
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH
Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii

cyfrowej”
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Warszawa / Gubernia Warszawska / Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: zbiór materii medycznej

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

muzeum uczelniane, szkolne [uczelnie, szkoły]

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

Zbiór materii medycznej, działający przy gabinecie Farmacyjnym (Farmaceutycznym) był jednym ze
zbiorów naukowych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się
naczynia do przechowywania lekarstw, narzędzia dydaktyczne i pokazowe. Za twórcę Gabinetu
uważa się Wincentego Szczuckiego. Po zamknięciu Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego
zbiory uległy najprawdopodobniej rozproszeniu. Być może część z nich została przekazana do
Szkoły Farmaceutycznej.

Daty działalności / zakres czasowy:

1820– gromadzenie zbioru materii medycznych
1826 – przeniesienie do nowego lokalu
1831 – zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego
1840 – założenie Szkoły Farmaceutycznej

Dostępność

Ograniczona; studenci, planowane udostępnienie

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

muzeum uczelniane

Rodzaj pamięci



społeczna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Obszar cywilizacji: różne aspekty techniki

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

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

xxx Królewski Uniwersytet
Warszawski, Pałac
Kazimierzowski, ul.
Krakowskie Przedmieście
26/28, Królestwo Polskie

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

xxx xxx

GODZINY OTWARCIA

DYREKTORZY xxx xxx

ZARZĄDCA xxx Królewski Uniwersytet
Warszawski

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany)

xxx xxx

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

xx

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Gromadzenie obiektów związanych z medycyną, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu
studentów, oraz materiał do badań naukowych.

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

obiekty związane z medycyną



Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka charakterystyka)

Szczucki Wincenty (1786-1832) lekarz, chirurg, profesor Królewskiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1820 twórca i kierownik Zbiorów materii medycznych Królewskiego
Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane biograficzne, ważniejsze
osiągnięcia)

Szczucki Wincenty (1786-1832) lekarz, chirurg, profesor Królewskiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1820 twórca i kierownik Zbiorów materii medycznych Królewskiego
Uniwersytetu Warszawskiego.
Szyszczyński Józef (ok. 1798-?) 1823-1828, etatowy preparator Gabinetu Farmaceutycznego, i
dozorca zbiorów farmaceutycznych oraz materii medycznej
Starzyński Tymoteusz (?-?) 1828-1830, etatowy preparator Gabinetu Farmaceutycznego i
dozorca zbiorów farmaceutycznych oraz materii medycznej

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

xxx

Szczegółowa historia instytucji

Zbiór został założony przez Wincentego Szczuckiego, lekarza i chirurga w 1820 i funkcjonował przy
Gabinecie farmaceutycznym. Dozór nad zbiorem powierzono preparatorom Gabinetu
Farmaceutycznego. Obejmował on ok. 160-180 przedmiotów (narzędzi) oraz okazy podlegające
systematycznej wymianie w związku z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi i szybkim zużyciem.
Wśród okazów trwałych znajdowały się głównie naczynia, do nietrwałych należały preparaty
pochodzenia roślinnego.
W 1824 roku na potrzeby zbioru zakupiono przeszklone szafy i klosze. W 1826 roku zbiór został
przeniesiony do nowego lokalu. Być może część okazów trwałych trafiło do zbiorów Szkoły
Farmaceutycznej.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1824 – 159 szt. przedmiotów
1827 – 398 szt. przedmiotów
1830 – 707 sz. przedmiotów

1820: moździerz porcelanowy z tłuczkiem, ważki rogowe z belką mosiężną i ciężarki
1824: 330 szt. naczyń do przechowywania lekarstw, narzędzia dydaktyczne (wagi z ciężarkami,
moździerze); puszki szklane mniejsze z przykrywkami 180; większych 50; flaszeczek
czworograniastych do olejków lotnych z korkami szlifowanymi 100 szt.
1826: puszki szklane ze szlifowanymi szklanymi przykrywkami 15 szt;



1827: 342 szt. naczyń do przechowywania, narzędzia pokazowe; puszki szklane ze szlifowanymi
szklanymi przykrywkami 35 szt., rurki szklane 2 szt.
1828: dzieło: Vollstandige Sarrmlung offizinellen Pilanzen, 7 kajetów, w każdym po 24 rycin
kolorowanych, z opisami.
1831: 10 tek oprawnych w półskórek, na przechowywanie «roślin kolorowanych».

okazy podlegające systematycznej wymianie: balsamy, kory, oleje, korzenie, zioła, kwiaty, nasiona i
produkty farmaceutyczne

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

brak danych

Strategia pozyskiwania zbiorów

zakupy;

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)

brak danych

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

brak danych

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

brak danych

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

1824: dwie szafy olszowe z drzwiami szklanymi, do przechowywania zbiorów, 600 szt. słojów z
białego szkła; dwa klosze z jedną podstawą szklaną i sześć kloszy z podstawkami drewnianymi

Wystawy czasowe

xxx

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

xxx



Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

brak danych

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

brak danych

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, komentatorów, autorów relacji itd.)

brak danych

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

brak danych

ŹRÓDŁA:
Bibliografia

Uniwersytet Królewski Warszawski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie
Polskiém, 1824, r. 1, s. 87-145 [120]
Uniwersytet Królewski Warszawski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie
Polskiém, 1826/27, r. 2, s. 197-227 [224]
Królewski Uniwersytet Alexandrowski, Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie
Polskiém, 1830, r. 3, s. 125-144 [141-142]
Bieliński Józef, 1906. Gabinety i muzea wydziału lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Zarys historyczny, Krytyka lekarska, nr 10, s. 184-187
Bieliński Józef, 1912. Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831). T. 1-3, Kraków-Warszawa:
skł. gł. w Księgarni E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł) ; [druk:] W. L. Anczyc i Spółka
Mycielski Maciej, 2016. Uniwersytet Królewski 1816-1831, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego
1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 53-362
Andrzej Szwarc, 2016 a. Warszawa bez uniwersytetu 1831–1857, [w:] Dzieje Uniwersytetu
Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s. 363-414
Andrzej Szwarc, 2016 b. Akademia Medyko-Chirurgiczna i Szkoła Główna 1857–1869, [w:] Dzieje
Uniwersytetu Warszawskiego 1816−1915, red. nauk. Kizwalter Tomasz, Warszawa: Wyd. UW, s.
415-556

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

brak danych

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

brak danych

Ciekawe cytaty



„Od momentu swego założenia to iest od r. 1820 niezmordowanem staraniem wspomnianego
Professora, przy pomocy Rządu pomnażany, zawiera teraz w ogóle artykułów 159, naczyń za w
dobrym gatunku do przechowania lekarstw służących iest sztuk 33o. Nie braknie także należących
do lekcyy narzędzi iako to, wazek z ciężarkami, moździerzy i t.p.” (Rocznik, 1824)

UWAGI:
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