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Tworzenie ekspozycji muzeum 
uczelnianego w zabyTkowym pałacu 
Tyszkiewiczów-poTockich.  
koncepcje, dylemaTy, rozwiązania

Dwudziestego piątego stycznia 2016 roku Muzeum Uniwersytetu Warszaw-
skiego otworzyło nową wystawę stałą pt. „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. 
Wystawa z  okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego po-
święcona narodzinom uczelni”. Ekspozycja znajduje się we wnętrzach zabyt-
kowego Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedziby Muzeum UW. Gmach zo-
stał uprzednio poddany remontowi1, co zdecydowanie podniosło jego walory 
estetyczne i poprawiło możliwości ekspozycyjne. Otrzymanie odnowionego 
lokum było jednakże tylko jednym z  warunków zorganizowania wystawy 
stałej. Jako autor scenariusza ekspozycji, chciałbym podzielić się refleksjami 
dotyczącymi różnych zagadnień planowania wystawy muzeum uczelniane-
go. Specyficzny charakter instytucji muzealnej, która równocześnie jest jed-
nostką uniwersytecką, umożliwiał różnorodne ukierunkowanie ekspozycji, 
która mogła mieć charakter historyczno-narracyjny, biograficzny, koncen-
trować się na wybranych zabytkach ze zbiorów własnych lub też problemach 
naukowych związanych z uczelnią. Planowanie wystawy wykraczało także 
poza samą jej treść i dotyczyło różnych możliwości wykorzystania przestrze-
ni muzealnej oraz sposobu prezentacji materiału.

1 W roku 2015 ukończono remont elewacji, dachu budynku oraz reprezentacyjnych wnętrz.
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Opracowanie scenariusza wymagało podjęcia kluczowych decyzji, któ-
re definiowałyby zarówno charakter samej ekspozycji, jak i  relacji między 
nią a siedzibą instytucji. Scenariusz wystawy mógł więc ujmować wyłącznie 
wnętrze głównej sali ekspozycyjnej albo dążyć do zagospodarowania innych 
pomieszczeń pałacu, o funkcjach nie tylko stricte ekspozycyjnych, czyli także 
tych o charakterze komunikacyjnym, reprezentacyjnym i społecznym. Sce-
nariusz musiał odnieść się do zagadnienia genii loci Pałacu Tyszkiewiczów, 
jego własnej historii i architektury, stanowiących niezaprzeczalną wartość, 
ale niełączących się bezpośrednio z  tematem wystawy. Innym dyskutowa-
nym problemem był zakres chronologiczny ekspozycji, a także kwestia cha-
rakteru prezentowanych zbiorów, roli multimediów oraz instalacji. Do istot-
nych zagadnień należała również decyzja o  wyborze sposobu narracji: czy 
powinna być ona linearna, czy tematyczna. Przyjęte rozstrzygnięcia nie były 
jedynymi możliwymi do zastosowania, ale mamy nadzieję, że przekonują od-
biorców i składają się na konsekwentną całość. 

Wystawa a genius loci siedziby Muzeum 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego nie posiada obecnie dużej po-
wierzchni ekspozycyjnej. Należy do niego reprezentacyjna Sala Stołowa, 
czyli największe pomieszczenie pałacu. Umieszczenie całej ekspozycji stałej 
w jednej sali, choćby najbardziej okazałej w całym gmachu, tworzyłoby z niej 
rodzaj izby pamięci o Uniwersytecie, być może właściwej dla niejednej szko-

1 Fragment ekspozycji stałej Muzeum UW, zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,  
fot. Krzysztof Mordyński / Part of the core exhibition at the University of Warsaw, the University of 
Warsaw collection, photo. Krzysztof Mordyński
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ły, ale nie dla uczelni o tak bogatej historii i wielkim znaczeniu. Dlatego też od 
początku powstawania scenariusza przyjęto założenie, że wystawa powinna 
w maksymalnym możliwym zakresie łączyć się z innymi pomieszczeniami 
pałacu, tworzącymi rodzaj drogi prowadzącej do Sali Stołowej. W ten sposób 
zamiast izolowanej sali wystawowej możliwe było skomponowanie sprzę-
żonej całości: wystawy jako kulminacji i  konsekwencji mijanych wcześniej 
przez zwiedzającego wnętrz. Przyjęcie takiego założenia wymagało jednak 
opracowania koncepcji powiązania wnętrz Pałacu Tyszkiewiczów z  ekspo-
zycją i rozwiązania powstających sprzeczności.

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich zbudowano na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XVIII wieku, a decydujący wkład w zaprojek-
towanie jego wnętrz wniósł Jan Chrystian Kamsetzer2, architekt króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. Zarówno zewnętrzna postać budynku, jak 
i  jego wnętrza są wysoko oceniane przez badaczy zajmujących się historią 
architektury i sztuki3. Remont w 2015 roku miał na celu odnowienie i uzupeł-
nienie wystroju rzeźbiarskiego pałacu, w  szczególności czterech wielkich 
posągów antycznych bóstw w  klatce schodowej, dwóch płaskorzeźbionych 
postaci tancerek w  Sali Bilardowej i  elementów kominków4. Udostępnienie 
publiczności części reprezentacyjnych wnętrz gmachu, w tym Sali Stołowej, 
która miała mieścić ekspozycję, było jednym z priorytetów działań poprze-
dzających jubileusz założenia uczelni. Jednakże rozwijanie opowieści o  sa-
mym pałacu stało w pewnej sprzeczności z tematyką wystawy, która miała 
być poświęcona dziejom Uniwersytetu. Pałac należy do uczelni dopiero od 
czasu powojennej odbudowy, tymczasem budowanie narracji dotyczącej 
gmachu kieruje uwagę zwiedzającego na czasy przed powstaniem uczelni. 
Analogiczne problemy często spotykane są w  muzeach mieszczących się 
w historycznych gmachach i istnieją różne sposoby ich rozwiązywania.  

Celem scenariusza była więc próba pogodzenia tych dwóch narracji. Ta doty-
cząca pałacu w dużej mierze skupia się na jego formie architektonicznej. Archi-
tekt projektujący wnętrza pałacowe, zgodnie z panującymi w XVIII wieku zwy-
czajami, wyznaczył reprezentacyjną trasę, która miała odpowiednio nastroić 
gości przed wejściem do głównych pomieszczeń recepcyjnych na pierwszym 
piętrze. Dziś zwiedzający pokonuje tę samą drogę i chociaż ma odmienny zasób 

2 Zewnętrzna postać budynku jest dziełem Stanisława Zawadzkiego i  Jana Chrystiana Kamsetzera, 
natomiast wnętrza zostały zaprojektowane przez tego ostatniego. M. Kwiatkowska, Pałac Tyszkiewiczów, 
Warszawa 1973, s. 16–17 i 20.

