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WSTĘP
Zapraszamy do odwiedzania Ossolineum i korzystania z oferty edukacyjnej, która skoncentrowana jest na przybliżaniu jego historii, zbiorów oraz
idei założyciela. Zakład Narodowy, ufundowany we Lwowie przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w trudnych czasach zaborów, od
początku pełnił rolę polskiej instytucji kulturalno-naukowej nastawionej
na podtrzymywanie i utwierdzanie tożsamości narodowej. Współtworzyły
go: Biblioteka, Muzeum Lubomirskich i Wydawnictwo. Dziś Ossolineum
kontynuuje tradycje i postanowienia swego założyciela, zajmując się
gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i prezentacją zbiorów
bibliotecznych i muzealnych. Ważnym elementem funkcjonowania Zakładu
jest działalność edukacyjna. Prezentowanie cennych kolekcji oraz przekazywanie wiedzy na temat historii placówki inspiruje odbiorców do korzystania z ogromnych zasobów Biblioteki i muzealnych zbiorów Ossolineum,
a jednocześnie tworzy przestrzeń wymiany myśli oraz zachęca do twórczego
poznawania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Sezon 2017/2018 łączy dwie ważne dla historii Polski rocznice. W 2017 r. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich obchodzi jubileusz dwusetlecia istnienia, natomiast na
rok 2018 przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Oba wydarzenia
znajdują swoje odbicie w proponowanym programie edukacyjnym.
Informator Edukacji w Ossolineum na sezon 2017/2018 składa się z czterech
części. Pierwsza skierowana jest do grup zorganizowanych: uczniów oraz osób
dorosłych. Obejmuje propozycje lekcji wykorzystujących prezentacje komputerowe, pokazy wybranych eksponatów ze zbiorów Zakładu, a także oprowadzanie po
wystawach czasowych organizowanych w zabytkowej siedzibie Ossolineum. Część
druga przeznaczona jest dla widzów indywidualnych, przede wszystkim dorosłych,
ale znajduje się w niej również oferta dla dzieci i rodzin. Proponowane formy działalności edukacyjnej dopasowane zostały do poziomu wiedzy odbiorców. Trzecia część
Informatora obejmuje zapowiedzi wystaw czasowych organizowanych przez Zakład
Narodowy im. Ossolińskich. Czwarta z kolei zawiera informacje praktyczne, ułatwiające korzystanie z oferty edukacyjnej.

Exameron beati Ambrosii, XII w.,
kodeks pergaminowy
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CZĘŚĆ 1

GRUPY ZORGANIZOWANE

Podczas zajęć ossolińskich stosujemy metody aktywizujące uczniów. Podstawę stanowi sprzyjająca twórczym dyskusjom rozmowa kierowana, która zwiększa zaangażowanie uczestników. Karty pracy dołączone do wybranych tematów zachęcają do
samodzielnego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i kreatywnego jej wykorzystania.

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Program zajęć podzielony jest według grup wiekowych obejmujących klasy I–III oraz
IV–VII. Tematy proponowane młodszym uczestnikom wprowadzają ich w świat kultury
i literatury. Działania edukacyjne wzmacniają tożsamość kulturową uczniów, rozbudzają ciekawość świata, a przede wszystkim uruchamiają wyobraźnię.
Zagadnienia adresowane do starszych odbiorców mogą stanowić dopełnienie
programu realizowanego w szkole, poszerzając wiedzę ogólną, zwłaszcza humanistyczną. Poznawanie historii Zakładu Narodowego pomoże kształtować postawę
szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego, a odkrywanie ossolińskich zbiorów
pozytywnie wpłynie na wszechstronny rozwój ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

Smoki, centaury, jednorożce i inni mieszkańcy najstarszych ksiąg
W czasie zajęć uczniom przedstawione zostaną średniowieczne manuskrypty zawierające bestiaria, czyli najróżniejsze zwierzęta, zarówno rzeczywiste, jak i wyimaginowane. Uczestnicy, odkrywając fantastyczne krainy, które powstawały na marginesach
i w inicjałach najstarszych ksiąg, dowiedzą się, jak ludzie średniowiecza wyobrażali
sobie faunę oraz jaki mieli do niej stosunek. Dzieci będą mogły również porównać
swoją wiedzę i wyobrażenia na temat zwierząt fantastycznych i pochodzących z dalekich krajów.

