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Na początku 1980 r. w uzasadnieniu wniosku mającego na celu powołanie Muzeum Uniwer-

sytetu Warszawskiego (MUW) napisano: Uniwersytet Warszawski jest instytucją o bogatej 

tradycji, nie zawsze uświadamianej przez społeczeństwo. Jego zmienne dzieje są wypadkową 

dziejów miasta i kraju, nauki polskiej i naukowego środowiska warszawskiego. Lokalizacja Uniwer-

sytetu, układ przestrzenny, architektura, wystrój wnętrza, a zwłaszcza urządzenia gabinetów, 

pracowni naukowych, laboratoriów i bibliotek, instrumenty i inne pomoce naukowe stanowią 

substancję zabytkową świadcząca o przeszłości, o drogach rozwoju nauki i  społeczeństwa polskiego. 

Powołane blisko 41 lat temu Muzeum od początku istnienia miało charakter naukowo-badawczy, 

a celem jego działalności było gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie 

zabytków w zakresie wiedzy, techniki i sztuki oraz przyrody. Zabytki te ilustrowały działalność 

i dorobek Uniwersytetu.

Muzeum UW nawiązuje do tradycji gabinetów oraz kolekcji gromadzonych na Uniwersytecie zaraz 

po jego powstaniu w 1816 r. Trzon zbiorów, mających charakter naukowo-dydaktyczno-muzealny, 

wywodzi się z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie zbiory jednostki liczą 

kilkadziesiąt tysięcy muzealiów. Są to m.in. obrazy, szkicowniki artystów związanych z uczelnią, 

oficjalne dary dla Uniwersytetu wręczane rektorom, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, 

medale, przyrządy naukowe, spuścizny po uczonych, książki, cenne obiekty z  historycznych – 

przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych – kolekcji uniwersyteckich. 

Historie MUWione
40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
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20 września 2020 r. przypadła 40. rocznica powołania jednostki, którą mam zaszczyt kierować. Niestety 

ze względu na panującą pandemię obchody rocznicowe musiały zostać ograniczone, a planowana 

wystawa jubileuszowa przesunięta. Wraz z zespołem kuratorów, pracowników MUW, uznaliśmy wówczas, 

że ekspozycja Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zostanie 

otwarta w 2021 r., na finisaż obchodów.

Celem ekspozycji było opowiedzenie o Muzeum, jego zbiorach i dziejach oraz o jego pracownikach, 

poprzez całkowicie subiektywny dobór obiektów. Po raz pierwszy w dziejach naszej instytucji, tworząc 

scenariusz wystawy, byliśmy konsekwentnie nieobiektywni. Obowiązywała nas jedna zasada: każdy 

członek zespołu Muzeum wybierał dowolne eksponaty; niejednokrotnie były to przedmioty kurator-

skiej fascynacji, a czasami rzeczy nieoczywiste i rzadko prezentowane, niekiedy o mniejszej wartości 

artystycznej, lecz nieprzeciętnej historii. 

Dzięki temu niecodziennemu zabiegowi powstała wystawa, a wraz z nią prezentowany Państwu katalog. 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do poznania nie tylko zbiorów MUW, ale też grona 

specjalistów, którzy na co dzień je opracowują. Jestem przekonany, że indywidualne wybory kurator-

skie, swoboda opisów, a w nich akcentowanie relacji z danym eksponatem, będą stanowić miłą lekturę 

wprowadzającą w świat dziedzictwa akademickiego. 

Hubert Kowalski 
Dyrektor Muzeum 

Uniwersytetu Warszawskiego



Eksponaty
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R ycina przedstawiająca cesarza Aleksandra I, który podpisał w Petersburgu akt fundacyjny 

ustanawiający uniwersytet w Warszawie, wydrukowana została we Florencji. To geogra-

ficzne zamieszanie nie jest jednak jedyną i na pewno nie największą zagadką tej ilustracji. 

Monumentalny obraz ukazujący scenę wręczenia aktu  wykonał Antoni Brodowski na wystawę 

sztuk plastycznych, która odbyła się w  1828  r. w gmachu Mineralogicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Obraz nie  dotrwał do naszych czasów, zaginął w 1915 r., gdy Rosjanie opusz-

czali uczelnię. Wiemy jednak, jak wyglądał, gdyż zachował się szkic do dzieła, które później 

uchwycono na innym obrazie, zdjęciu i rycinie. Wincenty Kasprzycki namalował widok wystawy, 

na której dzieło jest eksponowane wśród prac innych artystów. W 1862 r. wykonano zdjęcie Sali 

Kolumnowej, którą dekorował ten obraz. W obu wypadkach nie widać go jednak zbyt wyraźnie. 

Najdokładniejszym przedstawieniem sceny wręczenia dyplomu jest rycina wykonana w celu 

ilustrowania włoskiej książki poświęconej historii Polski, napisanej przez Bernardo Zaydlera. 

To właśnie stąd pochodzi grafika, którą  często wykorzystuje się, pisząc o początkach uczelni. 

Najciekawsze jednak jest to, że ukazuje ona scenę, która nigdy nie miała miejsca w rzeczy-

wistości, gdyż jest tylko  alegorycznym przedstawieniem, jak powinno wyglądać wręczenie 

dyplomu fundacyjnego. Cesarz podaje go we władczym geście. Dokument z należną pokorą 

odbiera rektor Wojciech Szweykowski. Zza pleców monarchy scenie tej przyglądają się dwaj 

rzeczywiści ojcowie założyciele uczelni: Stanisław Staszic i Stanisław Kostka Potocki. Nic nam 

nie wiadomo o tym, żeby takie spotkanie się odbyło. Cesarz sam podpisał akt 19 listopada 1816 r. 

w Petersburgu i przesłał do Warszawy.

[K.M.]

1/40 Miedzioryt przedstawiający  wręczenie 
aktu fundacyjnego Uniwersytetu 
 Warszawskiego 

1831

dar prof. Piotra  Węgleńskiego
nr inw. 
MUW/608

wyk. Francesco Corsi wg rysunku Antoniego Kolberga 
na  podstawie obrazu Antoniego Brodowskiego
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Mało który eksponat tak przyciąga uwagę zwiedzających stałą wystawę Muzeum UW 

jak model Łuku Konstantyna w Rzymie stojącego obok Koloseum. Został on wykonany 

przede wszystkim z drewna korkowego oraz kilku innych materiałów pomocniczych, w tym 

gipsu i ceramiki. Miękkie drewno korkowca pozwalało na  bardzo szczegółowe wycięcie 

drobnych detali architektonicznych budowli, odtworzenie w zmniejszonej skali wszystkich 

gzymsów, pilastrów i skomplikowanych elementów kolumn. Płyciny, które w oryginalnym łuku 

wypełnione są kamiennymi płaskorzeźbami, tutaj zostały odwzorowane za pomocą ceramicz-

nych płytek.  Struktura drewna korkowego, pełna maleńkich dziur, dodatkowo wzmagała 

wrażenie autentyzmu poznawania oryginału poprzez model, udając drobne ubytki w kamiennej 

okładzinie prawdziwej budowli, którą w XVIII wieku zdążył już nadgryźć czas.  Korkowe dzieło 

powstało bowiem około 1780 r. na zlecenie króla Stanisława Augusta, a wykonał je Antonio 

Chichi, rzymski architekt, jeden z najlepszych twórców korkowych modeli, powszechnie podzi-

wiany w Europie. Spuścizna po królu została zakupiona od jego spadkobierców na cele tworzą-

cego się uniwersyteckiego gabinetu modeli i rysunków architektonicznych, które służyły 

studentom do poznawania estetyki i tajników technicznych budownictwa.

[K.M.]

2/40 Korkowy model Łuku Konstantyna 
w Rzymie

ok.

1780

obiekt ze zbiorów dawnego  Gabinetu  Modeli i  Rysunków 
 Architektonicznych Królewskiego  Uniwersytetu Warszawskiego

wyk. Antonio Chichi

nr inw.
KD MUW/37
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Pochodzący z gabinetu wzorów gipsowych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego 

odlew przedstawia młodego mężczyznę o typowo greckiej twarzy z zachowanymi ideal-

nymi proporcjami – regularnymi rysami, prostym nosem, pełnymi ustami. Głowa młodzieńca 

jest opuszczona i zwrócona lekko w lewą stronę. Merkury nosi petasos – podróżny kapelusz, 

spod którego wystają krótkie, kręcone włosy. Do naszych czasów nie zachowały się charakte-

rystyczne dla posłańca bogów skrzydełka. Odlew jest umieszczony na podstawie stylizowanej 

na bazę kolumny, opatrzonej numerem inwentarzowym IV.A.37. Popiersie to, razem z innymi 

odlewami rzeźb antycznych, zostało zakupione na początku XIX wieku od spadkobierców 

króla Stanisława Augusta w celu utworzenia uniwersyteckiego Gabinetu Odlewów Gipso-

wych. Merkury, znany nam z mitologii bóg podróżnych, kupców i pasterzy, był także opiekunem 

złodziei. Nie uchroniło go to jednak przed... kradzieżą. Po zakończeniu II wojny światowej 

ślad po Merkurym zaginął. Popiersie zostało odnalezione dopiero kilka lat temu w  jednym 

ze  sklepów antykwarycznych. Kto odważył się je wykraść z  królewsko- uniwersyteckiego 

zbioru? Do dziś nie wiadomo.

