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100 years of archaeology in Warsaw



Początki zainteresowań starożytnościami w Warszawie należy wiązać z postacią króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, który w swojej rezydencji w Łazienkach Królewskich wybudował amfiteatr. Dekoracja budowli nawiązuje 

do ruin miast antycznych. Miasta te znał jedynie z rycin opublikowanych przez Jamesa Dawkinsa i Roberta Wooda. Trzeba 

pamiętać, że w XVIII wieku panowała swego rodzaju moda na tego typu dekoracje architektoniczne. Na Królewskim 

Uniwersytecie Warszawskim zostały utworzone Gabinety Starożytnych Osobliwości, Gabinet Odlewów Gipsowych                      

i Numizmatyczny.  W połowie XIX wieku w Warszawie odbyła się Wystawa Starożytności i Przedmiotów Sztuki, która 

okazała się wielkim sukcesem i spotęgowała zainteresowanie archeologią. 

Dopiero wraz z postacią Erazma Majewskiego, działającego na początku XX wieku, możemy mówić o naukowym 

podejściu do archeologii. Ten samouk, erudyta stworzył podwaliny warszawskiej szkoły archeologii. Zorganizował 

pierwsze stricte archeologiczne prywatne muzeum oraz prowadził badania, których wyniki publikował. Z jego inicjatywy            

w 1919 roku na Uniwersytecie Warszawskim została powołana Katedra Archeologii Prehistorycznej (dziś Wydział 

Archeologii), w której kształcą się kolejne pokolenia warszawskich archeologów. Niedługo później ze Lwowa przyjechał 

Kazimierz Michałowski, który rozsławił archeologię warszawską na świecie, prowadząc liczne wykopaliska w basenie 

Morza Śródziemnego. Wiele liczących się instytucji archeologicznych w Warszawie zostało założonych przez niego, żeby 

jedynie wymienić Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW czy obecny Instytut Kultur Śródziemnomorskich                      

i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. 

W latach 20. ubiegłego stulecia powstało Państwowe Muzeum Archeologiczne, dziś mieszczące się w budynku 

Arsenału. Jest ono najważniejszą tego typu placówką w kraju, mającą w swoim statucie obowiązek badania, gromadzenia   

i upowszechniania znalezisk archeologicznych. 

Kilka lat po wojnie została stworzona archeologiczna instytucja naukowa przy Polskiej Akademii Nauk. W 1954 roku 

powstał Instytut Historii Kultury Materialnej, który dziś nosi nazwę Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 

Prezentowana wystawa ma na celu przede wszystkim ukazanie fenomenu warszawskiej archeologii i jej ogromnego 

wpływu na działalność badawczą w Polsce oraz zmiany w postrzeganiu archeologii, jako dyscypliny naukowej, na 

przestrzeni ostatnich 100 lat. Prezentowane na wystawie postacie wybitnych archeologów związanych ze środowiskiem 

warszawskim miały wpływ na kształtowanie się archeologii nie tylko w stolicy, ale także w innych ośrodkach 

archeologicznych w Polsce, a być może na świecie.

Prezentowana ekspozycja jest częścią projektu „Archeologia jako fenomen kulturowy – 100 lat warszawskiej 

archeologii”. Kolejne części wystawy są prezentowane na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie 

zapraszamy.

Scenariusz wystawy: Aleksandra Klecha

The beginnings of interest in antiquities in Warsaw should be associated with the figure of King Stanisław August 

Poniatowski, who built an amphitheater in his residence in Łazienki Królewskie, the decoration of which refers to the ruins of 

ancient cities. He knew these cities only from the drawings published by James Dawkins and Robert Wood. It must be 

remembered that in the 18th century there was a kind of fashion for this type of architectural decorations. At the Royal 

University of Warsaw, Cabinets of Ancient Curiosities, Plaster Casts and Numismatics have been established. In the mid-

19th century, an exhibition of Antiquities and Objects of Art was held in Warsaw, which turned out to be a great success and 

once again increased interest in archaeology.  

Only with the figure of Erazm Majewski, active at the beginning of the 20th century, can we speak of a scientific 

approach to archaeology. This self-taught, erudite man laid the foundations for the Warsaw school of archaeology. He 

organized the first strictly archaeological private museum and conducts archaeological research, the results of which he 

publishes. On his initiative, in 1919, the Department of Prehistoric Archaeology (today the Faculty of Archaeology) was 

established at the University of Warsaw, educating successive generations of Warsaw archaeologists. Soon after, 

Kazimierz Michałowski came from Lviv, who made Warsaw archaeology famous in the world, conducting numerous 

excavations in the Mediterranean. Many important archaeological institutions in Warsaw were founded by him, just to 

mention the Polish Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw or the current Institute of 

Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences.

In the 1920s, the State Archaeological Museum was established, today located in the Arsenal building, which is the 

most important institution of this type in Poland, with the obligation to research, collect and disseminate archaeological 

finds.

Only a few years after the war, an archaeological research institution was established at the Polish Academy of 

Sciences. In 1954, the Institute of the History of Material Culture was established, which today is called the Institute of 

Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.

The presented exhibition aims to show the phenomenon of Warsaw archaeology and its enormous influence on 

archaeological activity in Poland and changes in the perception of archaeology, as a scientific discipline, over the last 100 

years. The figures of outstanding archaeologists related to the Warsaw community, presented at the exhibition, influenced 

not only the shaping of archaeology in the capital, but also other archaeological centres in Poland, and perhaps in the world.

Concept of the exhibition: Aleksandra Klecha


























