TEMATY ZAJĘĆ DLA KLAS I—III:
Ciekawostki ossolińskie
Tematem zajęć jest prezentacja niezwykle zróżnicowanych zbiorów ossolińskich,
zawierających niesamowite obiekty. Różnorodność pokazywanych artefaktów pozwoli rozbudzić u dzieci ciekawość otaczającego je świata i chęć zdobywania wiedzy.
W czasie spotkania uczniowie poznają wybrane przykłady obiektów ze zbiorów Ossolineum, m.in. nietypowe książki — w kształcie harmonijki lub zwoju, oprawione
w kamienne bądź materiałowe okładki czy miniaturowe portrety mieszczące się
w pierścionku lub malowane na skorupce orzecha.
Antyfonarz, kodeks pergaminowy, XIV w.

Wrocław — miasto fantastyczne
W czasie zajęć uczniowie, oglądając grafiki współczesnych artystów wrocławskich,
będą mogli spojrzeć na Wrocław oczami twórców, którzy w swoich rycinach ukazują
miasto jako miejsce fantastyczne, niecodzienne — przedstawiają kamienice jak z bajki,
strzelistą katedrę, niebosiężną wieżę kościoła św. Elżbiety, ratusz ze starym zegarem,
czy Bramę Kluskową wprost z legendy. Uczestnicy sprawdzą, co naprawdę wiedzą
o swoim mieście i czy rozpoznają zabytki małej ojczyzny.
Zbiór aforyzmów
i podręcznik kaligrafii,
XVII w., rękopis arabski
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TEMATY ZAJĘĆ DLA KLAS IV—VII:
Ossolińskie ABC
Tematem spotkania są historia Ossolineum oraz jego bogate zbiory. Uczniowie poznają nietypowe obiekty: średniowieczne kodeksy oprawione w deski obciągnięte skórą,
stare druki w okładkach ze srebra, miniatury z wizerunkami polskich władców czy
medale bite w królewskich mennicach. Dzieje Zakładu Narodowego i różnorodność
prezentowanych artefaktów rozbudzą ciekawość dzieci i zwrócą ich uwagę na znaczenie kulturowego dziedzictwa narodowego, którego ważną częścią jest Ossolineum.

Mapa jako wizerunek minionych epok
Mapy są pamiątkami przeszłości pomagającymi poznać dawne sposoby postrzegania świata. W czasie lekcji uczniowie obejrzą ich przykłady o nietypowych kształtach,
niejednokrotnie ukazujące rzeczywistość w sposób dziś zdumiewający. Porównując
historyczne mapy z ich dzisiejszymi odpowiednikami, będą mieli okazję skonfrontować dawny sposób widzenia świata z tym, jak rozumiemy go współcześnie.

Wpatrzeni w nocny nieboskłon
W czasie lekcji prezentowane będą stare księgi, ryciny i pamiątkowe medale przedstawiające gwiazdy i planety. Dzięki nim uczniowie odkryją, jakie zwierzęta „znajdują się”
na nieboskłonie i jakie wiążą się z nimi mity, poszerzą słownictwo związane
z opisem konstelacji i planet oraz mitologią. Zastanowią się nad tym, co oznacza
stwierdzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” oraz będą mieli niepowtarzalną
okazję zajrzeć do dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Rzeczpospolita, Królewiec, 1771, mapa, winieta tytułowa

Monety ze skarbonki rodziców
Tematem lekcji są pieniądze i ich rola w życiu codziennym. Poznając środki płatnicze
używane w czasach PRL-u, uczniowie dowiedzą się, co to jest awers i rewers, kto produkuje monety i do czego służą ich warianty próbne i pamiątkowe. Uczestnicy będą
mogli również sprawdzić swoje matematyczne zdolności i przeliczać stare nominały
na nowe.

