
 

MUZEUM   HISTORII MEDYCYNY 

przy Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 Muzeum przy Zakładzie Historii Medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie zostało powołane do życia w lutym 1960 r. Inicjatywa jego utworzenia wyszła 

od ówczesnego Rektora PAM prof. Bolesława Górnickiego. O jego istnienie upominał się także  Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Historyków Medycyny obradujący w Szczecinie w lipcu 1959 roku. 

 W Muzeum od 1960 r. zaczęto gromadzić archiwalia, starodruki i przedmioty związane 

z historią nauk medycznych, głównie z regionu zachodniopomorskiego. Stanowiły one własność 

Zakładu Historii Medycyny bądź też były depozytami od osób prywatnych i instytucji. 

 W końcu lat 60 XX w. po pozbawieniu Zakładu Historii Medycyny pomieszczeń (mimo, że sam 

Zakład nie uległ  likwidacji) część zbiorów zdeponowano w Klinice Ftyzjatrycznej Akademii, inne zaś 

wróciły do deponentów. Starodruki jako depozyt włączono do zbioru Biblioteki Głównej PAM (obecnie 

PUM). 

 Przełomowym momentem dla dziejów Zakładu Historii Medycyny było objęcie w 1974 roku 

funkcji kierownika przez doc. dr hab. Tadeusza Brzezińskiego. Wówczas to przynajmniej częściowo 

rewindykowano niektóre zbiory. Na utworzenie placówki muzealnej w dalszym ciągu nie było jednak 

pomieszczeń.       

 Do idei Muzeum powrócono w latach 80, kiedy 

to prof. Zbigniew Garnuszewski przekazał 

Katedrze Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej 

zbiory gromadzone z zakresu  „historii walki 

z gruźlicą”- w okresie pracy w Szczecinie będąc 

w latach 1955-1969 Kierownikiem  Kliniki 

Ftyzjatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej. 

 

Pełne wyeksponowanie wszystkich zbiorów było możliwe dopiero po przeniesieniu w 1992 roku 

Muzeum z budynku nr 20 na Pomorzanach do miejsca- narodzin- Zakładu i Muzeum Historii 

Medycyny PAM       ( 03 lipca 1959 rok) - do budynku Władz PAM przy ul. Rybackiej 1. Najcenniejsza 

część Muzeum to kolekcja aparatów odmowych, stetoskopów, fonendoskopów, pozwalająca 

wyeksponować historię diagnostyki i leczenia gruźlicy. Jest to jedyna taka ekspozycja w Polsce.1 

 

1 Niedoceniona ekspozycja, red. Roman Ciepliński „Kurier szczeciński”, nr 45 (14968), 04 marca 1996. 



                         

                           

Równie cenne są eksponaty dr M. Drechslera, dr M. Niedbała, prof. M. Parafiniuka, 

dr H. Błaszkiewicza, doc. dr hab. T. Polaka, dr J. Kuźmińskiego, dr H. Michałowskiej, 

dr J. Wapińskiego,  prof. B. Zdziarskiej, dr A. Tomczaka, dr T. Olszewskiej, dr A. Deboa, 

doc. T. Gałamona, dr Jasińskiego, dr B. Kompfa. 

 

Na uwagę zasługują również przedmioty dotyczące historii 

farmacji.  Są to meble stanowiące wyposażenie XIX wiecznych 

aptek wraz z naczyniami aptecznymi, przybory używane 

do produkcji leków, wagi wraz z odważnikami, moździerze itp. 

    

 

 

          

 

 

 

Zestawy laryngologiczne 
Ekspozycja aparatów odmowych 



Biblioteka Zakładu liczy około 5.000 tysięcy woluminów – są to dublety Głównej Biblioteki 

Lekarskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Warszawie oraz zbiory prof. Jana Walczyńskiego, 

przekazane Zakładowi przez wdowę po Nim , Panią Zofię Walczyńską a ostatnio również pozycje 

naukowe przekazane przez prof. Andrzeja Sedlaczka. 

Muzeum dostępne jest dla wszystkich. 

 

   

            

 

      

 

Ogólny widok sali muzealnej Ekspozycja stetoskopów 

Ekspozycja foteli dentystycznych przełom XIX/ XX w 

Eksponaty okulistyczne 


