
PROGRAM EDUKACYJNY DO WYSTAWY 

JUBILEUSZOWEJ 

5.06.- 30.11.2017 

 

 

 

 

CZERWIEC 

10.06.2017 – Dwa oprowadzania kuratorskie po wystawie jubileuszowej 

godz. 12.00  

"Chodzi mi o tę bibliotekę jako o córkę jedynaczkę na wydaniu...". Dzieje 

Ossolineum we Lwowie 1817-1946. 

W czasie oprowadzania kuratorskiego przybliżona zostanie historia Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich od czasów jego Fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do czasów II 

wojny światowej. Przedstawiona zostanie historia podziału i parcelacji zbiorów, oraz 

przewiezienia części zbiorów do Wrocławia jako tzw. "daru narodu ukraińskiego". 

Prowadzenie: 
dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum  
dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum 
 
godz. 16.00  

"Witał Wrocław owe księgi, skarby naszej polskiej mowy...". Dzieje Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946-2017. 

W czasie spotkania z kuratorami wystawy przedstawiona zostanie historia Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich od przewiezienia części zbiorów do Wrocławia, poprzez czasy 

włączenia Ossolineum do Polskiej Akademii Nauk, restytucję fundacji w latach 90. aż po 

dzień dzisiejszy.  

Prowadzenie: 
dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum 
dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum 
 

 

 



24.06.2017  - Oprowadzanie tematyczne po wystawie jubileuszowej 

godz. 16.00 

Śladami ossolińskich darczyńców  

Spotkanie poświęcone będzie darczyńcom, którzy przez 200 lat obdarowywali Zakład 

Narodowy cennymi eksponatami biblioteczno-muzealnymi. W trakcie oprowadzania po 

wystawie będzie mowa m.in. o rękopisach Aleksandra Fredy i Juliusza Słowackiego, dziełach 

sztuki otrzymanych od Leona Pinińskiego, archiwaliach Jana Nowaka Jeziorańskiego, 

pamiątkach związanych z twórczością Andrzeja Wajdy czy darach przekazanych przez 

Władysława Bartoszewskiego.   

Prowadzenie: 
dr Grzegorz Polak – Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Ossolineum 
 

LIPIEC 

1.07.2017 – Warsztaty dla rodzin z kartą zadań i zagadek 

godz. 12.00  

Między nami, kolekcjonerami  

Jedni zbierają patyki i kamienie, inni znaczki, kapsle czy naklejki. Ale co zrobić ze swoją 

bogatą kolekcją, gdy kończy się miejsce w szufladach, albo dorośli nazywają ją „bałaganem”?  

Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, jak w sposób fachowy uporządkować swoje 

zbiory. Oprócz tego uczestnicy przemierzą z kartą zadań i zagadek fragment ossolińskiej 

wystawy jubileuszowej, żeby  poznać kolekcjonerów; J.M. Ossolińskiego oraz H. 

Lubomirskiego, których bogate zbiory książek, monet, rysunków i obrazów dały początek 

dzisiejszemu Ossolineum.  

Zachęcamy do przyniesienia małej części swoich zbiorów! Będzie można je wykorzystać 

podczas warsztatów biblioteczno-muzealnych.   

 

Czas trwania: 2 h  
Prowadzenie: Aldona Mikucka – Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Ossolineum 
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 7–12 lat  
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl 
 

 

 



22.07.2017   – Osso moje Osso  – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem Janem 

Strękowskim 

godz. 16.00 

Jan Strękowski reżyser dokumentalnego filmu Osso moje Osso, poświęconemu historii 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Od lat 70 był związany z opozycją. Współpracował z Komitetem Obrony 

Robotników, w latach 80 działał w Solidarności jako dziennikarz i redaktor. Związany z Polską 

Kroniką Filmową. Opublikował szereg książek, jest autorem słuchowisk radiowych,  

scenariuszy (m.in. do stu pierwszych odcinków serialu Złotopolscy) i filmów 

dokumentalnych.  

 

SIERPIEŃ 

5.08.2017 – Warsztaty rysunkowe dla rodzin inspirowane ossolińską kolekcją 

portretów 

godz. 12.00 

Dama z różami, mężczyzna w mundurze   

Dawne portrety, czy to namalowane czy odbite na starych medalach, pozwalają wyobrazić 

sobie jak ludzie wyglądali w przeszłości. Dzięki nim można sprawdzić jakie przybierali pozy i 

robili miny, żeby zaprezentować się z najlepszej strony. Spotkanie rozpocznie się od 

odnalezienia na wystawie kilku dawnych portretów i ich uważnego obejrzenia. Następnie, 

po krótkim szkoleniu rysunkowym, dzieci wraz z rodzicami zmierzą się z zadaniem 

rodzinnego portretowania, czyli rysowania „z modela”. 

 

Czas trwania: 2,5 h  
Prowadzenie: Marta Wolańska - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Aldona Mikucka - 
Dział Edukacji i Prezentacji i Zbiorów, Ossolineum 
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 9–12 lat 
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl 
 

19.08.2017 - Dwa oprowadzania kuratorskie po wystawie.  