Jan Heweliusz, Prodromus astronomiae cum catalogo et Firmamentum Sobiescianum, Gedani, 1687−1690
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Rzut kostką przez polskie dzieje
Tematem zajęć są dzieje Polski zaprezentowane przez historyczną grę planszową
Piast stworzoną w 1904 r. W czasie spotkania uczestnicy odkryją inne zabytkowe
planszówki oraz poznają wybrane postaci lub wydarzenia historyczne odpowiadające
najważniejszym polom omawianej gry. W drugiej części zajęć uczniowie rozegrają
partię Piasta.
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GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na zajęcia pogrupowane według trzech kategorii: historia, literatura i kultura oraz na szkolenie biblioteczne. Poszczególne zagadnienia ukazują różnorodność kolekcji obejmującej zarówno
zasoby biblioteczne, jak i obiekty muzealne. Zgromadzone w Ossolineum zbiory
pozwalają omówić bardzo wiele tematów, a prezentacje nie tylko odwołują się do samych artefaktów, lecz także budują rozległe konteksty. Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży, że dziedzictwo kulturowe stanowi znak historii i żywy element życia
społecznego. W zamyśle lekcje ossolińskie mają pogłębiać wiedzę humanistyczną
zdobywaną przez uczniów w ramach edukacji szkolnej, a także inspirować
ich do własnych poszukiwań.

Już nie Breslau, jeszcze nie Wrocław. Stolica Dolnego Śląska na fotografii
Tematem zajęć jest mała ojczyzna. W czasie spotkania uczniowie zobaczą na fotografiach, jak wyglądał Wrocław po zakończeniu wojny i dowiedzą się, z jakimi problemami borykali się pierwsi polscy mieszkańcy miasta. Dzięki temu będą mogli lepiej
zrozumieć historię miejsca, w którym żyją.

Wędrówka książki — szkolenie biblioteczne
Podczas zajęć uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak poruszać się po
labiryncie Biblioteki. Poznają sposoby wyszukiwania potrzebnych pozycji, rodzaje
katalogów i zasady korzystania z czytelni.

HISTORIA
O Ossolineum słów kilka
Na zajęciach młodzież pozna sylwetki
współtwórców Ossolineum — jednej
z najważniejszych polskich instytucji
dbających o dziedzictwo narodowe.
Słuchaczom przedstawieni zostaną
hrabia Józef Maksymilian Ossoliński — niezwykły kolekcjoner, którego
pasją były książki, oraz książę Henryk
Lubomirski — znawca sztuki. Uczniowie poznają też historię Zakładu
Narodowego, jego misję oraz zbiory.
Zastanowią się nad sensem słów
„utrata niepodległości politycznej,
a utrata niepodległości duchowej —
to nie jedno i to samo”. W miarę możliwości zwiedzą również zabytkowe
wnętrza dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą będącego
siedzibą Ossolineum.
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Karl Mahnke, Portret Józefa Maksymiliana Ossolińskiego,
przed 1826, litografia

Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu,
czyli rzecz o Pomarańczowej Alternatywie
W czasie lekcji zostanie przedstawiona historia niezwykłego ruchu happeningowego,
który w drugiej połowie lat 80. opanował Wrocław, a następnie rozprzestrzenił się
w innych miastach Polski. Uczniowie będą mogli wspólnie zastanowić się nad siłą inicjatyw społecznych, ich znaczeniem oraz nad formami, jakie przybierają współczesne
protesty obywatelskie.
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LITERATURA
Nie bój się Zemsty. Co o komedii Aleksandra Fredry wiedzieć powinniśmy
Na zajęciach zostaną zaprezentowane bogate zbiory Ossolineum dotyczące autora
Zemsty (m.in. unikatowy rękopis wspomnianego tekstu). Uczniowie poznają postać
komediopisarza, odkryją, kto i na kim mści się w komedii, a także dowiedzą się, że
zemsta nie popłaca. Będą mieli też okazję spojrzeć na lekturę szkolną przez pryzmat
mniej znanych faktów z życia pisarza.
Quo vadis, Trylogia, Krzyżacy, czyli Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum
Chlubą Ossolineum jest największy i najcenniejszy zbiór rękopisów Sienkiewicza
obejmujący m.in. autografy Trylogii czy W pustyni i w puszczy. W czasie zajęć przedstawiona zostanie niezwykła biografia autora Krzyżaków, który osiągnął niebywałą
popularność w kraju i za granicą. Uczniowie zapoznają się z twórczością Sienkiewicza
oraz zastanowią się nad współczesną recepcją dzieł pisarza.
O krawcu, który został noblistą — niezwykłe życie i twórczość
Władysława S. Reymonta
Zajęcia poświęcone są Władysławowi S. Reymontowi i jego twórczości. Uczestnicy
spotkania poznają historię powstania najważniejszych dzieł autora Chłopów i Ziemi
obiecanej. Przyglądając się barwnemu życiorysowi pisarza, odkryją również, jak ważne są determinacja i upór w dążeniu do realizacji swoich pasji oraz przekonają się, że
warto podążać za marzeniami.
Współczesne rękopisy literackie — z archiwum poetów i pisarzy
W Ossolineum przechowywane są liczne archiwa mistrzów pióra, w których znaleźć można utwory literackie, dzienniki, szkolne świadectwa czy listy, ujawniające
nieznane, często zaskakujące oblicze literatów. Na zajęciach uczniowie, analizując
dokumenty, będą mogli poznać życie i twórczość wybranych autorów. Dowiedzą się
m.in., jak wygląda rękopis Kartoteki Tadeusza Różewicza, co zawierają wspomnienia
Agnieszki Osieckiej, a także… jakim uczniem był Marek Hłasko.

