krąg kultur prymitywnych  

III.1 Australia i Oceania (kultury paleolityczne) 

Charakterystyka Australii i Oceani. Mapa przedstawiająca Australię i oceanię .  

II.3.A Historia Australii i Oceanii  

Historia Australii i Oceanii.  

II.3.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.3.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.3.C.1.a Broń  

Pokaz broni w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Maczuga Maorysów 

„Wahaika”. Nowa Zelandia,  

XIX w.,  

wymiary: dł. 32 cm 

MWP, 3508x 

2 

 

Maczuga z Nowej Zelandii, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 103 cm 

MWP, 3494x 



3 

 

Maczuga bojowa typu VU. 

Markizy, XIX w., 

wymiary: dł. 105 cm 

MWP, 2914x 

4 

 

Maczuga z wysp Fidżi, 

wymiary: dł. 127 cm 

MWP, 3496x 

5 

 

Maczuga z zębatą krawędzią, 

Wyspy Samoa, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: dł. 68 cm 

MWP, 3507x 

6 

 

 

Topór bojowy Maorysów, 

Nowa Zelandia, XIX w., 

wymiary: dł. 59 cm 

MWP, 3512x 

7 

 

Maczuga Tamarang 

z Australii, XIX w., 

wymiary: dł. 103 cm 

MWP, 3502x  

8  Włócznia drewniana, 

Nowa Gwinea, 

wymiary: dł. 119 cm 

MWP, 3348x 



9 

 

Włócznia z krzemiennym 

grotem, drzewce owinięte 

sznurkiem, Wyspy 

Admiralicji, 

wymiary: dł. 122 cm 

MWP, 3510x 

10 

 

Dziryt drewniany, Wyspy 

Melanezji, XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 120 cm 

MWP, 3509x 

11 

 

Łuk drewniany z cięciwą,  

Wyspy Melanezji, XVIII/XIX 

w., 

wymiary: dł. 207 cm 

MWP, 2911x 

12  Bumerang, Australia, 

wymiary: dł. ? cm 

MWP, 2898x 

13  Bumerang, Australia, 

wymiary: dł. ? cm 

MWP, 2899x 

14 

 

Bumerang, Australia. 

Dar Polaków z Australii dla 

Józefa Piłsudskiego, XX w., 

wymiary: 

dł. 51 cm, szer. 30 cm 

MWP, 53670x  



15 

 

Tarcza drewniana, rzeźbiona 

i malowana, Nowa Brytania, 

XIX w., 

wymiary: 

dł. 125 cm, szer. 30 cm 

MWP, 2910x 

16 

 

Tarcza drewniana mała, 

rzeźbiona, XIX w., 

wymiary: dł. 59 cm 

MWP, 2909x 

17 

 

Tarcza-maczuga, Australia, 

XIX w., 

wymiary: dł. 45 cm 

MWP, 3503x 

18 

 

 

Miecz ceremonialny Tebutje, 

drewniany z zębami rekina,  

Wyspy Gilberta lub 

Mikronezja, XVIII w., 

wymiary: dł. 93 cm 

MWP, 2908x 

Tebutu 10-16 cm 

Tetoanea: ca. 65-90 cm 

 

  



III.1 Afryka Środkowa, Południowa i Wschodnia 

Charakterystyka Afryki Środkowej, południowej i Wschodniej. Mapa przedstawiająca Afrykę 

Środkową, Południową i Wschodnią.  

II.3.A Historia Afryki Środkowej, Południowej I Wschodniej   

Historia Afryki Środkowej, południowej i Wschodniej.  

II.3.C Broń, wyposażenie i uzbrojenie  

Opis broni, wyposażenia i uzbrojenia ochronnego ilustrowany eksponatami.  

I.3.C.1 Pokaz kolekcji broni, uzbrojenia ochronnego i wyposażenia  

I.3.C.1.a Broń  

Pokaz broni w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Tarcza pleciona z wikliny. 

Tarcza plemienia Niam Niam 

(lud Azande), XVIII-XIX w., 

wymiary: 

wys. 78 cm, szer. 33 cm 

MWP, 2895x 

2  Pocisk do rzucania z płatem 

lotnym skórzanym, XVIII w., 

wymiary: dł. ok. 35 cm 

MWP, 31146x 

3 

 

Łuk pigmejski z pogranicza 

Konga i Ugandy, XVIII-XIX 

w., 

wymiary: dł. 57 cm 

MWP, 31187x 



I.3.C.1.b Broń sieczna długa – Sudan  

Pokaz broni pochodzącej z Sudanu w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane wokół jednej 

osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub w inny 

sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1  Szabla sudańska z pochwą 

(uszkodzona). Głownia 

europejska, rękojeść 

częściowo obciągnięta skórą. 

Pochwa skórzana z dwoma 

pękami rzemieni, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2858x 

2  Szabla w pochwie skórzanej. 

Pochwa z plecionym 

sznurkiem. Rękojeść szabli 

obciągnięta wąskim paskiem 

skóry, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 34811x 

3  Szabla z Sudanu 

Wschodniego w pochwie 

skórzanej z pasem owiniętym 

na pochwie. Głownia 

europejska, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2854x 

4  Miecz z pochwą obciągniętą 

skórą zwierzęcą z rzemieniem 

i sztylecikiem. Miecz 

"kaskara" z rękojeścią ze 

skóry krokodyla. Pochwa do 

miecza “kaskara" z dwoma 

pochwami na dwa noże ze 

skóry krokodyla, XVIII w., 



wymiary: dł. ok. 85 cm, 

sztylet z głownią dł.12,5 cm 

 

MWP, 2853x 

5  Miecz bez pochwy, głownia 

zdobiona napisami arabskimi, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2851x 

6  Miecz w pochwie 

obciągniętej materiałem, 

XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 33923x 

7  Miecz z głownia europejską z 

marką Solingen. Rękojeść 

oplatana, XVII-XIX w., 

wymiary: 

MWP, 30034x 

8  Miecz w pochwie skórzanej z 

pasem i krótkim rzemykiem. 

