


SPRAWY MUZEALNE. 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO 

IM. ER. M A J E W S K I E G O T O W . NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO. 

V. Za okres od dn. 1.VII 1928 r. do dn. 30.VI r. 1929. 

Znaczny postęp prac około odbudowy lokalu muzealnego na III p. 
Pałacu Staszica przybliża już do wyczekiwanego końca sprawę odpowied-
niego urządzenia i otwarcia Muzeum im. Er. Majewskiego. Na skutek 
przesunięć lokalowych w Pałacu Staszica przeprowadzono zbiory mu-
zealne z dotychczasowego prowizorycznego lokalu magazynowego do 
sali, utworzonej z dawnego chóru i do nadbudowanych sal nad oficyną 
zachodnią, przydzielonych Zakładowi Archeologji Przedhistorycznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ze względu na srogą zimę, należy uważać 
takie prowizoryczne jeszcze pomieszczenie Muzeum im. Er. Majewskiego 
za pomyślne rozwiązanie. Na przeprowadzkę zbiorów, dokonaną przez 
firmę przewozową Węgiełka i S-ki, uzyskało Muzeum nadzwyczajną 
dotację z Kasy Zarządu T. N. W. w kwocie 400 zł. (czterysta złotych). 
W nowym lokalu przeprowadzono, dzięki odkurzaczowi, skrupulatne 
oczyszczenie szaf muzealnych i kolekcyj muzealnych. Udostępniono 
też część zbiorów do użytku polskich i obcych badaczów, z pośród 
których wymienić zwłaszcza wypada prof. dr. T. J . Arnego i prof, 
dr. Birgera Nermana ze Sztokholmu, prof. Ludwika Krzywickiego» 
dr. L. Czikalenkę, dr. J . Pasternaka i in. 

Dzięki subwencji na wydawnictwa ukończono, rozpoczęty jesz-
cze w r. 1924 przez p. K. Stołyhwę, druk t. XII „Światowita'* rocznika 
Muzeum im. Er. Majewskiego, oraz rozpoczęto drukowanie t. XIII 
tegoż organu. Stosunki wymienne w zamian za tomy „Światowita" 
zostaną nawiązane dopiero po przejęciu i uporządkowaniu cennej bi-
bljoteki archeologicznej ś. p. prof. Er. Majewskiego, ofiarowanej przez 
p. Lucynę Majewską. Bibljoteka ta znajdzie specjalne pomieszczenie 
w lokalu muzealnym po tegoż ostatecznem ukończeniu. 
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Budżet Muzeum im. Majewskiego polepszył się, w porównaniu 
z latami poprzedniemi, od dn. 1 kwietnia 1929 r. Liczy on mianowicie 
2000 zł. (dwa tysiące zł.) rocznie, oprócz poborów preparatora zabytków. 
Niewielka ta, ale po raz pierwszy stale ratami z Kasy T. N. W. wy-
płacana kwota znacznie ułatwia prace muzealne, ograniczone wciąż 
jeszcze do ram najnieodzowniejszych. 

Rozwój zbiorów zależy wszakże w dalszym ciągu jedynie od 
ofiarności publicznej. Do najcenniejszych darów należą naczynia 
gliniane, tworzące zawartość grobu ciałopalnego z okresu rzymskiego, 
przypadkiem odkrytego w Sadłowie, w powiecie rypińskim. Za piękny 
ten dar składam na tem miejscu serdeczne podziękowanie pp. Kret-
kowskim, właścicielom wsi Sadłowo, oraz p. inż. Jerzemu Chmielew-
skiemu, któremu nauka zawdzięcza ocalenie świetnie zachowanego ca-
łego naczynia t. zw. terra sigillata, drugiego tego rodzaju zabytku 
w Polsce. Dyrektor Muzeum zwiedził w Sadłowie miejsce odkrycia 
tego grobu i stwierdził, że nie zachowały się ślady istnienia tam 
większego cmentarzyska; stwierdził również istnienie w okolicy Sadłowa 
też innych stanowisk archeologicznych, które będą badane w miarę 
uzyskania funduszów na prace terenowe. 

Ważniejsze prace dyrektora Muzeum, drukowane w okresie spra-
wozdawczym: 

1) Der in Stubło in Wolhynien aufgefundene Bronzeschatz. 
„Eurasia Septentrionalis Antiqua" IV, str. 135-148. 

2) Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi wileńskiej. 
W dziele „Wi lno i Ziemia Wileńska" 1929, 4°, str. 23, z 23 ilustr. 

3) „Terra sigillata" odkryta w Sadłowie. „Księga pam. ku czci 
prof. Wł. Demetrykiewicza" Kraków — Poznań. 

Przedstawione Zarządowi T. N. W. dn. 5 listopada 1929 r. 

Włodzimierz Antoniewicz 
Dyrektor Muzeum. 

ZAKŁAD ARCHEOLOGJI PRZEDHISTORYCZNEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. 

Zakład Archeologji Przedhistorycznej U. W. był związany z Mu-
zeum Archeologicznem im. Er. Majewskiego T. N. W. zrazu osobą 
ś. p. prof. Er. Majewskiego, potem zaś od 1924 r. osobą prof. Wł. 
Antoniewicza. Dzięki temu faktowi obydwie te samodzielne instytucje 
współpracują bardzo ściśle, co zacieśnia jeszcze od r. 1929 ich zbli-
żenie lokalowe na III p. Pałacu Staszica. Warunki pracy naukowej 
w Zakładzie Archeologji Przedh. U. W. określa statut, który zamie-
szczamy niniejszem. 