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. Fragmenty, 1894—1896, autograf
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KULTURA

OSSOLINEUM POZA MURAMI

Od deski do deski — fascynujący świat średniowiecza
W czasie zajęć prezentowany będzie mały fragment kultury średniowiecza, epoki
trwającej 1000 lat. Poznając perły ossolińskich zbiorów, takie jak miniatury malowane
na kartach pergaminowych kodeksów liturgicznych i kalendarzy, pomniki języka polskiego, np. Bogurodzicę, nietypowe mapy czy najstarsze polskie numizmaty, uczniowie
odkryją niezwykłą wyobraźnię i kunszt średniowiecznych mistrzów.

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów bierze udział w skierowanym do młodzieży szkolnej projekcie „Zemsta” Aleksandra Fredry organizowanym przez Wrocławski Teatr
Komedia. Widzów w świat spektaklu wprowadzają ekspozycja złożona z rozmaitych
wydań tekstu ze zbiorów Ossolineum i wystawa planszowa Nie bój się Zemsty,
a także prelekcja poświęcona sztuce i jej autorowi.

„Polacy nie gęsi, iż swój język mają” — w kręgu renesansu
Zajęcia ukazują epokę odrodzenia przez pryzmat różnorodnych wytworów ówczesnej
kultury. W czasie lekcji uczniom zostaną przedstawione największe skarby literatury
staropolskiej, takie jak pierwsze wydania dzieł humanistów Jana Kochanowskiego
i Mikołaja Reja, katolickie i różnowiercze edycje Biblii, a także rękopiśmienne, kartograficzne i numizmatyczne unikaty. W pięknych ilustracjach zdobiących stare druki będą
mogli odkryć charakterystyczne cechy sztuki renesansowej. Kontakt z różnorodnymi
artefaktami pozwoli uczestnikom na wszechstronne poznanie tej przełomowej epoki.

Autor ilustracji
Jan Marcin Szancer

DOROŚLI

Zapraszamy do Ossolineum grupy dorosłych, którym proponujemy:
Ossolińskie vademecum
Zachęcamy do oglądania zabytkowego gmachu przy ul. Szewskiej. Proponujemy
Państwu oprowadzanie po siedzibie Ossolineum, barokowym gmachu dawnego
klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, połączone z prezentacją komputerową
przedstawiającą historię i zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Zwiedzanie wystaw czasowych z przewodnikiem
M. Rej, Zwierzyniec, Kraków 1562

Barokowe rebusy w klasztornej jadalni
Kilkanaście lat temu w Ossolineum odkryto barokowe malowidła. Zapraszamy uczestników do wspólnego rozszyfrowania ich treści. W czasie zajęć uczniowie będą mogli
poznać zagadnienia związane z nowożytną ikonografią, a dzięki odpowiednio przygotowanym kartom pracy − samodzielnie odkrywać znaczenie użytych w przedstawieniach symboli i alegorii.
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CZAS TRWANIA: 75 MIN
MIEJSCE SPOTKANIA: DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY / HOL OSSOLINEUM, UL. SZEWSKA 37

aby zamówić zajęcia na wybrany temat, należy umówić się telefonicznie
(71 335 64 83), a następnie wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy,
który można znaleźć na stronie www.ossolineum.pl w zakładce edukacja / rezerwacja zajęć
Formularz zgłoszeniowy stanowi potwierdzenie zamówienia.
GRUPA MOŻE LICZYĆ MAKS. 30 OSÓB
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY
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CZĘŚĆ 2
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WIDZOWIE INDYWIDUALNI
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CZĘŚĆ 3