Rękojeść oplatana, XIX w., 

wymiary: dł. ok. 85 cm 

MWP, 3542x 

9  Miecz w pochwie skórzanej, 

wymiary: 

MWP, 30026x 

I.3.C.1.c Broń sieczna krótka – Sudan  

Pokaz broni siecznej krótkiej z Sudanu w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, 

żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron 

(widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  



1  Sztylet w pochwie skórzanej. 

Pochwa zakończona pękiem 

zwisających rzemyków, 

Sudan, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2860x 

2  Sztylet o rękojeści 

obciągniętej skórą zwierzęcą. 

Na głowni przy nasadzie 

motyw zdobniczy, Sudan, 

wymiary: 

MWP, 34236x 

3 

 

Miecz sudański. Rękojeść w 

części środkowej wykonana z 

kości. W wyciętą środkową 

część głowni wmontowany 

wizerunek jaszczurki, XIX 

w., 

wymiary: 

MWP, 3541x 

4  Trzy nożyki w pochwie 

wykonanej z łapy krokodyla, 

XIX w., 

wymiary: dł. ok. 28 cm 

MWP, 2857x 

5  Miecz w pochwie 

obciągniętej skórą węża i jej 

wizerunkiem. Pochwa 

częściowo obciągnięta 

rzemyczkiem. Rękojeść 

miecza wykonana z kości, 

XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31124x 



6 

 

Sztylet + pochwa. Pochwa 

z rogów antylopy. Rękojeść 

wykonana z rogu, głownia 

zdobiona, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2855x 

I.3.C.1.d Przybory do broni palnej – Sudan  

Pokaz przyborów do broni palnej z Sudanu w witrynach. Pokaz powinien być tak 

zorganizowany, żeby zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z 

dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Rożek do prochu, drewniany, 

obciągnięty skórą, Sudan, 

XIX w. 

wymiary: 

MWP, 2861x 

2 

 

Rożek do prochu obciągnięty 

skórą. W dwóch miejscach 

owinięty jasną plecionką 

z rzemieniem, Sudan, XIX w., 

wymiary: dł. 28 cm 

MWP, 2862x 



I.3.C.1.e Broń sieczna – Abisynia  

Pokaz broni siecznej z Abisynii w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby 

zapewniał zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 

360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron.  

1 

 

Szabla plemienna Galla z 

pochwą ze skóry i paskiem, 

Abisynia południowo-zach., 

XVIII/XIX w., 

wymiary: dł. 63 cm 

MWP, 2847x 

2  Puginał z rękojeścią z rogu 

antylopy, XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2848x 

3  Szabla z pochwą skórzaną 

oplecioną pasem, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 2846x 

4  Pochwa z kawałkiem 

rzemyka, XIX w., 

wymiary: 

MWP, 31089x 

I.3.C.1.f Tarcze – Abisynia  

Pokaz tarcz z Abisynii w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

 Abisynia – tarcze  



1 

 

Tarcza abisyńska nabijana 

srebrnymi blaszkami, 

XVIII/XIX w., 

wymiary: średnica 43 cm 

MWP, 2849x 

2  Tarcza abisyńska, pięściowa. 

Wykonana ze skóry 

nosorożca, XVIII/XIX w., 

wymiary: średnica 25 cm 

MWP, 3543x 

3 

 

Tarcza abisyńska, pięściowa. 

Wykonana ze skóry 

nosorożca, XVIII/XIX w., 

wymiary: średnica 23 cm 

MWP, 2863x 

4  Grot włóczni abisyńskiej, 

XIX w.,  

wymiary: 

MWP, w.13970 

I.3.C.1.g Tuaregowie (Niger)  

Pokaz broni Tuaregów w witrynach. Pokaz powinien być tak zorganizowany, żeby zapewniał 

zwiedzającym możliwość obejrzenia wybranych przedmiotów z dwóch stron (widok 360 stopni).  

Wybrane zabytki posadowione na wolnoobrotowych platformach, które mogą być obracane 

wokół jednej osi za pomocą przycisków (obrót w lewo, obrót w prawo) przez zwiedzających, lub 

w inny sposób zapewniający oglądanie zabytków z dwóch przynajmniej stron. 

1  Miecz z pochwą skórzaną, 



XVIII/XIX w., 

wymiary: 

MWP, 3551x 

2  Sztylet w pochwie skórzanej, 

wymiary: 

MWP, 3550x 

3  Tasak w pochwie wykonanej 

ze skóry, 

wymiary: 

MWP, 3549x 

4  Nóż z pogranicza Maroka w 

pochwie metalowej, XVIII 

w., 

wymiary: 

MWP, 2844x 

5  Siodło na wielbłąda, 

drewniane, z pasem, Egipt, 

XIX w., 

wymiary: 

dł. 48 cm, szer. 35 cm 

MWP, 25048x 

 

 

 

Legenda kolorystyczna: 

XX (na zielono) – eksponaty które należy umieścić na obracających się platformach 