3 Z. Batowski, Pałac Tyszkiewiczów w Warszawie. Dzieje budowy i dekoracji w XVIII wieku, „Rocznik Historii 
Sztuki”, 1956, nr 1, s. 331; H. Kowalski, Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu 
Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008, s. 45. Por. opinię M. Kuźmy, zastępcy 
Konserwatora na m.st. Warszawę, zawartą w  piśmie z  12 sierpnia 1950 roku do Centralnego Biura 
Projektów A  i B Wydział Norm: „Urząd Konserwatorski na m.st. Warszawę uprzejmie zawiadamia, że 
wnętrze pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krak. Przedmieście 32 i  teatru Stanisławowskiego 
w Starej Pomarańczarni zaliczone są do kategorii najwyższej, równoznacznej z wnętrzami Pałacu na 
Wodzie w Łazienkach”.  Archiwum Państwowe w Warszawie, Wydział Architektury Zabytkowej BOS 
i UK na m.st. Warszawę, zespół nr 27, sygn. 319, k. 57. Za: H. Kowalski, Antyczne tradycje…, s. 290–291.

4 Dekoracja klatki schodowej została wykonana przez Johanna Duldta w  latach 1788–1789. Tamże,  
s. 64–73. 
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wiedzy i skojarzeń niż jego poprzednik sprzed 200 lat, to jednak wysyłane przez 
przestrzeń pałacu sygnały i  ich percepcja pozostają zbliżone do pierwotnych. 
Kierunki, drogi, miejsca, zmiany poziomów, akcenty, gra światłem i inne środki 
architektoniczne5 absorbują uwagę wchodzącego do wnętrza, sugerując kolejne 
kroki, które powinien podjąć, aby poznać budynek. Fakt ten można wykorzy-
stać do skonstruowania ścieżki prowadzącej od wejścia głównego do wystawy, 
która byłaby zgodna z oryginalnie udramatyzowaną architekturą pałacu. 

Pałac jako siedziba Muzeum zwraca uwagę gości już od zewnątrz, od strony 
Krakowskiego Przedmieścia. Przechodnie – zwłaszcza turyści – poruszający 
się Traktem Królewskim często zatrzymują się przy wejściu do budynku. Wy-
różnia się on spośród innych zabytkowych gmachów oryginalnym portykiem 
z  postaciami czterech atlantów. W  czasie prac konserwatorskich oczyszczono 
powierzchnię elementów architektonicznych i usunięto wszystkie współczesne 
tabliczki informacyjne wyeksponowane w bliskim sąsiedztwie rzeźb dłuta An-
dré Le Bruna. Po lewej stronie od wejścia dodano natomiast tablicę wykonaną 
z piaskowca, która  zajęła powierzchnię jednego bonia i znalazła się dokładnie 
pod adresem i  urzędową tabliczką „Zabytek chroniony prawem”. Tablica jest 
dziełem konserwatora sztuki Andrzeja Kazberuka. Znajduje się na niej napis 
„Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” wykonany liternictwem wzorowa-
nym na antykwie używanej w starożytnym Rzymie. Podobny krój pisma stosuje 
także obecnie Uniwersytet Warszawski do celów identyfikacji wizualnej.

5 Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2000, s. 18. Por. K. Mordyński, Percepcja 
wystawy a kształtowanie przestrzeni ekspozycyjnej, „Muzealnictwo”, 2015, nr 56, s. 68–77.

2 Portyk wejściowy Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich z rzeźbami atlantów, zbiory Muzeum Uniwersy-
tetu Warszawskiego, fot. Krzysztof Mordyński / The entrance portico with sculptures of atlantes at the 
Palace of Tyszkiewicz-Potocki Family, the University of Warsaw collection, photo. Krzysztof Mordyński
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Po wejściu przez wysokie, zdobione guzami drzwi zwiedzający dostaje się 
do sieni, pierwszego z wnętrz na drodze do piano nobile. Pomieszczenie, które 
zaprojektowano z myślą o przywitaniu gości i rozprowadzeniu ruchu po pa-
łacu, po dokończeniu prac będzie pełnić analogiczne funkcje. Jako pierwsza 
sala muzeum, sień przewidziana jest na niezbędną strefę o  funkcji informa-
cyjnej, ale także społecznej. Znajdą się tu urządzenia multimedialne pozwala-
jące poznać historię miejsca, czyli dzieje i architekturę Pałacu Tyszkiewiczów. 
Równocześnie zostaną podane informacje dotyczące zwiedzania: gmachu, wy-
stawy i możliwości dalszego spaceru po zabytkowym kampusie Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pomieszczenie ma interesujący wystrój rzeźbiarski: bonio-
wane powierzchnie ścian, płaskorzeźbione płyciny i dominujący we wnętrzu 
kominek. Sień, jako miejsce ogólnodostępne, jest także punktem spotkań: uma-
wiania się przed zwiedzaniem i po obejrzeniu ekspozycji, zbierania się grup. 
Miejsca siedzące oferują strudzonym turystom wypoczynek, a równocześnie 
– co jest bardzo istotne dla wypełniania społecznej misji muzeum – spędzona 
tu chwila relaksu umożliwia dzielenie się wrażeniami, refleksjami i dalszymi 
planami, stanowiącymi rekapitulację wizyty na Uniwersytecie6.

6 W chwili pisania artykułu prowadzone były zaawansowane prace nad przedstawionym projektem sieni, 
jako ostatniej niezrealizowanej części „drogi na wystawę”.

3 Reprezentacyjne schody prowa-
dzące na pierwsze piętro, zbiory 
Muzeum Uniwersytetu Warszaw-
skiego,  fot. Krzysztof Mordyński / 
The main stairway leading onto the 
first floor, the University of War-
saw collection, photo. Krzysztof 
Mordyński
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Sień nie jest wnętrzem zamkniętym; jej forma zawiera sugestię skierowa-
ną do gościa co do kolejnych etapów jego wizyty. Przeszedłszy pomiędzy do-
ryckimi kolumnami zamykającymi wschodnią, ażurową ścianę sieni, zwie-
dzający staje u stóp schodów prowadzących na piano nobile. Stopnie biegną 
po łuku, a pokonując je, gość ogląda kolejno zrekonstruowane ostatnio peł-
noplastyczne posągi bóstw antycznych rozmieszczone w  niszach: Marsa, 
Herkulesa, Hermesa, Apolla.

