
Kliniki Quest Historyczny
Quest pieszy Czas: 1-1,5 h |  Zalecana liczebność grupy: 1-4 osoby  | Zalecany wiek: 15 lat i więcej 

Przejdź się poniższą trasą. Przy każdym punk-
cie, poza dawką wiedzy historycznej, masz do 
rozwiązania zagadkę. Za każdym razem rozwią-
zaniem będzie cyfra. Potrzebujesz 10 cyfr, aby 
odczytać współrzędne geograficzne. Odnajdź 
wskazane przez te współrzędne miejsce, korzy-
stając z dowolnej darmowej aplikacji (np. Współ-
rzędne Mapy ze Sklepu Play).
Aby otrzymać nagrodę zrób sobie zdjęcie z tym, 

co znajduje się na poniższych współrzędnych 
geograficznych. Musi być widać Ciebie, wypeł-
nioną kartę questa i jak największą część tego 
200-letniego „pomnika”. Zdjęcie i dane do wysył-
ki pocztowej wyślij na marketing@umw.edu.pl.
Jeśli chcesz się sprawdzić i naprawdę dobrze ba-
wić, nie używaj internetu, nie licząc narzędzia 
potrzebnego do odnalezienia miejsca, do którego 
prowadzą współrzędne.

Znajdujecie się na terenie kompleksu klinik 
wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. 
Jak na swoje czasy, był to jeden z najnowocze-
śniejszych medycznych ośrodków uniwersy-
teckich na terenie Niemiec. W ich planowa-
nie poza architektami zaangażowano lekarzy, 
tak, by architektura była nie tylko piękna, ale 
przede wszystkim podporządkowana funk-

cjonalności. Przed II wojną światową działali 
tu wybitni niemieccy naukowcy, tacy jak np. 
Alois Alzheimer. Kliniki ucierpiały podczas 
wojny, ale nie zostały doszczętnie zniszczo-
ne. Od 1945 r. kadrę akademicką i kliniczną 
w dużej części stanowili profesorowie, którzy 
przyjechali do Wrocławia ze Lwowa po zmia-
nie granic Polski.

Wprowadzenie historyczne:

Zadanie: 

Historia: 
To jeden z najnowszych budynków na Klini-
kach. Oddany do użytku w roku 2015. Przenie-
siono do niego zbiory z zabytkowego pałacyku 
przy ul. Parkowej oraz księgozbiór Wydziału 
Nauk o Zdrowiu z ul. Bartla. Łączy ona książki 
tradycyjne ze zbiorami elektronicznymi. Znaj-
duje się tu również dział zbiorów specjalnych, 
a w nim starodruki i dokumenty studentów 
z przedwojennego Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie, XIX-wieczne niemieckie 
książki medyczne, zbiór exlibrisów i wiele in-
nych.

Biblioteka Główna UMWη

Wskazówka: 
η to liczba liter akronimu właściwej nazwy budyn-
ku Biblioteki. Napis na elewacji, po prawej stronie do 
wejścia głównego. 

Historia: 
To miejsce wiąże się ściśle z wybitnym uczo-
nym prof. Ludwikiem Hirszfeldem. Był pierw-
szym kierownikiem tej Katedry, pierwszym 
Dziekanem Wydziału Lekarskiego i to on 
wygłosił pierwszy powojenny wykład na swo-
im wydziale – w 1945 r., w sali, w której na-
wet jeszcze nie wstawiono szyb po wojennych 
zniszczeniach. Wspólnie z Emilem von Dun-
gernem opracował podstawy nauki o grupach 
krwi. Odkryli dziedziczenie zróżnicowania 
grupowego krwi, a także wprowadzili oznacze-
nia grup krwi: A, B, AB, 0, które zostały przy-
jęte na całym świecie. Jego badania dotyczące 
dziedziczności grupy krwi umożliwiły docho-
dzenie ojcostwa. Oznaczył również czynnik Rh 
i odkrył przyczynę …… serologicznego, za co 
w 1950 r. był nominowany do Nagrody Nobla. 
Dał początek nowej gałęzi nauki zwanej sero-
antropologią. Wysunął również tezę o antyge-
nach nowotworowych, która stała się podsta-
wą leczenia nowotworów. Do dziś w budynku 

Katedra i Zakład 
Mikrobiologii 

ι

Wskazówka: 
 … serologiczny = ι liczbie liter brakującego słowa. 
Prof. Hirszfeld był odkrywcą tego „problemu”. Dzię-
ki jego świadomości możliwe było odkrycie leczenia, 
by ocalić życie wielu jeszcze nie narodzonych dzieci z 
dodatnim współczynnikiem Rh, których matki miały 
ten współczynnik ujemny.

Historia: 
Instytut Anatomii jako pierwszy wśród teore-
tycznych nauk medycznych dostał swój budy-
nek. Z okazji otwarcia w 1898 r. Instytut otrzy-
mał wierną kopię obrazu Rembrandta „Lekcja 
anatomii doktora Tulpa”, która do tej pory 
wisi w holu. Aktualnie we wnętrzu znajdują się 
katedry związane z anatomią i histologią, pro-
sektorium, sala wykładowa w formie „teatru 
anatomicznego” oraz unikatowe Muzeum 
Anatomii.

