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WSTĘP 

 

Rok 2017 był dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rokiem Wielkiego 

Jubileuszu; w dniu 4 czerwca upłynęło 200 lat od zatwierdzenia przez cesarza 

Franciszka I Ustanowienia familijnego, przedłożonego austriackiemu monarsze przez 

Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego. Wydarzenie to dało początek istnieniu 

Ossolineum. 200 lat tradycji w polskich warunkach – nie tylko z uwagi na 

niekwestionowane miejsce w narodowej kulturze, lecz także ze względu na 

przetrwanie czasów wyjątkowo trudnych – zapewnia Zakładowi Narodowemu 

miejsce wyjątkowe w historii Polski. 

 Obchody rocznicowe, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęły się 5 czerwca otwarciem wystawy czasowej 

„200 lat Ossolineum 1817-2017” oraz galą jubileuszową w Operze Wrocławskiej. 

Rangę uroczystości podniósł udział licznych gości reprezentujących władze 

państwowe, samorządowe, a także najważniejsze instytucje kultury i nauki. Głos 

zabrali m.in. Prezydent RP dr Andrzej Duda, Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego prof. Piotr Gliński, Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, 

Przewodniczący Rady Kuratorów ZNiO prof. Jerzy Zdrada, a także Rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, Dyrektor Biblioteki Narodowej 

dr Tomasz Makowski, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek 

Purchla, Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, prof. Andrzej Mączyński z 

Polskiej Akademii Umiejętności i prof. Elżbieta Frąckowiak z Polskiej Akademii 

Nauk. Ważna była obecność przedstawicieli polskich instytucji emigracyjnych, takich 

jak prof. Marka Tomaszewskiego z Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 

czy Anny Buchmann z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Na podkreślenie 

zasługuje uczestnictwo ukraińskich placówek ze Lwowa, które reprezentowali dr 

Wasyl Fersztej (Biblioteka im. W. Stefanyka) i Taras Woźniak (Galeria Sztuki im. B. 

Woźnickiego). Nadesłano też wiele listów gratulacyjnych. Oprawę artystyczną 

zapewnił zespół Opery Wrocławskiej, partnera i współorganizatora wydarzenia, 

dzięki któremu można było wysłuchać muzyki S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, I. 

Paderewskiego, M. Karłowicza. K. Dębskiego, E. Elgara i W. Kilara. 

 Do istotnych przedsięwzięć jubileuszowych należały w minionym roku 

wystawy. Pierwszą z nich była wspomniana wcześniej ekspozycja „200 lat 

Ossolineum”, prezentowana w gmachu głównym Zakładu. Po raz pierwszy 

przedstawione zostały w tej formie dzieje Ossolineum, zobrazowane poprzez 

eksponaty pochodzące zarówno ze zbiorów ZNiO we Wrocławiu, jak i wypożyczone 

z innych instytucji krajowych oraz ze Lwowa. W uwzględnionych treściach starano 
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się przybliżyć najważniejsze kierunki działalności: biblioteczny, muzealny i 

wydawniczy, nie zapominając o zasłużonych postaciach, w tym osobach 

darczyńców. W propagowaniu historii Zakładu i jego zbiorów niepoślednią rolę 

odegrały także wystawy planszowe. Zaliczała się do nich objazdowa ekspozycja „200 

lat Ossolineum. Litteris et artibus”, która w zmiennych wersjach, dostosowanych do 

miejsc prezentacji, zagościła nie tylko we Wrocławiu, lecz również w Warszawie i 

Lwowie. Interesujący aspekt funkcjonowania Zakładu ukazała też planszowa 

wystawa „Zapamiętane, zapomniane… Wystawy ossolińskie w zbiorach Działu 

Dokumentów Życia Społecznego”, przypominająca o ważniejszych ekspozycjach 

zorganizowanych w trakcie ostatnich 70 lat. 

Z satysfakcją trzeba odnotować szerokie włączenie się strony ukraińskiej w 

jubileuszowe obchody, co odzwierciedliło się m.in. w przygotowanych przez 

lwowskie placówki wystawach. Cenną inicjatywą Lwowskiej Galerii Sztuki im. B. 

Woźnickiego stało się przypomnienie Muzeum Książąt Lubomirskich, 

urzeczywistnione poprzez ekspozycję „Muzeum Książąt Lubomirskich. 

Nie/zapomniana historia” w dawnym Pałacu Łozińskich. Dzięki niej odbiorcy na 

Ukrainie mieli sposobność zapoznania się – na przykładzie wybranych dzieł 

malarstwa – z bogactwem artystycznym zgromadzonym w przeszłości w 

ossolińskim Muzeum, odziedziczonym przez lwowską Galerię. Zaplanowana na 

2018 r. wrocławska odsłona tej wystawy ma szansę stać się ważnym wydarzeniem 

kulturalnym. Odnotować też należy przygotowane przez lwowską Bibliotekę im. W. 

Stefanyka prezentacje wybranych rękopisów, starych druków, czasopism i grafik 

pochodzących z ossolińskich kolekcji. 

 W październiku zorganizowana została we Wrocławiu trzydniowa 

konferencja naukowa „200 lat Ossolineum”. Wygłoszone na niej referaty stworzyły 

możliwość z jednej strony przypomnienia dorobku Zakładu, jego działalności 

bibliotecznej, muzealnej, wydawniczej, postaci z nim związanych, z drugiej zaś – 

zaprezentowania różnorodnej problematyki dotyczącej innych polskich instytucji 

kulturalno-naukowych od końca XVIII w. do czasów współczesnych. Na konferencji 

zjawili się uczestnicy z polskich uczelni, bibliotek, muzeów i archiwów, natomiast na 

uwagę zasługuje także liczny udział przedstawicieli instytucji ukraińskich. Obecnie 

przygotowywany jest tom konferencyjny z poszerzonymi tekstami wystąpień. 

 Równolegle z przygotowaniami i realizacją poszczególnych wydarzeń 

Ossolineum wydawało rocznicowe publikacje. Spośród nich wymienić trzeba Księgę 

darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracowanie to, zawierające wybór 

389 najważniejszych ofiarodawców indywidualnych i instytucjonalnych, stanowi 

uhonorowanie ogromnego wkładu i zasług darczyńców jako współtwórców 

znaczącej pozycji Zakładu w całym okresie jego istnienia. Istotną pozycją jest 



3 

 

niewątpliwie Skarbiec. 200 lat Ossolineum, książka przygotowana przez Ośrodek 

„Karta” we współpracy z Zakładem. Dzięki umiejętnemu zestawieniu tekstów 

źródłowych praca ta w oryginalny i nowatorski sposób prowadzi czytelnika przez 

dwa stulecia ossolińskich dziejów. Wspomnieć też warto ciekawą antologię Jubileusze 

Ossolineum, przypominającą ważne teksty ogłaszane z okazji poprzednich okrągłych 

rocznic Zakładu, uzupełnione o napisane specjalnie na rok 2017 refleksje 

współczesnych ludzi nauki i kultury. Ważnym osiągnięciem naukowym jest z kolei 

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, będący rezultatem 

współpracy z Biblioteką im. Stefanyka w zakresie starych druków i dokumentujący 

cenny fragment podzielonych ossolińskich zbiorów. 

Wydarzeniom jubileuszowym towarzyszył prowadzony przez Zakład bogaty 

program edukacyjny i promocyjny. Natomiast przykładem promocji zrealizowanej 

przez inne instytucje jest wydana przez Pocztę Polską okolicznościowa karta 

pocztowa oraz wyemitowane przez Narodowy Bank Polski monety. 

Choć rok 2017 upłynął pod znakiem obchodów 200-lecia, to jednak 

definitywnie jubileuszu nie zakończył. Wiele przedsięwzięć będzie kontynuowanych 

w 2018 r. W kolejnych miejscach (m.in. w Wiedniu) pokazywana będzie objazdowa 

wystawa planszowa, zaś we wrocławskiej siedzibie Zakładu zwiedzający będą mogli 

obejrzeć przewiezioną ze Lwowa ekspozycję obrazów z kolekcji Muzeum Książąt 

Lubomirskich. Ponadto ukażą się kolejne publikacje poświęcone ossolińskim 

zbiorom i historii. O tym wszystkim poinformuje sprawozdanie za 2018 r. Można 

jednak już dziś wyrazić przekonanie, że 200. rocznica stała się znakomitą okazją do 

poszerzania i utrwalania wiedzy o Ossolineum. 
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I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO-PRAWNA 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37 
został wpisany do KRS w dniu 12.02.2002 r. pod nr 0000090878, nr Regon 930691990.  

I. Zakładem kieruje Dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu, ul. Piotra 
Skargi 15/11. 

II. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów.
W skład Rady Kuratorów V Kadencji wchodzą: 
1. Dr hab. Jerzy Zdrada – wskazany przez Radę IV Kadencji  –  Przewodniczący

Rady
2. Prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół

Ossolineum
3. Piotr Czekierda –  wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Dr Rafał Dutkiewicz –  wskazany przez Radę Miejską Wrocławia
5. Dr Magdalena Gawin –  wskazana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego
6. Paweł Hreniak –  Wojewoda Dolnośląski
7. Wojciech Kolarski –  wskazany przez Prezydenta RP
8. Henryk Ledóchowski –  reprezentant spadkobierców Ossolińskiego
9. Dr hab. Mirosława Marody –  wskazana przez Polską Akademię Nauk
10. Mecenas Jacek Taylor – wskazany przez Radę IV Kadencji
11. Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz –  wskazany przez Senat Uniwersytetu

Wrocławskiego
12. Dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski –  wskazany przez Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego
13. Paweł Wróblewski – wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
14. Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski –  wskazany przez Polską Akademię

Umiejętności

III. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są:
1. utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów,
zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowywanie i 
upowszechnianie; 
2. utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w
zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i 
upowszechnianie; 
3. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
4. działalność wydawnicza.