[M.D.]

3/40 Popiersie Merkurego przed  

1795

obiekt ze zbiorów dawnego Gabinetu Odlewów Gipsowych 
 Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

nr inw.
MUW/585

autor nieznany
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Tę drewnianą rączkę, o kształtach przypominających figurę szachową, trzymał nieraz w ręku 

Feliks Jan Bentkowski. Znany jest on przede wszystkim jako historyk literatury polskiej 

i organizator gabinetu numizmatycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Mniej osób wie, że 

pełnił on także funkcję dziekana Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych i z tego względu podpisywał 

się czasem w imieniu rektora na zaświadczeniach wystawianych przez uczelnię. W krótkim 

czasie funkcjonowania uniwersytetu (1816-31) wykonano aż cztery zestawy tłoków pieczętnych, 

co podyktowane było sprawami formalnymi: koniecznością zmiany symbolu lub napisu w otoku. 

Ten tłok należy do najstarszego garnituru stempli i służył do uwierzytelniania dokumentów 

Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych od 1818 do 1823 r. Wycięta w mosiężnej płytce sylwetka uniwer-

syteckiego orła, uformowana w postaci wgłębnego reliefu, pozwalała odcisnąć w laku półpla-

styczny wizerunek pieczęci. Prezentował się on pięknie, o ile dziekanowi nie zadrżała ręka, stąd 

też tłoki wyposażone były w toczoną rączkę o kilku „bałwankach”.

[K.M.]

4/40 Tłok pieczętny Wydziału Nauk i Sztuk 
Pięknych Królewskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego

1818

nr inw.
MUW/328
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Czołowy polski poeta sentymentalny, ukochany profesor studentów Królewskiego Uniwer-

sytetu Warszawskiego, autor słynnej pracy O klasyczności i romantyczności…, nie tylko 

unosił się nad ziemią, ale po ziemi również chodził! Wskazuje na to zbiór dokumentów przeka-

zanych do naszego Muzeum przez jego potomków. Wszystkie mają, o zgrozo, charakter 

urzędowy! Wśród nich są takie perełki, jak zezwolenie na wyjazd za granicę w celu porato-

wania zdrowia czy pisma dotyczące zarobków i zaległego żołdu (a podobno poetom sentymen-

talnym i romantycznym wypada przecież żyć w biedzie...). Cenny zestaw 34 pergaminowych 

dokumentów – pewnego rodzaju „teczka personalna”, pieczołowicie przechowywana w rodzinie 

poety – został przekazany Muzeum UW przez jego praprawnuków, braci Starowieyskich: 

Franciszka (słynny malarz), Kazimierza (profesor chemii) i Marka (duchowny katolicki, profesor 

teologii). Zbiór to ciekawy, pełen wypisów, upoważnień, nominacji, wydawanych przez Komisję 

Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, rektorów uniwersytetów Królewskiego 

Warszawskiego oraz Jagiellońskiego, Komisji Centralnej Likwidacyjnej Królestwa Polskiego 

i in. Kolekcja pism chwyta życie Brodzińskiego w ramy, wprowadzając w jego wizerunek duszy 

prawdziwie anielskiej, jak o nim pisano, rodzaj biurokratycznego uporządkowania. Czy czyni ją 

to mało atrakcyjną? Bynajmniej, jest niezwykle pociągająca dzięki urodzie odciskanych przez 

papier lakowych i tuszowych pieczęci, wykaligrafowanych wpisów, fakturze pergaminowych 

kart, a zwłaszcza treści dokumentów prowadzących (a może oprowadzających?) nas pewnie 

przez życie poety i wskazujących, jak dużą cieszył się estymą za życia.

[P.D.]

5/40 Zespół dokumentów  związanych 
z  Kazimierzem Brodzińskim, 
 profesorem Królewskiego 
 Uniwersytetu  Warszawskiego

1809-1832

dar Franciszka, Kazimierza i Marka Starowieyskich

nr inw.
MUW/ 
606/1-34
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Do dziś tytuł naukowy „JURIS UTRIUSQUE MAGISTER” (czyli magister obojga praw: 

 kościelnego i świeckiego) brzmi dumnie, tym bardziej kiedy nadaje go pierwszy rektor 

Uniwersytetu Warszawskiego – Wojciech Anzelm Szweykowski. Powagi tytułowi może dodawać 

uzyskanie go na najstarszym wydziale uniwersyteckim, który sięgał swoją historią aż do 1808 r., 

kiedy to utworzona została Szkoła Prawa. Magister Antoni Wolanowski mógł się czuć szcze-

gólnie wyróżniony, biorąc pod uwagę fakt, że przez pierwsze 15 lat istnienia uczelni jedynie 

około 1,3 tysiąca studentów ukończyło studia na Królewskim Uniwersytecie  Warszawskim. 

Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim nie studiuje się już prawa kościelnego, zatem 

tytuł „JURIS UTRIUSQUE MAGISTER” może być uznany za wręcz… kultowy.

[D.S.]

6/40 Dyplom magisterski 
 Antoniego  Wolanowskiego 
wydany przez Królewski  
Uniwersytet Warszawski

21 IX 
1825

nr inw.
MUW/602
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Czy wiecie, że wydanie pierwszego jednojęzycznego słownika języka polskiego zawdzię-

czamy synowi szwedzkiego imigranta? Samuel Linde, bo o nim mowa, dyrektor Liceum 

Warszawskiego, a następnie profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcił 

wiele lat na zgromadzenie, a następnie uporządkowanie materiału, który później przełożył się 

na dzieło z 60 tysiącami haseł. Publikacja pionierskiego 6-tomowego słownika była najdroż-

szym przedsięwzięciem wydawniczym w całym Księstwie Warszawskim, zasponsorowanym 

m.in. przez księcia Adama Czartoryskiego i ówczesnego króla Polski Aleksandra I Romanowa. 

Za swoje zasługi dla języka polskiego Linde był nobilitowany i wielokrotnie nagradzany. Aby nikt 

nie miał wątpliwości, czym przysłużył się ten uczony, w jego herbie umieszczono nic innego jak 

słownik. Jeden z medali, którymi uhonorowano badacza, możecie dzisiaj podziwiać na naszej 

wystawie stałej. 

[M.D.]

7/40 Medal dedykowany 
Samuelowi Lindemu

1842

wyk. Józef Maynert
nr inw.
MUW/71
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Czy wiecie, że na Uniwersytecie Warszawskim znajdował się kiedyś amfiteatr? Nie odbywały 

się tam jednak walki gladiatorów ani inne spektakularne widowiska, ale zajęcia z rysunku 

i malarstwa. W specjalnej pracowni z okrągłym podestem studenci Szkoły Sztuk Pięknych 

(otwartej w 1844 r. na miejsce zamkniętego po powstaniu listopadowym Oddziału Sztuk Pięknych 

Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego) ćwiczyli swoje umiejętności, kopiując wystawione 

tam odlewy gipsowe rzeźb czy malując pozującego modela. Efekty i postępy w nauce można 

podziwiać na zachowanych pracach studentów, takich jak albumy Ignacego Jasińskiego. Sam 

Jasiński to niezwykła postać. Jego aktywność nie ograniczała się tylko do twórczych prac 

w amfiteatrze. Będąc jeszcze uczniem, zaangażował się w działalność na rzecz odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Za udział w nieudanym spisku na życie carskiego namiestnika 

Fiodora Berga (tym samym, który zakończył się zniszczeniem fortepianu Chopina opisanym 

w poemacie Cypriana Kamila Norwida) został skazany w 1863 r. na zesłanie do Wiatki (obecnie 

Kirow). Zsyłka nie przerwała jego poczynań artystycznych – nadal malował. W tym okresie 

powstał m.in. portret żony Gubernatora Wiatki znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum UW, 

szkicowniki i podmalowane akwarelą rysunki ukazujące życie zesłańców i mieszkańców Wiatki. 

Na zesłaniu artysta prowadził także lekcje rysunku. Po powrocie do Warszawy w 1866 r. wynajął 

pracownię w Hotelu Europejskim, gdzie kontynuował swoją twórczość artystyczną. W pamięci 

wielu zachował się więc jako artysta, a nie spiskowiec amator.

[M.D.]

8/40 Albumy Ignacego Jasińskiego 
z czasów nauki w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie

ok.

1850

nr inw.
MUW/1 
- MUW/6
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Prestiż i błoto. Uniwersytet Warszawski powstał w czasach, w których ważnym wyznacz-

nikiem pozycji społecznej była okazała siedziba. Stąd nie przypadkiem umieszczono 

go, uwaga, w byłej siedzibie królewskiej (obecny Pałac Kazimierzowski). Nic dziwnego, że 

rozbudowując kompleks budynków uniwersyteckich, nie zacierano pierwotnego charak-

teru całego założenia, ale wręcz przeciwnie, podkreślano go, projektując kolejne budynki 

jako oficyny i pawilony dawnej rezydencji monarszej. Sporo tu przestrzeni. Koresponduje to, 

w pewnym zakresie, z ówczesnymi opisami Warszawy, charakteryzowanej jako specyficzna 

mieszanka licznych wielkich pałaców, kościołów i bud, rozrzuconych pośród ogrodów i sadów. 

To, co szczególnie przykuwa moją uwagę w całej kompozycji, to pewien niepokojący szczegół. 