WYSTAWY CZASOWE

W sezonie 2017/2018 zapraszamy do obejrzenia dwóch wystaw związanych
z jubileuszem dwusetlecia Ossolineum prezentowanych w gmachu głównym
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ekspozycjom towarzyszą działania
edukacyjne. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej
www.ossolineum.pl.
Wystawa jubileuszowa — 200 lat Ossolineum. 1817–2017
Ekspozycja jubileuszowa 200 lat Ossolineum. 1817−2017 prezentuje burzliwe dzieje Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich. Przez cały czas swego istnienia Ossolineum gromadziło bezcenne zbiory, narodowe pamiątki — druki, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, udostępniając je kolejnym
pokoleniom Polaków. Zaprezentowane na wystawie eksponaty oraz towarzyszące temu wydarzeniu publikacje pozwalają prześledzić historię Biblioteki, Muzeum Lubomirskich i Wydawnictwa, tworzących Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wielkim walorem jubileuszowej ekspozycji
jest możliwość zobaczenia wypożyczonych m.in. z instytucji lwowskich obiektów, niegdyś należących do ossolińskich zbiorów. Jednak Ossolineum to nie tylko prześwietna kolekcja, lecz także
niezwykli, oddani idei założyciela ludzie, zarówno pracownicy, jak i darczyńcy. Dzięki wystawie
można poznać codzienną pracę biblioteczno-muzealną Ossolińczyków, ich zaangażowanie
w walki niepodległościowe i konspirację, działalność polityczną, naukową oraz literacką.
MIEJSCE: SALA „POD KOPUŁĄ”, AULA
CZAS TRWANIA: 6 CZERWCA — 30 LISTOPADA 2017
WSTĘP NA WYSTAWĘ JEST BEZPŁATNY

PROGRAM SPOTKAŃ TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE
Wystawie jubileuszowej towarzyszy program edukacyjny, na który składają się m.in. wykłady,
warsztaty edukacyjne dla rodzin, koncerty muzyki dawnej, projekcje filmów dokumentalnych
oraz panel dyskusyjny. Wydarzenia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty, a ich różnorodna forma pozwala na uczestnictwo szerokiemu gronu odbiorców, chcącemu poznać Ossolineum − zarówno jego historię, jak i współczesną działalność. Oferta kierowana jest głównie do
młodzieży i osób dorosłych, ale znajdują się w niej także propozycje dla rodzin.
Zapraszamy również na oprowadzanie po wystawie i lekcje ossolińskie.
Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań — 71 335 64 83 / edukacja@ossolineum.pl.
Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawie jest bezpłatny.

2 września 2017, godz. 12.00
Narodowe Czytanie, czyli Wesele na ossolińskim dziedzińcu
Ossolineum, we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zaprasza do
udziału w Weselu na ossolińskim dziedzińcu. Wrocławscy aktorzy, przy akompaniamencie improwizowanej muzyki na żywo, odczytają fragmenty utworu Stanisława Wyspiańskiego. Będzie
również można obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję pokaz ossolińskich zbiorów
związanych z Weselem (książki, grafiki i pocztówki), a także zobaczyć, na wystawie jubileuszowej,
scenariusz ekranizacji dramatu autorstwa Andrzeja Wajdy i posłuchać komentarza na temat
wszystkich prezentacji.
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16 września 2017 Europejskie Dni Dziedzictwa
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Krajobraz dziedzictwa —
dziedzictwo krajobrazu, doskonale pasującym do Ossolineum zajmującego trwałe miejsce
w pejzażu polskiej kultury. Zapraszamy do udziału w spotkaniach towarzyszących wystawie jubileuszowej, które będą opowiadać o historii i tradycjach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
godz. 12.00
„Zapamiętane, zapomniane…”. Jubileuszowa odsłona wystaw ossolińskich ze zbiorów
Działu Dokumentów Życia Społecznego — oprowadzanie po ekspozycji plenerowej
W barokowym ogrodzie przy ulicy Szewskiej prezentowana jest wystawa planszowa przedstawiająca różnorodne materiały wydane przy okazji prawie trzystu ekspozycji zorganizowanych
przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu w latach 1947–2016. W czasie oprowadzania omówione zostaną najciekawsze plakaty i afisze, zdjęcia, zaproszenia, ulotki ukazujące
bogatą historię Ossolineum. Będzie to również dobra okazja, żeby przypomnieć sobie organizowane na przestrzeni 70 lat wystawy ossolińskie.
PROWADZĄCA: DR MAŁGORZATA SKOTNICKA-PALKA

