
MUZEA UCZELNIANE



Liczymy na to, że stała i bliska współpra-
ca pomiędzy muzeami uczelnianymi zaowocu-
je większą liczbą gości odwiedzających nasze 
placówki, interesującymi projektami badawczy-
mi oraz nowymi wydawnictwami z zakresu pol-
skiej muzeologii.

Do uczestnictwa w programie serdecznie 
zapraszamy wszystkie zainteresowane muzea 
uniwersyteckie.

Kontakt: muzeauczelniane@uw.edu.pl

„Muzea Uczelniane – JESTEŚMY!” – to 
wspólna wystawa zainaugurowana w 2013 
roku i pokazywana kolejno na uczelniach biorą-
cych udział w projekcie. Jej celem jest zwrócenie 
uwagi ogółu społeczeństwa na istnienie niezwy-
kle ciekawych, a wciąż zbyt mało docenianych 
uczelnianych placówek muzealnych. Autorzy 
mają nadzieję, że wystawa przyczyni się do 
podniesienia świadomości znaczenia dziedzic-
twa uniwersyteckiego w Polsce i zachęci do 
zgłębiania tajemnic historii nauki.

5 czerwca 2012 roku na Politechnice 
Warszawskiej odbyło się pierwsze spotkanie 
przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. 
Wzięli w nim udział reprezentanci szkół wyż-
szych z Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krako-
wa, Poznania oraz Warszawy. Obecnie projekt 
skupia kilkanaście uniwersyteckich placówek 
muzealnych z całej Polski. Spotkania sygnata-
riuszy projektu organizowane są systematycznie 
kilka razy w roku w poszczególnych muzeach. 
Pozwalają one na wymianę doświadczeń mię-
dzy przedstawicielami muzeów uczelnianych, 
omówienie bieżących problemów oraz ustalenie 
wspólnych kierunków działań. W maju 2014 
roku, przy udziale przedstawicieli poszczegól-
nych szkół wyższych, powołane zostało Sto-
warzyszenie Muzeów Uczelnianych z siedzibą 
w Warszawie.

Głównymi celami projektu są: rozpropago-
wanie idei muzeów uczelnianych wśród środo-
wisk akademickich, ochrona uniwersyteckiego 
dziedzictwa historycznego oraz współpraca 
szkół wyższych na polu kultury. Jednym z pierw-
szych rezultatów wspólnych działań jest strona 
internetowa www.muzeauczelniane.pl. Udostęp-
nia ona podstawowe informacje na temat dzia-
łalności muzeów uczelnianych, idei projektu oraz 
informuje o aktualnych wydarzeniach inicjowa-
nych przez poszczególne placówki.

Idea projektu „Muzea Uczelniane” narodziła się 
w 2012 roku...
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Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

B I A Ł Y S T O K

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku zosta-
ło oficjalnie powołane przez Rektora UMB 
prof. Jacka Niklińskiego w 2011 roku. Zloka-
lizowane jest w Pałacu Branickich będącym 
jedną z najciekawszych barokowych rezyden-
cji Europy Środkowo-Wschodniej, opatrzonej 
w XVIII wieku mianem „Polskiego Wersalu”. 
Muzeum kultywuje dziedzictwo medyczne Białe-
gostoku zapoczątkowane przez właścicieli mia-

sta w XVII wieku. W dzisiejszych przestrzeniach 
pałacowych odnaleźć można zarówno tradycje 
XVIII-wiecznego Instytutu Akuszerii, jak też nie-
mieckiego szpitala polowego z okresu I wojny 
światowej.

Głównym celem muzeum jest ochrona 
dziedzictwa medycznego i farmaceutycznego 
powstałego na Pograniczu Korony Polskiej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgromadzone 
eksponaty pochodzą z XVIII-XX wieku, 
z różnych dziedzin medycyny. W zbiorach 
znajdują się m.in. aparat rentgenowski 
z 1921 roku firmy Siemens&Halske, fotele 
stomatologiczne z XIX/XX wieku, wyposażenie 
międzywojennego gabinetu ginekologicznego, 
komplety narzędzi chirurgicznych z początku 
XX wieku czy preparaty anatomo-patologiczne. 
Poznać tu można również 60-letnią historię 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez 
pryzmat wspomnień pierwszych studentów 
i wykładowców.

Wizyta w Muzeum to interaktywny spacer 
w przeszłość do dawnego gabinetu stomato-

t Pierwsze Muzeum Regionalne w odbudo-
wywanym Pałacu Branickich w Białymstoku, 
1949 rok
u Aparat rentgenowski z 1921 roku firmy 
Siemens&Halske
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B I A Ł Y S T O K

loga, radiologa, okulisty, ginekologa, labo-
ratorium farmaceuty czy pracowni anatoma. 
Wystawy zaaranżowane są w taki sposób, 
aby tajniki medycyny i farmacji odkrywać przy 
użyciu wszystkich zmysłów. Placówka pełni rolę 
bazy naukowo-dydaktycznej z zakresu historii 
medycyny i farmacji dla studentów UMB. W Mu-
zeum organizowane są też zajęcia edukacyjne 
skierowane do wszystkich zainteresowanych. 
Uczestnicy zajęć poznają warsztat pracy me-
dyka i farmaceuty oraz wykonują pamiątki 
z wizyty w Muzeum. W 2012 roku przestrzeń 
muzealna stała się inspiracją do stworzenia in-
teresujących filmów w technice animacji poklat-
kowej, w ramach zorganizowanych przez Bia-
łostocki Ośrodek Kultury warsztatów dla dzieci.

Muzeum na stałe wpisało się także w kalen-
darz inicjatyw kulturalnych Białegostoku i woje-
wództwa podlaskiego. Co roku placówka bie-
rze udział m.in. w Nocy Muzeów, Europejskich 
Dniach Dziedzictwa, Podlaskim Festiwalu Nauki 
i Sztuki, Dniach Otwartych UMB, Tygodniu Dziec-
ka, akcji TUczyTAMy. Organizowane są również 
inne wydarzenia promujące dziedzictwo medy-

cyny na Podlasiu w formie wystaw czasowych, 
promocji książek, koncertów czy rekonstrukcji 
historycznych. W 2013 roku Muzeum zostało 
laureatem konkursu na „Najciekawsze Wyda-
rzenie Muzealne Roku 2012 w województwie 
podlaskim” w kategorii Publikacja.

kierownik: dr n. med. Magdalena Grassmann
godziny otwarcia:
wt.-pt. 10.00-17.00
sob.-niedz. 9.00-17.00

t Eksponaty okulistyczne, okres międzywo-
jenny
u Barokowe założenie rezydencjonalne 
Branickich w Białymstoku

Jeden Pałac – 
wiele historii…

www.umb.edu.pl/muzeum_historii_medycy-
ny_i_farmacji
wstęp płatny (bilet normalny – 6 zł; ulgowy – 
3 zł; edukacyjny – 5 zł)

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 67, 748 54 05
muzeum@umb.edu.pl
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Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego powstało w 2006 roku, od 2010 roku 
jest jednostką ogólnouczelnianą. Zlokalizowane 
jest w podziemiu budynku Atheneum Gedanen-
se Novum (potocznie nazywanym Starą Anato-
mią).