Otóż dziedziniec jest pozbawiony bruku i sprawia wrażenie nieco rozjechanego… Zawsze 

kiedy patrzę na tę grafikę, nurtuje mnie pewne pytanie: co się działo z gustownymi studenc-

kimi mundurkami, kiedy na teren kampusu spadło trochę deszczu i wszystko zamieniało się 

w bajoro?

[P.D.]

9/40 Litografia „Pałac Kazimierzowski,  
czyli Liceum Warszawskie 
w 1824 roku”

po 
1855
przed 
1859

nr inw.
MUW/440 wyk. Jan Feliks Piwarski
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W latach 1492-1506 Krzysztof Kolumb odkrył i opisał liczne rejony Morza Karaibskiego, 

Małych Antyli i obu Ameryk, nieznanych ówczesnej Europie. Możemy się domyślać, że 

w trakcie czterech wypraw transatlantyckich Kolumb nie zawsze był w stanie określić prawi-

dłową godzinę. Żaden ze statków biorących udział w jego wyprawie nie był wyposażony 

w chronometr – zegar cechujący się dużą dokładnością i odpornością na zmienne warunki 

morskie. Dlaczego? Pierwszy chronometr mechaniczny, mający zastosowanie także w astrona-

wigacji, został wynaleziony dopiero w 1795 r. Składał się z zegara w antymagnetycznej obudowie, 

łoża Cardana i drewnianej skrzynki. Z dokładności chronometrów korzystają także producenci 

słynnych szwajcarskich zegarków. Skomplikowany mechanizm wykorzystuje m.in. przedsiębior-

stwo Patek Philippe SA – firma wykonująca najdroższe czasomierze świata, założona w 1839 r. 

przez… dwóch imigrantów z Polski, Antoniego Patka i  Franciszka Czapka. Do miłośników 

ręcznie robionych zegarków Patek Philippe SA należała sama śmietanka towarzyska, m.in. 

królowa Wiktoria, papież Pius IX, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, John F. Kennedy, 

Walt Disney czy Pablo Picasso. Ale to nie jedyne zastosowania tego urządzenia. Chronometry 

były także pomocne przy prowadzeniu obserwacji nieboskłonu. Wiadomo, że w Obserwato-

rium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, założonym w 1825 r. dzięki staraniom 

Franciszka Armińskiego, znajdowały się minimum dwa takie instrumenty. Czy nasz chronometr 

przepłynął morza i oceany? A może pomógł w dokonaniu wielkiego odkrycia astronomicznego? 

To już zostawiamy waszej wyobraźni. 

[M.D.]

10/40 Chronometr morski ok.

1850

wyk. firma L. Nieberg (Hamburg)
nr inw.
MUW/228
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W zbiorach Muzeum UW przechowujemy wiele dawnych indeksów. Jednym z najstar-

szych z nich jest ten należący do Józefa Rostafińskiego, późniejszego znanego botanika, 

pioniera polskiej florystyki. Jako student Szkoły Głównej skrupulatnie zbierał poświadczenia 

o uczęszczaniu na wykłady z zoologii, elektryczności i magnetyzmu czy anatomii porównaw-

czej. Kartkowanie starych papierowych indeksów jest jak zaglądanie za kotarę Wielkiej Historii. 

Zwłaszcza w dobie cyfryzacji danych – gdy coraz więcej informacji ukrywamy i szyfrujemy – 

podglądanie ocen przyszłych profesorów i  noblistów otacza atmosfera jakiegoś dziwnego 

spoufalenia między kustoszem a postacią sprzed ponad stu lat. Gdy oceny młodego Czesława 

Miłosza odbiegają od naszych wyobrażeń o poecie, staje się on mniej „pomnikowy”, bliższy 

i bardziej ludzki. Jeszcze inne relacje zachodzą, gdy trzymamy w dłoniach indeks kogoś, o kim 

nie wspomni żaden podręcznik. Patrząc na młodą twarz studenta lub studentki, możemy 

zastanawiać się, jakie były ich dalsze zawodowe losy. Co działo się z nimi podczas okupacji? 

Czy wplątali się mimowolnie w Wielką Historię, pozostając jednak w jej cieniu? Przedwojenny 

indeks staje się nie tylko pomostem pomiędzy dwiema różnymi epokami, ale i poruszającym 

dowodem na czyjeś istnienie.

[A.S.-D.]

11/40 Indeks Józefa Rostafińskiego 
z czasów nauki w Szkole Głównej 
 Warszawskiej

1867

dar prof. Marcina Pałysa

nr inw.  
RP MUW/474
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Co można obserwować przez ten teleskop refrakcyjny? Na pewno Księżyc, a może nawet 

i  gwiazdy, ale nie tylko. Dla historyka piękno tego obiektu łączy się z jego ciekawym 

pochodzeniem. Na teleskopie możemy odnaleźć nazwę Doninelli, francuskiej rodzinnej firmy 

optycznej działającej w Nicei w XIX wieku. Wykonywała ona mikroskopy, lornetki teatralne 

i okulary lub pośredniczyła w ich sprzedaży. Niewiele jednak wiadomo o ich zaangażowaniu 

w produkcję teleskopów, co czyni z tego egzemplarza jeszcze większy rarytas. Założone w 1825 r. 

uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne posługiwało się instrumentami w większości 

zakupionymi za  granicą. Franciszek Armiński, który organizował od podstaw tę jednostkę 

uczelni, uzyskał zgodę na niemałe wydatki, aby wyposażyć ją w najbardziej nowoczesne 

urządzenia. Wśród lunet do szukania komet, heliometrów, zegarów astronomicznych i kół 

południkowych znajdował się także zakupiony w Monachium teleskop, który służył do uważania 

okultacyj księżyca, zaćmień księżyca, słońca, zaćmień księżyców jowiszowych, do oznaczania 

gęstości atmosfery, paralaksy tychże ciał i, na koniec oznaczania długości geograficzne. Nie był 

to zapewne prezentowany tu egzemplarz, ale jego opis pozwala nam się zorientować, jak niesły-

chanie pożyteczne były te – dość proste – teleskopy w rękach uczonego.

[K.M.]

12/40 Teleskop refrakcyjny

wyk. firma Doninelli (Nicea)

lata  

30.-70. 
XIX w.

nr inw.
MUW/230
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Trzeba było wykazać się nie lada odwagą, aby otwarcie popierać i propagować teorię ewolucji 

Darwina w drugiej połowie XIX wieku. Profesor August Wrześniowski był prawdopodobnie 

pierwszym, który wykładał zawiłości ewolucjonizmu w warszawskiej Szkole Głównej. Wykłady 

były podobno tak fascynujące, że odcisnęły swoje piętno na kolejnych adeptach uniwersy-

teckich, takich jak Józef Nusbaum, który o profesorze Wrześniowskim pisał: Był on jednym 

z pierwszych, którzy w Polsce głosili z katedry zasady ewolucjonizmu, i przypominam sobie, jak 

ogromne znaczenie wywarła na mnie prelekcja Wrześniowskiego, w której zwięźle, nader jasno 

i krytycznie wyłożył nam podstawy teorii Darwina. Dzięki odręcznym notatkom Wrześniow-

skiego możemy prześledzić, jak ówczesne środowisko naukowe odbierało najnowsze rewelacje. 

Profesor Wrześniowski prowadził też własne badania nad skorupiakami i ptakami z zastosowa-

niem darwinizmu.

[D.S.]

13/40 Notatki Augusta Wrześniowskiego,  
profesora Szkoły Głównej 
 Warszawskiej i Cesarskiego  
Uniwersytetu  Warszawskiego

dar Józefa Suligi

1864-1880

nr inw. 
MUW/531
MUW/532 
MUW/533
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Był w szczupłym gronie wydziału historyczno-filologicznego student, który w niczym nie 

zapowiadał wysokiego talentu. […] Wątły, chorowity, w audytorium rzadko widzialny […], 

przed egzaminami mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się. Tak, tak – mowa o Sienkie-

wiczu! W ten sposób na łamach „Prawdy” wspominał go po latach publicysta i  filozof 

Aleksander Świętochowski. Patrząc dziś na nobliwe oblicze autora Trylogii – sportretowa-

nego po mistrzowsku przez Kazimierza Mordasewicza – ciężko uwierzyć, że jego studenckie 

lata przebiegały… raczej wyboiście. To jedna z moich ulubionych uniwersyteckich anegdot. 

Zanim Sienkiewicz trafił na Wydział Filologiczno-Historyczny, przez kilka miesięcy studiował 

prawo, a potem przeniósł się na medycynę. Jednak studiów humanistycznych... także nie 

ukończył, choć jak pisał przyjacielowi: Filologia to przedmiot prawie dla mnie – trzeba tylko 

pamięci i blagi, a ja sądzę, że posiadam oboje. Jak  widać, Sienkiewicz nie tylko patronuje 

wielkim sprawom polskiej kultury narodowej. Uczy nas również – puszczając przy tym oko – 

że niezależnie od niekorzystnych okoliczności dla każdego jest jakaś nadzieja.

[A.S.-D.]

