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Najstarsze budynki poznańskich studiów lekarskich
Już na pierwszym posiedzeniu komisji organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, a więc w dniu 11
listopada 1918 r., prof. Heliodor Święcicki omówił problemy organizacji Wydziału Lekarskiego. Tydzień później
przedstawił plan nauczania przedmiotów klinicznych w oparciu o miejscowe środowisko lekarskie oraz zaproszenia
naukowców spoza byłej dzielnicy pruskiej do nauczania przedmiotów teoretycznych.
Wprowadzenie tych planów w życie było zasługą prof. Adama Wrzoska, który w lipcu 1920 r. objął funkcję
pierwszego dziekana, a zarazem organizatora, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Podjął on
szereg działań zmierzających do zapewnienia katedrom i klinikom nie tylko obsady kadrowej, ale także
odpowiedniej bazy lokalowej.
Jego osobistym sukcesem było pozyskanie dla zakładów lekarskich gmachu dawnej Komisji Kolonizacyjnej,
odtąd nazywanego Coll. Medicum (od 1950 r. Coll. Maius przy ul. Fredry 10). Tu znalazły swoje siedziby zakłady
m.in.: chemii ogólnej, fizjologii, fizyki, histologii, medycyny sądowej, patologii ogólnej i doświadczalnej.
Prof. Wrzosek zamierzał umieścić kliniki w byłym szpitalu Sercanek na Wildzie, wtedy mieszczącym kuratorium
zakładu opiekuńczego Garczyńskich. Po zakupieniu przez Uniwersytet gmach nazwano Coll. Marcinkowskiego. W
otaczającym go parku, miały zostać wzniesione budynki dla całego Wydziału Lekarskiego, łącznie z
dziekanatem. Brak dotacji rządowej przekreślił jednak te zamierzenia i kliniki znalazły siedziby przede wszystkim
w Szpitalu Miejskim.
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Pierwszymi nowym i specjalnie zaprojektowanym dla studiów lekarskich gmachem było Coll. Anatomicum. Jego
budowa, podobnie jak sąsiedniego Coll. Chemicum, trwała od 1921 (położenie kamienia węgielnego) do 1929 r.,
kiedy w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej zamieniono te gmachy na Pałac Sztuki i Pałac Rządowy. Przez
kilka następnych lat budynki te adaptowano dla potrzeb zakładów naukowych.
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