DZIAŁ DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO OSSOLINEUM

godz. 16.00
Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum
Wykład będzie dotyczył znaczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w życiu kulturalnym i
naukowym Lwowa oraz głównych kierunków działalności instytucji do 1945 r. Podczas spotkania będzie także mowa o powojennej roli humanistycznego środowiska naukowego i pracowników wywodzących się ze Lwowa w podtrzymywaniu tradycji związanych z tym miastem we Wrocławiu i o nieprzychylnym stanowisku władz komunistycznych wobec dziedzictwa kresowego.
Na koniec prowadzący opowie o tym, w jaki sposób Ossolineum jest obecne we współczesnym
Lwowie, a także przedstawi wielostronną współpracę Zakładu Narodowego z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. W. Stefanyka.
PROWADZĄCY: PROF. MACIEJ MATWIJÓW
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

23 września 2017, godz. 12.00 — Dolnośląski Festiwal Nauki
Typografia niekonwencjonalna — warsztaty graficzne dla rodzin
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zapraszamy rodziny do udziału w warsztatach graficznych, na których wspólnie stworzymy przestrzenny napis: „200 lat Ossolineum”. Dzieci wraz
z rodzicami będą projektować „krój” liter, a następnie wykonają je z różnych niekonwencjonalnych elementów i pomalują złotą farbą. Spotkanie nie skończy się na działaniach plastycznych.
Oglądając prezentowane na wystawie jubileuszowej książki, uczestnicy poznają także podstawy
sztuki projektowania liter i książek.
CZAS TRWANIA: 2,5 GODZ.
PROWADZENIE: ZOFIA JAROS − GRAFIK, ARTYSTA PLASTYK
ZAPRASZAMY RODZINY Z DZIEĆMI W WIEKU 9–12 LAT
OBOWIĄZUJE REZERWACJA: 71 335 64 83 / EDUKACJA@OSSOLINEUM.PL
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14 października 2017, godz. 18.00–22.00 — Ossolińska Noc Jubileuszowa
Ze względu na wyjątkowość dwusetnych urodzin, Ossolineum otwiera swoje drzwi w nietypowych godzinach, zapraszając do poznania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przez
spotkania z pracownikami odkrywające tajniki ich zajęć. To także okazja do poszerzenia wiedzy
na temat zagadnień badawczych podejmowanych na co dzień przez Ossolińczyków. Spotkania
będą miały niekonwencjonalną formę zachęcającą do aktywnego poznawania instytucji. Szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ossolineum.pl.
4 listopada 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 Zakładu.
godz. 16.00
wykład Trzy pokolenia: Konstanty Słotwiński — Karol Szajnocha — Wojciech 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 trzy postacie związane z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich,
reprezentujące także trzy pokolenia osób kształtujących działalność Ossolineum w okresie
zaborów.
PROWADZENIE: PROF. JERZY ZDRADA
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

godz. 17.15
koncert muzyki dawnej
W repertuarze koncertu znajdą się polifoniczne dzieła mistrzów renesansu − Giovanniego
Pierluigiego da Palestriny oraz baroku — Henry’ego Purcella, jak również utwory kompozytorów
mniej znanych, odkrytych przez zespół.
WYKONANIE: WROCŁAWSKI CHÓR KAMERALNY CANTUS ANIMAE

11 listopada 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 im. Ossolińskich
zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych. Przedstawione zostaną jego rola w historii Polski i 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”.
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25 listopada 2017 — FINISAŻ WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ
godz. 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
Wystawa jubileuszowa Kolekcja malarstwa Muzeum Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej
Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego
Ekspozycja powstaje we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B.G. Woźnickiego,
w której przechowywane są obrazy wchodzące w przeszłości w skład kolekcji Muzeum Lubomirskich stanowiącego część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wystawa będzie prezentować
głównie portrety osób związanych z Ossolineum przed II wojną światową pochodzące
z lwowskich zbiorów instytucji.
MIEJSCE: LWÓW, LWOWSKA NARODOWA GALERIA SZTUKI IM. B.G. WOŹNICKIEGO
CZAS TRWANIA: WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
CZAS TRWANIA: STYCZEŃ — CZERWIEC 2018