Pierwszym pomieszczeniem w ciągu reprezentacyjnych wnętrz jest Sala 
Bilardowa. Zaprojektowano ją jako łącznik między dwoma najważniejszymi 
pomieszczeniami pałacu: Salą Stołową i  Salą Balową, zwaną też Gościnną. 
Współcześnie Sala Bilardowa pełni podobną funkcję, z tą różnicą, że zamiast 
łączyć ucztę i zabawę, stanowi przedsionek ekspozycji i pokój przechodni do 
miejsca spotkań i konferencji. W jej narożnikach rozmieszczono ekspozyto-
ry multimedialne umożliwiające zapoznanie się z historią UW i jego współ-
czesną sytuacją.

W  Sali Bilardowej znajduje się tylko jedno muzealium. Jest to sztandar 
uniwersytecki z  1917 roku przedstawiający godło UW, będące wiernym od-
tworzeniem wizerunku z początków istnienia uczelni. Przedstawiony został 
na nim Orzeł Biały w koronie zamkniętej, trzymający w szponach gałązki pal-
my i lauru. Dookoła niego znajduje się pięć gwiazd symbolizujących pierw-
sze pięć fakultetów. Obiekt ten jest tytułowym muzealium wystawy „Orzeł 
i  pięć gwiazd uniwersytetu”. Znajduje się przy wejściu do Sali Stołowej i  to 
na nim kończy się wytyczona przez pałac ścieżka prowadząca na ekspozycję; 
punkt ten rozpoczyna równocześnie etap oglądania wystawy.

Nielinearna koncepcja wystawy

Wystawa, pomimo określonej tematyki, miała nie stanowić przeszkody dla 
zwiedzających w  oglądaniu Sali Stołowej. Takie założenie rodziło istotne 
problemy, gdyż samo wnętrze nie jest zbyt duże (105 m2), natomiast zadanie 
przedstawienia historii Uniwersytetu wiązało się z  potencjalnym boga-
ctwem treści. Poprzednia ekspozycja stała znajdująca się w tym samym miej-
scu nakreślała blisko 200 lat istnienia uczelni, posługując się rozbudowaną, 
zwartą, zasłaniającą ściany architekturą wystawienniczą. Zwiedzający prze-
mieszczał się na ekspozycji liniowo, jedyną dostępną ścieżką, otrzymując po 
drodze chronologicznie uporządkowane informacje oraz oglądając związa-
ne z nimi muzealia. Wystawa tworzyła dobrą, lapidarną narrację, prawie cał-
kowicie natomiast ignorowała wnętrze, w którym się znajdowała.

Zrealizowanie zadania ukazania piękna Sali Stołowej wymagało więc 
odmiennej koncepcji wystawy: zdecydowanego zawężenia wyboru zakresu 
chronologicznego i  merytorycznego, nielinearnego trybu narracji oraz od-
powiedniej lekkiej i przestrzennej kompozycji plastycznej.

Przede wszystkim zdecydowano się przedstawić tylko fragment dzie-
jów uczelni. Problem ten, wielokrotnie dyskutowany na spotkaniach Rady 
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Muzeum, był konsekwentnie broniony przez Dyrekcję instytucji. Jubileusz 
uczelni uprawniał do podkreślenia pierwszego etapu w  dziejach Uniwer-
sytetu, dokładniejszego zaprezentowania początków jego istnienia i  wydo-
bycia tego, co stanowiło jego unikatową wartość. Tematem wystawy został 
więc Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831). Pozwoliło to znacznie 
ograniczyć zakres materiału wystawienniczego.

Drugim ważnym założeniem było ustalenie wątków – ścieżek narracyj-
nych. Autor scenariusza opracował trzy równoległe ścieżki: chronologiczną, 
emocjonalną i  tematyczną. Odpowiednie rozplanowanie plastyczne miało 
duży wpływ na właściwe ich zinterpretowanie. Ścieżka chronologiczna 
utworzyła zewnętrzny krąg ekspozytorów w  narożach sali, podczas gdy 
tematyczna została rozmieszczona w  postaci trzech „wysp” pośrodku po-
mieszczenia, które można swobodnie obchodzić. Dzięki temu rozwiązaniu 
zwiedzający samodzielnie decyduje o  kolejności poznawania stanowisk, 
równocześnie umożliwiło to skomponowanie ekspozycji nieprzylegającej 
do ścian, która nie przysłoni walorów sali. Ścieżka emocjonalna ma wynikać 
z połączenia dwóch pozostałych wątków.

Zakres chronologiczny

Ścieżka chronologiczna ma za zadanie w  zwięzły sposób objaśniać podsta-
wowe problemy z  dziejów uczelni: przybliżyć projekty króla Stanisława 
Augusta i gromadzone przez niego kolekcje, które stały się później podwa-
liną zbiorów uniwersyteckich, zarysować dzieje Szkoły Rycerskiej i Liceum 
Warszawskiego, uwypuklić dalekowzroczne działania Stanisława Kostki 
Potockiego i  Stanisława Staszica, moment akceptacji projektu fundacji uni-
wersytetu przez króla Polski i cara Rosji Aleksandra I, początkowy rozwój 
uczelni, dramatyczne miesiące powstania listopadowego oraz zamknięcie 
uczelni w ramach rosyjskich represji. Wątek chronologiczny kończyła krót-
ka informacja o niebagatelnym znaczeniu Uniwersytetu Warszawskiego dla 
rozwoju polskiej kultury artystycznej i środowiska naukowego.

Informacje te i związane z nimi muzealia zostały zgromadzone w naroż-
nych partiach sali oraz w  kilku wybranych punktach „wysp”. W  założeniu 
twórców zwiedzający nie musi być uzależniony od podążania za opowieścią 
chronologiczną, ale powinien mieć możliwość powrotu do informacji o dzie-
jach uczelni podczas zwiedzania głównej, tematycznie ukierunkowanej czę-
ści wystawy. Dzięki temu cała historia nie zostałaby opowiedziana za jednym 
razem, ale niejako w odcinkach, w sposób mniej narzucający się, pobudzają-
cy równocześnie ciekawość w oczekiwaniu dalszego ciągu. Ścianki ekspozy-
cyjne mieszczące materiał tej ścieżki zostały wyróżnione spośród architek-
tury wystawienniczej ponadstandardową wysokością i stworzyły wyraźne 
akcenty w narożach pomieszczenia.