Zbiory Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego przedstawiają dzieje Uczelni po 
1945 roku – początkowo jako Akademii Lekar-
skiej, następnie Akademii Medycznej, a obecnie 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obej-
mują również eksponaty związane z Atheneum 
Gedanense, z Katedrą Anatomii i Medycyny 
założoną w 1580 roku oraz z Wydziałem Le-
karskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil-
nie, do których tradycji odwołuje się Uniwersy-
tet Medyczny, oraz historią medycyny 
w regionie gdańskim. Większość 
obiektów pochodzi z dwu-
dziestego wieku, ilustrując 
rozwój gdańskiej uczelni 
medycznej oraz zmiany, 
jakie zaszły w medycy-
nie na przestrzeni ostat-
nich dekad.

Ekspozycja stała oraz 
wystawy czasowe przedsta-
wiają różnorodne aspekty prze-
szłości. Od fotograficznej wędrówki po 

Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie 
w okresie dwudziesto-
lecia międzywojenne-
go („Uniwersytet Stefa-
na Batorego w Wilnie 
1919-1939” – 2010) 
i Gdańsku tuż po dru-
giej wojnie światowej 
(„Akademia Lekarska 
w Gdańsku w obiek-
tywie prof. Jacka 
Adams-Ray’a” – 2006) 
po chwilę refleksji nad 
przemijaniem i ulotnością chwil („Niepowtarzal-
ne” – 2009) w związku z dokonaną w 2009 

roku zmianą nazwy z Akademii Me-
dycznej w Gdańsku na Gdań-

ski Uniwersytet Medyczny. 
Wystawa „Prawie cały 

wiek dwudziesty. Życie 
i działalność Tadeusza 
Kielanowskiego” pre-
zentowała sylwetkę 

i dorobek Profesora, 
przy okazji ukazując nie-

zwykle bogate, skomplikowa-
ne, a często dramatyczne wyda-

rzenia tytułowego stulecia. Inaczej historia 

medycyny przedstawiona została podczas wy-
stawy „Cztery fotele” (2009). Meble – fotele: 
stomatologiczne i ginekologiczny oraz ulubiony 
jednego z profesorów Akademii Medycznej 
w Gdańsku stały się kanwą opowieści o medy-
cynie i ludziach.

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego tworzy swą kolekcję głównie w oparciu 
o obiekty przekazane z jednostek organizacyj-

G D A Ń S K

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

p Wilno, 15 grudnia 1939 – po ostatnim 
wykładzie na USB – fotografia z archiwum 
Muzeum GUMed
t Pamiątkowy talerz Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Ortopedii i Traumatologii, Gdańsk 
1976
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nych Uczelni oraz od osób prywatnych: byłych 
pracowników lub studentów. Zgromadzone ar-
chiwum wykorzystywane jest w pracach nauko-
wych oraz promocji GUMed.

Muzeum jest gospodarzem zajęć dla stu-
dentów z zakresu historii medycyny. Odbywa-
ją się tu również zajęcia dla studentów innych 
uczelni oraz lekcje muzealne dla gimnazjów 
i liceów. Istotnym elementem programu Muzeum 
GUMed są spotkania poświęcone szeroko ro-
zumianej historii medycyny i nauki. Adresowane 
są do społeczności uniwersyteckiej, szczególnie 
studentów oraz młodych lekarzy i wszystkich 
osób zainteresowanych poruszaną tematyką. 
Muzeum GUMed organizuje wystawy z okazji 
inauguracji roku akademickiego, nadania dok-
toratu honorowego i innych ważnych wydarzeń 
w życiu Uniwersytetu.

Informacje o Muzeum GUMed znajdują się 
na stronie GUMed oraz w Biuletynie Muzeum 
GUMed, dostęp-
nym również 
w formie 
cyfrowej.

G D A Ń S K

al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk
budynek Atheneum Gedanense Novum 

opiekun: dr n. med. Marek Bukowski
godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.30-15.00
wstęp wolny

tel./faks (58) 346 14 46 
muzeum@gumed.edu.pl
www.gumed.edu.pl/410.html

p Wystawa Anny i Mirosława Supruniuków 
„Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
1919-1939” przeniesiona z Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu
t Czapka studencka Akademii Lekarskiej 
w Gdańsku
q Drewniany stetoskop, ok. 1880-1920
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Sala Tradycji mieści się w gmachu głównym 
Akademii Morskiej. Kolekcja muzealiów i archi-
waliów związanych z historią dzisiejszej Aka-
demii Morskiej (istniejącej od 1920 roku jako 
Państwowa Szkoła Morska, a następnie jako 
Wyższa Szkoła Morska, od 2002 Akademia) 
jest kontynuacją powstałego w 1935 roku Mu-
zeum Szkoły Morskiej w Gdyni.

Podczas drugiej wojny światowej zbiory zo-
stały rozproszone. Po 1945 roku przystąpiono 
do scalania i uzupełniania kolekcji. W wyniku 
prac naukowo-badawczych oraz działań absol-
wentów wzbogacono zasób historyczny. Zarzą-
dzeniem rektora w 1973 roku reaktywowano 
Muzeum Szkoły Morskiej, sporządzono kata-
log zbiorów, nadano regulamin. W 1978 roku 
otwarto wystawę stałą z historii uczelni oraz ga-
binet zbiorów archiwalnych – całość o nazwie 
„Sala Tradycji”.

W kolejnych latach dołączono zbio-
ry z okresu drugiej wojny światowej – w tym 
czasie uczelnia zachowała ciągłość kształce-
nia w Wielkiej Brytanii, w Southampton 
(1940-1944).

W kolekcji znajdują się elementy wyposa-
żenia statków, modele statków, pamiątki z rej-
sów szkolnych od lat trzydziestych ubiegłego 
wieku, dokumenty osobiste, świadectwa szkol-
ne, książeczki żeglarskie, rękopisy wspomnień, 

G D Y N I A

Sala Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni

p Wystawa czasowa „Państwowa Szkoła 
Morska w Tczewie 1920-1930. Kolebka kadr 
Polskiej Marynarki Handlowej” prezentowa-
na w Muzeum Wisły w Tczewie, Oddziale 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
u Rok 1935, Gdynia, podczas przemieszcza-
nia się motorówką na DAR POMORZA, od 
lewej: Karol Olgierd Borchardt (później kapi-
tan, pisarz) oraz Stanisław Kosko (dyrektor 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, zginął 
w obronie wybrzeża w 1939 roku)
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diariusze podróży, księgi pamiątkowe, zeszyty 
uczniowskie, listy, fotografie, filmy, nagrania, 
dokumentacja prasowa, wydawnictwa sprzed 
1945 roku. Zbiory obejmują także dary absol-
wentów, pracowników oraz osób związanych 
z uczelnią.