14/40 Portret 
Henryka Sienkiewicza

1900

dar Rosemary i Michała Giedroyciów

rys. Kazimierz Mordasewicz
nr inw.
MUW/17
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Nawet tak niepozorne obiekty jak pocztówki mogą nam pomóc w poszerzaniu świadomości 

historycznej oraz wiedzy o dawnym wyglądzie przestrzeni miejskiej. Przykład jednej z nich, 

przedstawiającej dawną Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (tzw. Stary BUW), uzmysławia 

nam fakt, że nie zawsze potrzebujemy planów architektonicznych, by odkryć zmiany, jakie się 

dokonały w tym zakresie. Tym, co się rzuca w oczy, jest zupełnie inna niż obecnie aranżacja 

dziedzińca przed budynkiem. Teraz pokryty betonowymi płytami chodnikowymi, w przeszłości 

był zajęty przez trawnik. Ale dlaczego właściwie „stary BUW”? Otóż zanim powstał gmach 

Biblioteki Uniwersyteckiej na ul. Dobrej, główny księgozbiór uczelniany był przechowywany 

właśnie tutaj. Budynek w stylu neorenesansowym został stworzony specjalnie do tego celu 

w końcu XIX wieku. Przed przeprowadzką to właśnie budynek uwieczniony na pocztówce 

pełnił istotną funkcję dla społeczności uniwersyteckiej – wykładowców i studentów. Biblioteka, 

jak na swoje czasy, w rozwiązaniach technicznych została pomyślana śmiało i nowocześnie. 

Magazyny na książki zaprojektowano z użyciem stalowej konstrukcji z nitami – w tej samej 

technologii co wieżę Eiffla, dzięki czemu ściany budynku nie zostały obciążone tysiącami 

książek. Pocztówka to jednak cenna pamiątka.

[ J.C.]

15/40 Pocztówka z widokiem na gmach 
 Biblioteki Uniwersyteckiej

dar dra Roberta Gawkowskiego

ok. 

1900

nr inw.
RP MUW/475

fotograf nieznany
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Płat wyblakłego materiału a na nim biały orzeł – ale jaki! – nie ten oficjalny, państwowy, 

lecz inny, jakby nieco archaiczny, ale przez to ciekawszy: to zabytkowa flaga Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Orzeł z godła uczelni haftowany jest nicią srebrną i złotą, pięknym, 

artystycznym, grubym splotem, który nadaje mu efekt trzech wymiarów, choć przecież to 

element dwuwymiarowej flagi. Ten haft jest najstarszym elementem zabytku, powstał w 1936 r., 

ale wizerunek orła nawiązywał do czasów jeszcze dawniejszych, do okresu Królestwa Polskiego 

i założenia Uniwersytetu oraz wzoru znanego z najstarszej pieczęci uczelni z 1817 r. Materiał, 

na który naszyte jest godło, uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej i wymieniono go 

w 1958 r. na nowy. Flagi używano przed II wojną światową podczas inauguracji roku akademic-

kiego. Wywieszano ją z tarasu Pałacu Kazimierzowskiego nad głównym wejściem, wtedy rozwi-

jała się na całą długość. Noszoną ją także w uroczystych pochodach, ale wówczas w poczcie 

zatrudnić trzeba było kilku studentów, gdyż płat materiału jest prawie dwukrotnie dłuższy niż 

w wypadku standardowych sztandarów. Obecnie zabytek otwiera wystawę stałą: orzeł patrzy 

na zwiedzających spod korony. Niektórzy uważają, że jego wzrok jest smutny, inni – że skupiony. 

[K.M.]

16/40 Flaga  
Uniwersytetu Warszawskiego

1936

nr inw.
MUW/603 autor nieznany
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Budowanie państwa i symbolicznego języka wyrażającego jego rzeczywistą czy postulo-

waną tożsamość jest procesem, na który składają się mniejsze i większe kroki. Na jeden 

z nich przyszedł czas po kilku latach wojen o utrzymanie uzyskanej niepodległości, istnienie, 

kształt granic. Oto on, uroczystość nadania nowych insygniów Uniwersytetowi Warszaw-

skiemu przez Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa. Nowe insygnia uczelni opracowano 

na bazie wzorów zaczerpniętych m.in. z (i z pomocą) Uniwersytetu Jagiellońskiego, istnie-

jącego od początków XV wieku. Nie odtwarzano strojów z czasów chociażby Królewskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego, założonego w 1816 r. Nie uwzględniono krytycznych głosów 

tak wpływowych akademików jak chociażby Jan Baudouin de Courtenay (skądinąd potomek 

królów Francji i cesarzy Konstantynopola), podkreślających anachroniczność używania 

paraśredniowiecznych insygniów w nowoczesnej szkole wyższej. Na fotografii przedstawi-

ciele władz uczelni prezentują się dostojnie w świeżo powstałych togach, które sprawiają (bo 

mają sprawiać) wrażenie  wielowiekowej tradycji, odwieczności, ciągłości – czegoś, o czym 

w wypadku, znakomitej skądinąd, uczelni, trudno mówić. Skutecznie. Prasa była zachwycona, 

jak „nauka polska” prezentowała się w „szatach królewskich”. I zapewne o to chodziło. Po stu 

latach i kilku przerwach w ich użytkowaniu mało kto zdaje sobie sprawę, że uniwersyteckie 

symbole są stosunkowo świeżej daty. Po drodze trzeba było je kilka raz stworzyć na nowo, 

a mimo to, a może właśnie dlatego, tchną historią, powagą, dostojeństwem, budzą szacunek, 

stały się elementem tradycji, trwają. Na mnie to działa.

[P.D.]

17/40 Fotografia przedstawiająca  wręczenie 
Uniwersytetowi  Warszawskiemu 
 insygniów przez marszałka 
 Józefa  Piłsudskiego

dar prof. Aleksandra Gieysztora

1921

nr inw.  
RP MUW/ 
476/2
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Wystudiowana poza, przenikliwe oczy, pokerowa twarz, biurko, a na biurku leży… 

o tym za chwilę. Oto prof. Jan Tur, specjalista w pewnej, dla wielu dość przerażającej 

 dyscyplinie. Jakiej dokładnie? Na zdjęciu można odnaleźć podpowiedź; przyjrzyjcie się obiektowi, 

który leży na stole badawczym. Profesor ma przed sobą zrośnięte czaszki zwierzęce. Kolejna 

wskazówka to grecka nazwa działu nauki, którą uprawiał. Teratologia – z języka greckiego: téras = 

potwór i lógos = nauka. Jan Tur zajmował się więc badaniem potworności: wad genetycznych 

i  rozwojowych oraz opisywaniem przyczyn ich powstawania w organizmach zwierzęcych. 

Zdjęcie daje nam okazję do zapoznania się z dorobkiem naukowym profesora. Jego publikacje 

ukazywały się po polsku i francusku, dotyczyły najczęściej anomalii embrionalnych, wahań 

warunków w rozwoju jaj, bliźniaczego rozwoju kurcząt i kaczek, stosunku ciała zarodka do masy 

żółtka i – chyba najbardziej przerażające – wpływu promieni radioaktywnych radu na zarodki 

kurcząt. Straszne, ale bardzo wciągające.

[ J.C.]

18/40 Odbitka fotograficzna ze szklanego 
 negatywu przedstawiająca  
prof. Jana Tura

ok. 

1920

przekaz z Instytutu Biologii UW

autor nieznany
nr inw.
MUW/607/5
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Wyobraźcie sobie wykonywanie pracy zdalnej… na takim komputerze. „Mózgi ze stali” 

Brunsviga były ręcznymi maszynami liczącymi, stworzonymi na bazie konstrukcji 

szwedzkiego inżyniera Willgodta Odhnera z lat 70. XIX wieku. Prawa do wynalazku zakupiła 

w 1892 r. niemiecka firma Grimme, Natalis & Co. z Brunszwiku (łac. Brunsviga – stąd nazwa 

maszyn, a następnie samej firmy). Choć na „mózgach” można było dokonywać jedynie operacji 

dodawania lub odejmowania, reklamowano je szumnym hasłem: „czas to pieniądz”. Muzealny 

arytmometr przywołuje w mojej głowie kadry z Metropolis Fritza Langa i Dzisiejszych czasów 

Charliego Chaplina. Kojarzy mi się z gigantycznym skokiem technologicznym końca XIX i 1. poł. 

XX wieku, który nie byłby możliwy bez gwałtownego rozwoju nauk ścisłych, w tym matematyki. 

Dyscyplina ta rozwijała się na Uniwersytecie Warszawskim w stopniu czyniącym tę uczelnię 

ośrodkiem naukowym o światowym znaczeniu. Środowisko pracujących tutaj i na stołecznej 

Politechnice położyło fundament pod rozkwit warszawskiej szkoły matematycznej. Przewodzili 

jej Zygmunt Janiszewski, Kazimierz Kuratowski, Jan Łukasiewicz, Stefan Mazurkiewicz i Wacław 

Sierpiński. Ciekawe, czy zaszczycili kiedykolwiek jakiś „mózg ze stali” swoją uwagą, czy nie 

zaprzątali sobie nim swoich genialnych głów. Ja swoją zaprzątam.

[P.D.]

19/40 Arytmometr Brunsviga  
(maszyna licząca, „mózg ze stali”) 
model 13 

wyk. firma Grimme Natalis & Co. AG (Brunszwik)
nr inw.
MUW/229

po 
1927
przed 
1939
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K! Lechicja, Sarmatia, Jagiellonia, Patria, Grunwaldja, Nationalitas – te nazwy brzmią dumnie. 