Godz. 12.00  

"Chodzi mi o tę bibliotekę jako o córkę jedynaczkę na wydaniu...". Dzieje 

Ossolineum we Lwowie 1817-1946. 



W czasie oprowadzania kuratorskiego przybliżona zostanie historia Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich od czasów jego Fundatora Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do czasów II 

wojny światowej. Przedstawiona zostanie historia podziału i parcelacji zbiorów, oraz 

przewiezienia części zbiorów do Wrocławia jako tzw. "daru narodu ukraińskiego". 

Prowadzenie: 
Dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum 
Dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum 
 
Godz. 16.00  

"Witał Wrocław owe księgi, skarby naszej polskiej mowy...". Dzieje Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946-2017. 

W czasie spotkania z kuratorami wystawy przedstawiona zostanie historia Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich od przewiezienia części zbiorów do Wrocławia, poprzez czasy 

włączenia Ossolineum do Polskiej Akademii Nauk, restytucję fundacji w latach 90. aż po 

dzień dzisiejszy.  

Prowadzenie: 
dr Marta Pękalska – Dział Informacji Naukowej, Ossolineum 
dr Łukasz Koniarek – Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich, Ossolineum 
 
WRZESIEŃ 
 
2.09.2017 – Narodowe Czytanie, czyli „Wesele” na Ossolińskim Dziedzińcu 

godz. 12.00  

Ossolineum we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do 

udziału w Weselu na Dziedzińcu. Fragmenty utworu Stanisława Wyspiańskiego czytane będą 

przez wrocławskich aktorów, którym towarzyszyć będzie improwizowana muzyka na żywo. W 

towarzystwie pracowników Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów Ossolineum będzie można 

obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję pokaz zbiorów związanych z Weselem 

Stanisława Wyspiańskiego (książki, grafiki i pocztówki) oraz zobaczyć na wystawie 

jubileuszowej scenariusz Andrzeja Wajdy do ekranizacji Wesela i posłuchać komentarza na 

temat daru reżysera.  

 

16.09.2017  - EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Krajobraz dziedzictwa-

dziedzictwo krajobrazu. Zapraszamy do udziału w spotkaniach towarzyszących wystawie 



jubileuszowej, które będą opowiadać o historii i tradycjach Ossolineum, zajmującego trwałe 

miejsce w polskim krajobrazie  kulturowym.  

godz. 12.00  

Zapamiętane, zapomniane… Jubileuszowa odsłona wystaw ossolińskich ze 

zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego – oprowadzanie po wystawie 

plenerowej 

W barokowym ogrodzie przy ulicy Szewskiej eksponowana jest wystawa planszowa 

prezentująca  różnorodne materiały wydane przy okazji prawie 300 wystaw zorganizowanych 

przez  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, w latach 1947-2016. W czasie 

oprowadzania omówione zostaną najciekawsze plakaty i afisze, zdjęcia, zaproszenia, ulotki, 

będące świadectwem bogatej historii Ossolineum. Będzie to również dobra okazja żeby 

przypomnieć sobie prezentowane, na przestrzeni 70 lat, wystawy ossolińskie.  

Prowadzący: 
dr Małgorzata Skotnicka-Palka  
Dział Dokumentów Życia Społecznego, Ossolineum 
 

godz. 16.00  

Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum - wykład 

W czasie wykładu zostanie omówione znaczenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 

życiu kulturalnym i naukowym Lwowa oraz główne kierunki jego działalności do 1945 roku. 

Przedmiotem wykładu będzie także powojenna rola humanistycznego środowiska naukowego 

i pracowników wywodzących się ze Lwowa w podtrzymywaniu tradycji we Wrocławiu, w 

kontekście nieprzychylnego stanowiska władz komunistycznych wobec tradycji „kresowych”. 

Na koniec przybliżona zostanie obecność Ossolineum we współczesnym Lwowie i 

wielostronna współpraca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Lwowską Naukową 

Biblioteką im. Stefanyka.  

Prowadzenie: 
prof. Maciej Matwijów 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  
Uniwersytet Wrocławski 
 
 
 
 
 



23.09.2017 - DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI   

 

godz. 12.00  

Typografia niekonwencjonalna   

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy rodziny do udziału w warsztatach 

graficznych, na których wspólnie wykonany zostanie przestrzenny napis: 200 lat Ossolineum. 

Dzieci wraz z rodzicami będą projektować „krój” liter, następnie wykonają je z różnych 

niekonwencjonalnych elementów i na koniec pomalują złotą farbą. Oprócz działań 

plastycznych będzie można, oglądając prezentowane na wystawie jubileuszowej książki, 

dowiedzieć się nieco o sztuce projektowania liter i tworzenia książek pod względem ich 

graficznego wyglądu.  

czas trwania: 2,5 h 
Prowadzenie: Zofia Jaros – grafik, artysta plastyk 
Zapraszamy: rodziny z dziećmi w wieku 9–12 lat 
Obowiązuje rezerwacja: 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl 
 

PAŹDZIERNIK 

 

14.10.2017 -  OSSOLIŃSKA NOC JUBILEUSZOWA 

 godz.  18.00 – 22.00   

Z uwagi na wyjątkowość dwusetnych urodzin Ossolineum otwiera swoje drzwi w nietypowych 

godzinach zapraszając do poznania Zakładu Narodowego poprzez spotkania z pracownikami, 

które pozwolą na odkrywanie tajników ich pracy.  Będzie to także okazja do poszerzenia 

wiedzy na temat zagadnień badawczych z którymi na co dzień spotykają się Ossolińczycy. 