IV. Zakład realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) prac naukowo-badawczych,
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b) konferencji i seminariów,
c) działalności popularyzatorskiej,
d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji
celów Zakładu, 
e) „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.
2. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz
instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się 
problematyką nauki i kultury, w szczególności z Lwowską Narodową Biblioteką 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie w zakresie opracowywania i 
upowszechniania pozostających w jej posiadaniu zbiorów ossolińskich. 
3. Prowadzenie Muzeum Pana Tadeusza.

V. Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej. 

VI. Kontrole przeprowadzone w Zakładzie

W 2017 r. odbyło się dwanaście czynności sprawdzających poza siedzibą Zakładu w 
Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto.  
Kontrole dotyczyły zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku 
naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 282c § 1 
pkt 1 lit. a Ordynacji Podatkowej). Dokonano weryfikacji rozliczenia z tytułu 
podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-grudzień 2017 r. w związku z 
zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim na rachunek bankowy podatnika przed 
upływem terminu. Czynności kontrolne zakończono pozytywnymi 
zawiadomieniami pokontrolnymi. 
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II. PODSTAWOWA DZIAŁANOŚĆ BIBLIOTEKI OSSOLINEUM,
MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH, MUZEUM PANA TADEUSZA 

I WYDAWNICTWA OSSOLINEUM 

W roku 2017 zanotowano przyrost zbiorów o 26.719 jedn. Stan wszystkich 
zbiorów na 31.12.2017 wyniósł 1.980.169 jedn. Na zakup zbiorów wydano 
1.311.629,16 zł, a szacunkowa wartość darów i wymiany wyniosła 788.702 zł. W roku 
sprawozdawczym do Zakładu wpłynął dar przekazany przez Urząd Miejski 
Wrocławia - zespół materiałów po zmarłym w 2005 r. w Chicago Tymoteuszu 
Karpowiczu, zawierający bogaty księgozbiór (głównie książki z dedykacjami) i 
archiwum poety: papiery osobiste, fotografie, rękopisy utworów, dokumenty 
związane z pracą zawodową  oraz bogatą korespondencję. Wśród zakupów 
szczególną uwagę zwracają nabyte od Marka Walickiego z USA dwie akwarele 
autorstwa Piotra Michałowskiego Dyliżans francuski i Mieszczaństwo tomaszowskie. 
Oba obiekty, stanowiące cenne uzupełnienie zespołu prac artysty w ZNiO, 
prezentowane są na wystawie głównej Muzeum Pana Tadeusza. 

 Zarejestrowano 573 nowych czytelników, którym wyrobiono karty 
biblioteczne. Ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych w roku sprawozdawczym 
skorzystało w sumie 11.883 osób. Udostępniono im w 8 czytelniach Zakładu 58.885 
jedn. z kolekcji podstawowych i 3.420 książek z księgozbioru podręcznego. 

Wydawnictwo Ossolineum opublikowało 3 pozycje w serii Biblioteka 
Narodowa. W ramach pozostałych czterech serii wydawanych przez Wydawnictwo 
Ossolineum opublikowano 10 pozycji oraz 4 pozycje poza seriami. Wydawano 
również druki propagujące bieżącą działalność ZNiO. Oferta Wydawnictwa 
prezentowana była na 5 krajowych i międzynarodowych Targach Książki, m.in. we 
Lwowie, Frankfurcie i Warszawie. 
W 2017 r. Wydawnictwo, korzystając z różnych kanałów dystrybucji, sprzedało 
18.878 książek 

Muzeum Pana Tadeusza, działające od 2016 r., zarejestrowało 23.840 osób 
zwiedzających wystawy stałe – Rękopis „Pana Tadeusza” i Misja: Polska.  
Trwają prace na uruchomieniem kolejnej części stałej ekspozycji Muzeum – wystawy 
poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi. 
Bogata oferta edukacyjno-artystyczna (lekcje muzealne, oprowadzania kuratorskie, 
wystawy czasowe, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, projekcje filmowe) 
przyciągnęła do Muzeum ponad 32.500 osób. W sumie w 2017 r. odnotowano w 
Muzeum Pana Tadeusza 56.616 odwiedzających. 
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1. BIBLIOTEKA OSSOLINEUM 
 
 

 GROMADZENIE ZBIORÓW 
 
W 2017 r. zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powiększyły się o 
26.609 jedn. Na zakup zbiorów wydano 1.041.278,16 zł. Zbiory trafiały do Biblioteki 
również w postaci darów i wymiany. Łączna wartość darów i wymiany wyniosła  
750.939,00 zł.  
Stan ogólny zbiorów Biblioteki na 31.12.2017 wyniósł 1.681.888 jedn.  
 
Druki zwarte 
W roku sprawozdawczym w księgach akcesyjnych zarejestrowano 17.217 dzieł w 
17.201 wol. o wartości 685.480,02 zł, w tym: kupiono 12.408 dzieł w 12.403 wol. za 
kwotę 486.576,02 zł, w postaci darów otrzymano 3.960 dzieł w 3.949 wol. o wartości 
169.250,00; 678 dzieła w 678 wol. trafiły do Zakładu w ramach wymiany 
międzybibliotecznej. Wartość wymiany wyniosła 23.177,00 zł.  
Zarejestrowano również 171 wol. z daru Władysława i Zofii Bartoszewskich na 
łączną kwotę 6.477,00 zł. 
 
W 2017 r. przyjęto ostatnią część księgozbioru Tadeusza Różewicza, ofiarowanego 
Ossolineum przez Gminę Wrocław (445 pozycji).  Przyjęto również 800 książek z 
dedykacjami z księgozbioru zmarłego w Chicago pisarza Tymoteusza Karpowicza, 
zdeponowanych wcześniej w podległej Urzędowi Miejskiemu Bibliotece Publicznej i 
protokolarnie przekazanych Ossolineum. 
Kontynuowano prace nad selekcją książek przekazanych zapisem testamentowym 
przez Bonifację Marię Leską. W 2017 do akcesji darów wpisano 617 pozycji. 
 
Największą liczbę nabytków pozyskano poprzez zakup, dokonywany w 
księgarniach internetowych i tradycyjnych, wydawnictwach, antykwariatach oraz od 
osób prywatnych. 
Przedłużono licencję na usługę elektroniczną dającą dostęp do genealogicznej bazy 
danych – tzw. „Wielką Genealogię Minakowskiego” - wykupiono dwuletni 
abonament wielcy.pl dla 17 pracowników różnych działów. 
 
Czasopisma 
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w Dziale Nowych Druków Ciągłych 2.374 
tyt. w 16.302 egz., z czego zakupiono 1.380 tyt., w darze otrzymano 796 tyt., a 198 tyt. 
uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej. 
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 Tytuły Egz. 

Czasopisma i druki ciągłe 
polskie bieżące  

1671 11060 

Czasopisma zagraniczne bieżące 160 646 

Czasopisma polonijne 197 1183 

Czasopisma retrospektywne 346 3413 

 Razem 2374 16302 

 
Łącznie na czasopisma wydano 222.781,10 zł, z czego wartość kupna wyniosła 

153.473,10 zł, wartość darów  34.983 zł, a wymiany  34.325 zł.   
 
Przeprowadzone zapytania ofertowe na dostawę czasopism zagranicznych i polskich 
wyłoniły trzech dostawców, dostarczających łącznie 323 tytuły. Pozostałe 991 
tytułów czasopism bieżących dostarczane były do Działu na podstawie 
indywidualnych zamówień. 
 
Źródłem nabycia 346 czasopism antykwarycznych włączonych do zbiorów są oferty i 
aukcje antykwaryczne, oferty od osób prywatnych oraz wymiana 
międzybiblioteczna prowadzona z 29 bibliotekami w Polsce i z 5 instytucjami za 
granicą. Czasopisma docierały do Biblioteki także w formie darów. 
Prowadzono szeroką korespondencję dotyczącą bieżącej akcesji (zamówienia, 
reklamacje, monity, korekty faktur, uzupełnienia, prośby o dar), korespondencja  
związana z wymianą i kwerendami.  
Kontynuowane jest przenoszenie wydawnictw ciągłych z magazynu druków 
zwartych. Na podstawie 4 wniosków sprowadzono do Działu Nowych Druków 
Ciągłych 61 tytułów wydawnictw ciągłych w 268 wol. 
Prolongowano dostęp online do archiwum i rocznika bieżącego „Gazety Wyborczej”. 
Zastępując egzemplarze drukowane, wykupiono również dostęp online na 2018 rok 
do użytkowych czasopism specjalistycznych przeznaczonych dla pracowników 
Działu Administracji. 
 
Rękopisy 
Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 251  jednostek akcesyjnych w 420 
woluminach o łącznej wartości 350.128,00 zł. Zakupiono 3 pozycje za łączną  kwotę 
5078,00 zł, a 248  jednostek o łącznej wartości 345.050,00 zł otrzymano w formie 
darów.  
 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 wynosi: 
  Rękopisy  - 22266 
  Dokumenty  -  2 237 
 
Dary pochodziły głównie od osób prywatnych oraz od Urzędu Miejskiego 
Wrocławia (archiwum Tymoteusza Karpowicza). 
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Na czynności związane z gromadzeniem zbiorów złożyły się wyjazdy do oferentów, 
recenzje ofert oraz przygotowanie do wpisania do księgi akcesyjnej dużych 
archiwów przekazanych do ZNiO. 
 