Przygotowywane są wystawy o twórcach, 
wybitnych absolwentach uczelni, osiągnięciach 
statków szkolnych, przypominające wydarzenia 
z historii uczelni. Dla studentów i uczniów oferuje 
się zajęcia edukacyjne. Od 1990 roku przepro-
wadzany jest konkurs studencki Moja praktyka 
morska, dla zainteresowanych organizowane są 

cyklicznie Spotkania marynistyczne o tematyce 
morskiego dziedzictwa kulturowego.

G D Y N I A

ul. Morska 83
81-225 Gdynia
tel. (58) 690 16 50

kustosz: mgr Ewa Otremba
godziny otwarcia:
pon., wt., czw., pt. 10.00-13.00
wstęp wolny

Sala_Tradycji@bg.am.gdynia.pl
www.am.gdynia.pl/sala-tradycji

p Rok 1923, Rio de Janeiro. Podróż 
szkoleniowa do Brazylii, podczas której 
po raz pierwszy przepłynięto równik pod 
biało-czerwoną banderą, na pokładzie barku 
LWÓW komendant statku kpt. ż. w. Tadeusz 
Ziółkowski oraz dyrektor Państwowej 
Szkoły Morskiej inż. Antoni Garnuszewski 
wraz z załogą i uczniami przyjmują wizytę 
powitalnej delegacji

q Dyplom przekroczenia równika ucznia 
Zbigniewa Rokicińskiego podczas podróży 
dookoła świata na szkolnej fregacie DAR 
POMORZA (1934/1935)
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Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL, dzia-
łające od 2008 roku, jest placówką kulturalno-
-promocyjną. Muzeum znajduje się w pomiesz-
czeniach dawnego refektarza dominikańskiego 
w zabytkowej części Gmachu Głównego Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na 
którym od roku 1983 znajduje się słynny pomnik 
projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przed-
stawiający spotkanie Jana Pawła II z Prymasem 
Wyszyńskim.

Muzeum gromadzi i udostępnia zwiedza-
jącym eksponaty ilustrujące historię Uniwersy-
tetu – od momentu założenia przez ks. Idzie-
go Radziszewskiego w 1918 roku po czasy 
współczesne. Przybliża wydarzenia historyczne, 
studencką działalność samorządową i kultural-
ną. Prezentuje postaci wybitnych profesorów, 
doktorów honoris causa i absolwentów, oddaje 
wyjątkowy klimat panujący w środowisku aka-
demickim KUL.

Wśród eksponatów znajduje się korespon-
dencja założycieli Uniwersytetu z ówczesnymi 
władzami kościelnymi i państwowymi, zbiory 
grafik, medale okolicznościowe i pamiątkowe, 
puchary sportowe, kroniki, sztandary oraz wiele 
innych cennych pamiątek. Do wyjątkowych pa-
miątek należy Mszał ofiarowany w 1958 roku 
przez ks. Kardynała Wyszyńskiego z okazji 40. 
rocznicy istnienia.

Za pośrednictwem gromadzonych zbiorów 
Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL rozwija 
i upowszechnia wiedzę na temat najstarszego 
polskiego uniwersytetu katolickiego, jego misji, 
znaczenia w historii Polski oraz aktualnej dzia-
łalności, w tym oferty edukacyjnej. W Muzeum 
organizowane są wy-
stawy czasowe oraz 
wykłady popular-
no-naukowe dla 
uczniów szkół.

Na szcze-
gólną uwa-
gę zasługuje 
część poświę-
cona osobie 
Jana Pawła II. 
Znaczący jej 
element sta-
nowią unikatowe 

L U B L I N

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL
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fotografie i dokumenty z okresu pracy ks. Ka-
rola Wojtyły na Wydziale Filozofii KUL w la-
tach 1954-1978. Są tu także pamiątki zwią-
zane z wizytą Ojca Świętego na KUL w 1987 
roku. Odbyły się wtedy dwa niepowtarzalne 
spotkania: ze światem nauki i społecznością 
akademicką.

Muzeum wyposażone jest w multimedialny 
system prezentacji: miejsca odsłuchu nagrań 
archiwalnych, projekcji filmów i kronik uniwer-
syteckich oraz monitory dotykowe z wirtualnymi 
wystawami fotografii i dokumentów.

L U B L I N

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. (81) 44 54 029

godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-15.00
wstęp wolny

muzeum.kul@kul.pl
www.kul.pl/muzeum
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Ideę utworzenia Muzeum Uniwersytetu 
Opolskiego, ośrodka przechowywania, do-
kumentowania i eksponowania pamiątek, 
zabytków przeszłości, dzieł sztuki, podjął 
w 2012  roku JM Rektor Uniwersytetu Opolskie-
go prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja.

Jako misję Muzeum wyznaczono zachowa-
nie dokumentów i zabytków świadczących o hi-
storii i współczesności Uniwersytetu Opolskiego, 
największej wyższej uczelni na Opolszczyźnie, 
realizującej zadania naukowe, dydaktyczne 

i pełniącej ważną rolę kulturotwórczą. Muzeum 
pełni także funkcję oświatową, promując wie-
dzę o historii Uniwersytetu Opolskiego, jak rów-
nież przybliżając wartościową i ciekawą tema-
tykę z wybranych działów nauki, kultury i sztuki 
na organizowanych wystawach, spotkaniach 
i wykładach.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zostało 
otwarte 10 marca 2014 roku. Otwarcie Mu-
zeum wiązało się z jubileuszem 20-lecia Uni-
wersytetu Opolskiego. Pierwszą ekspozycją za-
prezentowaną z tej okazji była wystawa stała 
„ALMA MATER OPOLIENSIS 1994-2014”.

Do pomieszczeń muzealnych przylega ka-
plica św. Wojciecha. Dzieje tego szczególnego 
miejsca sięgają X w. i wiążą się z osobą biskupa 
Wojciecha Sławnikowica i z jego domniemanym 
pobytem w Opolu. Kaplica jako budowla sa-
kralna została poświęcona w latach sześćdzie-
siątych XIV w. Na przestrzeni kolejnych stuleci 
ulegała kilkakrotnym zniszczeniom przez poża-
ry i dewastacjom podczas działań wojennych. 
Obecny kształt architektoniczny kaplicy zbliżo-
ny jest do nadanego jej w 1663 roku. Rewita-
lizację niszczejącej kaplicy Uniwersytet Opolski 
podjął w 2001 roku, doprowadzając do jej 
odrestaurowania. Zabytkowa kaplica św. Woj-
ciecha włączona została obecnie do przestrzeni 

O P O L E

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
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muzealnej. Umieszczone w niej zabytki to ma-
larstwo i sztuka sakralna.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest miej-
scem spotkań naukowych, wykładów, okolicz-
nościowych wystaw i tematycznych prezentacji. 
Z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII 
została otwarta wystawa czasowa. Na wysta-
wie prezentowane są dzieła naukowe Jana 
Pawła II, opracowania biograficzne i twórczość 
literacka.

