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Wystawa jubileuszowa  

„200 lat Ossolineum 1817–2017” 

5.06 – 30.11.2017 

Gmach główny Ossolineum – Aula, Sale pod Kopułą 

 

Patronat nad obchodami Jubileuszu  

objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wystawa jubileuszowa zatytułowana „200 lat Ossolineum 1817–2017” 

prezentuje burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – jednej z 

najstarszych polskich instytucji kultury. Zakład, założony przez Józefa 

Maksymiliana Ossolińskiego w 1817 r., przechodził różne koleje losu. Przez 

cały czas swego istnienia gromadził bezcenne zbiory, narodowe pamiątki – 

druki, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, udostępniając je kolejnym pokoleniom 

Polaków. Ossolineum to nie tylko biblioteka, to także unikatowe często 

zbiory muzealne, którym początek dały kolekcje Henryka Lubomirskiego, 

włączone do Zakładu na mocy specjalnej umowy w 1823 r. jako Muzeum 

Lubomirskich. Od początku Ossolineum prowadziło także działalność 

wydawniczą. W latach 30. XIX w. Austriacy, w odwecie za niepodległościową 

działalność Ossolineum, niemal doprowadzili do zlikwidowania Zakładu. W 

czasie II wojny światowej Ossolineum przeżyło największą w swej historii 

tragedię – najpierw zlikwidowano Muzeum Lubomirskich, a jego bezcenne 

kolekcje przekazano do innych instytucji lwowskich, potem w 1946 r. 

rozdzielono pozostałe zbiory biblioteczne i muzealne, z których tylko część 

(1/3 przedwojennego stanu) przewieziono do Polski, do Wrocławia, gdzie 

dały początek odtworzonemu w nowej siedzibie i w nowym miejscu 

Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich.  

 

Wystawa przybliża te, skomplikowane nieraz, dzieje zwiedzającym. 

Opowiada historię Ossolineum we Lwowie oraz przypomina powojenne 

wydarzenia z historii Zakładu. Prezentuje dziesiątki ossolińskich pamiątek – 

druków, dokumentów, grafik i fotografii, obrazujących dzieje i życie 

codzienne Zakładu od czasów J.M. Ossolińskiego aż po dzień dzisiejszy. 

Opiera się przede wszystkim o niezwykle bogate zbiory Zakładu, ale jest też 

okazją do zobaczenia pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej 

niektórych cennych obiektów dawnego lwowskiego Muzeum Lubomirskich – 

głównie dawnej broni oraz zabytków archeologicznych. Muzealia te 
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udostępnione zostały przez Lwowskie Muzeum Historyczne, Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. W. 

Stefanyka oraz lwowskie Muzeum Historii Religii.  

 

200-lecie Zakładu Narodowego i wystawa jubileuszowa są okazją do zaprezentowania wielu unikalnych 

obiektów, które pokazywane będą na ekspozycji. Przede wszystkim rękopisów oraz starodruków, w tym 

inkunabułów. Będzie można zobaczyć m.in. rękopisy Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Jana 

Kasprowicza, Witkacego, Czesława Miłosza czy Tadeusza Różewicza. Wśród druków niezwykle rzadko 

pokazywane oryginalne wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z 1543 r., Statuty Jana Łaskiego z 1506 r., Treny 

Jana Kochanowskiego z 1583 r., poświęcone astronomii prace Jana Heweliusza z 1668 r. czy dzieło Giordana 

Bruna z 1591 r. Prezentowane będą także druki XIX–XXI w., a wśród nich liczne publikacje Wydawnictwa 

Ossolineum. Obok nich na ekspozycji pokazane zostaną liczne cenne obiekty muzealne – medale, monety i 

odznaczenia, a także obrazy wybitnych polskich malarzy z dziełami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, 

Leona Wyczółkowskiego i Wojciecha Kossaka na czele, grafiki oraz niezwykle cenny zbiór miniatur z XVIII i 

XIX w. Swoje miejsce w ramach ekspozycji mają także ossolińscy darczyńcy i ich bezcenne dary, które od 

początku istnienia Zakładu zasilały jego zbiory.  

 

Wystawie towarzyszyć będą bogato ilustrowany przewodnik i folder, pozwalające zwiedzić ją według 

zaproponowanych kluczy tematycznych, oraz interesujący program edukacyjny, na który złożą się m.in. 

wykłady uznanych historyków, warsztaty edukacyjne, koncerty muzyki dawnej, spektakl teatralny, projekcje 

filmów dokumentalnych oraz panel dyskusyjny. Planowane wydarzenia odbywać się będą dwa razy w 

miesiącu, w soboty, a ich różnorodna forma pozwoli na uczestnictwo szerokiemu gronu odbiorców, 

chcącemu poznać Ossolineum – jego historię, ale i współczesną aktywność. Oferta kierowana jest głównie 

do młodzieży i osób dorosłych, ale znajdą się w niej także propozycje dla rodzin. Przez cały czas trwania 

wystawy odbywać się będą również oprowadzania po wystawie i lekcje ossolińskie po uprzednim 

umówieniu się.  

 

Kuratorzy wystawy:  

dr Łukasz Koniarek  

dr Marta Pękalska 

Projekt aranżacji: 

prof. Marek Stanielewicz 

Producent: 

Alicja Przestalska 
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