Zbiory Gabinetu Kartografii 
Zbiory Gabinetu Kartografii powiększyły się w roku sprawozdawczym o 41 wol. (34 
poz. w akcesji). Wszystkie nabytki pochodziły z zakupów dokonywanych w 
księgarniach, antykwariatach oraz od osób prywatnych. Łączna wartość nabytków 
wyniosła 27 870,31 zł. 
Stan zbiorów Gabinetu Kartografii na dzień 31.12.2016: 29 426 wol. (tomy atlasów i 
arkuszy map), czyli 10 056 pozycji inwentarzowych. 
 
Stare druki 
Do księgi akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano w 2017 r. 78 dzieł w 121 wol. 
Większość zakupów dokonano w krakowskim Antykwariacie Wójtowicz, dwie 
pozycje nabyto w antykwariacie Antiquo Modo. Wśród darów wyróżnić należy stare 
druki z kolekcji Tadeusza Różewicza przekazane przez Gminę Wrocław oraz dar 
Janiny Zamoyskiej ze Lwowa. Pozostałe wpływy pochodzą z nieopracowanych 
zasobów Działu oraz magazynu głównego ZNiO.   
Do księgi inwentarzowej wpisano 86 starych druków w 130 woluminach (w tym 7 
wol. przeniesionych na inną sygnaturę; przybyły 123 wol.)  
Stan zbiorów na 31 grudnia 2017 wynosił 68.080 wol. 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
W 2017 r. zbiory powiększyły się o 4.910 jedn. o wartości 87.247,00 zł, z czego 
zakupiono 2 jedn. o wartości 4.070,00 zł, w darze natomiast otrzymano 4.908 jedn. o 
wartości 83.177,00 zł. Dominującą i podstawową formą gromadzenia były dary 
otrzymywane od instytucji z terenu Wrocławia i osób stale współpracujących z 
Działem. W 2017 r. rozpatrzono wstępnie i przygotowano dokumentację do złożonej 
przez p. Ewę Drankowską oferty sprzedaży archiwum fotograficznego Tadeusza 
Drankowskiego. 
Stan zbiorów na 31.12.2017 wynosi 339.332 jedn. 
 
Mikroformy i zbiory cyfrowe 
W roku 2017 zbiory powiększyły się o 507 jedn. o łącznej wartości 345.340,73 zł, w 
tym: zakupiono 502 dokumenty cyfrowe (219.284 skany) pochodzące z digitalizacji 
zbiorów we Lwowie, a 5 dokumentów elektronicznych otrzymano w darze 
Wartość zakupu wyniosła 345.240,73 zł, wartość daru – 100,00 zł 
Stan zbiorów na 31.12.2017 wynosi 67.564 jedn., w tym: 

- zbiory mikroformowe – 32.535 jedn.  
- zbiory cyfrowe – 35.029 jedn. 
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 OPRACOWANIE I INWENTARYZACJA 
 
W roku sprawozdawczym zbiory nowych druków zwartych, ciągłych, a także 
starych druków, opracowywane były w systemie Virtua. Stan bazy na koniec 2017 r. 
wynosił: 310.758 rekordów bibliograficznych, 353.295 rekordów egzemplarza, 
1.665.766 rekordów KHW, 15.714 rekordów zasobu. 
Zbiory specjalne (Gabinetu Kartografii i Działu Dokumentów Życia Społecznego) 
opracowywane były w systemie komputerowym MONA. W Dziale Rękopisów 
prowadzone były komputerowe bazy rękopisów akcesyjnych i 
zinwentaryzowanych. Ewidencję akcesyjną i inwentarzową nowych druków 
zwartych i ciągłych prowadzono w bazach w programie ACCESS. 
 
Druki zwarte 
W roku 2017 Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych wprowadził do bazy 
lokalnej 20 573 rekordy bibliograficzne, w tym 5840 własnych i 14 733 kopiowane. 
Sporządzono 3.819 rekordów wzorcowych oraz utworzono 185 rekordów haseł 
przedmiotowych KABA. Łącznie w 2017 r. opracowano 23.438 wol. druków 
zwartych (w tym 17.749 bieżącej akcesji, 3.667 w ramach retrokonwersji i 2.022 
drugich egzemplarzy). 
Przez cały rok 2017 kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2015 r. retrokonwersję 
druków lwowskich z magazynu przy ul. Grodzkiej.  
W Dziale Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych do bazy 
Inwentarza wpisano  17.805 rekordów dzieł w 17.785 wol.  Dla nowych książek 
utworzono 17.179 rekordów egzemplarza (17.179 wol.), aktualizacji i melioracjom 
różnym poddano 2.455 rekordów egzemplarza.  
 
Czasopisma 
W 2017 r. skatalogowano ogółem 2.282 tyt.: 499 tyt. w ramach retrokonwersji, 
pozostałe 1.783 tyt. w 2.482 rocznikach w 2.821 wol. włączono do zbiorów (w tym 
opracowano 273 nowe tytuły w 625 rocz. i 621 vol.) oraz wykonano 302 uzupełnienia.  
Wprowadzono do bazy lokalnej 755 nowych rekordów bibliograficznych dla 
wydawnictw ciągłych (w tym własnego autorstwa 235) oraz utworzono 843 nowe 
rekordy zasobu. Aktualnie w lokalnej bazie znajduje się 13.436 rekordów 
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych. 
Opracowując wydawnictwa monograficzne, wprowadzono do bazy 467 rekordów 
bibliograficznych dla wydawnictw zwartych i 471 rekordów egzemplarza. Do 
inwentarza wpisano 1.953 pozycje.  
W 2017 r. Dział Nowych Druków Ciągłych zajął 6 miejsce w Polsce pod względem 
wprowadzonych do bazy centralnej nowych rekordów bibliograficznych dla 
wydawnictw ciągłych wśród bibliotek uczestniczących w katalogowaniu czasopism 
w NUKAT. 

 
Rękopisy 
Do księgi przybytków wprowadzono 251 pozycji. Uzupełniono internetowy katalog 
rękopisów akcesyjnych o 251 rekordów.  
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Porządkowano:  

 archiwum Bonifacji Marii Leskiej  

 archiwum Zbigniewa Stańczyka 

 materiały dotyczące Rudolfa Kotuli, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Lwowie. Głównie korespondencja urzędowa 

 papiery rodzin Pelczarskich i Homme. Dokumenty osobiste m.in. z Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie oraz korespondencja z lat 1901-1938 

Kontynuowano prace nad: 

 archiwum Tadeusza Różewicza: opracowanie materiałów literackich i 
korespondencji  

 archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: przygotowanie do skanowania 
korespondencji i innych materiałów z Archiwum Jana Nowaka Jeziorańskiego  

 archiwum Tadeusza Żenczykowskiego: porządkowanie korespondencji 

 archiwum Jerzego Ficowskiego: porządkowanie korespondencji 

 archiwum Franciszka Bujaka 

 archiwum Karola Ludwika Konińskiego 

 opracowaniem III części Informatora o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych 
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. 

Rozpoczęto prace nad XXI tomem Inwentarza Rękopisów. 
 
Gabinet Kartografii 
W systemie MONA w 2017 r. skatalogowano 34 pozycje inwentarzowe map i 
atlasów. W ramach retrokonwersji wprowadzono do systemu 234 rekordy map i 
atlasów.   
 
Stare Druki 
Do księgi inwentarzowej wpisano 86 starych druków w 130 woluminach (w tym 7 
wol. w wyniku ponownego opracowania zmieniło sygnaturę).  
W katalogu centralnym NUKAT opracowane zostały nowe nabytki,  druki XVI w. 
oraz druki XVII-XVIII w. opracowywane równocześnie do DBC. Łącznie 1.070 
woluminów. 
Wprowadzono do bazy 795 rekordów bibliograficznych, 458 rekordów wzorcowych 
i 1.070 rekordów egzemplarza. 
W roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad wprowadzaniem opisów 
inkunabułów do bazy MEI (Material Evidence of Incunabula) prowadzonej na 
portalu CERL. W opisie odnotowuje się drogę książki, począwszy od drukarza lub 
księgarza, aż do ostatniego właściciela. Rejestracja taka uzupełniana jest o informacje 
o marginaliach, notach rękopiśmiennych, cenzurze, rysunkach i wszelkich 
ingerencjach właścicieli książek. 
Kontynuowano pracę nad katalogiem druków śląskich XVI-XVIII w. w zbiorach 
Ossolineum. Przeprowadzono pierwszą korektę merytoryczną opisów 
bibliograficznych. 
Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano 64 stare druki zdigitalizowane w 
ramach projektu EOG. 
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W 2017 r. kontynuowano prace nad rozpoznawaniem zabytkowych opraw w 
kolekcji Działu. Prace objęły druki obce XVI w. 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
Ewidencja i opracowanie zbiorów odbywa się w systemie MONA. Opracowano 
4.910 obiektów.  
Sporządzono spis fotografii Tadeusza Drankowskiego w zbiorach DŻS do 2003 roku 
(1618 serwisów zawierających 12090 jednostek, z uwzględnieniem stanu prawnego 
poszczególnych fotografii). 
Opracowano dar prof. Zbigniewa Osińskiego (plakaty, afisze, programy, ulotki, 
dokumenty itp., dotyczące działalności Teatru Laboratorium oraz Odin Teatret): 192 
jednostki (w tym 69 jednostek w językach obcych). 
Dokonano korekty i wydrukowano Księgę Akcesyjną za 2017 r. oraz Inwentarze 
zbiorów DŻS i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia. 
Do bazy katalogowej księgozbioru podręcznego wprowadzono 30 pozycji. 
 