O P O L E

pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel. (58) 690 16 50

muzeumuo@uni.opole.pl
www.muzeum.uni.opole.pl

kierownik: dr Wanda Matwiejczuk
godziny otwarcia:
wt.-pt. 10.00-16.00, sob. 10.00-14.00
wstęp wolny
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t Kaplica św. Wojciecha
fot. Wojciech Pacha



Historia Muzeum Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu sięga 
okresu międzywojennego. Muzeum Historii Me-
dycyny zaczęło działać w 1920 roku w ramach 
Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Medycyny 
ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, kie-
rowanej przez profesora Adama Wrzoska. 
Większość eksponatów zgromadzonych w tym 
okresie zaginęła podczas okupacji.

Po wojnie przez wiele lat nie kontynuowa-
no na poznańskiej uczelni medycznej – najpierw 
Akademii Lekarskiej, potem Akademii Medycz-
nej – tradycji zbierania pamiątek przeszłości. 
Muzeum reaktywowano dopiero w 1989 roku. 

Do marca 2004 roku działało jako integral-
na część Zakładu Historii Nauk Medycznych. 
W marcu 2004 stało się odrębną jednostką 
ogólnouczelnianą i wkrótce zostało przeniesio-
ne do nowej siedziby – nowo wybudowanego 
Centrum Stomatologii.

Muzeum gromadzi przedmioty związane 
z historią poznańskiej uczelni medycznej oraz 
rozwojem medycyny i farmacji. Eksponaty są 

podzielone według dziedzin (chirurgia, interna, 
laryngologia, okulistyka, anestezjologia i inten-
sywna terapia, radiologia, laboratorium, gine-
kologia, stomatologia, farmacja) oraz na ma-

larstwo, fotografię, rzeźbę, dokumenty, medale 
oraz varia.

Do najcenniejszych eksponatów nale-
żą  m. in. pamiątki po patronie uczelni Karolu 
Marcinkowskim, niezwykłym człowieku, wzorze 
lekarza i patrioty, oraz przedmioty będące 
własnością pierwszego rektora Uniwersytetu 
Poznańskiego, profesora Heliodora Święcickie-
go.

W muzeum można również obejrzeć por-
trety słynnych poznańskich lekarzy, m.in. Jana 
Roguskiego, Wiktora Degi, Franciszka Raszei, 
eksponaty związane z Polskim Wydziałem 
Lekarskim w Edynburgu, XIX-wieczne narzę-

P O Z N A Ń

Muzeum Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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dzia dentystyczne, 
XIX-wieczne strzy-
kawki z kości słoniowej 
i ebonitu, przedwo-
jenne medale, apa-
raty do mierzenia 
ciśnienia, aparaty ren-
tgenowskie, stetoskopy, 
pierwsze aparaty do 
znieczulenia ogólnego 
i wiele innych intere-
sujących przedmiotów.

Centrum Stomatologii
ul. Bukowska 70
61-812 Poznań
tel./faks (61) 854 71 21

anponied@ump.edu.pl
www.amp.edu.pl

kierownik: mgr Anna Poniedziałek
godziny otwarcia:
pon.-pt. 10.00-15.00
wstęp wolny
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Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego utwo-
rzono w 2002 roku jako jednostkę pozawydzia-
łową. Muzeum rozpoczęło działalność na ul. 
Warszawskiej 25a, potem zostało przeniesione 
do budynku przy al. Rejtana 16c w Rzeszowie.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, spo-
tkania, konferencje, prowadzi działalność edu-
kacyjną.

Szczególny nacisk Muzeum kładzie na wy-
stawy poświęcone jubileuszom uczelni, które 
upamiętniają ważne wydarzenia dotyczące hi-
storii instytucji, a także doktorom honoris causa 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Im też poświęcona 
jest specjalna galeria dostępna na stronie inter-
netowej Uczelni.

Muzeum ma w swych zbiorach około 7 000 
eksponatów. Zbiera i gromadzi wszelkie zabyt-
ki, obiekty związane z działalnością tych uczel-
ni, z których powstał obecny Uniwersytet, tj. 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Filii Akade-
mii Rolniczej w Rzeszowie. Celem Muzeum było 
także i jest zbieranie pamiątek dotyczących na-
uki polskiej związanych z obszarem szeroko po-
jętej Rzeszowszczyzny – obecnie województwa 
podkarpackiego. Część zbiorów stanowią ma-
teriały zgromadzone przez Muzeum Oświaty, 
a pozyskane przez pracowników Instytutu Pe-
dagogiki oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

R Z E S Z Ó W

Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Wieku UR, między innymi książki pochodzące 
z XIX i początków XX wieku.

Muzeum przygotowało wiele wystaw cza-
sowych, m.in. wystawę z okazji nadania tytułu 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszow-
skiego JE Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczuko-
wi (była ona prezentowana m.in. w Przemyślu, 
Jaśle) i ekspozycję fotografii Dmytro Pawliwa 

„Ścieżkami Huculszczyzny”. Wystawa „Polski 
wezyr Merefnebef. Polskie badania archeolo-
giczne w Sakkarze-Egipt”, której towarzyszy 
wykład prof. dr. hab. Karola Myśliwca, prezen-

towana była w Krakowie, Warszawie, Kielcach, 
a w listopadzie 2013 roku także w Polskiej Aka-
demii Nauk w Wiedniu.

R Z E S Z Ó W

al. Rejtana 16c
Rzeszów 35-959
tel. (17) 872 12 71

muzeum@univ.rzeszow.pl
www.ur.edu.pl

kierownik: dr Jerzy Horwat
godziny otwarcia: wt.-pt. 10.00-13.00
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Muzeum Uniwersyteckie zainaugurowało 
działalność w początkach 2005 roku, łącząc od 
razu funkcje muzealne z naukowymi, dydaktycz-
nymi i reprezentacyjnymi. Zadaniem Muzeum 
jest dokumentowanie historii nauki w Wilnie 
i Toruniu, ze szczególnym naciskiem na dzia-
łalność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, oraz 
gromadzenie wartościowych dzieł kultury i sztu-
ki światowej i rozwijanie badań naukowych na 
ich podstawie.