Wątek historyczny uzupełnia gablota prezentująca tłoki pieczętne Królew-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród nich znajdują się trzy typy stempli. 
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Pierwszy to tłoki z początkowego okresu istnienia uczelni, gdy w użyciu było god-
ło uniwersyteckie. Druga grupa to stemple z herbem Królestwa Polskiego, wpro-
wadzonym na pieczęcie w 1823 roku. W trzeciej grupie zostały zgromadzone tłoki 
administracyjne i instytucji powiązanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Ścieżka tematyczna

Zadaniem ścieżki tematycznej było ukazanie głównych osiągnięć Uniwersytetu, 
przedstawienie tego, co stanowiło jego istotę, odróżniało go od innych szkół tam-
tych czasów. Ujęć tematu mogłoby być wiele i decyzja nie należała do najprost-
szych. Najbardziej oczywistym i  niewątpliwie merytorycznie trafnym wybo-
rem byłoby ukazanie dorobku naukowego profesorów, gdyż w okresie istnienia 
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego powstało wiele pionierskich pub-
likacji naukowych. Jednak wystawa składająca się z niemalże samych druków 
mogłaby wywoływać odczucie jednostajności i nie mieć odpowiedniego waloru 
ekspozycyjnego. Za podstawę tego wątku przyjęto więc temat równie odpowied-
ni merytorycznie, rokujący natomiast o wiele większe wartości estetyczne i po-
znawcze dla zwiedzających. Główna część wystawy poświęcona została gabine-
tom uniwersyteckim i profesorom, którzy je tworzyli i się nimi opiekowali.

W  gabinetach gromadzone były zbiory naukowe i  kolekcje artystyczne. 
Królewski Uniwersytet Warszawski szczycił się rozbudowanym zasobem 

4 Widok ekspozycji w Sali Stołowej, 
zbiory Muzeum Uniwersytetu  
Warszawskiego, fot. Hubert Kowalski / 
The exhibition in the Table Hall,  
the University of Warsaw collec-
tion, photo. Hubert Kowalski
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obiektów, okazów i  dzieł sztuki, nierzadko unikatowych. Służyły one pro-
wadzeniu badań, zajęciom dydaktycznym oraz popularyzacji wiedzy. Moż-
liwość udostępnienia choćby niewielkiej części tego zbioru pozwoliłaby zbu-
dować efektowną wystawę. Większość obiektów opuściła niestety teren Uni-
wersytetu w XIX i XX wieku na skutek wydarzeń historycznych: powstania 
listopadowego i zamknięcia uczelni, obu wojen światowych, przejęcia daw-
nych zbiorów przez inne instytucje. Zlokalizowanie ocalałych fragmentów 
zbiorów i ich zidentyfikowanie wymagało rozległych kwerend. Nie byłoby to 
możliwe bez pomocy i zaangażowania osób opiekujących się nimi obecnie7.

Królewski Uniwersytet Warszawski posiadał ponad 20 gabinetów, labo-
ratoriów i  pracowni, przyporządkowanych do poszczególnych wydziałów 
uczelni. Zakłady te były bardzo zróżnicowane. Bezcenny gabinet numizma-
tyczny, na którego skompletowanie wydano majątek, mieścił się na niewiel-
kiej przestrzeni w  części gmachu Porektorskiego pod opieką prof. Feliksa 
Bentkowskiego. Dla kolekcji odlewów gipsowych zaprojektowano natomiast 
specjalne wielkie i reprezentacyjne pomieszczenie, Salę Kolumnową, w obec-
nym gmachu Wydziału Historycznego. Różne były losy poszczególnych za-
kładów. Duża część zbiorów została po powstaniu listopadowym wywiezio-
na do Petersburga jako łup wojenny wojsk rosyjskich. Los ten spotkał m.in. 
wspomniany gabinet numizmatyczny, ale także zbiory rycin i  księgozbiór 
Biblioteki Uniwersyteckiej. Część kolekcji udało się rewindykować na mocy 
ustaleń Traktatu Ryskiego z 1921 roku. Inne pozostały w Polsce, ale przecho-
dziły pod opiekę różnych instytucji. Przykładowo okazy z uniwersyteckiego 
gabinetu zoologicznego dostały się w drugiej połowie XIX wieku pod opiekę 
Szkoły Głównej, a  następnie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, co 
uchroniło je przed wywiezieniem do Rosji8. W  niepodległej Polsce zostały 
przekazane do instytucji publicznej, działającej początkowo pod nazwą Dzia-
łu Zoologicznego Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Niestety w  1935 
roku zbiory częściowo strawił pożar. Obecnie pieczę nad ocalonymi okazami 
sprawuje Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Prowadząc kwerendy, członkowie zespołu organizującego wystawę za-
kładali, że dostępny materiał ekspozycyjny będzie w sposób bardzo wyryw-
kowy oddawał zawartość dawnych gabinetów. Dlatego celem poszukiwań 
było uzyskanie muzealiów do symbolicznego zaznaczenia istnienia, znacze-
nia i  dorobku danego zakładu. Ostatecznie w  scenariuszu znalazło się kil-

7 Szczególne podziękowania kieruję do Osób, które zakresem okazanej pomocy znacząco przekroczyły 
zwyczajne, koleżeńskie wsparcie oferowane w  instytucjach, z  którymi kontaktowaliśmy się w  czasie 
prac nad wystawą. Szczególny wkład merytoryczny poprzez zidentyfikowanie muzealiów wnieśli: prof. 
Dariusz Iwan i  Dominika Mierzwa z  Muzeum i  Instytutu Zoologii PAN, Juliusz W. Zacher z  Gabinetu 
Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie, dr Marek Stępisiewicz z Muzeum Geologicznego 
im. S.J. Thugutta UW, Joanna Torchała z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (Oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie), Teresa Szukaj z Działu Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
dr Maja Graniszewska i Hanna Leśniewska z Zielnika Wydziału Biologii UW, dr Hanna Werblan-Jakubiec 
z  Ogrodu Botanicznego UW, Agnieszka Kościelniak-Osiak z  Oddziału Promocji, Wystaw i  Współpracy 
BUW, prof. Iwona Arabas z Muzeum Farmacji (oddział Muzeum Warszawy).