Mikroformy i zbiory cyfrowe 
Wprowadzono 507 rekordów do elektronicznej bazy dokumentów cyfrowych. 
Sprawdzono pod względem jakości i kompletności materiału ponad 250.000 skanów 
w formatach TIFF, gromadzonych w ramach digitalizacji zbiorów lwowskich  
Przygotowywano z plików TIFF publikacje elektroniczne w formacie PDF. 
Prowadzono archiwizację cyfrową gromadzonych zbiorów na macierzy dyskowej. 
Do archiwum internetowej bazy mikroform wpisano 6310 pozycji w celu 
udostępnienia w przyszłości tzw. multiwyszukiwarki umożliwiającej 
przeszukiwanie wszystkich działowych baz. 
W ramach digitalizacji wewnętrznej przyjęto i sprawdzono 44.739 skanów z 181 
ossolińskich obiektów w formacie TIFF i JPEG. 
W roku   2017 opublikowano 234  pozycje w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
 
 

 PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW 
 
W roku sprawozdawczym stale prowadzony był nadzór nad profilaktyką ochrony 
zbiorów, a w szczególności nad warunkami przechowywania we wszystkich 
magazynach zbiorów ZNiO (pomiar temperatury i wilgotności) oraz nad 
przebiegiem prac konserwatorskich. Większość prac konserwatorskich i 
introligatorskich przeprowadzono w Dziale Konserwacji i Pracowni Introligatorskiej 
ZNiO. Bieżące drobne prace zabezpieczające zbiory prowadzone były przez 
pracowników poszczególnych działów.  
Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej. W roku 
sprawozdawczym fumigacji poddano 15 wsadów. 

 
Druki zwarte 
Do realizacji w magazynie przyjęto ogółem 26.733 rewersów, w tym elektronicznych 
24.701 (czytelnia – 14.801, wypożyczalnia miejscowa – 5.811, wypożyczalnia 
działowa – 4.089); nie zrealizowano 3.734 rewersów. Razem na podstawie rewersów 
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z magazynów wydano 25.119 wol. książek. 10.607 rewersów wymieniono z 
tymczasowych na autoryzowane, co było czynnością równoważną z ich realizacją. 
Włączono do magazynów 17.179 wol. nowych dzieł oraz opracowano je technicznie.   
Prowadzono prace przy księgozbiorze przeznaczonym do retrokonwersji, polegające 
m.in. na etykietowaniu książek (3600 wol.), wprowadzaniu danych do bazy 
„Retrokonwersja” i włączaniu na półki książek zwróconych przez Dział 
Opracowania. W roku sprawozdawczym przekazano do retrokonwersji 3854 wol. 
książek, włączono 2605 wol. po retrokonwersji. 
Na bieżąco przekazywano wymagające naprawy książki do Pracowni 
Introligatorskiej i Działu Konserwacji – łącznie 456 wol.  
320 wol. książek oprawiono w obwoluty bezkwasowe. 
 
Czasopisma 
Przekazano do magazynu skatalogowane czasopisma w 2.821  wol. z 91 protokołów. 
Włączono do magazynu czasopisma w łącznej liczbie 6.498 wol.: wszystkie 
skatalogowane, udostępniane w Czytelni Czasopism, wypożyczone do Pracowni 
Reprograficznej, po konserwacji i oprawie. Dokonano technicznego opracowania 
wszystkich skatalogowanych tytułów (sygnowanie, oklejanie, opisywanie – 4.909 

wol., a także wykonano i włączono 1.329 szt. zakładek. 
Przeznaczono 963 wol. do oprawy, w tym 183 wol. do konserwacji, którą 
przeprowadziła ossolińska pracownia. Przekazywano do dezynfekcji w komorze 
fumigacyjnej zbiory magazynowe oraz nabytki antykwaryczne. Na bieżąco 
wykonywano drobne prace konserwacyjne: wklejanie wypadających kart, 
uzupełnianie opisów, w tym wykonywanie opisów na grzbietach w 851 wol. 
Dokonano wymiany zniszczonych teczek – 1352 szt. 
Opracowano techniczne 21 książek przeznaczonych do księgozbioru podręcznego. 
W wyniku złożonego zapytania ofertowego nawiązano współpracę z pracownią 
introligatorską w Rawiczu podpisując z nią umowę na oprawę 1 000 vol. czasopism i 
zlecając wykonanie 300 teczek przeznaczonych do przechowywania niekompletnych 
roczników czasopism. 
 

 Narodowy zasób biblioteczny:  

 Przeprowadzono dokładną kontrolę czasopism z kolekcji narodowego zasobu 
bibliotecznego pod kątem ich dostępności w formie kopii. W jej wyniku 
stwierdzono ok. 360 tytułów czasopism nie posiadających żadnych 
alternatywnych wersji do wykorzystania, pozostałe czasopisma z zakresu 
sygnatur 606 do 235.202 dostępne są na innych (wrocławskich) sygnaturach, w 
formie mikrofilmów oraz w wersji elektronicznej w bibliotekach cyfrowych; 

 W celu ograniczenia udostępniania egzemplarzy oryginalnych  uzupełniono 
zapisy w rekordach zasobu informujące o możliwości korzystania z kopii, 
dopinano linki w rekordach bibliograficznych odsyłające do bibliotek cyfrowych; 

 Przygotowano w magazynie miejsce przeznaczone na sprowadzane z magazynu 
druków zwartych wydawnictwa ciągłe na sygnaturach lwowskich, 
przemieszczając odpowiednie partie czasopism; 
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 Dążąc do scalenia kolekcji czasopism należących do narodowego zasobu 
bibliotecznego rozpoczęto proces odzyskiwania z księgozbiorów podręcznych 
działów ZNiO tytułów na sygnaturach lwowskich.   

 
Rękopisy 
W roku sprawozdawczym prace zabezpieczające zbiory wiązały się m.in. z 
oddaniem do oprawy 70 wol. rękopisów, do konserwacji 35 wol. rękopisów. Do 
fumigacji oddawano na bieżąco wszystkie nowe nabytki (420 wol.). 
Przepakowywano w nowe teczki rękopisy z archiwum Tymoteusza Karpowicza, 
usuwano stare obwoluty z kwaśnego papieru, przygotowywano metryczki dla 
rękopisów udostępnianych w czytelni, przygotowywano teczki dla nowych 
rękopisów, oklejano i przybijano sygnatury na rękopisach; przeglądano rękopisy po 
oprawie; wykonywano karty tytułowe do oprawionych rękopisów. 
Zdigitalizowano 8 teczek korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2353 skany). 
 
Gabinet Kartografii 
W roku 2017 trwały prace konserwatorskie nad IV tomem atlasu Theatrum Orbis 
Terrarum wyd. G.J. Blaeu, wykonywane w ramach umowy-zlecenia przez Małgorzatę 
Grocholską (emerytowaną Konserwator Zbiorów ZNiO). 
 
Stare Druki 
Do księgozbioru głównego włączono  86  dzieł w 130 wol. W magazynie trwały 
prace mające na celu zabezpieczenie zabytkowych lub zniszczonych opraw: 
odkurzono 3011 wol. starych druków, 2.547 wol. oprawiono w papier bezkwasowy, 
z 258 skórzanych opraw odklejono naklejki. 
Do Działu Konserwacji przekazano w celu konserwacji 47 wol. starych druków; 
odebrano 2 wol. po pełnej konserwacji oraz 37 wol. po konserwacji częściowej. 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
Na bieżąco wykonuje się  zabezpieczenia i opisy przechowywanych zbiorów, 
rozpoczęto wydzielanie dubletów z szaf plakatowych z tzw. zbioru zamkniętego 
Posegregowano zbiór płyt CD, zgrano zawartość na dwa dyski zewnętrzne oraz 
wykonano opisy. 
Uporządkowano, posegregowano  i wytypowano dżs-y z archiwum Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej 
 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych 
W magazynie przeprowadzono gruntowne czyszczenie z kurzu wszystkich pudeł i 
pudełek, w których są przechowywane szpule mikrofilmowe. 
Wykonano nowe etykiety z sygnaturami na pudła mikrofilmowe. 
Wymieniano szpule metalowe na plastikowe, konserwowano taśmy mikrofilmowe i 
podklejano na bieżąco uszkodzone pudełka.  
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 UDOSTĘPNIANIE 
 
W roku sprawozdawczym w Centrum Rejestracji Czytelników wydano 573 karty 
nowym czytelnikom, w tym:  233 kart studentom Uniwersytetu Wrocławskiego; 104 
karty studentom innych uczelni, 17 kart pracownikom naukowym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 54 kart pracownikom naukowym innych uczelni, uczniom szkół 
średnich 22 karty, pozostałym czytelnikom – 142 karty. 95 osób prolongowało karty. 
Wszystkie czytelnie Biblioteki, dysponujące łącznie 150 miejscami, odwiedziło w 
sumie 11.709 czytelników, którym udostępniono 55.868 jedn. z kolekcji 
podstawowych i 2.642 wol. z księgozbiorów podręcznych. W ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 137 książek i 401 szpul 
mikrofilmowych. 