Collegium Anatomicum θ

Wskazówka: 
θ to ostatnia cyfra obu dat wyrytych na czarnym gła-
zie stojącym na skwerze przed głównym wejściem do 
Collegium Anatomicum.

przed którym stoicie znajduje się gabinet z za-
chowanym zdobionym fotelem profesora. 
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Współrzędne do rozszyfrowania:



Historia: 
Ten budynek łączy się z 2 wybitnymi oso-
bami. Jan Mikulicz-Radecki – polsko-
-niemiecki chirurg, współtwórca aseptyki 
i pionier torakochirurgii. Prowadził w tym 
budynku Klinikę Chirurgii od jej otwarcia 
w 1890r. do 1905 r.
Druga osoba to prof. Wiktor Bross, jeden 
z twórców polskiej kardiochirurgii, który 
kierował kliniką od 1946 r. Wśród wielu 
pionierskich operacji warto podkreślić, że w 
roku 1958 jako pierwszy w Polsce wykonał 
zabieg na otwartym sercu, a w 1966 r. do-
konał przeszczepu nerki od żywego dawcy. 

Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej 

α, ζ 

Historia: 
Prof. Antonii Aroński w 1948 roku został wy-
delegowany przez prof. Wiktora Brossa na 
pierwszy w Polsce kurs anestezjologiczny pro-
wadzony przez specjalistę ze Sztokholmu - Olle 
Frieberga. Anestezjologia była wówczas dzie-

Katedra Anestezjologii
i Intensywnej TerapiiΚ

Historia: 
W tym XIX-wiecznym budynku przed general-
nym remontem znajdowała się szpitalna ko-
tłownia, pralnia, kuchnia i stołówka. Od 2018 
r. studenci uczą się tutaj procedur medycznych 
na nowoczesnych symulatorach.

Centrum Symulacji
Medycznej 

Υ

Wskazówka: 
obejdź CSM dookoła i policz ile jest wejść do budynku 
znajdujących się powyżej poziomu gruntu (drzwi, do 
których trzeba wejść po schodach w górę). Ich liczba to ΥWskazówka: 

Na zachętę na pierwszym punkcie odnajdziecie war-
tość aż 2 symboli. 
α  to cyfra, która kształtem przypomina to, co bogini 
Hygieja trzyma w lewej ręce, na płaskorzeźbie upa-
miętniającej prof. Mikulicza-Radeckiego.
Natomiast ζ znajdziesz w pierwszej dacie widocznej 
na tablicy upamiętniającej prof. Brossa. To cyfra któ-
ra po lewej ma 9, a po prawej 3.

Historia: 
Prof. Biernacki był polskim patologiem, neu-
rologiem, internistą i filozofem medycyny. Nie 
był związany z Wrocławiem, ale postanowio-
no  nazwać jego imieniem salę, by uczcić jego 
dokonania i odwołać się do tradycji lwowskich 
(przez ostatnie lata życia był profesorem Uni-
wersytetu Lwowskiego).
Opisał zjawisko sedymentacji, czyli opadania 
krwinek, tzw. odczyn Biernackiego, znany jako 
OB. Do dziś powszechnie bada się OB w celu 
wykrycia stanu zapalnego w organizmie. 

Sala im. E. Biernackiego δ

Wskazówka: 
δ = liczbie liter w imieniu patrona sali wykładowej

Historia: 
Student z fantazją - Franciszek Cymborski 
w 1966 r., aby zrobić na złość władzy komu-
nistycznej, postawił bez informowania władz 
rektorskich sam przywieźć ze Strzegomia i 
postawić przed rektoratem granitowy obelisk 
upamiętniający 1000 lat istnienia Państwa Pol-
skiego. Jak widać pomnik stoi tu do dziś.

Obelisk na 1000-lecie 
istnienia Polski 

ε

Wskazówka: 
adres budynku przed którym stoi obelisk - wyb. Lu-
dwika Pasteura ε

Historia: 
na tablicach przed wejściem do kliniki uwiecz-
niono postacie dwóch wybitnych internistów, 
którzy wykładali w tym samym czasie na uczel-
ni. Prof. Antoni Falkiewicz ze Lwowa i prof. 
Edward Szczeklik z Krakowa. Prowadzili dwie 
kliniki chorób wewnętrznych, które mieściły 
się w tym budynku, z tym że jedna na parterze, 
a druga na piętrze. Profesorowie szanowali się 
nawzajem, chociaż charakterologicznie różnili 
się od siebie. Nieprawdą jest, że profesorowie 
nie lubili się, chociaż na ten temat krążyły róż-
ne dowcipy. Prof. Falkiewicz był 2. rektorem 
(wówczas) Akademii Medycznej – lata 1954-
1957. W tym samym czasie prof. Szczeklik był 
prorektorem ds. klinicznych.

Klinika Chorób
 Wewnętrznych

β

Wskazówka: 
β to ostatnia cyfra pierwszej daty widocznej na tabli-
cy upamiętniającej prof. Edwarda Szczeklika.

dziną całkowicie nową. Prof. A. Aroński działał 
konsekwentnie, aby stała się odrębną specjali-
zacją medyczną. Znieczulał pacjentów do wielu 
przełomowych zabiegów prof. Brossa. W 1964 
r. stworzył Oddział Intensywnej Terapii, który 
stał się na kilkadziesiąt lat ośrodkiem rozwoju 
nowej dziedziny wywodzącej się z anestezjolo-
gii – intensywnej terapii.
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Miejsce startu: przed budynkiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 
ul. Curie-Skłodowskiej66 Wrocław

Wskazówka: 
Κ  to cyfra, która powtarza się dokładnie trzy razy na 
tablicy upamiętniającej prof. Arońskiego.