8 G. Brzęk, Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej, Kraków 2007, s. 149–150, 191, 197–202.



498

Krzysztof Mordyński

kanaście stanowisk. Do każdego przewidziano podobny zestaw elementów: 
oryginalne muzealia z czasów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 
ewentualnie inne obiekty zabytkowe uzupełniające temat, materiał ikono-
graficzny do zakomponowania przez plastyków w formie reprodukcji, treść 
główną i treści dodatkowe. W osobny, konsekwentny dla wszystkich stano-
wisk sposób miała być zaprezentowana postać profesora – kustosza danego 
gabinetu. Na przedstawienie to składał się wizerunek osoby – reprodukcja 
graficznego portretu z  epoki – oraz krótki życiorys. Warto zaznaczyć, że 
wszystkie elementy reprodukowane miały się odróżniać w czytelny sposób 
od oryginalnych muzealiów. Współczesne odbitki mogły być dowolnie po-
większane i kadrowane, służąc tworzeniu odpowiedniej „poetyki” wystawy 
i większej czytelności tematu.

Wyselekcjonowane na wystawę muzealia i  inne obiekty pogrupowano 
w  kilkunastu stanowiskach. Wydział Prawa i  Administracji reprezentu-
ją dzieła z  księgozbioru dziekana Jana Wincentego Bandtkiego oraz prace 
Aleksandra Maciejowskiego, absolwenta wydziału, a następnie znanego hi-
storyka prawa. Instrumenty, pojemniki i narzędzia lekarskie składają się na 
gabinet chirurgiczny, główny element ekspozycyjny Wydziału Lekarskiego. 
Z  gabinetu mineralogicznego nie zachowały się niestety żadne oryginalne 
minerały o  wartości ekspozycyjnej9, przy pomocy Pracowników Muzeum 
Geologicznego UW udało się jednak zgromadzić zbiór okazów z tych samych 
miejsc, które odwiedził kustosz dawnego gabinetu, prof. Marek Antoni Pa-
włowicz. Ogród Botaniczny, którym opiekował się prof. Michał Szubert, jest 
reprezentowany przez oryginalne egzemplarze zasuszonych przez badacza 
roślin, umieszczone w papierowych kartach. Pokaźnych rozmiarów zielnik 
sporządzony przez profesora zachował się w  dobrym stanie na Wydziale 
Biologii UW. Nie wiadomo, czy wszystkie karty są oryginalne, ale rośliny 
opatrzone są opisami na karteczkach dołączonych przez samego Szuberta. 
Do sporządzania opisów profesor używał wtórnie makulatury, niepotrzeb-
nych papierów. Jedna z karteczek została przycięta z koperty zaadresowanej 
do Szuberta, a jeden z okazów znajduje się na brudnopisie pisma z kosztory-
sem wydatków Ogrodu Botanicznego. Do prezentacji gabinetu zoologicznego 
przeznaczono zwierzęta spreparowane w XVIII i XIX wieku. Bielik oraz leni-
wiec pochodzą z kolekcji barona Minkwitza, która została zakupiona przez 
Uniwersytet. Pozostałe okazy znalazły się w gabinecie prawdopodobnie póź-
niej, gdy uczelnia została zamknięta. Efektownym zabytkiem jest natomiast 
drewniana tablica „fundacyjna”, która znajdowała się wewnątrz spreparo-

9 Jedyny tego typu obiekt to minerał róża gipsowa ze Stepów Astrachańskich przechowywana w Muzeum 
Geologicznym im. Stanisława Józefa Thugutta na Wydziale Geologii UW. Muzealium to ucierpiało znacznie 
podczas pożaru budynku gabinetu w czasie II wojny światowej i mogłoby zwiedzającym dawać mylne 
wyobrażenie o estetycznych walorach oryginalnych okazów. Istnieje przypuszczenie, że jest to okaz 
z dawnego gabinetu mineralogicznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, podarowany przez 
Aleksandra I w 1818 lub 1821 roku, trudno je jednak zweryfikować w sposób niebudzący wątpliwości. 
Por. M. Stępisiewicz, Mineralogia, w: Księga pamiątkowa absolwentów Wydziału Geologii 1952–2012, 
oprac. red. K. Jasińska-Tutak, E. Hoffmann, Z. Ćwiertniewska, Warszawa 2012, s. 187.
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wanego słonia podarowanego przez cara Mikołaja I w 1827 roku do zbiorów 
gabinetu10. Sam okaz najprawdopodobniej nie ocalał, natomiast tablica infor-
muje o okolicznościach wykonania tego podarunku. 

Gabinet rycin jest reprezentowany przez tekę królewską na ryciny oraz 
trzy karty z grafikami, wymieniane co trzy miesiące na nowy komplet. Są to 
pogrupowane tematycznie, zgodnie z życzeniem króla Stanisława Augusta, 
przedstawienia zawodów, tematów ikonograficznych, scen religijnych i oby-
czajowych. Kolekcja miała burzliwe losy – wywieziona po powstaniu listopa-
dowym do Petersburga, powróciła do Polski w 1923 roku11. Obecnie znajduje 
się w  Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie. Zbiory nu-
mizmatyczne, liczące w 1832 roku 18 111 sztuk medali, monet i innych obiek-
tów związanych z  numizmatyką, reprezentowane są przez grupę medali 
bitych przez władców. Na wystawie przedstawiono wybór 11 obiektów uło-
żonych chronologicznie od króla Zygmunta I Starego do króla Polski i cesa-
rza rosyjskiego Aleksandra I. Taki sposób prezentacji symbolicznie oddaje 
metodologię zbierania numizmatów w pierwszej połowie XIX wieku, gdy nie 
tylko poszukiwano w nich wartości artystycznych, ale także traktowano je 
jako materialne źródła historyczne o  doniosłym znaczeniu, umożliwiające 
weryfikowanie informacji zawartych w źródłach pisanych. Ponieważ skonfi-

10 Pamiątkowa tablica została umieszczona najprawdopodobniej wewnątrz słonia, podobnie jak akty 
fundacyjne zamurowywane w budynkach. Świadczyć mogą o  tym nacięcia w brzegach tablicy, które 
wyglądają jakby sporządzono je do zamocowania na wewnętrznym stelażu słonia, nie zaś w  celach 
ekspozycyjnych.