 
Czytelnia Główna 
W Czytelni Głównej w roku sprawozdawczym odnotowano 9.207 odwiedzin. 
Korzystającym z czytelni użytkownikom udostępniono razem 42.344 wol., w tym 
40.673 wol. z Magazynu Głównego i 1.514 z księgozbioru podręcznego Czytelni. 
Czytelnicy skorzystali również z 38 wol. cymeliów i 119 wol. pochodzących z 
księgozbiorów podręcznych innych działów.  
Wypożyczalnia Miejscowa odnotowała 1.866 odwiedzin. Założono konta 10 osobom. 
Wypożyczono 4.078 dzieł w 4.134 wol. Wypożyczalnia działowa wydała 4.092 dzieł 
w 4.721 wol. 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 137 dzieł, 
sprawdziła 142 nadesłane rewersy. Dla pracowników ZNiO Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna sprowadziła 4 dzieła. Na wystawy wypożyczono 42 dzieła.  
Łącznie udostępniono czytelnikom indywidualnym, instytucjom, pracownikom i 
Działom ZNiO 55.894 wol. książek. 
W 2017 r. Zakład przystąpił do systemu Academica, cyfrowej wypożyczalni 
międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Dostęp do systemu możliwy 
jest z terminala usytuowanego w Czytelni Głównej. 
 
Czytelnia Czasopism 
W Czytelni Czasopism odnotowano odwiedziny 841 czytelników. Udostępniono im 
4.959 wol. ze zbiorów magazynowych na podstawie 2.058 rewersów oraz 153 wol. 
akcesyjnych na podstawie 53 rewersów. Udostępniano także i dostarczano do 
dziesięciu działów znajdujących się w Gmachu Głównym Ossolineum egzemplarze 
użytkowe czasopism, łącznie 558 egz. oraz 63 wol. czasopism do księgozbiorów 
podręcznych. 
 
Czytelnia Rękopisów 
W roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 620 odwiedzin czytelników. W 
czytelni Działu udostępniono 1.446 jedn. rękopisów i dokumentów oraz 355 wol. 
książek z księgozbioru podręcznego.  
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Czytelnia Gabinetu Kartografii 
Ze zbiorów Gabinetu skorzystały 73 osoby, którym udostępniono 175 wol. map i 
atlasów oraz 34 książki z księgozbioru podręcznego. 
 
Czytelnia Działu Starych Druków 
W czytelni Działu odnotowano 237 wizyt czytelników, którym udostępniono 740 

dzieł w 786 wol. Z magazynu wydano łącznie 5.866 wol., z księgozbioru 
podręcznego natomiast udostępniono 86 wol. 
 
Czytelnia Działu Dokumentów Życia Społecznego 
Dział odwiedziło 44 czytelników, którym udostępniono 5.341 jedn. oraz 20 wol. z 
księgozbioru podręcznego. 
W wrześniu 2017 r. Kancelaria Prawna Maciej Derejczyk i Partnerzy wydała prawną 
analizę dotyczącą  przeniesienia praw autorskich do zakupionych w latach 1964-1990  
fotografii autorstwa Tadeusza Drankowskiego. Według tej oceny ZNiO może 
dysponować fotografiami z istniejącego zbioru na zasadach niewyłącznej licencji lub 
dowolnie w przypadku części fotografii nieoznakowanych przez autora. Jest to 
ważna dla Działu decyzja, bo zbiór liczący ponad 12 tys. jednostek może być 
wykorzystywany przez Ossolineum do prezentacji, wystaw, publikacji bez żadnych 
opłat i formalności. 
 
Czytelnia Mikroform i Zbiorów Cyfrowych 
Czytelnię Działu odwiedziło 687 czytelników, którym udostępniono 2.488 

mikroform i dokumentów elektronicznych oraz 323 wol. z księgozbioru 
podręcznego. W Czytelni Głównej udostępniono 83 czytelnikom 294 mikrofilmy. Do 
innych działów wypożyczono 84 mikrofilmy oraz dokumenty cyfrowe. 
Z katalogu elektronicznego zasobów cyfrowych czytelnicy pobrali 175.926 plików. 
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do bibliotek i archiwów 401 
mikrofilmów, dla czytelników Ossolineum sprowadzono 138 szpul mikrofilmowych. 
W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 234 pozycje. 
W roku sprawozdawczym wyświetlonych zostało 109.081 pozycji z ossolińskiej 
kolekcji zamieszczonych w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

 
 

Pozostałe informacje o działalności – zob. cz. III Sprawozdania  
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2. MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 
 

 GROMADZENIE ZBIORÓW 
 
Zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich powiększyły się w roku sprawozdawczym o 
110 obiektów. Zakupiono 20 obiektów za 270.351,00 zł, a 90 obiektów o wartości 
37.763,00 zł otrzymano w darze i w formie przekazów. 
 
Dział Sztuki 
W 2017 r. zbiory Działu Sztuki powiększyły się o 37 obiektów o wartości 264.058 zł., 
z czego zakupiono 8 obiektów za kwotę 236.331 zł, w formie darów otrzymano 29 
obiektów o wartości 27.727,00 zł. 
 

 
Rodzaje nabytków: 
 

 
Rodzaj 

Kupno Dary i inne 
liczba 

obiektów 
wartość w PLN liczba 

obiektów 
wartość  
w PLN 

malarstwo 1 6000 1 3000 
miniatury - - 6 17000 
rysunki polskie 5 223191 - - 
grafika polska XX i XXI w. - - 14 6520 
fotografie - - 1 150 
ekslibrisy pojedyncze - - 5 55 
varia 2 7140 1 1000 
reprodukcje - - 1 2 
Łącznie 8 236.331 29 27.727 
 
W marcu 2017 r. wykreślono ze stanu zbiorów Działu Sztuki i przekazano do Działu 
Gromadzenia Nowych Druków Zwartych zespół 35 książek związanych z 
działalnością artystyczną Andrzeja Wajdy, przekazanych do Zakładu w 2012 r. przez 
artystę. 
 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 193.835 obiektów o łącznej wartości 
4.406.557,81 zł. 
Pracownicy Działu sprawdzali oferty zakupu i darowizn, do niektórych 
sporządzając pisemne opinie. Systematycznie przeglądano oferty aukcyjne i 
antykwaryczne. Zakupów dokonywano głównie na aukcjach antykwarycznych i od 
osób prywatnych  
Nie uległa zmianie liczba obiektów wpisanych do Księgi Depozytów, stan przyjętych 
depozytów wynosi 37 obiektów. 5 obiektów z depozytu Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu było prezentowanych na ekspozycji stałej w Muzeum Pana Tadeusza 
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Dział Numizmatyczny 
W roku 2017 zbiory Działu powiększyły się o 73 obiekty o łącznej wartości 44.056,00 
zł. W tym w formie darów otrzymano 61 obiektów o wartości 10.036,00 zł, a 
zakupiono 12 obiektów o wartości 34.020,00 zł. 
 
 Kupno Dary 
Rodzaje zbiorów liczba wartość 

w PLN 
liczba wartość 

w PLN 
Monety polskie 3 1.900,00 24 5.905,00 
Monety obce 2 980,00 6 755,00 
Monety antyczne 1 2.300,00 - - 
Banknoty, bony - - 3 1.001,00 
Medale, rzeźby 2 1.020,00 25 1.315,00 
Falerystyka 2 4.360,00 3 1.060,00 
Sfragistyka - - - - 
Pamiątki 
historyczne 

1 16.320,00 - - 

Varia i kopie 1 7.140,00 - - 
Łącznie: 12 34.020,00 61 10.036,00 
 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 121.130 jednostek inwentarzowych o 
łącznej wartości 2.470.599,93 zł, a z uwzględnieniem wartości modelu „Panoramy 
Plastycznej Dawnego Lwowa” (300 000,00 zł) - 2.770.599,93 zł. 
Dary otrzymano od Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP i osób prywatnych. 
Zakupów dokonywano w antykwariatach, na aukcjach antykwarycznych oraz od 
osób prywatnych. 
 

 OPRACOWANIE 
 
Wszystkie zbiory muzealne opracowywane są w systemie komputerowym MONA. 
Baza powiększyła się w 2017 r. o 3.806 rekordów. 
 
Dział Sztuki  
Do systemu komputerowego MONA wprowadzono wszystkie nabytki z 2017 r.  
Zinwentaryzowano 41 obiektów akcesyjnych: 4 obrazy, 2 miniatury, 14 rycin, 20 
rysunków polskich, 1 varium. 
Do bazy wprowadzono również rekordy obiektów z historycznej kolekcji rysunków 
obcych, ryciny z kolekcji Mieczysława Opałka i obiekty z kolekcji fotografii. 
W sumie do systemu MONA wprowadzono w roku sprawozdawczym 2.922 rek. 
 
Dział Numizmatyczny 
Do księgi akcesyjnej Działu w systemie komputerowym MONA wpisano wszystkie 
nabytki –  62 rekordy dotyczące 73 obiektów. 
Do bazy danych w systemie MONA wprowadzono łącznie 884  rekordy, w tym:  
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mennictwo i banknoty polskie, medalierstwo polskie – 272 rek., mennictwo i 
banknoty obce, medalierstwo obce - 140 rek., mennictwo antyczne – 249 rek., 
sfragistyka – 223 rek. 
Zakończono prace porządkujące największy w darze St. Garczyńskiego  dla ZNiO 
zespół monet – tym samym możliwe stało się jego pełne opracowanie i 
skatalogowanie; 
Kontynuowano opracowywanie zespołu złotych monet polskich z okresu saskiego w 
celu wprowadzenia danych o tym zespole (wraz z wykonanymi w Pracowni 
Reprograficznej fotografiami) do fotograficznego Archiwum Cyfrowego ZNiO; 
Przeprowadzono prace związane z porządkowaniem poszczególnych kolekcji 
mennictwa polskiego w systemie MONA, wykonano 1582 modyfikacje, niwelacje 
błędów i pomyłek, związanych z migracją danych z systemu komputerowego 
MONA 1 do systemu MONA 2D; 
Przygotowano i opracowano zespół średniowiecznych monet czeskich (prace objęły 
dodatkowo także konserwację i fotografowanie wszystkich monet)  do publikacji w 
pracy Katalog średniowiecznych monet czeskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. 
 

 PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW 
 
Dział Sztuki 
 W 2017 r. przeprowadzono znaczące i najbardziej intensywne od wielu lat, 
planowe działania konserwatorskie na zbiorach rysunkowych Działu Sztuki. 
Poddano konserwacji 92 rysunki obce z historycznej, lwowskiej kolekcji Muzeum 
Lubomirskich (głównie prace szkoły niemieckiej, austriackiej i włoskiej), 111 
rysunków polskich ze zbioru Ambrożego Grabowskiego, 2 zakupione na początku 
2017 r. w USA akwarele Piotra Michałowskiego. 

W dniach 25-27 października 2017 r. pracownicy Krajowego Centrum Badań nad 
Dziedzictwem przebadali siedem obiektów z historycznej kolekcji Henryka 
Lubomirskiego.  Badania odbyły się po zaakceptowaniu przez Radę Naukową KCBD 
wniosku przygotowanego i złożonego w ramach II konkursu Krajowego Centrum 
Badań nad Dziedzictwem na wykonanie badań technologicznych, ekspertyz 
interdyscyplinarnych oraz strategii ochrony. Zrealizowany projekt Badania 
technologiczne szesnastowiecznych rysunków obcych ze zbiorów Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu zastąpił 
przygotowany pierwotnie projekt Badania technologiczne pejzażowych rysunków z II 
połowy XVI wieku Jorisa Hoefnagela ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, którego realizacja wymagałaby użycia zbyt 
inwazyjnych metod badawczych. 
Wyniki badań przekazano ZNiO w formie raportu w styczniu 2018 r.   
 
Do Działu Konserwacji i Pracowni Introligatorskiej ZNiO wydano łącznie 576 
obiektów w celu dokonania przeglądu konserwatorskiego, konserwacji i oprawy. 62 
obiekty poddano dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. 
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Na potrzeby Działu Sztuki introligatornia wykonała 33 pudła introligatorskie na 
zbiory oprawione w passe-partout różnych formatów (głównie na potrzeby kolekcji 
rysunków obcych i polskich) oraz na Varia. Prace Eugeniusza Geta-Stankiewicza z 
cyklu „Dürery XX. Lubomirskich” zostały włożone w specjalne obwoluty 
zabezpieczające passe-partout stanowiące również przedmiot artystycznej kreacji 
twórcy. 
Poza Działem Konserwacji ZNiO wykonano specjalną drewnianą ramę dostosowaną 
do ram przeznaczonych do eksponowania rysunków z Działu Sztuki dla jednej z 
akwarel Piotra Michałowskiego w nietypowym, podłużnym formacie. 
Dokumentacja cyfrowa zbiorów powiększyła się w 2017 r. o 19.737 jednostek. 

 
Dział Numizmatyczny 
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby m.in. 
Archiwum, Archiwum Cyfrowego i Działu Konserwacji. 
Sporządzono spisy biżuterii i pamiątek przekazanych do ZNiO jako spadki po 
Ludmile Dziekan i Bonifacji Marii Leskiej. Kontynuowano prace nad 
porządkowaniem monet przygotowanych do publikacji III tomu Katalogu monet 
polskich w zbiorach ZNiO oraz uporządkowano wstępnie materiały akcesyjne z 
dziedziny sfragistyki. 
Na potrzeby Działu Numizmatycznego przeprowadzono w Dziale Konserwacji 
konserwację 221 monet polskich i obcych, 20 obiektów z kolekcji medalierskiej (w 
tym 16 medali i 4 plakiety), 1 obiekt falerystyczny, 2 banknoty z kolekcji banknotów 
polskich, 6 obiektów sfragistycznych (w tym 2 tłoki pieczętne i 4 pieczęcie woskowe)  
W Dziale przeprowadzono oczyszczenie z zabrudzeń 216 tłoków pieczętnych. 
 

 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
 
Dział Sztuki 
W roku sprawozdawczym Czytelnię Działu Sztuki odwiedziło 118 czytelników, 
którym udostępniono 778 wol. książek i czasopism z księgozbioru podręcznego, a 56 
uprawnionym osobom udostępniono 3.017 obiektów ze zbiorów specjalnych Działu. 
W czasie pokazów udostępniono łącznie 330 obiektów muzealnych.  
Na potrzeby stałej ekspozycji w MPT wydano w 2017 r. łącznie 92 obiekty, a do 
innych prezentacji w ZNiO dodatkowo 92 obiekty ze zbiorów Działu. 
Na wystawie jubileuszowej 200 lat Ossolineum 1817-2017 prezentowano 93 obiekty ze 
zbiorów muzealnych i 5 obiektów z materiałów pomocniczych Działu. 
Do innych instytucji wypożyczono na wystawy czasowe  ze zbiorów Działu Sztuki  
łącznie 55 obiektów. 
Na wystawach stałych innych instytucji (Muzeum Literatury w Warszawie i 
Muzeum Miejskim Wrocławia) prezentowane są 3 obrazy ze zbiorów Działu. 
Czytelnikom udostępniano również dokumentację fotograficzną zbiorów w wersji 
elektronicznej – 4594 szt. 
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Dział Numizmatyczny 
Dział nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią, zbiory numizmatyczno-sfragistyczne 
oraz literatura przedmiotu udostępniane są w pomieszczeniach Działu. W roku 
sprawozdawczym zbiory udostępniono 8 osobom.  
Zbiory udostępniane były także na wystawie jubileuszowej 200 lat Ossolineum. 1817-
2017 (137 obiektów), pokazach i prezentacjach organizowanych przez ZNiO. 
Z księgozbioru podręcznego Działu udostępniono do Czytelni Głównej oraz do 
czytelni innych działów ZNiO 105 wol.  
 

 DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA ZBIORÓW MUZEALNYCH 
 
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych został utworzony                                    
w strukturze Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich w 2015 r. jako Sekcja Inwentarzy Muzealnych, w kontekście realizacji 
projektu pn. Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Pod obecną 
nazwą funkcjonuje od 2016 r.  
Jednym z głównych zadań Działu Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych 
będzie dostosowanie dokumentacji i procedur postępowania z muzealiami do 
wymogów narzuconych przez obowiązujące w działalności muzealnej akty prawne.  
Do zadań Działu w 2017 r. należało  koordynowanie spraw  związanych                                      
z  ruchem  muzealiów: użyczenia na zewnątrz  oraz  przyjmowanie  obiektów na 
wystawy do Muzeum,  sporządzanie umów i protokołów zdawczo-odbiorczych, 
prowadzenie korespondencji w sprawie wypożyczeń.  
 
W roku sprawozdawczym rozpoczęto prace nad przygotowaniem zbioru przepisów,  
instrukcji i wzorów dokumentów, które w przyszłości usystematyzują procesy 
zarządzania muzealiami - opracowano projekt Zarządzenia w sprawie zakresu, form                    
i sposobu ewidencjonowania zbiorów muzealnych. 
W 2017 r. osoby zatrudnione w Dziale: 
-   nadzorowały wypożyczenia ogółem 63 obiektów muzealnych w tym z Działu 
Sztuki (57 sztuk) i Działu Numizmatycznego (6 sztuk) na 3 wystawy czasowe 
zorganizowane przez: Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa, Muzeum Narodowe w Kielcach 
-  nadzorowały zwroty 19 użyczonych obiektów z wystaw czasowych w Muzeum 
Śląska Opolskiego i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 
- prowadziły sprawy związane z czasowym wycofaniem obiektów pozostających                  
w depozytach w innych instytucjach (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza                 
w Warszawie i oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu – Zamek Pieskowa Skała) 
w celu zaprezentowania ich na wystawie jubileuszowej 200 lat Ossolineum 1817-2017 
- prowadziły korespondencję z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum 
Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie w sprawie 
wypożyczenia obiektów ossolińskich na wystawy organizowane w 2018 przez te 
instytucje. 
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 PRACE NAD BUDOWĄ NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT 
LUBOMIRSKICH 

Zarządzeniem Dyrektora ZNiO z 12.08.2015 został powołany Zespół ds. 
opracowania założeń do projektu pn. „Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we 
Wrocławiu” realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W skład 
zespołu weszli: Marcin Szeląg, Marcin Hamkało, Janusz Szczytkowski, Małgorzata 
Grocholska, Katarzyna Kenc, Łukasz Koniarek. 
Rozpoczęciem procedury przygotowania inwestycji budowy Muzeum Książąt 
Lubomirskich oraz rejestracją Muzeum Książąt Lubomirskich, w tym opracowaniem 
m.in. programu funkcjonalno–użytkowego wstępnej poglądowej koncepcji 
architektonicznej, analiz finansowych, nowych regulaminów, schematów i 
wytycznych dotyczących funkcjonowania i organizacji muzeum, a także złożeniem 
Programu inwestycji do MKiDN zajęło się powołane w tym celu Biuro Budowy 
Muzeum Książąt Lubomirskich 
W roku sprawozdawczym Biuro wykonało następujące prace: 
1. Zakończenie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji. 
2. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia i uruchomienia w MKiDN 

procedury PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) dla budowy budynku 
MKL, w tym: 
a. aktualizacja analizy prawno-finansowej w zakresie realizacji projektu pn. 

„Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”,  
b. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, 
c. aktualizacja projektu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Partnera 

Prywatnego. 
3. Realizowanie procedury rejestracji Muzeum Książąt Lubomirskich w tym 

opracowanie regulaminu i innych niezbędnych dokumentów dotyczących 
funkcjonowania i organizacji muzeum. 

4. Organizacja warsztatów z pracownikami MKL w celu opracowania wstępnych 
założeń merytorycznych dla funkcjonowania muzeum w nowym gmachu oraz 
podstaw scenariusza merytorycznego ekspozycji MKL. 

5. Opracowanie wytycznych użytkownika niezbędnych do sporządzenia koncepcji 
budynku Muzeum, obejmujących założenia programowe i ekspozycyjne 
muzeum oraz  techniczne i funkcjonalne wymagania dotyczące przestrzeni 
w obiekcie. 

6. Prowadzenie korespondencji z MKiDN w sprawie finansowania inwestycji. 
7. Przygotowanie postępowania na zorganizowanie, przeprowadzenie i 

rozstrzygniecie w imieniu Zamawiającego Konkursu na koncepcję 
architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z 
wypłatą nagród. 

8. Ogłoszenie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział 
Wrocław dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na 
opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. 

 
 
Pozostałe informacje o działalności – zob. cz. III Sprawozdania  
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3. MUZEUM PANA TADEUSZA 
 

Muzeum Pana Tadeusza rozpoczęło działalność 23 kwietnia 2016 r. W jego 
strukturze działają: Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”, Gabinety 
Świadków Historii, Dział Organizacji Wydarzeń, Dział Edukacji MPT , Dział Obsługi 
Widowni oraz Sekcja Administracyjna. 
 
Stała ekspozycja MPT składa się z dwóch części:  

 Rękopis „Pana Tadeusza” - wystawa poświęcona historii i interpretacji Pana 
Tadeusza 

 Misja: Polska - wystawa poświęcona Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i 
Władysławowi Bartoszewskiemu  

 
W 2017 r.  zespół Muzeum (Gabinety Świadków Historii)  kontynuował prace nad 
przygotowaniem stałej ekspozycji poświęconej życiu i twórczości Tadeusza 
Różewicza. Otwarcie planowane jest na 2018 r. 
 
Na wystawie głównej (Rękopis „Pana Tadeusza”) pokazywanych jest ok. 700 
eksponatów ze zbiorów ZNiO oraz obiektów wypożyczonych. Ekspozycję uzupełnia 
ponad sto prezentacji i aplikacji multimedialnych. 
Ze względu na zalecenia konserwatorskie na wystawie stałej wymagana jest ciągła 
wymiana eksponatów na podłożu papierowym. Wymiany takie odbywają się w 
odstępach 6-12 tygodni. W 2017 r. przygotowano 6 odsłon wystawy głównej. 
Rękopis „Pana Tadeusza” zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi może być 
pokazywany tylko przez 120 godzin w roku. W pozostałym czasie na ekspozycji 
prezentowana jest kopia rękopisu. Na wystawie Misja: Polska wymiana eksponatów 
dotyczyła zwłaszcza druków, obiektów filatelistycznych i filumenistycznych, 
numizmatów papierowych i fotografii. 
 
Dr Małgorzata Preisner-Stokłosa z Gabinetów Świadków Historii  złożyła wniosek o 
nieodpłatny dostęp do infrastruktury badawczej II Konkursu MOLAB/FIXLAB PL. 
Projekt o nazwie Określenie światłotrwałości oraz warunków i strategii ekspozycji 
dokumentów pochodzących z Archiwum Rady Pomocy Żydom „Żegota” został 6 grudnia 
2017 r. zatwierdzony do realizacji przez Radę Konsorcjum. Badania dokumentów z 
Archiwum RPŻ Żegota odbędą się w czerwcu 2018 r. Umożliwią one określenie 
strategii i wytycznych dotyczących ekspozycji obiektów, określą możliwości i zakres 
eksponowania obiektów na wystawach oraz warunki pożyczania ich poza ZNiO. 
 
W 2017 r. prezentowano w Muzeum Pana Tadeusza 9 wystaw czasowych 
zorganizowanych przez pracowników MPT oraz przez organizacje zewnętrzne – 
zob. Wystawy 
Każdej z wystaw towarzyszył opracowany przez pracowników Muzeum program 
edukacyjny. 
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MPT realizuje bogaty program edukacyjny o charakterze stałym, skierowany 
głównie do młodzieży szkolnej: lekcje i warsztaty muzealne, zajęcia wakacyjne, 
spacery tematyczne itp. Oprócz tego zwiedzającym proponowane są liczne 
wydarzenia edukacyjne i kulturalne: cykle warsztatów rodzinnych, projekcje 
filmowe, wystawy czasowe, spotkania autorskie, koncerty. Organizacją działalności 
popularyzatorsko-edukacyjnej na terenie Muzeum Pana Tadeusza zajmuje się Dział 
Edukacji MPT i Dział Organizacji Wydarzeń. 

 
W omawianym okresie, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., Muzeum Pana 
Tadeusza odwiedziło 56.616 osób. Sprzedano 16.551 biletów oraz wydano 7.289 
bezpłatnych wejściówek na wystawę stałą, w płatnych zajęciach edukacyjnych 
przeznaczonych dla szkół wzięło udział 21.642 uczestników (w bezpłatnych 320 
osób), a na wystawach czasowych i w pozostałych bezpłatnych wydarzeniach 
kulturalnych i edukacyjnych frekwencja wyniosła 9.308 osób (natomiast 1.502 osoby 
wzięły udział w płatnej ofercie wydarzeń). 
 
Przez cały czas realizowane są zadania mające na celu promowanie i informowanie o 
bieżącej działalności Muzeum. 
 
 
Pozostałe informacje o działalności – zob. cz. III Sprawozdania 
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4. WYDAWNICTWO OSSOLINEUM 

 
W roku sprawozdawczym działalność wydawnicza Zakładu prowadzona 

była przez Wydawnictwo Ossolineum, funkcjonujące w nowym kształcie od 30 
listopada 2015 r. Wydawnictwo realizuje dwa podstawowe cele. Pierwszy to 
uczestnictwo w polskim życiu wydawniczym i intelektualnym przez wydawanie 
ważnych prac naukowych i literackich, zarówno polskich, jak i tłumaczonych. 
Drugim celem jest publikowanie katalogów, inwentarzy i druków ulotnych na 
potrzeby ZNiO, a także materiałów ze zbiorów własnych popularyzujących 
Ossolineum i jego historię.  

W pierwszych miesiącach roku Wydawnictwo kontynuowało współpracę ze 
spółką w likwidacji (Wydawnictwem ZNiO we Wrocławiu – Spółką z o.o. w 
likwidacji) przy udzielaniu zgód podmiotom trzecim na wykorzystanie fragmentów 
publikacji ossolińskich w książkach innych wydawnictw. Po nabyciu przez ZNiO 
archiwum i praw autorskich likwidowanej spółki, co nastąpiło w lutym 2017, 
Wydawnictwo prowadziło tę działalność już w imieniu Zakładu. Udzielało także 
odpłatnych licencji podmiotom trzecim na korzystanie z utworów nabytych od 
spółki. 30 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie walne zgromadzenie akcjonariuszy 
spółki, na którym podjęto decyzję o zakończeniu procesu jej likwidacji. 

Szczególne miejsce w ofercie wydawniczej Zakładu zajmuje seria „Biblioteka 
Narodowa”, w której ukazują się najcenniejsze utwory literatury polskiej i obcej we 
wzorowych opracowaniach. Wydawanie „Biblioteki Narodowej” jest możliwe dzięki 
finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Ministerstwo KiDN w ramach programu „Promocja Literatury i Czytelnictwa 2017” 
dofinansowało także trzy inne tytuły z planu Wydawnictwa: 
1. Stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony. W kręgach kultury masowej i 

popularnej.  
2. Edward W. Said, O Stylu późnym. Muzyka i literatura „pod prąd”,  
3. Christine Lavant, Zapiski z domu wariantów. 
 

W maju 2017 r. podjęto decyzję o przekazaniu opieki redakcyjnej nad serią 
„Biblioteka Narodowa” bardziej doświadczonej redaktorce, zajmującej się wcześniej 
głównie książkami propagującymi historię i działalność Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Zmiana miała na celu ustabilizowanie pracy nad najtrudniejszą, a 
zarazem najważniejszą i najbardziej prestiżową serią Wydawnictwa. 

W lutym 2017 r., ze względu na coraz większą sprzedaż książek Wydawnictwa 
oraz troskę o ich obecność w przestrzeni publicznej, z zakresu obowiązków 
specjalisty do spraw sprzedaży i promocji książek wydzielono obowiązki 
promocyjne i przekazano je nowemu pracownikowi, zatrudnionemu na umowę 
zlecenie. 
W maju 2017 r. opublikowano katalog Wydawnictwa na rok bieżący. 

Strona internetowa Wydawnictwa: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/home/ 
pełni także funkcję sklepu internetowego. Od czerwca 2017 r. można kupować za jej 
pośrednictwem również elektroniczne wersje naszych książek. 

https://wydawnictwo.ossolineum.pl/home/
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Wydawnictwo Ossolineum prowadzi swój fanpage w serwisie społecznościowym 
„Facebook”. 
Wydawnictwo było często obecne w mediach (prasa,  RTV, internet). Wśród licznych 
informacji prasowych, szczególną uwagę należy zwrócić na specjalny dodatek do 
„Tygodnika Powszechnego” z 6 marca (nr 11/2017), poświęcony w całości 
Wydawnictwu („Wydawnictwo Ossolineum”, 8 s.) 
 
