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W Pałacu Staszica z okazji jubileuszu 
70-lecia PAN powstała wystawa 
prezentująca zbiory Akademii.

Skarby Akademii

J o a n n a  A r v a n i t i

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Jubileusz 70-lecia PAN jest doskonałą okazją do za-
prezentowania skarbów polskiej nauki. Zbiory Pol-
skiej Akademii Nauk, kontynuującej tradycje m.in. 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zgromadzone w jej 
licznych jednostkach naukowych i pomocniczych 
(instytutach, archiwach, bibliotekach, muzeach), 
rozmieszczonych na terenie całego kraju, stanowią 
integralny składnik krajowego i światowego dziedzic-
twa kulturowego i naukowego. Scenariusz wystawy 
(20 plansz) opracowali pracownicy Archiwum PAN 
we współpracy z wybranymi placówkami Akademii. 
Wystawę otwarto w Pałacu Staszica, domu Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk, który miał stanowić od chwili 
powstania po wsze czasy miejsce spotkań uczonych 
mężów i przechowywać naukowe zbiory rękopiśmien-
ne i biblioteczne.

Ekspozycja jest bardzo urozmaicona dzięki uni-
katowym i rzadko upowszechnianym obiektom uży-
czonym przez placówki PAN. Prezentujemy m.in. 
cysterski dokument pergaminowy z XIII stulecia, 
XVII-wieczny druk z rysunkami autora używanych 
wówczas urządzeń technicznych z uwagami o ich wy-
dajności i „przepisami” bhp, odręczne mapy stano-
wiące cenne zabytki polskiej kartografii, unikatowe 
w skali światowej atlasy i słowniki, stare fotografie, 
wśród nich reprodukcję dagerotypu sprzed 1860 roku, 
zaszczytny medal królewski z 1765 roku, list Alberta 
Einsteina do polskiego fizyka, prekursora telewizji 
Mieczysława Wolfkego, z 1946 roku, XVIII-wieczne 
okazy botaniczne, obiekty zoologiczne, np. wyjątkowy 
okaz nosorożca włochatego, który obok mamuta wło-
chatego był największym roślinożercą epoki lodowco-
wej, czy jedną z najbogatszych kolekcji owadów w Pol-
sce. Na wystawie można podziwiać ozdoby ze szkła, 
srebra i z brązu odkryte na stanowisku w Weklicach, 
a także piękne akwarele Heleny Modrzejewskiej oraz 
nieznane fotografie Warszawy i kilku innych polskich 
miast, a także dokumentację ugrupowań politycznych 
z okresu wyborów parlamentarnych w 1993 roku.

Na uwagę zasługują eksponaty udostępnione przez 
wybrane biblioteki Akademii, w tym: rękopis Dziadów 
części III Adama Mickiewicza, portrety i karykatu-
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ry Kazimierza Twardowskiego, Adama Mickiewicza 
i Bolesława Prusa, zabawny i nieco pikantny obrazek 
ze sztambucha Michała Heindenreicha z początku 
XVII wieku, pokazujący radosne harce ludu, doku-
ment pergaminowy z 1447 roku, w którym Kazimierz 
IV Jagiellończyk zabrania pod karą konfiskaty mienia 
sprzedaży piwa niewarzonego w Krakowie, inkunabuł 
Hieronymusa Brunschwiga, chirurga, alchemika i bo-
tanika, poświęcony epidemii dżumy i sposobom jej 
leczenia, reprezentowany na wystawie przez ręcznie 
barwiony drzeworyt ze sceną konsylium nad łożem 
chorego na dżumę.

Na planszach przedstawiono też informacje o part-
nerach projektu popularyzujących swoje cenne zbiory. 
Wystawie towarzyszyło sympozjum.

Ekspozycja Skarby Akademii daje niepowtarzalną 
możliwość obejrzenia w jednym miejscu wielu różno-
rodnych obiektów i wpisuje się w cykl jubileuszowych 
przedsięwzięć Polskiej Akademii Nauk, której waż-
nym zadaniem od początku istnienia jest gromadzenie 
zbiorów naukowych, przyrodniczych, historycznych 
i zabytkowych. ■
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Biblioteka w Mądralinie, przed 1939

Biblioteka w Wilnie, przed 1939 

Dom Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który od początku swego istnienia stanowić miał po wsze czasy miejsce spotkań 
mężów nauki, pomieścić zbiory rękopiśmienne i biblioteczne TPN oraz kolekcję autografów, militariów, dzieł sztuki 
i pamiątek ofiarowanych w testamencie w 1817 r. Towarzystwu przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 
lit. J. Sławiński, ok. 1819–1831

NN, Pałac Staszica, reprodukcja ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, po 1830

Jednym z ważnych zadań Polskiej Akademii Nauk od początku jej istnienia jest 
gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i eksponowanie zbiorów o charakterze 
naukowym, przyrodniczym, historycznym i zabytkowym. W ten sposób instytucja 
nawiązuje do tradycji swoich poprzedników, przede wszystkim do Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, którego bezcenne zbiory obejmowały 
manuskrypty i starodruki, tzw. zbiory osobliwości, podzielone na gabinety, oddzielne 
dla poszczególnych dziedzin (gabinet historii naturalnej krajowej i zagranicznej, 
gabinet medali, pieczęci i numizmatów, gabinet starożytności, galeria obrazów 
i innych przedmiotów sztuki) i archiwum zawierające między innymi protokoły 
posiedzeń ogólnych i publicznych oraz akta członków. Własnością Towarzystwa 
była spuścizna generała Józefa Henryka Dąbrowskiego, w tym archiwum Legionów 
Polskich we Włoszech i chorągiew Mahometa zdobyta przez Jana III pod Wiedniem 
w 1683 r. Przez krótki czas ozdobą Pałacu Staszica był oryginalny karton Rafaela, 
przedstawiający sławny we Florencji obraz tego malarza, znany pod tytułem 
Madonna della sedia. Dzisiaj nasza wiedza o zawartości tych utraconych po 
upadku powstania listopadowego zbiorów nie jest pełna. Niezwykle różnorodne 
zbiory Polskiej Akademii Nauk, przechowywane przez liczne jednostki naukowe 
i pomocnicze, takie jak archiwa, biblioteki i muzea, rozproszone na terenie 
całego kraju, stanowią integralny składnik krajowego i światowego dziedzictwa 
dokumentacyjnego. Powstanie w 2010 r. Repozytorium Cyfrowego Instytutów 
Naukowych (RCIN) pozwoliło na ucyfrowienie i szerokie upowszechnianie znacznej 
części tych bogatych zasobów nauki. 

Jubileusz 70-lecia Polskiej Akademii Nauk jest znakomitą okazją do zaprezentowania 
skarbów nauki przechowywanych przez placówki Akademii. Scenariusz wystawy 
powstał na podstawie materiałów otrzymanych z większości jednostek 
posiadających cenne, ciekawe i różnorodne zbiory.

Wystawa przygotowana przez PAN Archiwum w Warszawie — Joanna Arvaniti, 
Anita Chodkowska, Katarzyna Słojkowska, Urszula Szmigielska

Współpraca — wybrane placówki naukowe i pomocnicze Polskiej Akademii Nauk

Opieka naukowa — Hanna Krajewska, PAN Archiwum w Warszawie

Projekt plastyczny — Maria Kaliszczuk-Donaj, Amalker sp. z o.o.
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