11 T. Kossecka, Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta, Warszawa 1999, s. 41–51.

5 Stanowisko „Gabinet zoologiczny”, zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, fot. Krzysztof 
Mordyński / „A vet’s surgery” stand, the University of Warsaw collection, photo. Krzysztof Mordyński
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skowany po powstaniu listopadowym zbiór nigdy nie został zwrócony przez 
państwo rosyjskie, nie było też możliwości wyeksponowania oryginalnych 
egzemplarzy12. Przedstawiona na wystawie grupa numizmatów została wy-
pożyczona ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Są to medale bite 
według tego samego wzoru, co egzemplarze znajdujące się niegdyś w  uni-
wersyteckim gabinecie. Feliks Bentkowski, kustosz gabinetu, opublikował 
dzieło poświęcone okazom numizmatycznym używanym do badania historii 
Polski13, gdzie zaznaczył, które z  opisanych medali znajdowały się pod jego 
pieczą. Umożliwiło to zidentyfikowanie medali tego samego wzoru.

Korkowy model łuku Konstantyna Wielkiego reprezentuje gabinet mode-
li i rysunków architektonicznych. Jest to obiekt wyjątkowy, chociaż historia 
obeszła się z nim brutalnie. Dzięki zabiegom konserwatorskim odzyskał za-
ledwie niewielką część swej dawnej świetności. Przeprowadzanie pełnej re-
konstrukcji jest jednak dyskusyjne, gdyż ślady zniszczeń są zapisem historii 
obiektu, a równocześnie w wypadku tego modelu – przedstawiającego staro-
żytną budowlę – wydają się niejako naturalne. Dzięki prezentowanym obok 
łuku reprodukcjom rycin zwiedzający mogą przekonać się, że nie był on 
jednak wcale największym obiektem na wyposażeniu gabinetu, do którego 
należały także ogromne modele innych budowli, w tym makieta Koloseum14.

12 J. Kolendo, Trzy kolekcje numizmatyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w: Ars et educatio. Kultura 
artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Miziołek, Warszawa 2003, s. 438.

13 F. Bentkowski, Spis medalów polskich lub z  dziejami krainy polskiej stycznych w  gabinecie Król. Alex. 
Uniwersytetu w  Warszawie znajdujących się, tudzież ze zbiorów i  pism rozmaitych lub podań zebrany 
i porządkiem lat ułożony przez Felixa Bentkowskiego, Warszawa 1830.

14 P. Jaworski, Sztuka starożytna w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, w: Ars et educatio…, s. 467–468.

6 Korkowy model Łuku Konstantyna Wielkiego, zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,   
fot. Hubert Kowalski / The cork scale model of the Arch of Constantine, the University of Warsaw 
collection, photo. Hubert Kowalski
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Gabinet wzorów gipsowych, którego częścią była kolekcja gromadzona 
przez króla Stanisława Augusta, reprezentowany jest przez odlew anty-
cznej rzeźby Faun z  koźlęciem. Kopie rzeźb uznawanych za najpiękniejsze, 
najciekawsze i najbardziej wartościowe zbierano z myślą o studentach sztuk 
pięknych, którzy za ich pomocą mogli doskonalić się w sztuce szkicowania, 
malowania i  rzeźbienia. Dzięki odlewom mieli w  Warszawie do dyspozycji 
trójwymiarowe, naturalnej wielkości, wierne co do kształtów modele. Odle-
wy dobrej jakości wykonywano wówczas w zakładach europejskich, do uni-
wersyteckiego gabinetu zamawiano je przede wszystkim z Paryża15.

Malarstwo zaprezentowano na wystawie w dwóch działach: w części po-
święconej tzw. Amfiteatrowi, czyli pracowni malarskiej, oraz w  dziale do-
tyczącym historii uczelni. Płótna zawieszone w  części dotyczącej pracowni 
malarskiej przedstawiają sceny ze Szkoły Sztuk Pięknych, która była spadko-
bierczynią uniwersyteckiego Oddziału Sztuk Pięknych. Używano tam wzo-
rów gipsowych z dawnej kolekcji uczelnianej podczas zajęć z rysunku odby-
wających się we wspomnianym Amfiteatrze, na pierwszym piętrze gmachu 
Audytoryjnego16. 

Druga partia obrazów znalazła się w części poświęconej historii Uniwer-
sytetu. Jeden z  nich prezentuje scenę wręczenia dyplomu przez cara Alek-
sandra I grupie akademików w togach. Nie jest pewne, czy płótno przedsta-
wia symbolicznie fundację Uniwersytetu, czy też Wydziału Nauk i  Sztuk 
Pięknych. Za tą drugą hipotezą opowiada się Jerzy Miziołek17. Dwa kolejne 
obrazy to widoki terenu uczelni z pierwszej połowy XIX wieku (Wincentego 
Kasprzyckiego Widok na Pałac Kazimierzowski od strony Powiśla oraz Marci-
na Zaleskiego Widok gmachu Audytoryjnego). Obrazy uzupełnia cynkografia 
barwna Jana Feliksa Piwarskiego przedstawiająca dziedziniec Pałacu Kazi-
mierzowskiego wraz z  oficynami. Zbiór ten umożliwia wyobrażenie sobie 
ogólnego widoku terenów uczelni w XIX wieku.

Ścieżka emocjonalna

Koncepcja ścieżki emocjonalnej wynika z  założenia, że zaangażowanie 
tego typu pozwala w  lepszy, pełniejszy sposób uczestniczyć w  zwiedzaniu 
wystawy. Nie chodzi tu oczywiście o wzbudzanie silnych odczuć, które na-
rzucałyby interpretację ekspozycji, ale o  taki sposób kierowania narracją, 
aby poruszone problemy nie pozostały obojętne dla gości. W intencji autora 
scenariusza leżało wzbudzenie sekwencji odczuć współgrającej z  przedsta-
wianym materiałem. Ścieżka historyczna ukazująca długotrwały proces 
organizacji uczelni, dalekowzroczne i  konsekwentne działania osobistości 
polskiego oświecenia oraz przezwyciężanie problemów związanych z  po-
wołaniem wszechnicy powinna, w założeniu scenariusza, wzbudzać uczucie 

