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Szanowny Pan
dr Adolf Juzwenko
Dyrektor zakładu Narodowego im. ossolińskich
ul. Szewska 37
50_139 Wrocław

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze.

nlestety, kwestie zdrowotne UniemozliWiły mi Wzięcie udziału

w uroczystych obchodach 200-lecia Zakładu Narodowego

im. ossolińskich. Jest mi tym bardziej przykro, Że czuję się dłuzniczką

Zakładu ' Zaproszenie do udziału w Wieczorach ossolińskich w ubiegłym

roku, spotkania z ukraińskimi kolegami iznakomita opieka rezydentki

Ossolineum przy Bibliotece Stefanyka we Lwowie, Pani Wiktorii Malickiej

sprawiły, Że mogłam docenić urodę i historię miasta, które widziałam

po raz pierwszy, oraz wielką pracę włoŹoną pŻez Zakład We Współpracę

ze stroną ukraińską nad zachowaniem wspÓlnego dziedzictwa' Byłam

szczegó|nie mocno Wzruszona, ponieważ wie|e |at temu było mi dane

spotkać Wybitnego dyrektora ossolineum w czasach Il wojny'

prawdziwego kustosza polskiego dziedzictwa we Lwowie, Profesora

Mieczysława Gębarowicza. Dla moich profesoróW uniwersyteckich był

on ko|egą z czasów młodości' a dla nas, WÓWczas studentóW'

symbolem niezłomnego truania na powierzonej pIacóWce.

Tworząc ossoIineum i Muzeum im. Lubomirskich fundatorzy mieli

poczucie doniosłoŚci swojej inicjatylvy: stworzenia repozytorium polskiej

historii i ku|tury W czasie, kiedy Po|ski nie było na mapie Europy.

PrzyśWiecała im myś|' że powołana izaopatrzona przez nich instytucja

stanie się zaczyn em Życla naukowego i kulturalnego W Wolnej PoIsce.

Nie mogli jednak przewidzieÓ, Źe następnym' niezmiernie Waznym

rozdziałem Życia ossolineum będzie zaszczepianie polskiej kultury We

Wrocławiu' a także _ dzięki rozwaŻną polityce kierownictwa Zakładu,

wspomaganego przez l\ilinisterstvvo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
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będzie się ono przyczyniało do tworzenia obustronnie korzystnych form

Współpracy z instytucjami ku|tury We LWoWie' ugruntowując polsko-

ukraińskie dobre sąsiedztwo.

wYraŻam głęboki podziw dla Pana Dyrektora i Jego Współpracowników
' za podjęcie vvysiłku scalenia W Wersji elektronicznej historycznych

zbioróW ossolineum. Wszystkich zasług szacownej instytucjl nie sposób

wymieniĆ, a|e nie mogę nie wspomnieÓ o stworzeniu Muzeum Pana

Tadeusza - w wyniku pozyskania do zbiorÓw rękopisu arcypoematu

Adama |\4ickiewicza. To nowe na mapie Wrocławia muzeum jest bardzo

atrakcyjne dla widzów w każdym wieku, również dIa goŚci Zagranicznych'
jest nowoczesne i przyjazne, a ekspozycja pomnożona o informac.Je

i programy edukacyjne spełnia najbardziej surowe kryteria'

Spodziewam się, że z tym dośWjadczeniem Zakład jest w pełni

pŻygotowany do przeprowadzenia projektu budowy Muzeum

Lubomirskich' na które czekamy'

Szanowny Panie DyrektoŻe, niech mi będzie wo|no na Pana ręce pŻesłaÓ

Życzenia wspaniałego rozwoju Zakładu Narodowego im' ossolińskich.

Niech Pan Dyrektor kieruje nim jak długo tylko zdrowie pozwo|i, a potem

znajdzie godnych swego dzieła następcóW.

Z v,ryrazami uznania i gratuIacjami pięknego Jubi|euszu

A'.',.r,-.*-;,r-- ą-r^ł--
/ Agnieszka |\4 o rawińska

Dyrektor l\,4uzeum Narodowego w Warszawie

NtP 526-03 09 719 / REGON 000275990 / BGK 831130 r017 00201460 6320 0001