W ciągu kilku lat Muzeum wypracowało 
własną odrębność: posiada unikatowy zbiór 
dzieł sztuki artystów polskich żyjących w XX 
wieku poza granicami Polski oraz przedmioty, 
pamiątki osobiste, fotografie i dokumenty doty-
czące dziejów i dorobku emigracji polskiej i Po-
lonii w XX wieku. Gromadzi również dzieła ar-

tystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych 
z okresu jego działalności w Wilnie i Toruniu. 
Dla celów naukowych i dydaktycznych pozysku-
je przedmioty kultury materialnej, starą apara-
turę naukowo-badawczą i sprzęt laboratoryjny, 
związany z funkcjonowaniem wydziałów tech-
nicznych, przyrodniczych i medycznych Uczelni, 
a także świadectwa dokumentujące działalność 
Uniwersytetu Stefana Batorego i UMK oraz wy-
bitnych pracowników i absolwentów obu uczelni.

Muzeum opiekuje się także reprezenta-
cyjną Salą Rektorów UMK: galerią portretów 
rektorów Uniwersytetu – od prof. Ludwika Ko-
lankowskiego po prof. Andrzeja Radzimińskie-
go, kolekcją tog rektorskich z Wilna i Torunia 
oraz insygniami rektorskimi: łańcuchem, berłem 
i pierścieniem, a także darami Jana Pawła II dla 

UMK i przedmiotami 
związanymi z jego 
wizytą w Toruniu 
w 1999 roku.

Muzeum Uniwer-
syteckie jest instytu-
cją wspomagającą 
działalność naukową 
uczelni. Samodzielnie 
prowadzi badania 
naukowe, które do-
tyczą proweniencji, 

atrybucji, opracowywania zbiorów, populary-
zowania wyników w formie wystąpień nauko-
wych, publikacji itd. Publikuje katalogi zbio-
rów i wystaw. Zadania naukowe realizowane 
są w ramach grantów badawczych. Z drugiej 
strony, materiał gromadzony w Muzeum stano-
wi wszechstronny warsztat do podstawowych 
badań naukowych dla studentów (prace magi-
sterskie i dyplomowe) oraz pracowników nauko-
wych UMK. W Muzeum realizowane są praktyki 
studenckie i staże z zakresu muzealnictwa, kon-
serwacji, dokumentacji naukowej, dokumentacji 
fotograficznej, ochrony zabytków, historii sztuki, 

T O R U Ń

Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
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T O R U Ń

kulturoznawstwa, historii emigracji, historii nauki 
i kultury itd.

Tworząc własne Muzeum, toruńska uczel-
nia nawiązywała do tradycji muzealnych uni-
wersytetu w Wilnie. Nie posiadając jednak 
zabytkowych wnętrz, świadectw, artefaktów 
czy dokumentów równie długiej historii własnej, 
którymi mogłoby się chwalić, Muzeum łączy rolę 
opiekuna tradycji i symboli Uniwersytetu z two-
rzeniem nowoczesnego warsztatu do badań dla 
historyków sztuki i kultury. Ten drugi cel – na 
wzór uniwersytetów amerykańskich – jest możli-
wy dzięki wspaniałomyślności i darom Przyjaciół 
Uniwersytetu z całego świata.

Muzeum organizuje wystawy stałe i cza-
sowe w oparciu o zbiory własne Uniwersytetu 

lub użyczo-
ne z innych 
ośrodków na-
ukowych i mu-
zealnych. Jest 
też współor-
ganizatorem 
e k s p o z y c j i 
z a g r a n i c z -
nych. Wysta-
wy wspierają 
starania o po-
zyskiwanie nowych obiektów do Muzeum, a jed-
nocześnie informują potencjalnych badaczy 
o posiadanych zbiorach. Wystawy organizo-
wane są także wspólnie z innymi instytucjami lub 

w innych pomieszczeniach muzealnych i biblio-
tecznych. W latach 2005-2013 zorganizowano 
ponad 50 ekspozycji w Toruniu, Bydgoszczy, 
Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Gorzowie 
Wielkopolskim, Stargardzie Szczecińskim, Po-
znaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Pelplinie, Gdań-
sku, Wilnie, Pałandze, Kłajpedzie i Paryżu.

Muzeum Uniwersyteckie jest częścią Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Toruniu.

pl. Rapackiego 1
87-100 Toruń
tel. (56) 611 27 07

muzeumbu@umk.pl
www.muzeum.umk.pl

kierownik: dr hab. Mirosław A. Supruniuk
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Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie powstało w 1985 roku. Główna część 
kolekcji pochodzi z lat 1958-1985, kiedy dzia-
łała tzw. Galeria (zwana też Archiwum) prac 
studenckich, gromadząca przykłady prac kur-
sowych i dyplomowych. Zbiór ten jest nadal uzu-
pełniany, m.in. o dzieła artystów-pedagogów 
związanych z Akademią. Obecnie kolekcja Mu-
zeum ASP liczy około 27000 obiektów. Repre-
zentują one niemal wszystkie dziedziny twór-
czości artystycznej: malarstwo, rzeźbę i obiekty 

przestrzenne, grafikę (warsztatową 
i użytkową), ilustrację i grafikę 
książkową, rysunek, plakat, 
rzemiosło artystyczne: tkani-

nę, ceramikę, meble, 
wzornictwo przemy-
słowe, projektowa-
nie architektoniczne, 
dokumentację pro-
cesu dydaktycznego, 
wreszcie – dokumen-
tację akcji artystycz-
nych. W Muzeum 
znajdują się także 
liczne zespoły doku-
mentacji, w tym foto-
grafie, nagrania au-
dio i video oraz inne 
archiwalia związane 
z osobami pedagogów i życiem uczelni.

Specyfiką kolekcji, przyjętą przez założy-
cieli Muzeum w połowie lat 80., miało być doku-
mentowanie procesu twórczego. Zainteresowa-
nia kolekcjonerskie w myśl tej koncepcji skupiać 
się miały bardziej na śladach dochodzenia do 
dzieła – szkicach, projektach, notatkach – niż na 
samym dziele. Założenie takie w praktyce przy-
czyniło się do tego, że Muzeum może poszczycić 

p Gmach ASP w Warszawie
t Czesław Knothe, fotel do pokoju kawale-
ra,1930
u Tadeusz Breyer, Autoportret, 1930
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się posiadaniem nie-
wielu, za to niemal 
kompletnych zespo-
łów autorskich. Nie 
ma w publicznych 
zbiorach drugiej tak 
szerokiej reprezen-
tacji twórczości Wła-
dysława Skoczylasa, 
Wojciecha Jastrzę-
bowskiego, Tade-
usza Tuszewskiego, 
Mieczysława Szy-
mańskiego, Jerzego 
Sołtana, Oskara 
Hansena, Lecha Tomaszewskiego, Wandy Pakli-
kowskiej-Winnickiej, Henryka Morela. Muzeum 

posiada zbiory tematyczne, 
jak zespół prac Zakładów 
Artystyczno-Badawczych ASP 
czy zespoły pracowni Oska-
ra Hansena, Romana Owidz-
kiego, Tadeusza Tuszewskie-
go. Cenne kolekcje autorskie 
i dokumentalne znajdują się 
w Muzeum ASP w depozycie 
(m.in. Eugeniusza Arcta, Jerze-
go Stajudy, Krzysztofa Junga 
oraz zespoły archiwalne: Ga-

lerii Repassage, Gruppy czy fotograficzna do-
kumentacja niezależnego życia artystycznego 
lat 80.).

Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel./faks (22) 32 00 205

muzeum@asp.waw.pl
www.asp.waw.pl

dyrektor: dr Jolanta Gola 
wstęp po wcześniejszym umówieniu się 
na kwerendę, pon.-pt. 8.00-16.00

p Jan Cybis, „Widok z pracowni”, 1964
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sława Skoczylasa, 1932 
q Józef Czajkowski, Projekt Pawilonu Pol-
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Muzeum Politechniki Warszawskiej

Muzeum Politechniki Warszawskiej powsta-
ło w 1978 roku; od 2002 roku jego siedzibą 
jest zabytkowy gmach politechniczny należący 
do Instytutu Aerodynamiki. Wybudowany w la-
tach 20. ubiegłego stulecia według projektu 
znanych warszawskich architektów: Karola 
Jankowskiego i Franciszka Lilpopa, gmach ma 
proste kubiczne kształty. Dekorację podkreślają 
ułożone z cegieł opaski wokół okien i ozdobne 
obramienia wejścia. Najważniejszym akcentem 

elewacji jest wielki, 
wieloboczny, dwukon-
dygnacyjny wykusz 
od strony ul. Nowo-
wiejskiej. 

Muzeum PW 
gromadzi materiały 
archiwalne i doku-
menty dotyczące hi-
storii uczelni, dawną 
aparaturę badaw-
czą oraz urządzenia 
techniczne niegdyś tu 
wykorzystywane. W swoich zbiorach posiada 
kilka tysięcy obiektów. Do najstarszych, a za-
razem najcenniejszych zabytków należą ory-
ginalne XIX-wieczne 
dokumenty, wśród 
których znajduje 
się Akt powołania 
Kajetana Garbiń-
skiego na członka 
Towarzystwa Kró-
lewskiego Warszaw-
skiego Przyjaciół 
Nauk z 1824 roku, 
opatrzony własno-
ręcznym podpisem 
Stanisława Staszica. 

Oddzielny dział tworzą zbiory dokumentów po-
święcone Profesorom Politechniki Warszawskiej, 
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fotografie, pocztówki, dyplomy, 
medale oraz urzą-
dzenia pomiarowe.

W stałej eks-
pozycji muzealnej 
znajdują się zbiory 
ilustrujące dzieje Po-
litechniki Warszaw-
skiej w szerszym 
kontekście histo-
rycznym. Ekspozy-
cja obejmuje m.in. 
pamiątki po Szkole 
Przygotowawczej do 
Instytutu Politechnicznego. Można również zo-
baczyć eksponaty z okresu działalności Instytutu 
Politechnicznego im. Cara Mikołaja II – doku-
menty, fotografie, replikę munduru studenta. 
Wśród pamiątek z otwarcia 
polskojęzycznej Politechniki 
w 1915 roku znajdują się 
listy gratulacyjne, medal 

upamiętniający otwarcie 
uczelni i Statut Tymczasowy 
PW. Wystawa prezentuje 

także wyposażenie laborato-
rium chemicznego, pamiątki po 

prof. T. Urbańskim, doktorze 
honoris causa PW, dyplomy, 

wykazy studiów. Jedna z sal 
poświęcona jest kolekcji suwa-

ków logarytmicznych.
W Muzeum Politechniki Warszawskiej or-

ganizowane są liczne wystawy czasowe po-
święcone historii uczelni, historii techniki, wybit- nym osobom związanym z działalnością uczelni 

– profesorom, wykładowcom, absolwentom, stu-
dentom oraz wystawy artystyczne i informacyj-
ne.

ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
tel./faks (22) 234 74 93

muzeumpw@meil.pw.edu.pl
www.muzeumpw.com.pl

kierownik: dr Andrzej Ulmer
godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.30-15.30
wstęp wolny

t Akt powołania Kajetana 
Garbińskiego na członka 
Towarzystwa Królewskie-
go Warszawskiego Przyja-
ciół Nauk
u Suwaki logarytmiczne

t Projektor Dietmar
u Fotografia studenta In-
stytutu Politechnicznego im. 
Cara Mikołaja II
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Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie jest jedną z trzech najstarszych 
uczelni rolniczych w Europie. W 1816 roku po-
wołano Instytut Agronomiczny w Marymoncie, 
uznawany za antenata dzisiejszej SGGW, któ-
ry powstał z inicjatywy światłego ziemiaństwa 
w odpowiedzi na społeczną potrzebę wykształ-
conych fachowców w dziedzinach rolniczo-przy-
rodniczych. Misję kształcenia SGGW spełnia do 
dziś, jako uczelnia tradycyjnie – nowoczesna.

Blisko 200-letnia tradycja zobowiązuje! 
Dlatego też w 2006 roku, na mocy Zarzą-
dzenia Rektora SGGW, powołano do istnienia 
muzeum uczelni, które otwarto w styczniu 2008 
roku. Należy ono do grona najmłodszych muze-
ów uniwersyteckich w Polsce. Muzeum mieści się 
w budynku Biblioteki Głównej SGGW.

Muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 

osób z nią związanych, a tak-
że z historycznymi poprzedni-

kami SGGW, 

czyli Instytutem Agronomicznym w Marymoncie, 
Towarzystwem Kursów Przemysłowo-Rolniczych 
oraz Wyższą Szkołą Rolniczą w Warszawie. 
Muzeum, tworzone od podstaw, jest w trakcie 
intensywnej budowy zbiorów. W kolekcji znaj-
dują się: dokumenty i archiwalia, fotografie, 
dawne wydawnictwa, zabytkowe obiekty dy-
daktyczne i historyczna aparatura badawcza, 
spuścizny po profesorach SGGW. Stała eks-
pozycja „Z Marymontu na Ursynów” prezen-
tuje najważniejsze wydarzenia 
z dziejów Uczelni, od korzeni 
sięgających Instytutu Agro-
nomicznego w Marymon-
cie aż do współczesnej sie-
dziby na Ursynowie.

Muzeum organizuje wystawy czasowe i re-
alizuje projekty przy współpracy wydziałów 
SGGW oraz innych instytucji partnerskich uczel-
ni. Działa na rzecz integracji środowiska aka-

u Wystawa „Z Marymontu na Ursynów”, 
fot. Tomasz Gałązka
q Budynek Bibliteki Głównej SGGW – siedzi-
ba Muzeum, fot. Archiwum Biura Promocji 
SGGW
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demickiego, odkrywając przed nim bogactwo 
tradycji i historii SGGW. Muzeum podejmuje 
działania edukacyjne nie tylko w dziedzinie 
historii. Służą temu stałe cykle spotkań i kon-
certów: „Kulturalne Czwartki” przybliżają pa-
sje osób z kręgu SGGW, a koncerty studentów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 
odbywające się w efektownej przestrzeni hal-
lu biblioteki, umożliwiają słuchaczom kontakt 
z muzyką.