To tylko niektóre z działających w Warszawie korporacji akademickich, czyli studenc-

kich stowarzyszeń. Pierwsze europejskie korporacje powstały na niemieckich uniwersytetach 

pod koniec XVIII wieku, ale bardzo szybko rozprzestrzeniły się na inne ośrodki akademickie 

w całej Europie. Ich największy rozkwit w Polsce związany był z ruchami niepodległościo-

wymi oraz okresem II  Rzeczpospolitej. Co ciekawe, korporacje zrzeszały zarówno studentów 

w Polsce, jak i w polonijnych środowiskach za granicą. Do 1989 r. działalność korporacji była 

nielegalna, co  zmieniło się z początkiem III Rzeczpospolitej. Wtedy korporacje zaczęły się 

odradzać dzięki wspólnym, międzypokoleniowym wysiłkom ich przedwojennych członków 

oraz nowych, młodych adeptów. W naszych zbiorach znajduje się ponad 100 najróżniejszych 

pamiątek  korporacyjnych! 

[D.S.]

20/40 Pamiątki korporacyjne:  
kufel, dekiel (czapka), tarcza

nr inw.
MUW/511 
(kufel), 
MUW/385 
(dekiel),  
RP MUW/94 
(tarcza)

przed 
1939,
lata 
80.-90. 
XX w.
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Prawdziwa kolacja mistrzów! Oto legendy światowej i polskiej nauki pozują do wspólnego 

zdjęcia w eleganckim wnętrzu. Wśród profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 

tego wieczoru zajęli miejsce przy stole, mamy chociażby Wacława Sierpińskiego – twórcę 

warszawskiej szkoły matematycznej, słynnego egiptologa Kazimierza Michałowskiego czy 

filozofa i logika Jana Łukasiewicza, którego koncepcje stały się podwaliną stosowanej w informa-

tyce odwróconej notacji polskiej. A co z mistrzyniami? Przyjrzyjcie się zdjęciu dokładniej... Jest 

na nim tylko jedna kobieta! Pierwsza, która uzyskała stopień profesora zwyczajnego na Uniwer-

sytecie Warszawskim (w 1934 r.) – wybitna etnografka Cezaria Baudouin de Courtenay- 

Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (żona ówczesnego premiera). Prezentowane zdjęcie to tylko 

jeden z tysięcy puzzli składających się na uniwersyteckie lata 30. XX wieku – erę wielkich 

osiągnięć naukowych, pracy wybitnych uczonych, ale też ogromnych napięć politycznych 

i społecznych, dyskryminacji studentów pochodzenia żydowskiego, permanentnego niedofi-

nansowania nauki, niemal feudalnej struktury życia akademickiego.

[P.D.]

21/40 Fotografia przedstawiająca kolację 
 profesorów w Hotelu  Europejskim

19 XI 
1936

dar prof. Aleksandra Gieysztora
nr inw.
RP MUW/11

wyk. Pracownia Fotograficzna Józefa Różewicza 
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Po odzyskaniu niepodległości bycie studentem Uniwersytetu było osiągnięciem i powodem 

do dumy. Do manifestowania tego statusu idealnie sprawdził się pewien element stroju. 

Pomysł na nakrycia głowy jako znaki rozpoznawcze został zaczerpnięty zapewne z różnych 

rodzajów nakryć obowiązujących w przedwojennych gimnazjach. Zwyczaj ten wyraźnie nasilał 

się w momentach trudnych politycznie, gdy zjednoczenie narodowe przybierało na sile. Czapki 

studenckie pozwalały identyfikować przynależność studenta do swojej Alma Mater. Każda 

z uczelni miała swoje trzy indywidualne kolory, najczęściej symbolizujące wartości i tradycje, 

do których noszący chcieli się odwoływać i być z nimi kojarzeni. Jednak kolory czapek mogły się 

różnić także w zależności od danego wydziału. Czapki studenckie na Uniwersytecie Warszaw-

skim były popularne szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, niemniej tradycja ich 

noszenia dotrwała aż do lat 80. Obecnie zwyczaj ten praktycznie zanikł, z niewielkimi wyjąt-

kami, choć słyszy się o próbach jego wznowienia.

[ J.C.]

22/40 Czapka studencka przed  

1939

dar Stefana Kuczyńskiego
nr inw.
MUW/386
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Jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy o przeszłości są… śmietniska. Dla archeologów 

często stanowią kopalnię informacji. Pod opieką Muzeum znajduje się kilkanaście obiektów 

wydobytych z jednego z takich miejsc, ukrytego na terenie kampusu głównego w 1939 r. Przed-

mioty zostały wydobyte przy okazji prac poprzedzających budowę nowej szklarni uniwersytec-

kiej. Prawdopodobnie pochodzą ze szpitala wojskowego funkcjonującego na terenie kampusu 

w trakcie oblężenia miasta. Manierki, poidełka, kubki i hełmy, w swoim czasie wyrzucone 

jako nieistotne, niepotrzebne, nieważne, po kilkudziesięciu latach urastają do rangi świadków 

dramatu miasta i uniwersytetu, towarzyszy cierpienia szpitalnych pacjentów, żołnierzy 

i cywilów, zyskują znaczenie symbolu, wręcz egzemplifikacji ran zadanych substancji uczelni 

i jej społeczności. Szczególnie przemawia do wyobraźni mocno uszkodzony hełm z dziurą po 

kuli. Był to jeden z tysięcy otworów wyrwanych w ubraniach, uzbrojeniu, murach, ale zindywi-

dualizowany przez to, że w tym zestawieniu jest jedynym tego rodzaju śladem, nabiera mocy 

i ciężaru. Przyglądam się otworowi i z poczuciem lekkiej grozy pytam, czy strzał był śmiertelny? 

Nie dostaję odpowiedzi.

[P.D.]

23/40 Hełm wz. 31 1939

odkryty w trakcie badań archeologicznych 
na terenie szklarni na  Kampusie Głównym UW

nr inw.
KD MUW/12
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Zanim się zacznie coś budować, trzeba to narysować. Linie, kolorowe kreski, cyfry 

i  objaśnienia zapowiadają ważny moment w historii pałacu Tyszkiewiczów- Potockich, 

czyli jego powojenną odbudowę. Gmach nie został tak poważnie zniszczony podczas II wojny 

światowej jak reszta zabudowy śródmieścia Warszawy. Ocalały jego mury i niektóre wnętrza, 

w tym także niektóre sale reprezentacyjne. Największe zniszczenia spowodował pożar, który 

na szczęście oszczędził część płaskorzeźbionych grotesek w salach Balowej i Jadalnej. Dzięki 

temu podjęta przez Jana Dąbrowskiego odbudowa zabytku uwzględniała zachowanie albo 

wierne zrekonstruowanie wielu oryginalnych elementów architektonicznych pałacu. Dokumen-

tacja projektowa pozwala zapoznać się z budynkiem od strony, która ukazuje jego niecodzienną 

perspektywę. Grubości ścian, konstrukcje stropów oraz układ pomieszczeń, choć niekoniecznie 

zgadzają się z dawnym stanem zabytku, podyktowane są powojenną funkcją pałacu przezna-

czonego na gmach publiczny – uniwersytecki. Co ciekawe, nowoczesna technologia budow-

lana nie wpływa na zewnętrzny zabytkowy wygląd budynku. Po ukończeniu prac architekt 

otrzymał „w nagrodę” niewielkie mieszkanko w oficynie od strony kościoła ss. Wizytek.

[K.M.]

24/40 Dokumentacja projektowa odbudowy 
pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

1950-1951

nr inw.
MUW/574 wyk. Jan Dąbrowski
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Jednym z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów godności rektorskiej jest toga. Długi 

wierzchni strój przypominający płaszcz, wykonany z czerwonego aksamitu, z kołnierzem 

oraz rękawami obszytymi szerokim pasem gronostajów. Toga w obecnym kształcie, wzoro-

wanym na togach obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim, została wprowadzona 

po I wojnie światowej. Jej formuła początkowo wywoływała kontrowersje. Niektórzy uważali, 

że jest archaicznym przeżytkiem, nieprzystającym do potrzeb i standardów współczesności. 

Po II wojnie światowej, wskutek zmian politycznych, doszło do zmiany ustroju akademickiego, a 

w efekcie, na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, zaprzestania używania togi, podobnie jak innych 

insygniów uniwersyteckich. Nie pasowała do panujących przekonań i obowiązującej ideologii. 

Przywrócono ją do użytku w 1956 r., na fali politycznej odwilży. Toga z naszych zbiorów jest 

jedną z wielu używanych przez rektorów Uniwersytetu Warszawskiego na przestrzeni ostat-

nich 100 lat. Odgrywa ważna rolę w symbolice Uczelni. Trudno sobie wyobrazić bez niej inaugu-

rację roku akademickiego czy wręczenie doktoratu honoris causa.

[P.D.]