15 J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. 1, Warszawa 1907, s. 598–599, 602–604.
16 H. Kowalski, Antyczne tradycje…, s. 34–35.
17 J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja. Warszawa 2005, s. 14–18.
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zaciekawienia i szacunku. Poznawanie części głównej prezentującej dorobek 
naukowy i bogactwo uniwersyteckich kolekcji za pośrednictwem oryginal-
nych obiektów z  dwustuletnią metryką miało łączyć się u  zwiedzających 
z  emocjami takimi jak zdziwienie (zachowanie zabytków), poważanie (au-
tentyzm, wartość), zachwyt (walor artystyczny, naukowy) czy rozbawienie 
(wspomnienia studentów), a konsekwentne przedstawienie treści za pomocą 
powtarzającego się, czytelnego schematu (gabinet – zbiory – postać kustosza 
gabinetu) miało budować u  gościa poczucie orientacji, komfortu i  bezpie-
czeństwa. Te emocje wreszcie miały zostać zderzone z informacją o zamknię-
ciu Uniwersytetu po powstaniu listopadowym i  o  konfiskacie jego zbiorów 
jako zdobyczy wojennej18. Naturalną konsekwencją takiej wiadomości po-
winno być odczucie straty i  pewnego zawodu. Scenariusz nie zakładał jed-
nak żegnania gości muzeum w smutnym nastroju. Ostatnia część wystawy, 
dotycząca znaczenia pierwszego uniwersytetu dla polskiego środowiska na-
ukowego i artystycznego, miała za zadanie naszkicować trwałe, pozytywne 
wartości, które wiązały się z działalnością Uniwersytetu i jego odrodzeniem 
w roku 1915. Zwiedzający miał więc szansę przeżyć na wystawie pewną daw-
kę emocji, oczywiście w dość stonowany sposób, co istotne – z pozytywnym, 
krzepiącym zakończeniem. Koncepcja ścieżki emocjonalnej została chyba 
najmniej czytelnie wykorzystana w projekcie plastycznym, duży wpływ na 
to miały jednak warunki lokalowe.

Scenariusz zakładał, że priorytetem na wystawie będą zabytki i  łączące 
się z  nimi treści, dużą uwagę jednak starano się zwrócić także na interak-
tywność stanowisk ekspozycyjnych. Zaplanowano stanowiska multimedial-
ne oraz manualne, traktowane jako dopełnienie głównego wątku wystawy. 
Dążono przy tym do jak najbardziej dyskretnego umiejscowienia multime-
diów, tak aby pozostawały one w zgodzie z ogólnym charakterem ekspozy-
cji. Zrezygnowano więc na Sali Stołowej z  możliwości zastosowania efek-
townych, wielkich ekranów, ruchomych obrazów rzucanych z projektorów 
czy dźwięków obejmujących swym zasięgiem całe pomieszczenie. Chociaż 
rozwiązania takie uważane są często za nowoczesne19, nie byłyby zgodne 
z przekazem wystawy, z jej istotą, która koncentruje się wokół zbiorów na-
ukowych, a więc łączy się z takimi pojęciami, jak kontemplacja, rozważanie, 
uważne oglądanie szczegółów itp. Ruchome projekcje i  światło emitowane 
przez ekrany ściągają wzrok i w naturalny sposób odwracają uwagę od sta-
tycznych zabytków, pomniejszając ich atrakcyjność. Multimedia doskonale 
natomiast sprawdzają się w roli urządzeń poszerzających wiedzę zwiedzają-
cych na tematy wykraczające poza podstawową treść wystawy, która zmieś-
ciła się w przestrzeni ekspozycyjnej. Zaprojektowano więc ekrany dotykowe 

18 „Wszystkie te przedmioty należą do Rosji z prawa wojny, gdyż wojska rosyjskie zajęły Warszawę siłą 
oręża”, wypowiedź cara Mikołaja I  uzasadniająca konfiskatę gabinetu numizmatycznego i  zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z  gabinetem rycin. J. Kucharzewski, Epoka paskiewiczowska 
w Królestwie Polskim. Losy Oświaty, Warszawa–Kraków 1914, s. 85.

19 Jest to pogląd ugruntowany w popularnych mediach, jednak środowiska muzealne zdają sobie sprawę 
z kontrowersji wynikających ze stosowania urządzeń multimedialnych.
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z  prezentacjami i  filmami. Cztery stanowiska tego typu mieszczą się w  Sali 
Bilardowej w obszarze przed salą wystawową, są więc dostępne także po za-
mknięciu ekspozycji. Jeden ekran umieszczono w Sali Stołowej, w ostatniej 
części wystawy poświęconej znaczeniu Uniwersytetu i jego dalszym losom.

Do innego typu urządzeń należą stanowiska do odsłuchu umożliwiające 
wybór języka, w którym zostanie odtworzone nagranie. Zwiedzający może 
dzięki nim odtworzyć wspomnienia studentów i wykładowców Królewskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego, słysząc niejako głos z epoki. Nagrania zo-
stały zaplanowane jako formy krótkie20, aby dodatkowo nie przetrzymywać 
zwiedzających zbyt długo w  jednym miejscu, a  raczej zachęcać do wędro-
wania po ekspozycji. Dzięki wprowadzeniu nagrań wystawa zyskała także 
dodatkowy walor urozmaicający jej odbiór. Część zwiedzających słucha ich 
bowiem z zamkniętymi oczami, wyłączając się w pewien sposób z otoczenia 
i skupiając na odbieraniu treści tylko jednym zmysłem.

W różnych miejscach wystawy zwiedzający mogą wykonać proste czyn-
ności manualne. Twórcom ekspozycji nie zależało na tworzeniu wymyśl-
nych zabawek, ale po prostu na zaangażowaniu gości w „odkrywanie” niewi-
docznej w pierwszej chwili zawartości wystawy poprzez podjętą przez nich 
samych akcję. Do czynności takich należy: wysuwanie szufladek, obracanie 
tabliczek, przesuwanie trójkątnych modułów ścianek ekspozycyjnych, po-
dejmowanie słuchawek przy opisanych powyżej stanowiskach do odsłuchu 
oraz obsługiwanie dotykowych ekranów multimedialnych. Warto tu pod-
kreślić, że nawet tak proste środki stawiają zwiedzającego w roli podmiotu 

20 Za najbardziej odpowiednie uznano nagrania o długości około 30–90 sekund.

7  Stanowisko do odsłuchu, zbiory Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, fot. Krzysztof Mordyński / 
A hearing spot, the University of Warsaw collection, photo. Krzysztof Mordyński
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podejmującego decyzje. Zapoznanie się z  niewidoczną zawartością zależne 
jest od jego akcji, a miejsc, na które można oddziaływać, jest na tyle dużo, aby 
gość miał wrażenie, że nie odkrył wszystkiego. Tworzy to wrażenie boga-
ctwa treści, które są potencjalnie możliwe do odkrycia i w zamierzeniu auto-
ra scenariusza powinny zachęcić zwiedzających do powrotu na ekspozycję 
lub sięgnięcia do literatury przedmiotu.

