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INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj
Kraków/ Małopolska (Galicja)/ Austro-Węgry

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Gabinet/muzeum anatomiczno-patologiczne, Klinika Chirurgiczna UJ

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna
Zbiory muzealne UJ

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

preparaty suche i te trzymane w wyskoku (czyli alkoholu), odlewy gipsowe i
modele wykonane w wosku, a także rysunki i obrazy olejne prezentujące
różne zmiany chorobowe oraz zaburzenia rozwojowe

Daty działalności / zakres czasowy:
1834 - koniec lat 70 XIX w.

Dostępność

ograniczona

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów



DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmin
a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

Wydział Lekarski
Klinika Chirurgiczna
ul. Kopernika 7

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW
GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności
Cele naukowe

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne
lub krótka charakterystyka)
Założyciel Ludwik Józef Bierkowski (1801 - 1860) – polski lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, uczestnik powstania listopadowego. Od 1831 organizował Krakowską Klinikę
Chirurgiczną.

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane
biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)
dr Jaszczurowski, adiunkt kliniki chirurgicznej

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka
charakterystyka, najważniejsze postaci, historia, datowanie)

https://pl.wikipedia.org/wiki/1801
https://pl.wikipedia.org/wiki/1860
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chirurgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe


Kalendarium (historia instytucji)
We wrześniu 1834 roku pomysłodawca utworzenia zbioru anatomiczno-patologicznego prof.
Ludwik  Bierkowski zebrał 92 rozmaitych rzadkich utworów chorobowych.  W październiku tegoż
samego roku, przyłączył mały zbiór patologiczny, znajdujący się dotąd w Prosektorium
anatomicznym, liczący 81 rozmaitych części w wyskoku zachowanych utworów chorobowych.

W tym samym czasie prof. Józef Brodowicz dyrektor kliniki lekarskiej ofiarował swój zbiór,
składający się z 32 po większej części wewnętrznych trzewiowych utworów chorobowych,
zachowanych w wyskoku.

Nowo założony zbiór anatomiczno-patologiczny z końcem roku 1834 liczył już 234 po większej
części bardzo ważnych i rzadkich utworów.

Pod koniec 1834 roku  dr Jaszczurowski, adiunkt kliniki chirurgicznej przejrzał, i oczyścił
opatrzył nowymi podpisami i w nowo urządzonej, do tego jedynie przeznaczonej sali, w
zakładzie klinicznym systematycznie uporządkowane, ustawił i ułożył.

Prof. Ludwik Borkowski zaopatrzył pracownię we wszelkie sprzęty i narzędzia niezbędne do
wyrobów anatomiczno- patologicznych. Tak założony i uporządkowany zbiór
anatomiczno-patologiczny, nie mający dotąd ze strony władz akademickich żadnej opieki, ani
imienia, oddał Wydziałowi Lekarskiemu pod jego zarząd i dyspozycję.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
1838: przybyło 21 okazów, 16 w słojach, 2 odmalowane olejno m.in. obraz guzu miazgowego, 3
najrzadsze,  w formie wzorów woskowych: t.j. guz tłuszczo wy na nodze, kłykcina kończasta,
przerost języka
1839: przybyło 25 okazów, 10 w słojach, 12 okazów woskowych, 3 malowane olejno
1843: kilkadziesiąt rzadkich wyrobów
1844: 16 szt. okazów pooperacyjnych i pośmiertnych (jelita, z glistami, nabrzmiała śledziona,
zrośnięta przepona z płucem, tłuszczak, szkielet i narządy dwugłowego cielęcia, suszone lub w
preparacie)
1845: Obraz olejny, wystawiający przerost i rozdęcie kości w stawie łokciowym, u chorej
leczonej w klinice chirurg, zdjęty z natury aut. Wojnarowskiego; zwapniałe kości: barku i
przedbarcza w stawie łokcio wym zobrazowane przez Wojnarowskiego, podudzia i stopy;
okazy suszone: stopa ze zgorzeliną; część tętnicy głównej brzuchowej, fragment jelita; okazy
w słojach: rdzeniak, ważący 2 funty i 8 łutów, Tłuszczak, ważący 3 funty i 5 łutów, Skir
żołądka, Żołądek zrosły z wątrobą, Bliźnięta donoszone, piersiami zrośnięte spod Chrzanowa
Kon. lat 50. XIX w. - ok. 1000 pozycji inwentarzowych

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki
lub sztuki, komentowane, słynne)



Dar prof. Ludwika Bierkowskiego - odlewy gipsowe
Dar prof. Macieja Józefa Brodowicza, zestawy narzędzi chirurgicznych

Strategia pozyskiwania zbiorów

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka
przekazanych darów/sprzedanych eksponatów; data)
Antoni Kozubowski (1805-1880). Studiował medycynę w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Dreźnie, Monachium i Wurzburgu; doktorat medycyny uzyskał w 1833 roku; w ogromnym stopniu
przyczynił się do rozbudowy muzeum anatomicznego.
Kowalski - magister chirurgii,

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe
1843: przeniesienie zbioru do osobnej sali
1844: ponowne przeniesienie do nowego pomieszczenia ; uporządkowany, opatrzony napisami,
wymienione słoje na nowe, z białego szkła czes kiego ze szlifowanymi pokrywami

Wystawy czasowe

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, koment

atorów, autorów relacji itd.)



Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1838, T.1, s. 50
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1839, T.2, s. 19
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1843, T.6, s. 16-17
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dzisiejszego wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków: UJ, 1887
L. Borkowski, Wiadomość o początku i wzroście zbioru anatomiczno-patologicznego w Zakładzie
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https://khm.cm-uj.krakow.pl/muzeum-wydzialu-lekarskiego/

https://muzeauczelniane.pl/muzeum-wydzialu-lekarskiego-uniwersytetu-jagiellonskiego/

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
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Wymaga uzupełnienia
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