25/40 Toga rektorska 2. poł.  
XX w.

przekaz Biura Rektoratu UW
nr inw.
RP MUW/477
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Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci kim jesteś! Zastanawialiście się kiedyś, w jakie 

lektury zagłębiali się wybitni absolwenci naszej uczelni? Weźmy na przykład profesor 

Alinę  Kowalczykową, córkę Stanisława Lorentza i badaczkę polskiej literatury. Czy studiując 

na  Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, sięgała tylko po  publikacje związane z naukami 

ścisłymi, czy – mając już w głowie zmianę kierunku – zaczytywała się w utworach polskich 

romantyków? A może zainspirowana opowieściami ojca chętnie wypożyczała książki dotyczące 

historii sztuki? Co powiedziałyby nam karty biblioteczne innych znanych słuchaczy naszej 

uczelni – Olgi Tokarczuk, Czesława Miłosza, Ireny Sendlerowej, Hanki Bielickiej czy Jana 

Brzechwy – których zawodowa działalność nie zawsze wiązała się z kierunkiem wybranym 

przez nich na Uniwersytecie Warszawskim? Z pozoru niewinne karty biblioteczne mogą 

zdradzić wiele tajemnic związanych z ich właścicielami. 

[M.D.]

26/40 Karta biblioteczna Aliny  Lorentz 
z  czasów nauki na Uniwersytecie 
 Warszawskim

1952

dar prof. Aliny Kowalczykowej (z d. Lorentz)
nr inw.  
RP MUW/481
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P iąta godzina popołudniowej herbaty na wykopaliskach stanowi nieomal we wszystkich 

misjach swoisty rytuał, a najlepiej opisała ten moment Agata Christie w swojej książce 

Murder in Mesopotamia: Zabawne, że w czterdzieści kilka lat później moja misja w Nimrud 

zamieszkiwała właśnie w tym pokoju, w którym Agata Christie, podówczas żona angielskiego 

archeologa i mojego późniejszego przyjaciela sir Maxa Mallowana, pisała ten świetny, jeden 

z najlepszych jej romansów kryminalnych – opisywał w swoich wspomnieniach profesor 

Kazimierz Michałowski. Co ciekawe, five o’clock to nie jedyny wykopaliskowy rytuał polskiego 

archeologa. Podobno można go było również przyłapać na niezbyt zdrowym nawyku – paleniu 

fajki. Prezentowany tu obiekt pochodzi ze zbioru pamiątek po Michałowskim, które przecho-

wujemy. Możemy się tylko domyślać, że wraz ze swoim właścicielem przejechał Egipt wzdłuż 

i wszerz. Ale sarkofag egipski dla tego, kto znajdzie zdjęcie Michałowskiego z fajką!

[M.D.]

27/40 Fajka Kazimierza Michałowskiego, 
profesora Uniwersytetu 
 Warszawskiego

2. poł. 
XX w.

nr inw.
MUW/299
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Jeśli znudziła się już wam panorama widoczna z Waszych okien i stęskniliście się za space-

rami po polskich górach, polecamy widok Krynicy-Zdroju. Ten pełen barw i niuansów 

obrazek wyszedł spod ręki jednego z najbardziej znanych przedstawicieli prymitywizmu – 

Nikifora Krynickiego (właściwie Epifaniusza Drowniaka). Przez lata nierozumiany i uważany 

za niepełnosprawnego intelektualnie artysta musiał długo czekać na należne mu uznanie. 

Dziś trudno uwierzyć, że największe dzieła zdobiące ściany muzeów czy prywatnych kolek-

cjonerów powstały na skrawkach papieru, tekturkach i okładkach zeszytów – nietuzinkowy 

malarz żyjący w skrajnym ubóstwie wykorzystywał materiały, które akurat miał pod ręką. Spod 

jego ręki wyszło kilkadziesiąt tysięcy prac przedstawiających głównie nasycone kolorami 

pejzaże jego rodzinnego miasta. Po latach, z pozoru banalne i niewyszukane, dzieła zachwyciły 

koneserów sztuki i słynnych artystów – wywarły wpływ na twórczość m.in. Edwarda Dwurnika, 

który, podobnie jak Nikifor, konturował czarną kreską barwne płaszczyzny. Na talencie tego 

genialnego samouka poznał się także jeden z wybitnych profesorów Uniwersytetu Warszaw-

skiego – Jan Baszkiewicz – z którego kolekcji pochodzi znajdująca się obecnie w Muzeum UW 

wyjątkowa akwarela.

[M.D.]

28/40 Akwarela 
„Krynica-Zdrój miasto” 

mal. Nikifor Krynicki (właśc. Epifaniusz Drowniak)

ze spuścizny prof. Jana Baszkiewicza

po 
1920
przed 
1968

nr inw.
MUW/251
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W zbiorach Muzeum UW nie mogłoby zabraknąć tego, co najmocniej kojarzy się z tradycją 

uniwersytecką – insygniów władzy rektorskiej. Prezentowane tu łańcuch, berło 

i pierścień to jeden z dwóch kompletów powojennych. Pierwszy, pochodzący z końca lat 40., 

stanowił ścisłą rekonstrukcję zniszczonych podczas wojny atrybutów władzy rektorskiej. Formy 

kolejnego – bardziej nowoczesne i okazałe – starały się nadać inne brzmienie pojęciu uczelnia-

nego splendoru. Nowe insygnia były darem Izby Rzemieślniczej w Warszawie. Przedstawiciele 

organizacji złożyli je na ręce rektora Stanisława Turskiego w maju 1967 r. podczas uroczy-

stości w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. Za projekt odpowiadał Adam Jabłoński, pierwszy 

kierownik artystyczny słynnej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego ORNO, a wykonanie 

przypadło 12 rzemieślnikom, którzy w ten sposób zdawali egzamin czeladniczy i mistrzowski. 

O tym, że wielogodzinne noszenie uniwersyteckich symboli to sprawa... wielkiej wagi, mogliby 

opowiedzieć nam zwłaszcza rektorzy Turski, Rybicki, Dobrowolski i  Samsonowicz, którzy 

na portretach w holu Pałacu Kazimierzowskiego noszą insygnia z omawianego kompletu. Półto-

rakilogramowy, ozdobiony jaspisami łańcuch nie ułatwiał zachowania dostojnej pozy podczas 

długich wydarzeń w murach uczelni.

[A.S.-D.]

29/40 Insygnia rektorskie  1967

dar Izby Rzemieślniczej w Warszawie 
dla Uniwersytetu Warszawskiego

proj. Adam Jabłoński

nr inw.
MUW/417 
(łańcuch) 
MUW/418 
(berło) 
MUW/419 
(pierścień)
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W    pierwszych dniach listopada 1830 r. Fryderyk Chopin – jeden z najznamienitszych 

absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego – na zawsze opuścił Polskę, zmierzając 

najpierw do Wiednia, potem do Paryża. Minęło 180 lat i Chopina widziano w... Caracas, Tomsku, 

Nowym Delhi, a nawet w Tokio. To wszystko za sprawą popiersia kompozytora dłuta Adama 

Romana (autora słynnej Sztafety sprzed dawnego Stadionu Dziesięciolecia). Z okazji Roku 

Chopinowskiego 2010 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamówiło kilkadzie-

siąt odlewów rzeźby i w ten sposób Chopin zadomowił się w placówkach dyplomatycznych, 

centrach kultury, szkołach muzycznych czy filharmoniach na całym świecie. W Muzeum UW 

posiadamy dużo starszą, gipsową wersję wizerunku, którą można podziwiać w holu na piętrze 

Pałacu  Kazimierzowskiego.

[A.S.-D.]

30/40 Popiersie Fryderyka Chopina  lata 
50.-70. 
XX w.

wyk. Adam Roman 
wg rzeźby Jeana-Pierre’a Dantana z 1841 r.

nr inw.
MUW/604
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Jest taki temat, który bardzo często wypływa samoistnie, gdy oprowadzamy po kampusie 

nieco starsze pokolenie naszych gości: Marzec ’68. Dla  społeczności akademickiej 8 marca – 

rocznica demonstracji studenckich na  Uniwersytecie Warszawskim i ich brutalnej pacyfikacji 

przez ZOMO i ORMO – stanowi ważną rocznicę, której wymowa nie ogranicza się tylko do 

przypominania o odwadze studentów i pracowników naukowych, dla których prawa obywa-

telskie i niezależność uczelni były najwyższą wartością. Marzec ’68 to także inspirowana przez 

władze antysemicka kampania, która wpłynęła na naukowe życiorysy wielu uniwersyteckich 

wykładowców, takich jak: Bronisław Baczko czy Zygmunt Bauman. W Muzeum UW posiadamy 

wiele pamiątek związanych z tamtymi wydarzeniami. Większość z nich to dary osób uczestni-

czących w ówczesnych protestach – tak jak ta niewielka laleczka studentka, przekazana nam 

przez Juliana Dąbrowskiego, w latach 1965-71 studenta filologii romańskiej. Jak wspominał 

darczyńca, laleczka sprzedawana była w Warszawie i traktowana jako symbol solidarności 

międzyuczelnianej.

[A.S.-D.]