Muzeum jest miejscem, w którym tradycja 
przeplata się z teraźniejszością.

ul. Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa 
budynek Biblioteki Głównej SGGW
wejście C, I piętro 

tel. (22) 59 358 01 lub 02 
bg_muzeum@sggw.pl
www.sggw.pl/tag/muzeum-sggw

kustosz: mgr Karolina Grobelska
godziny otwarcia:
pon.-pt. 9.00-16.00
wstęp wolny

Muzeum SGGW – sięgnij do korzeni!
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Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 
sięga korzeniami czasów, kiedy powstawał 
Uniwersytet, a więc lat 1809-1817. W 1809 
roku zainicjowano kupowanie dzieł z dawnych 
zbiorów króla Stanisława Augusta, a w 1817 
utworzono Wydział Nauk i Sztuk Pięknych wraz 
z jego Muzeum. Mieściło się ono przez kilka lat 
w Pałacu Kazimierzowskim, ale już w 1820 roku 
zostało ulokowane w gmachu obecnego Instytu-
tu Historycznego, który do dziś nazywany jest 
(po)muzealnym.

Muzeum uniwersyteckie w jego współcze-
snej odsłonie zostało reaktywowane w 1980 
roku. Początkowo zbiory uniwersyteckie eks-
ponowane były w Pałacu Kazimierzowskim – 
dawnej willi polskich królów i obecnej siedzibie 

rektoratu. W 2000 
roku przeniesiono je 
do klasycystycznego 
pałacu Tyszkiewi-
czów-Potockich przy 
Krakowskim Przed-
mieściu 32.

Zabytkowy pa-
łac przechodzi re-
mont, po którego 
zakończeniu zwie-
dzającym udostęp-
niona zostanie nowa 
ekspozycja wzboga-
cona o elementy multimedialne.

W zbiorach Muzeum znajdują się m.in. 
archiwalne zdjęcia i dokumenty, obrazy, ryci-

ny, rzeźby, medale. 
Obok przedmiotów 
związanych z ży-
ciem uczelni, takich 
jak toga rektorska, 
sztandar z godłem 
UW czy historyczne 
pieczęcie, instytucja 
przechowuje także 
spuściznę po pra-
cownikach Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Najpiękniejsze wnętrze gmachu pomuze-
alnego – Sala Kolumnowa, której ozdobą są 
odlewy gipsowe najwybitniejszych dzieł rzeź-
by antycznej i renesansowej – wróciła od 2012 
roku do swej dawnej funkcji reprezentacyjno-
-muzealnej. Mieszczące się w niej niegdyś mu-
zeum pierwszego Uniwersytetu Warszawskiego 
(1808/1816-1831) można uznać za pierwsze 
muzeum publiczne w Polsce i instytucję, z której 
wyrosła idea Muzeum Narodowego.

p Rekonstrukcja wirtualna Sali Kolumnowej, 
Maciej Tarkowski
t Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, siedziba 
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
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Muzeum UW regularnie organizuje ekspo-
zycje czasowe w holu budynku Starej Biblioteki, 
w Sali Kolumnowej i na terenie zabytkowym. 
Wielu zwiedzających przyciąga corocznie 
Noc Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim, 
podczas której zabytkowy kampus staje się 
miejscem wystaw, koncertów, pokazów i innych 
atrakcji.

Muzeum upowszechnia wiedzę o Uniwersy-
tecie Warszawskim, publikując książki i broszury 
na temat jego dziejów, organizując konferencje 
i spotkania w murach Uniwersytetu oraz zwie-
dzanie terenu uczelni dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci.

Od września 2013 roku Muzeum Uniwer-
sytetu Warszawskiego należy do International 
Council of Museums (ICOM).

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa

tel. (22) 55 20 107 
muzeum.uw@adm.uw.edu.pl
www.muzeum.uw.edu.pl

dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Miziołek
na ekspozycje czasowe wstęp wolny

u Brama Główna Uniwersytetu Warszaw-
skiego, okres międzywojenny, fot. ze zbio-
rów Muzeum UW
q Noc Muzeów na UW, 2013, fot. Mirosław 
Kaźmierczak
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Muzeum Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego powstało z inicjaty-
wy JM Rektora – prof. dr. hab. n. med. Marka 
Krawczyka. Stosowną uchwałę podjął Senat 
WUM 30 maja 2011 roku, w oparciu o Regu-
lamin Muzeum Historii Medycyny zatwierdzony 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Muzeum jest ogólnouczelnianą jednostką or-
ganizacyjną WUM, podlegającą bezpośrednio 
Rektorowi. Jej dyrektorem, w wyniku konkursu, 
został prof. dr hab. n. med. Edward Towpik.

Muzeum mieści się przy ul. Żwirki 
i Wigury 63; sąsiaduje z Rektoratem, Biblioteką 
Główną, aulą, zakładami naukowymi i klinicz-
nymi, licznymi salami seminaryjnymi i wykła-
dowymi – w centrum życia akademickiego, co 
stwarza wyjątkowo dogodne warunki dotarcia 

z przekazem do sze-
rokich kręgów odbior-
ców. Dostępne jest też 
bez ograniczeń dla 
mieszkańców Warsza-
wy i przyjezdnych.

Na parterze zlo-
kalizowano zasad-
nicze pomieszczenia 
ekspozycyjne; obecnie 
trwają tam prace nad 
przystosowaniem ich 

do tworzenia nowoczesnych prezentacji multi-
medialnych. Na pierwszym piętrze znajduje się 
Galeria Wystaw Czasowych, w której organi-
zowane są wystawy z zakresu historii medycy-
ny, ale w przyszłości – także zagadnień z innych 
dziedzin nauki, kultury i sztuki.

p Wystawa czasowa „Winienem być do-
brym lekarzem. Janusz Korczak – Henryk 
Goldszmit”
t Budynek Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego – siedziba Muzeum
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Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory po-
chodzące z darów, zakupów, depozytów oraz 
przekazów z innych jednostek WUM. Są to, 
m. in.: rękopisy, starodruki, narzędzia medycz-
ne, dokumenty archiwalne, ikonografia, doku-
menty życia społecznego.

ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
tel. (22) 116 60 19

muzeum@wum.edu.pl
www.muzeum.wum.edu.pl

dyrektor: prof. dr hab. n. med. Edward Towpik
godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-14.00

t Oddział sanitarny Legio-
nów Polskich, 1919 rok

p Rycina i strona tytułowa z Armamentarium 
chirurgicum – podręcznika chirurgii z XVII wie-
ku autorstwa Johannesa Scultetusa, wydanie 
lyońskie z 1675 roku z 40 tablicami miedzio-
rytniczymi

 Klinika Położniczo-Gineko-
logiczna w Szpitalu Dzieciątka 
Jezus przy Placu Starynkie-
wicza, 1912 rok. Dar dla Mu-
zeum Historii Medycyny WUM 
od pana Zbigniewa Tyszko
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Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu
Muzeum Farmacji mieści się w zrewaloryzo-

wanej XIII-wiecznej kamieniczce przy ul. Kurzy 
Targ 4 (wymieniana w księgach podatkowych 
miasta Wrocławia z 1286 roku). Jest jedynym 
zachowanym w Polsce obiektem architektonicz-
nym mającym charakter renesansowo-klasycy-
styczny. Od momentu powstania do 1951 roku 
kamienica była siedzibą apteki oraz mieszka-
niem aptekarza. Jest w związku z tym jednym 
z najstarszych obiektów architektonicznych 
w Europie, który przez tak długi okres pełnił 

funkcję użytkową 
związaną z historią 
farmacji. Apteka 
znajdująca się w bu-
dynku dzisiejszego 
Muzeum nosiła ko-
lejno nazwy: Apteka 
Targu Wiankowego 
oraz Apteka Pod Po-
dwójnym Złotym Or-
łem (godło ostatniej 
z aptek do dnia dzi-
siejszego widnieje na 
fasadzie kamienicy).

Muzeum zostało utworzone na mocy de-
cyzji JM Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka. 
Funkcjonuje, jako jednostka w strukturze Wy-
działu Farmacji z Oddziałem Analityki Me-
dycznej Uniwersytetu Medycznego, od dnia 16 
października 2011 roku. Jednostka skupia się 
na zagadnieniach związanych z historią nauki 
i rozwojem wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia, 
co podkreśla chronologiczny układ ekspozycji. 
Od prezentowanej w gotyckiej piwnicy pra-
cowni alchemicznej przez wnętrze renesanso-

wej apteki na parterze, wystawę poświęconą 
lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do 
produkcji środków leczniczych, po ekspozycję 
na drugim piętrze, przedstawiającą analitycz-
ną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne 
i półsyntetyczne.

75% zbiorów Muzeum stanowią zabytki 
pochodzące z terenów Dolnego Śląska, głów-
nie z okresu XIX i XX wieku. Znajdują się tu też 
obiekty starsze, w tym cenne starodruki, m.in. 
najstarsza europejska farmakopea miejska – 
Dispensatorium Pharmacorum Valeriusa Cordusa 
z 1546 roku czy Pharmacopea Branderburgica et 
Silesiae z 1774 roku.

W zbiorach Muzeum znajdują się me-
ble apteczne z II połowy XIX wieku, a przede 

t Wnętrze zabytkowej kamienicy przy 
ul. Kurzy Targ 4, fot. Bogna Oszczanowska, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa
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wszystkim bogata kolekcja sprzętu aptecznego, 
m.in.: sprzęt do obróbki surowców (młynki wal-
cowe i palcowe, sieczkarka, prasa ciężka), wagi 
(ręczne, szufladowe, szalkowe – np. analitycz-
ne), szkło apteczne, naczynia do przechowy-
wania surowców oraz produktów aptecznych, 
pigulnice, kapsularki, tabletkarki, moździerze 
(żeliwne i ceramiczne), tygle kołnierzowe, miarki 
apteczne, aparatura pomiarowa i analityczna 
oraz opakowania po lekach z I połowy XX wie-
ku, zbiór minerałów, amuletów oraz rycin (tema-
tyka medycyny z okresu średniowiecza – krąg 
muzułmański).

Muzeum organizuje zarówno wystawy sta-
łe, jak i czasowe. Prowadzi działalność naukową 
i badawczą, która przejawia się w realizowa-
niu projektów naukowych, współorganizowaniu 
konferencji, publikowaniu artykułów naukowych 

oraz współredagowaniu publikacji. Ponadto 
prowadzi działalność edukacyjną wśród stu-
dentów WUM oraz wśród dzieci i młodzieży 
wszystkich szczebli nauczania. Pracownicy pro-
wadzą lekcje i warsztaty muzealne związa-
ne tematycznie z charakterem jednostki, m.in.: 
„Świat pod mikroskopem”, „Myć się można 
różnymi rzeczami, czyli dawne i obecne środki 
czystości”, „W pracowni Alchemika”, „Korzenie 
z dawnej apteki – kulinaria i leczenie”, „Marce-
pan – słodkości na dolegliwości” czy „Najlepszy 
lek na…”. 

ul. Kurzy Targ 4
50-103 Wrocław
tel. (71) 784 04 40, 784 04 42, 784 04 43

muzeumfarmacji@umed.wroc.pl
www.muzeumfarmacji.am.wroc.pl
zwiedzanie o pełnych godzinach zegaro-
wych, wstęp wolny

kierownik: mgr Andrzej Syroka
godziny otwarcia dla zwiedzających:
wt., śr., pt. 10.00-15.00
czw. 12.00-17.00
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Wystawy i wydarzenia organizowane w muzeach 
uczelnianych
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Publikacje muzealne
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Wystawa „Muzea Uczelniane – JESTEŚMY!”

t Otwarcie wystawy „Muzea Uczelniane – Jesteśmy” 18 listopa-
da 2013 na Politechnice Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej. Na 
jej inauguracji pojawili się przedstawiciele muzeów akademickich 
z Gdańska, Gdyni oraz Warszawy.
p W dniach 17-23 czerwca 2014 wystawę można było obejrzeć 
na żaglowcu DAR MŁODZIEŻY podczas cumowania statku w Gdy-
ni. Towarzyszyła ona uroczystemu spotkaniu z okazji 94. rocznicy 
powstania Akademii Morskiej oraz obchodom Dni Morza.
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Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych należą oraz wspópracują z nim przedstawiciele na-
stępujących jednostek:

• Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej i Ośrodka Techniki w Krakowie
• Muzeum Akademii Morskiej w Gdyni
• Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
• Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu
• Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Muzeum Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW 
• Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
• Muzeum Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
• Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Muzeum Politechniki Krakowskiej
• Muzeum Politechniki Warszawskiej
• Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
• Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
• Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Zarząd Stowarzyszenia:

• Prezes – dr Hubert Kowalski, Muzeum UW
• Wiceprezes – dr Magdalena Grassmann, 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
• Wiceprezes – dr Marek Bukowski, Muzeum 

GUMed
• Sekretarz – dr Ewa Wyka, Muzeum UJ
• Skarbnik – mgr Marta Piszczatowska, 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący – dr Andrzej Ulmer, 
Muzeum PW

• Sekretarz – Katarzyna Mazur-Kulesza, 
Muzeum UO

• dr Marek Stępisiewicz, Muzeum 
Geologiczne im. Stanisława Józefa 
Thugutta, Wydział Geologii UW 

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa

muzeauczelniane@uw.edu.pl
www.muzeauczelniane.pl
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