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Zapraszamy do odwiedzenia naszych partnerów:
We invite you to visit our partners:

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre
ul. Wojciecha Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. + 48 71 375 93 27
muzeum.geologiczne@uwr.edu.pl
www.mgeol.ing.uni.wroc.pl
Godziny otwarcia/Opening hours:
poniedziałek, środa, piątek/ :Monday, Wednesday, Friday
9.00 – 15.00
wtorek, czwartek/Tuesday, Thursday:
9.00 – 17.00
sobota/Saturday:
10.00 – 15.00

Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza
ul. Wojciecha Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
tel. +48 71  375 92 06
Godziny otwarcia/Opening hours:
poniedziałek – piątek/Monday – Friday:
10.00 – 15.30

Oddział Muzeum Mineralogicznego
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław
tel. +48 71  375 26 68
muz_min@uwr.edu.pl
www.muzmin.ing.uni.wroc.pl
Godziny otwarcia/Opening hours:
poniedziałek – sobota/Monday – Saturday:
10.00 – 15.30

Zakład Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel. +48 71 375 40 42
http://zp.uni.wroc.pl

ok. 30 000 okazów minerałów
oraz największa w Polsce 
kolekcja meteorytów! 
about 30 000 specimens
and the largest collection of meteorites in Poland!

ponad 20 000 eksponatów, w tym szczątki roślin karbońskich
z Dolnego i Górnego Śląska!
over 20 000 specimens, among them the remains of Carboniferous
plants from Lower and Upper Silesia!

czaszki z Jaskini Niedźwiedziej
i szkielet wymarłego nosorożca

z okolic Gorzowa Wielkopolskiego!
sculls from the Bear Cave

and skeleton of an extinct rhinoceros
founded near Gorzów Wielkopolski!



Historia geologii, mineralogii i paleontologii 
na Uniwersytecie Wrocławskim sięga 1812 roku, 
gdy prof. Karl von Raumer założył Gabinet 
Mineralogiczny. Jego kolekcja obejmowała obok 
minerałów, także okazy petrograficzne i paleon-
tologiczne. Kolekcja była systematycznie powię-
kszana w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 
Podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu 
uległa rozproszeniu.
 
Część zbioru mineralogicznego wróciła do Wro-
cławia i wkrótce stała się podstawą istniejącego 
do dziś Muzeum Mineralogicznego. Powróciły 
również znacznie uszczuplone w czasie wojny 
zbiory petrograficzne i paleontologiczne, które 
weszły w skład zasobów Muzeum Geologicznego. 
W 1947 roku część zbioru paleozoologicznego 
zasiliła nowo utworzony Zakład Paleozoologii, 
a Muzeum Geologiczne wzbogaciło się w 1975 
roku o przechowywany w Zakładzie Paleobotaniki 
duży zbiór paleobotaniczny. Do chwili obecnej 
zasoby obu Muzeów i Zakładu powiększyły się 
o tysiące eksponatów pochodzących z całego 
świata.

Na wystawie zostały pokazane zarówno zbiory 
historyczne (np. z kolekcji Henrika Steffensa czy 
Ferdinanda Roemera), jak i okazy pozyskane 
w wyniku prac prowadzonych przez polskich 
badaczy po 1945 roku (np. w Jaskini Niedźwiedziej, 
w Piławie Górnej, w Nowej Rudzie).

The h istory  of  minera logy,  geology and 
paleontology at the University of Wrocław dates 
back to 1812, when prof. Karl von Raumer founded 
the Mineralogical Collection. His collection, in 
addition to minerals, included petrographic and 
paleontological specimens. The collection grew 

 th th systematically in the 19  and first half of the 20
century. During and after World War II, it was 
dispersed.

Part of the mineralogical collection returned to 
Wrocław and soon became the foundation of the 
Mineralogical Museum that exists to this day. 
Petrographic and paleontological collections, 
which were significantly reduced during the war, 
also returned, and became part of the collection of 
the Geological Museum. In 1947, part of the 
paleozoological collection was added to the newly 
founded Department of Paleozoology, and the 
Geological Museum was enriched in 1975 with 
a large paleobotanical collection stored in the 
Department of Paleobotany. To date, the 
collections of both Museums and the Department 
have increased by thousands of specimens from 
around the world.

The exhibit ion shows both the historical 
collections (eg. collected by Henrik Steffens and 
Ferdinand Roemer), and specimens that were 
acquired as a result of the work carried out by the 
Polish researchers after 1945 (eg. in the Jaskinia 
Niedźwiedzia - „Bear Cave”, in Piława Górna and 
Nowa Ruda).

Organizator wystawy / Exhibition organized by:
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Sala pod Filarem
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. +48 71  375 26 18 (biuro / office)
tel. +48  375 28 91 (kasa / box office)

muzeum@uwr.edu.pl
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