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200 lat Ossolineum. Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Planszowa wystawa jubileuszowa  
Tournée wystawy po wybranych instytucjach w kraju i za granicą  
w terminie 5.06.2017 – 5.06.2018 
 

Patronat nad obchodami Jubileuszu  
objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Wystawa prezentowana będzie w kraju i za granicą. Planowane jest jej tournée  

po instytucjach w różnych częściach świata, zajmujących się popularyzacją kultury 

polskiej. Wstęp na wystawę, w każdym z krajów, będzie bezpłatny.  

 

Wystawa składa się z 16 plansz, które prezentują historię i rolę Ossolineum na tle 

dziejów Polski. Każda z atrakcyjnych graficznie plansz zawiera teksty 

wprowadzające oraz bogaty materiał ikonograficzny pochodzący ze zbiorów 

Ossolineum. Wystawa przybliża okoliczności powstania instytucji, jej lwowskie i 

wrocławskie dzieje, działalność Biblioteki, Wydawnictwa, Muzeum Książąt 

Lubomirskich i Muzeum Pana Tadeusza, a także współpracę z Biblioteką Stefanyka 

we Lwowie oraz aktywność na polu wystawienniczym, edukacyjnym i 

kolekcjonerskim (zbiory poświęcone m.in. Henrykowi Sienkiewiczowi, 

Władysławowi Stanisławowi Reymontowi, Juliuszowi Słowackiemu, Aleksandrowi 

Fredrze, Tadeuszowi Różewiczowi, Jerzemu Grotowskiemu i Andrzejowi Wajdzie).  

Poszczególnym ekspozycjom towarzyszyć będzie program edukacyjny, na który 

składać się będą wykłady i spotkania z publicznością. Program realizować będą 

przedstawiciele Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którzy przybliżą historię, 

zbiory i bieżące działania Ossolineum.  

Wystawa skierowana jest do osób zainteresowanych historią i kulturą polską, 

intelektualistów, naukowców, studentów, kolekcjonerów, bibliofilów, pasjonatów 

sztuki i literatury, a także wszystkich, którym bliska jest Polska i jej tradycje. 

Założeniem twórców wystawy jest przekazanie w sposób przystępny i 

nowoczesny biblioteczno-muzealno-wydawniczej działalności Zakładu, 

prowadzonej niegdyś we Lwowie, a dzisiaj we Wrocławiu, ukazanej przez pryzmat 

znakomitych kolekcji, które tworzą narodowe dziedzictwo. Kuratorski koncept 

wystawy zakłada połączenie przeszłości z teraźniejszością poprzez ukazanie 

Ossolineum jako instytucji, przed którą jej twórca – Józef Maksymilian hr. 

Ossoliński – postawił dwa wieki temu wyjątkowo trudne zadanie. Miała ona 

wspierać zniewolony naród w zachowaniu własnej tożsamości. Obecna, szeroka 

działalność Ossolineum podtrzymuje pierwotne idee, rozwijając je w nowoczesnej 
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formule. Z tą wiedzą zwiedzający opuszczą wystawę, bogatsi o doświadczenie skomplikowanych dziejów 

Ossolineum, tak bardzo wpisanych w burzliwą historię Polski, na której tle są one eksponowane. 

Prezentowane archiwalia zostały bowiem tak dobrane, by przybliżyć skalę funkcjonowania instytucji, a 

także uzmysłowić bogactwo ossolińskich kolekcji i ich znaczenie dla kultury narodowej.  
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