Projekt edukacyjny towarzyszący wystawie
Prawem naszym — Zmartwychwstanie
Wystawa zostanie otwarta w Ossolineum w listopadzie 2018 r. i ukazywać będzie wydarzenia związane
z polsko-ukraińskim konfliktem o Lwów w 1918 i 1919 r., przez obie strony nazywanym „Obroną Lwowa”.
Projekt edukacyjny związany z ekspozycją rozpocznie się już na początku 2018 r. i wpisze się w główną ideę
samej wystawy, czyli przedstawienie walczących stron w sposób równoważny, podkreślający niepodległościowe aspiracje obu narodów i nadzieje na budowę własnego państwa, jakie zrodziły się wraz z upadkiem
monarchii Habsburgów. Ponieważ jest to niezwykle trudny, traktowany przez oba narody emocjonalnie, temat,
należy zadbać o to, aby ekspozycję poprzedziły działania edukacyjne mające zachęcić przyszłych widzów do
uszanowania racji i stanowisk przeciwnej strony, a tym samym zrozumienia historii Polaków i Ukraińców, którzy
w 1918 r. stanęli naprzeciw siebie na ulicach Lwowa, by walczyć o swój niezawisły byt.
Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się m.in. dyskusje, spotkania i wymiany grup młodzieży z Ukrainy
i z Polski. Celem tych inicjatyw będzie poznanie historii najnowszej obu sąsiadujących ze sobą narodów. Ważny element projektu to także program publicznych debat, które zostaną zorganizowane we Wrocławiu
i Lwowie. Konkluzje dyskusji z udziałem publiczności będą brane pod uwagę przy tworzeniu wystawy. Projekt
edukacyjny kierowany jest do Polaków i obywateli ukraińskich mieszkających we Wrocławiu, natomiast we
Lwowie — do Ukraińców i mniejszości polskiej.
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ossolineum.pl.
23

CZĘŚĆ 4

INFORMACJE PRAKTYCZNE

KONTAKT:
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów
ul. Szewska 37
50–139 Wrocław
tel. 71 335 64 83
edukacja@ossolineum.pl
Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej www.ossolineum.pl/edukacja

INFORMACJA O OPŁATACH I GODZINACH OTWARCIA:
Wszystkie oferowane przez nas zajęcia są bezpłatne.
Dni i godziny, w których odbywają się zajęcia edukacyjne:
poniedziałki—piątki, godz. 8.00—15.30 (ostatnia rezerwacja przyjmowana jest na godzinę 14.30)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
Grupa może liczyć maks. 30 osób.
Zwykle zajęcia trwają 60 minut, natomiast w ferie i wakacje — 90 minut.
Obecność nauczycieli i opiekunów podczas zajęć jest obowiązkowa, są oni odpowiedzialni za zachowanie
swoich podopiecznych w Ossolineum.
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim.
Materiały plastyczne na lekcje z warsztatami zapewnia Ossolineum.
Miejscem spotkania grupy z pracownikiem Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów jest dziedziniec wewnętrzny /
hol Ossolineum, wejście od ul. Szewskiej 37 lub Zaułka Ossolińskich.

REZERWACJE ZAJĘĆ
Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie pod numerem 71 335 64 83, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00—15.00, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Po uzgodnieniach telefonicznych należy wypełnić
i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie www.ossolineum.pl w zakładce edukacja / rezerwacja zajęć. Przesłany formularz stanowi potwierdzenie zamówienia zajęć.
Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji lub oprowadzaniu, prosimy o niezwłoczne
telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów, tel. 71 335 64 83.

JAK DO NAS TRAFIĆ?
Wejścia do budynku Ossolineum znajdują się przy ulicy Szewskiej 37 (główne) oraz w Zaułku Ossolińskich
(dojście ulicą Grodzką lub z placu Nankiera).
Przystanki MPK w pobliżu Ossolineum:
ul. Szewska: Przystanek Uniwersytecka, linia 6 i 7
ul. Piaskowa: Przystanek Hala Targowa, linia 8, 9, 11, 17, 23

PARKINGI DLA AUTOKARÓW:
ul. Purkyniego, przy Panoramie Racławickiej (płatny)
al. Słowackiego, ul. Świętokrzyska i ul. św. Marcina (można parkować tylko do 15 minut)

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Od Zaułka Ossolińskich budynek jest wyposażony w podjazd oraz windę dla osób poruszających
się na wózkach. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
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