Spotkania będą miały niekonwencjonalną formę zachęcającą do aktywnego poznawania 

instytucji.  

Szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ossolineum.pl     

 

LISTOPAD 

4.11.2017 – OSSOLIŃSKIE ZADUSZKI   

Zapraszamy na spotkanie słowno-muzyczne wpisujące się w klimat listopadowej zadumy, 

poświęcone pamięci zmarłych Ossolińczyków, na które złoży się wykład, nastrojowy koncert 



muzyki dawnej oraz pokaz starych druków muzycznych znajdujących się w zbiorach 

Ossolineum. 

Godz. 16.00 – Wykład 

Trzy pokolenia - Konstanty Słotwiński - Karol Szajnocha - Stanisław Kętrzyński.   

W roku jubileuszowym, w ramach Ossolińskich Zaduszek, chcielibyśmy ożywić pamięć o 

dawnych Ossolińczykach. W czasie wykładu przywołani zostaną:  Konstanty Słotwiński, Karol 

Szajnocha i Wojciech Kętrzyński, jako nie tylko trzy postacie związane z Zakładem 

Narodowym im. Ossolińskich, ale także reprezentanci trzech pokoleń osób kształtujących 

Ossolineum w okresie zaborów.  

Prowadzenie: prof. Jerzy Zdrada 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 

Godz. 17.00 – Koncert muzyki dawnej 

W repertuarze koncertu znajdą się polifoniczne dzieła mistrzów renesansu Pierluigi da 

Palestrina oraz baroku Henry Purcella, jak również utwory kompozytorów mniej znanych, 

przez zespół odkrywanych. 

Wykonanie: Wrocławski chór kameralny Cantus Animae 

 

11.11.2017 - Ossolineum w służbie narodu:  wykład oraz całodzienny pokaz 

filmowy 

 

godz. 12.00 – Wykład: Ossolineum trwalsze niż Niepodległość  

Wykład poświęcony będzie między innymi działalności Zakładu Narodowego zarówno w 

przeszłości jaki i w czasach współczesnych. Przedstawiona zostanie jego rola w historii Polski 

i jego wkład w utrzymanie i kształtowanie tożsamości narodowej.  

Prowadzenie: dr Adolf Juzwenko 
Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 

Całodzienny pokaz filmu Pamięć i tożsamość ( 2008) w reżyserii Macieja Piwowarczuka.  



30-minutowy dokument opowiada historię Ossolineum i podkreśla jego wpływ na 

kształtowanie tożsamości narodowej Polaków. Złożony z bogatego materiału 

ikonograficznego zaczerpniętego ze zbiorów ossolińskich oraz przenoszący widza 

współcześnie do miejsc związanych z historią założyciela Ossolineum daje możliwość 

zapoznania się z zasłużoną dla Polaków instytucją.  Film został wyprodukowany przez firmę 

Videre i Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".  

 

 

 

25.11.2017 – FINISAŻ WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ  

15.00 – 20.00 

Zakończenie trwającej pół roku wystawy jubileuszowej będzie się składało z kilku części. 

Dyrektor Zakładu Narodowego dr Adolf Juzwenko wygłosi wykład  Dwieście lat z narodem 

szukającym Niepodległości przedstawiający między innymi drogę Ossolineum prowadzącą do 

obecnych czasów i do miejsca, jakie placówka zajmuje we współczesnej rzeczywistości. 

Wicedyrektorzy Zakładu, dr Marcin Szeląg i dr Marcin Hamkało, oraz zaproszeni goście, 

historyczka sztuki, kuratorka wystaw i krytyczka sztuki współczesnej Dorota Monkiewicz i 

polonista, historyk, działacz społeczny, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu 

Marek Mutor, wezmą udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Doświadczenie długiego 

trwania. Jak tradycja instytucji wpływa na jej aktualną działalność?  Podejmą dyskusję 

dotyczącą roli instytucji kultury w dzisiejszym społeczeństwie, znaczenia dziedzictwa 

historycznego we współczesności oraz tego, w jaki sposób dzisiaj realizowane są 

dalekowzroczne projekty w rodzaju idei J.M. Ossolińskiego. 

Będzie to także ostatnia okazja do zwiedzenia wystawy pod opieką jej kuratorów – dr Marty 

Pękalskiej i dr. Łukasza Koniarka.  

Zakończenie świętowania ossolińskiego jubileuszu uświetni występ chóru kameralnego 

Cantores Minores Wratislavienses. 

Szczegółowy plan finisażu znajduje się na stronie internetowej www.ossolineum.pl  

 

Wstęp na wystawę jubileuszową oraz wszystkie wydarzenia edukacyjne jej 

towarzyszące jest bezpłatny. 

  



 