31/40 Laleczka  
przedstawiająca studentkę

1968

dar Juliana Dąbrowskiego

autor nieznany
nr inw.
RP MUW/483
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Czy zdarza się Wam poprawiać pracę dyplomową, artykuł lub sprawozdanie w nieskończo-

ność? Mistrzem ciągłych poprawek był bez wątpienia włoski poeta Ludovico Ariosto, który 

swoje największe dzieło – Orland Szalony – doskonalił aż… 18 lat! Być może poprawianie utworu 

trwałoby dalej, gdyby nie śmierć poety. W przeciwieństwie do tytułowego bohatera (całe szczę-

ście) Ariosto nie oszalał, a wysiłki włożone w napisanie najdłuższego w Europie eposu zostały 

docenione. Nazwiskiem poety nazwano plac w jego rodzinnej Ferrarze, na którym umiesz-

czono kolumnę z posągiem Ariosty. Ale co to ma wspólnego z Muzeum UW? A otóż ma i nie 

chodzi tu o wielokrotne poprawianie tekstów do niniejszego katalogu. W naszych licznych 

zbiorach falerystycznych znajduje się przepięknie wykonany medal gminy Ferrara z wizerun-

kiem wspomnianej kolumny. Artysta wykazał się nie lada kunsztem, oddając w szczegółach 

perły architektoniczne włoskiego miasta. Szczegółowo rzeźbiona figura włoskiego poety 

umieszczona na bogato dekorowanej kolumnie góruje nad innymi słynnymi obiektami Ferrary – 

katedrą św. Jerzego, zamkiem d’Este i ratuszem.

[M.D.]

32/40 Medal 
Gminy Ferrara

1970

wyk. Raimondo Galdini
nr inw.
MUW/605
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Kim był Kicmen? To ktoś, kto studiował na Uniwersytecie Warszawskim tylko po to, aby 

mieszkać w jednym z akademików zlokalizowanych przy ul. Kickiego. Taką definicję 

ukuł Krzysztof Sielicki, teatrolog i radiowiec, jeden z lokatorów osiedla Kic. Nazywano tak 

dwa sąsiadujące ze sobą budynki – akademik męski, czyli Dom Chłopa oraz akademik żeński, 

zwany UBAB-em. Niskie standardy zamieszkiwania okazały się odwrotnie proporcjonalne 

do  intelektualnego, kulturalnego i… imprezowego fermentu, z jakiego słynął Kic. To tu debato-

wali miłośnicy literatury science fiction, wzdychano do wierszy lokalnych poetów i bawiono się 

na koncertach (w Klubie Ubab swój pierwszy występ dał np. legendarny Izrael). Księgi pamiąt-

kowe klubu kipią od wpisów znanych gości: ze studencką publiką spotykali się tu (w różnych 

rolach) Marek Jackowski, Halina Frąckowiak, Jacek Kaczmarski, Krzysztof Kolberger, Jerzy 

Kulej, Zygmunt Hübner, Andrzej Wajda czy twórcy Piwnicy Pod Baranami. Podobno kto nie 

mieszkał na Kicu, niewiele wie o życiu studenckim! 

[A.S.-D.]

33/40 Księgi pamiątkowe 
i kroniki Klubu Ubab 
oraz osiedla Kic

lata 

70.-80. 
XX w.

nr inw.
RP MUW/484 

- RP MUW/491
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Siedzibą Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie – podobnie jak rektoratu Uniwersytetu 

Warszawskiego – jest pałac. O tym, że pałace mogą mieć różne kształty, nie trzeba przeko-

nywać mieszkańców Warszawy. Ten moskiewski mieści się w wieżowcu, który posłużył jako 

wzór dla Pałacu Kultury i Nauki. Muzeum UW przechowuje artystycznie wykonany wazon 

z podobizną uniwersytetu moskiewskiego. Ozdobne naczynie zostało przekazane jako dar dla 

rektora w latach 80. XX wieku. Okazją do przekazania tego interesującego wizualnie zabytku 

była 225. rocznica założenia Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie. Rosjanie odwoły-

wali się tu do tradycji przesyłania darów upamiętniających fundacje uczelni. Już dwa wieki 

wcześniej Uniwersytet Warszawski także przesłał – choć do Petersburga – medal z okazji 

założenia UW wybity w 1818 r. Zdobienia malarskie na ceramice, prócz wizerunku budowli, 

przedstawiają motywy roślinne malowane białą, niebieską i złotą farbą. Wykonała je artystka 

Nina  Aleksandrowna Niekrasowa, wykładowczyni Państwowego Instytutu Sztuki i Przemysłu 

w Gżelu. Miejscowe warsztaty słyną z produkcji porcelany zdobionej właśnie w ten sposób.

[K.M.]

34/40 Wazon przedstawiający 
Uniwersytet Łomonosowa 
w Moskwie

1980

mal. Nina Niekrasowa
nr inw.
MUW/560
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Dawno, dawno temu, kiedy niewielkie Muzeum UW miało zaledwie 5 lat, jego zbiory zostały 

wzbogacone o wyjątkową kolekcję afrykańskich artefaktów przywiezionych ze studenc-

kiej wyprawy naukowej do Sudanu (lata 1984-85). Pośród atrakcyjnych obiektów etnograficz-

nych znajdują się głównie przedmioty codziennego użytku ludności rolniczej i koczowniczej 

z regionu Sahelu, takie jak bransolety czy dzidy. Tak jak homo sapiens wyszedł z Afryki i tam 

jest jego kolebka, tak afrykańskie obiekty składają się na fundament naszej historii muzealnej. 

Zauważmy też, że ponad 40 tysięcy lat temu homo sapiens zaczął zupełnie dominować 

w Europie, a w zeszłym roku Muzeum UW obchodziło 40. urodziny – przypadek? Nie sądzę…

[D.S.]

35/40 Afrykańskie bransolety 
na nogi

1985

dar Studenckiej Wyprawy Naukowej „Afryka 84–85”

nr inw.
MUW/9 
MUW/10
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Tym, co sprawia mi największą przyjemność w pracy muzealnika, jest moment, gdy 

przypomina ona pracę detektywa podążającego tropem ukrytych historii i  łączącego 

fakty, by ozwikłać zleconą mu zagadkę. Tyle tylko, że w wypadku muzeum „miejscem zbrodni” 

najczęściej jest magazyn, a zamiast przesłuchiwania podejrzanych mamy żmudne wertowanie 

dawnych dokumentów i wykazów. Nie potrzeba przedwiecznych artefaktów w starożytnym 

grobowcu, by poczuć dreszczyk emocji w starciu z tajemnicą. Czasem wystarczy po prostu 

otwarcie przygotowanej do zinwentaryzowania metalowej puszki na dokumenty i rozwinięcie 

znajdującego się tam zamszowego papieru. W listopadzie 1985 r. Senat UW pozytywnie zaopi-

niował przyznanie doktoratu honoris causa Willy’emu Brandtowi – kanclerzowi RFN w latach 

1969-74 i laureatowi pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r. Szybko przygotowano więc ozdobny 

dyplom, chcąc zdążyć na planowaną wizytę Brandta w Warszawie pod koniec 1985 r. Dlaczego 

jednak na obiekcie z naszych zbiorów brakuje jakichkolwiek podpisów? W grudniu sprawa 

nadania tytułu tajemniczo spadła z porządku obrad Senatu UW i już do niej nie wrócono. 

Brandt nigdy nie otrzymał tytułu honorowego UW i możemy podejrzewać, że winna temu była 

ówczesna polityka.

[A.S.-D.]

36/40 Dyplom doktoratu honoris causa 
Willy’ego Brandta

1985

nr inw. 
RP MUW/ 
536/a-f

wyk. Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego ORNO 
(ozdobna puszka)
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Nigdy nie urządzaliśmy w Muzeum UW plebiscytu na ulubiony obraz z naszej kolekcji, ale 

coś mi podpowiada, że to właśnie ten zająłby wysokie miejsce. Pod koniec lat 80. Uniwer-

sytet zaczął zamawiać u czołowych polskich malarzy brakujące portrety rektorskie, które 

miały uzupełnić istniejącą już galerię w Pałacu Kazimierzowskim. Powstały świetne dzieła, ale... 

nijak mające się do sztywnych reguł dotychczasowego przedstawiania najważniejszej postaci 

na uczelni. Cóż to bowiem za rewolucje w uniwersyteckim ceremoniale? Miękki fotel zamiast 

oficjalnej pozy?! Zielony garnitur zamiast gronostajowej togi?! Co prawda sceneria, w której 

Łukasz Korolkiewicz uwiecznił prof. Henryka Samsonowicza – wybitnego mediewistę, rektora 

UW w latach 1980-82 – może przywodzić na myśl tradycyjne, pełne atrybutów tła portretowe 

dla wielkich tego świata, jednak kameralna, domowa atmosfera obrazu daleka jest od repre-

zentacyjnego splendoru. Dlatego dziś w reprezentacyjnym holu Pałacu Kazimierzowskiego 

możemy podziwiać rektorów Samsonowicza, Białkowskiego, Szaniawskiego (rektora elekta) 

i Wróblewskiego w bardziej konwencjonalnych ujęciach, a portrety wykonane przez Łukasza 

Korolkiewicza, Jarosława Modzelewskiego, Jana Zakrzewskiego i Marka Sobczyka stały się 

częścią zbiorów uniwersyteckiego Muzeum.

[A.S.-D.]

37/40 Portret Henryka Samsonowicza, 
rektora Uniwersytetu Warszawskiego

1994

mal. Łukasz Korolkiewicz
nr inw.
MUW/197
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Rektor, jako zwierzchnik naszej Alma Mater, często gości delegacje naukowe z całego świata 

i nierzadko otrzymuje od nich najróżniejsze podarunki. Niektóre prezenty wyglądają wyjąt-

kowo intrygująco, tak jak ten Dong Son lub raczej Đông Sơn. Podobne do tego artefakty wiązane 

są z kulturą o tej samej nazwie, Dong Son, datowaną na epokę brązu w rejonie starożytnego 

Wietnamu. W materiale archeologicznym tego typu bębny można znaleźć od delty Czerwonej 

Rzeki przez Chiny, Indonezję po Nową Gwineę, a co poniektóre potrafią ważyć nawet 100 kg. 