O ile zastosowanie obrotowych tabliczek z wizerunkiem uczonego z jed-
nej strony, a biogramem z drugiej miało na celu względy głównie estetyczne, 
o tyle wyposażenie wystawy w szufladki było zabiegiem przede wszystkim 
o znaczeniu konserwatorskim. W szufladach znajdują się muzealia wrażliwe 
na światło. Zabezpieczenie ich w ten sposób miało więc zapobiec długotrwa-
łej ekspozycji ze zbyt dużym naświetleniem.

Organizacja prac

Stworzenie wielowątkowego scenariusza wystawy stałej w dość krótkim czasie 
(zasadnicze prace toczyły się od marca 2014 do lutego 2015 roku) było możliwe 
dzięki pracy, udzielonym wskazówkom i serdecznej pomocy wielu osób. Bada-
nia prowadzone przez prof. Jerzego Miziołka, dyrektora Muzeum, oraz dr. Hu-
berta Kowalskiego, zastępcę dyrektora, publikowane zarówno  w formie prac 
naukowych, jak i  przystępnych dla nieprofesjonalnego czytelnika broszur, 
dostarczyły dużej części wiedzy potrzebnej do napisania scenariusza. Często 
były to wiadomości o lokalizacji konkretnych zabytków, rozproszonych wśród 
różnych instytucji naukowych, dzięki którym te cenne świadectwa przetrwały 
aż do dzisiaj. Autora scenariusza w różnych fazach projektu wspierał pomocą 
zespół Pracowników Muzeum UW: Anna Bińkowska, Małgorzata Przyby-
szewska, Adam Tyszkiewicz i Janusz Rudziński. Prezentacje projektu połączo-
ne z dyskusją odbywały się nieregularnie, gdyż ich intensywność zależała od 
przechodzenia do nowych etapów przedsięwzięcia, co ostatecznie okazało się 
rozwiązaniem naturalnym i  prawdopodobnie bardziej owocnym niż typowe, 
comiesięczne spotkania. W trakcie dyskusji możliwa była kontrola czytelności 
koncepcji, trafności pomysłów i kompletności scenariusza. W miarę zbliżania 
się terminu otwarcia wystawy i intensyfikacji prac zespół wspierał autora już 
nie tylko w kwestiach merytorycznych, ale także redakcyjnych i logistycznych. 
Bez tego nie byłoby możliwe prowadzenie spraw związanych z wypożyczeniem 
muzealiów z  kilkunastu instytucji oraz kontakty z  kilkudziesięcioma wyko-
nawcami. Należy tu podkreślić, że Muzeum UW jest niewielką instytucją, prócz 
dyrekcji zatrudnionych jest tylko pięciu pracowników.

Forma plastyczna wystawy jest dziełem projektantki Emilii Bojańczyk21. 
Prace, spotkania i dyskusje, podczas których rozważano zupełnie odmienne 
w wyrazie trzy koncepcje plastyczne, doprowadziły do wyboru ostatecznie 

21 Projekt plastyczny został wykonany w firmie „Podpunkt” z Warszawy, natomiast jego realizacją zajęła 
się firma „Art-Expo” z Pruszkowa.
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zrealizowanej formy. Przełożenie scenariusza na wystawę, czyli formę prze-
strzenną, było kolejnym etapem jego przeobrażenia, a w zasadzie interpreta-
cji. Zagadnienie to jest na tyle szerokie, że wykracza poza ramy niniejszego 
artykułu. Warto jednak zauważyć, że projekt plastyczny dobrze wywiązuje 
się z podstawowych wytycznych przestrzennych scenariusza: wnętrze pała-
cowe nie traci swej tożsamości, dekoracje Sali Stołowej nie są zasłonięte przez 
architekturę ekspozycyjną, a  równocześnie udało się w  atrakcyjny, nowo-
czesny sposób zaprezentować spisany w scenariuszu materiał. 

Udostępniona obecnie wystawa, poświęcona najstarszemu okresowi 
w historii Uniwersytetu Warszawskiego, powinna być tylko pierwszą częś-
cią większej ekspozycji. Rozbudowanie jej o kolejne działy przedstawiające 
dalsze dzieje uczelni, aż po czasy współczesne, umożliwiłoby skonstruowa-
nie pełniejszego obrazu Uniwersytetu. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich ma 
szanse dobrze spełniać zadanie siedziby Muzeum UW jako instytucji upo-
wszechniającej wiedzę o  historii uczelni i  jej dokonań. Zabytkowy gmach 
znajduje się bezpośrednio przy Krakowskim Przedmieściu i zwraca uwagę 
unikatowymi elementami rzeźbiarskimi. Szersze udostępnienie jego wnętrz 
jako ekspozycji muzealnej zdecydowanie podnosiłoby atrakcyjność tego 
fragmentu Traktu Królewskiego.

Creating the University Museum exposition  
at the Historic Palace of the Tyszkiewicz-Potocki Family 
Ideas, Dilemmas, Solutions – summary

The article concerns issues related to the planned scenario for the permanent 
exhibition at the Warsaw University Museum. Working on the exhibition’s 
content which precedes the work of artists and designers, inevitably stret-
ched beyond the scope of content sensu stricte, in order to seek answers to 
further questions, related to the exhibition content. Due to the fact that the 
Warsaw University Museum is located at a historic site, the relation of the Pa-
lace of the Tyszkiewicz-Potocki family, its own history and architectural form 
towards the role of the exposition which was to occupy part of its interior, had 
to be defined. Agreeing on the chronological span of the exhibition with re-
gard to, on one hand, the Museum’s mission and, on the other, to the interiors 
granted for use was key in the process. The general premises – presentation 
of the collection of academic study rooms from the early stages of the Univers-
ity operation – influenced the issue of the role of multimedia and interactive 
installations. The decision pertaining to a linear or non-linear narration was 
also vital. The article is an attempt at a study on the solutions applied concer-
ning the possible structures of a scenario.

Key words: Warsaw University, University Museum, exposition, exhibition, 
scenario, the Palace of the Tyszkiewicz-Potocki family