Co  ciekawe, bębny były nie tylko instrumentami muzycznymi, ale także obiektami kultu, 

na których odzwierciedlano sceny z życia, tańce, wojny, ukazywano zwierzęta i ptaki, a także... 

łodzie. Po dziś dzień ich niezwykle szczegółowe przedstawienia ikonograficzne są wyrazem 

talentu artystycznego oraz bogatej kultury duchowej. 

[D.S.]

38/40 Bęben wietnamski

dar absolwentów UW z Wietnamu na 200-lecie 
Uniwersytetu Warszawskiego

przed  

2016

nr inw.  
RP MUW/482
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Mimozami jesień się zaczyna,

Złotawa krucha i miła...

...pisał Julian Tuwim, a śpiewał Czesław Niemen. Polska jesień wcale nie musi się kojarzyć 

z pluchą i szarówką, a wręcz przeciwnie – ze złotym, głębokobursztynowym pejzażem. Złociste 

liście skąpane w ostatnich promieniach wrześniowego słońca odchodzą w zapomnienie 

na  podobieństwo uwięzionych w kroplach bursztynowej żywicy najrozmaitszych prehi-

storycznych stworów. Niczym na obrazie podarowanym Uniwersytetowi Warszawskiemu 

z okazji obchodów 200-lecia przez Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina. 

Oczywiście zamiłowanie do jesieni i bursztynu to nie jedyne, co łączy oba uniwersytety. 

Może mało kto wie, ale w Charkowie medycynę studiował Józef Piłsudski, którego nazwisko 

będzie nosić warszawska uczelnia od 1936 r. Tutaj też uczył się Jerzy Neyman herbu Spława, 

przyszły matematyk i statystyk, później doktor honoris causa UW. Ponadto w Charkowie 

od 1807 r. funkcjonował również gabinet zoologiczny, który został przekształcony w muzeum.

[D.S.]

39/40 Obraz z bursztynu przedstawiający  
pomnik Wasyla Karazina w Charkowie

dar Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego na 200-lecie 
Uniwersytetu Warszawskiego

autor nieznany

ok. 

2016

nr inw.
RP MUW/27
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Sześcioro noblistów studiowało na Uniwersytecie Warszawskim. Jako ostatnia do tego grona 

dołączyła Olga Tokarczuk – laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 r. 

Pięć dni po wręczeniu tego prestiżowego wyróżnienia, 15 października 2019 r., ówczesny 

rektor naszego Uniwersytetu, prof. Marcin Pałys, sporządził list gratulacyjny z  życze-

niami. Prezentowana pocztówka stanowi odpowiedź pisarki przesłaną Jego  Magnificencji. 

Zawiera podziękowania i wyraża dumę z  powodu ukończenia studiów na Uniwersy-

tecie Warszawskim. Kartę zaprojektowała Pola Augustynowicz. Przedstawia ona portret 

Olgi Tokarczuk w graficznym uproszczeniu. Noblistka przedstawiona jest w charakterystycznej 

dla siebie fryzurze – wysoki kok z dredami i ozdobnymi koralikami. Popiersie otoczone jest 

przez abstrakcyjne wzory i liść paproci. Na dole po prawej widnieje podpis autorki grafiki.  

Tym, co mnie ujmuje, jest to, że w odpowiedzi na oficjalny list rektora laureatka wysłała kartkę 

pocztową – rzecz o charakterze osobistym, intymnym – w sposób, który dawniej zarezerwo-

wany był dla najbliższych.

[ J.C.]

40/40 Pocztówka  
od Olgi Tokarczuk

przekaz Sekretariatu Rektora UW

proj. Pola Augustynowicz

13 XI 
2019

nr inw.
MUW/593
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Adiunkt muzealny, absolwentka filologii włoskiej (2016) i archeologii (2018) 

UW. W ramach programów Erasmus i Erasmus+ odbyła studia częściowe 

na uniwersytetach w Lecce (Università del Salento, 2013-14) i Trydencie 

(Università degli Studi di Trento, 2014-15) oraz praktyki w szkole językowej 

w Milazzo (2015). Brała udział w wykopaliskach w Tanais (południowa Rosja, 

2016-17), Czerwonym Dworze (Polska, 2017) i Pafos (Cypr, 2019). Stypen-

dystka Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie (2012). Aktualnie prowadzi 

studia nad królewsko-uniwersytecką kolekcją odlewów gipsowych.

mgr Monika Dunajko

Biogramy autorów

Adiunkt muzealny, historyczka sztuki, absolwentka IHS UW. Popularyza-

torka i badaczka architektury XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem 

architektury Warszawy. Autorka książki Jakby luksusowo – przewod-

nika po  architekturze Warszawy lat 90., a także artykułów naukowych 

i popularnonaukowych. Prezeska stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim, 

zajmującego się chaosem wizualnym w polskich miastach. W 2017 r. wyróż-

niona stypendium artystycznym m.st. Warszawy. W 2019 r. nominowana 

w plebiscycie Osobowości 25-lecia miesięcznika „Architektura-murator” 

(kategoria: publicystyka i krytyka architektoniczna).

mgr Aleksandra Stępień-Dąbrowska
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dr Przemysław Deles

Kustosz muzealny, historyk, absolwent IH UW. Członek redakcji 

rocznika „Muzealnictwo”.  Autor wystaw  o profilu historycznym (m.in. „Wokół 

maltańskiego krzyża” na Zamku Królewskim w Warszawie). Zajmuje się historią 

podróży i propagandy władzy. Redaktor naukowy publikacji Joannici i  ich 

związki z  ziemiami polskimi (wyróżnienie nagrody Klio w kategorii edytor-

skiej) i  Władza i architektura. Siedziby monarchów i  władz państwowych 

Europy – formy i  funkcje (XV-XXI w.). Członek m.in. Międzynarodowej Rady 

Muzeów – ICOM, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego. Oficer Orderu „Pro Merito Melitensi”, odznaczenia państwo-

wego przyznanego przez Suwerenny Zakon Maltański (2013). Współtwórca 

i moderator warsztatów szkoleniowych „Wystawa jako przestrzeń widza” 

(Narodowy Instytut Muzealnictwa i   Ochrony Zbiorów, 2018). Współtworzy 

projekt Otwarte Czwartki UW. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów – 

ICOM i Stowarzyszenia Historyków Sztuki (jest w Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Warszawskiego SHS).

Kustosz muzealny, historyk, absolwent IH UW, Podyplomowego 

Studium Muzealniczego przy IHS UW oraz Studium Doktoranckiego 

IS PAN. Autor wystaw o profilu historycznym (m.in. wystawy stałej 

Muzeum UW „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu”) oraz  towarzyszących 

im  publikacji. Prowadzi  badania dotyczące uniwersyteckiej kolekcji 

 sfragistycznej. Zajmuje się historią urbanistyki i architektury Warszawy. 

Autor książki  Sny o  Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952 

oraz artykułów  naukowych i popularnonaukowych. W  2019  r. otrzymał 

nagrodę Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną najlep-

szym  wykładowcom.

dr Krzysztof Mordyński
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mgr Dominika Sieczkowska

Absolwentka archeologii UW. Brała udział w wykopaliskach  archeologicznych 

w Polsce, we Włoszech oraz w Peru. Od 2015 r. związana naukowo i zawodowo 

z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco.  Laureatka konkursu Prelu-

dium Narodowego Centrum Nauki (2016). Prowadzi badania nad inkaskimi 

fontannami w rejonie Narodowego Parku  Archeologicznego Machu Picchu 

w  Peru. Obecnie zastępca dyrektora ds. organizacji i rozwoju Centrum 

Badań  Andyjskich UW, przygodę zawodową z  Uniwersytetem zaczęła jako 

asystent muzealny w Muzeum UW. 

mgr Joanna Chłopicka 

Historyczka sztuki, absolwentka IHS UKSW. Praktyki odbyła w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ponad rok pracowała w galerii sztuki 

współczesnej oraz brała udział w organizacji pierwszej edycji Targów 

Sztuki Dostępnej w 2019 r. Była asystentem muzealnym w Muzeum UW. 

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się sztuka i architektura 

XVIII wieku, sztuka współczesna, rzemiosło artystyczne, w szczególności 

meble, złotnictwo i platery.





Publikacja towarzysząca wystawie

„Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum UW”
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście
19 lipca 2021 – 20 września 2021

Publikacja pod redakcją

Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej
Krzysztofa Mordyńskiego

Autorzy not

Monika Dunajko
Aleksandra Stępień-Dąbrowska
Przemysław Deles
Krzysztof Mordyński
Dominika Sieczkowska
Joanna Chłopicka

Tłumaczenie

Anne-Marie Fabianowska

Opracowanie graficzne

Mateusz Ryszkowski

Korekta

Janusz Rudziński

Autor zdjęć

Miron Bogacki

ISBN 

978-83-64551-25-3

Wydawca



40 obiektów 
na 40-lecie Muzeum UW

H
isto

rie M
U

W
io

n
e     |     40 obiektów

 na 40-lecie M
uzeum

 U
W

Historie  
MUWione