Spotkania autorskie.  
We Wrocławiu Wydawnictwo zorganizowało, we współpracy z Muzeum Pana 
Tadeusza (i w jego siedzibie), sześć spotkań autorskich towarzyszących premierom 
kolejnych książek. W ramach Festiwalu Conrada w Krakowie (21 i 27 października) 
odbyły się dwa spotkania, na których zaprezentowano Zapiski z domu wariatów 
Christine Lavant i Koalę Lukasa Barfussa. W drugim spotkaniu uczestniczył autor, 
zaproszony do Polski z okazji premiery jego książki. Spotkania poświęcone Zapiskom 
z domu wariatów C. Lavant odbyły się także w listopadzie w Warszawie i Łodzi, przy 
wsparciu organizacyjnym Austriackiego Forum Kultury z Warszawy.  
14 września w lwowskiej Bibliotece im. Stefanyka odbyło się spotkanie poświęcone 
przewodnikowi Cmentarz Łyczakowski we Lwowie Katarzyny Łozy i Chrystyny 
Charczuk. Spotkanie prowadził konsul generalny RP we Lwowie, Rafał Wolski. 
 
Udział w targach książki.  
Wydawnictwo wzięło udział w kilku imprezach krajowych: 8. Warszawskich 
Targach Książki (17–20 maja), 21. Międzynarodowych Krakowskich Targach Książki 
(26–29 października) oraz 26. Wrocławskich Targach Dobrej Książki (30 listopada – 3 
grudnia). Wydawnictwo uczestniczyło także w imprezach zagranicznych. W dniach 
13-17 września brało udział w Międzynarodowym Forum Wydawców we Lwowie. 
Natomiast w dniach 11-15 października Wydawnictwo było reprezentowane na 
Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, największej 
imprezie branżowej na świecie. Publikacje Ossolineum eksponowane były na 
wspólnym stoisku polskich wydawców zorganizowanym przez Instytut Książki.  
 
Nagrody.  
Wybór poezji Wisławy Szymborskiej (BN I 327) został wybrany Krakowską Książką 
Miesiąca, a Cmentarz Łyczakowski we Lwowie Katarzyny Łozy i Chrystyny Charczuk 
zajął I miejsce w kategorii Przewodniki w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej. Nominacje do nagród. Tom Jacka Gutorowa Życie w 
rozproszonym świetle. Eseje został nominowany do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki 
za rok 2016. Ta sama książka, a także tom Dominiki Skiby Cyganeria artystyczna i 
cyganowanie w romantycznej Warszawie otrzymały nominacje w konkursie Polskiego 
Towarzystwa Wydawców w Książek „Najpiękniejsza Książka Roku 2016”. 
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W roku sprawozdawczym opublikowano: 
 
Seria Biblioteka Narodowa  
(redaktor serii prof. Stanisław Bereś) 

 Polski esej literacki. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Jan Tomkowski, 
Wrocław 2017, BN I 329, także w postaci e-booka 

 Bhasa, Khalidasa, Dramat staroindyjski, przekład, wstęp i opracowanie Maria 
Krzysztof Byrski, Wrocław 2017, BN II 260, także w postaci e-booka 

 Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej, przekład 
Antoni Kroh, wstęp i opracowanie Jacek Baluch, Wrocław 2017, BN II 261, także 
w postaci e-booka 

 
Seria Osso wczoraj i dziś 

 Kustosz i samotnik: tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego. Pod redakcją Adolfa 
Juzwenki; 

 Księga Darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pod redakcją Marty 
Pękalskiej; 

 Skarbiec: dwieście lat Ossolineum. Wybór i opracowanie Marta Markowska. 
Publikacja przygotowana we współpracy z Ośrodkiem „Karta”. 

 Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów. Pod redakcją Marty Pękalskiej i Alicji 
Mitki 

 Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. Pod redakcją Doroty 
Sidorowicz-Mulak 

 
Seria Z Kraju i ze Świata 

 Lukas Bärfuss, Koala, przekład Arkadiusz Żychliński, posłowie Grzegorz 
Jankowicz, także w postaci e-booka 

 Christine Lavant, Zapiski z domu wariatów, przekład Małgorzata Łukasiewicz, 
posłowie Adam Lipszyc, także w wersji ebooka 
 

Seria Sztuka Czytania 

 Stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony: teksty o kulturze masowej i 
popularnej. Wybór, opracowanie i posłowie Adam Poprawa, także w postaci e-
booka 

 Edward W. Said, O stylu późnym: muzyka i literatura pod prąd, przekład Barbara 
Kopeć-Umiastowska, posłowie Jacek Gutorow, także w postaci e-booka 

 
Seria Świadkowie Historii 

 Mariusz Urbanek, Mateusz Palka, Paweł Janczarek, Wojna w eterze: mówi 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, komiks 
 

Książki poza seriami i periodyki: 

 Dawna książka i jej właściciele: zbiór studiów, pod redakcją Doroty Sidorowicz 
Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły, tomy 1-2.  
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 200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1817–2017: wystawa jubileuszowa. 
Informator. Opracowanie: Łukasz Koniarek, Marta Pękalska 

 Muzeum Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia: katalog wystawy. Opracowanie  
Igor Chomyn. Edycja w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i 
angielskiej. 

 „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 28, Wrocław 2017 
 

Druki ulotne propagujące bieżącą działalność ZNiO 

 Katalog Wydawnictwa Ossolineum: lato–jesień–zima 2017. Zapowiedzi książek na 2., 
3. i 4. kwartał 2017 roku. Wrocław 2017 

 Edukacja w Ossolineum. Informator  2017/2018, opracowanie Aldona Mikucka, 
Grzegorz Polak, Beata Salamon, Teresa Sokół. Red. Beata Salamon, Wrocław 2017 
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III. INNE WAŻNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI  ZAKŁADU 
 

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
 RADA NAUKOWA 

 
Skład Rady Naukowej: 
1. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś – przewodniczący (Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) 
2. Dr hab. Elżbieta Dzikowska, prof. UŁ - wiceprzewodnicząca 
(Uniwersytet Łódzki, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) 
3.  Dr hab. Bożena Koredczuk,  prof. UWr - wiceprzewodnicząca 
(Uniwersytet Wrocławski, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa) 
4. Dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr  
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej) 
5. Jan Andrzej Dąbrowski  
(prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław) 
6. Dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN) 
7. Jan Malicki  (dyrektor Studium Europy Wschodniej UW) 
8. Prof. dr hab. Ryszard Nycz  (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Polskiej) 
9. Dr hab. Piotr Oszczanowski (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; 

dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu) 
10. Dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, bibliolog 
11. Dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr  
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) 
12. Dr hab. Andrzej Waśko (polonista, sekretarz stanu w MEN) 
13. Janusz Czop (wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie) 
14. Jolanta Gumula (z-ca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

Warszawa) 
15. Piotr Górajec (z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) 
16. Alicja Knast (dyrektor Muzeum Śląskiego, Katowice) 
17. Robert Kostro (Muzeum Historii Polski, Warszawa) 
18. Dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa) 
19. Jacek Miler (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN) 
20. Jan Ołdakowski (Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa) 
21. Jerzy Petrus (wicedyrektor ds. muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu) 
22. Prof. dr hab. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, 

Kraków) 
23. Daniela Stankiewicz (konserwator dzieł sztuki) 
24. Tomasz Syk (dyrektor Muzeum w Przeworsku) 
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Rada Naukowa zebrała się w dniu 16 listopada 2017. 
W obradach uczestniczyło 11 członków Rady Naukowej oraz dyrektor Adolf 
Juzwenko, wicedyrektor. Mariusz Dworsatschek, wicedyrektor Marcin Hamkało, 
redaktor naczelny Wydawnictwa ZNiO Dariusz Sośnicki oraz mgr inż. Anna Sieroń 
z Biura Budowy Muzeum im. Lubomirskich. Głównym tematem obrad były obchody 
Jubileuszu 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, objęte honorowym 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Członkowie Rady otrzymali na piśmie: listę wydarzeń, związanych z Jubileuszem 
(do listopada 2017); informację o towarzyszących im działaniach promocyjnych; 
informację o przedsięwzięciach w trakcie realizacji.  
Dyrektor Adolf Juzwenko poinformował zebranych o uroczystościach 
jubileuszowych związanych z 200-leciem ZNiO, wydawnictwach które już się 
ukazały i tych, które są w przygotowaniu, wystawie „200 lat Ossolineum 1817-2017” 
i konferencji naukowej. Omówił obchody Jubileuszu we Lwowie, na które składały 
się dwie wystawy (w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. 
Stefanyka i w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.  
Poinformował o stanie zaawansowania prac związanych z budową Muzeum Książąt 
Lubomirskich, a w szczególności o umowie ze Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich na zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na 
koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich. Radzie została 
przedstawiona p. Anna Sieroń, kierownik Biura Budowy Muzeum Lubomirskich. 
Wicedyrektor M. Hamkało obszernie wyjaśnił funkcjonowanie Muzeum Pana 
Tadeusza. 
 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW 
 
Danuta Adamowicz: 
- podjęła pracę nad artykułem Reprint czasopisma to nadal czasopismo? będącym 
rezultatem wystąpienia z prezentacją podczas konferencji „Czasopisma naukowe w 
bibliotekach - zmierzch czy świt” , która odbyła się w Gdańsku we wrześniu 2016  
Barbara Butent-Stefaniak:  
- kontynuowała prace nad przygotowaniem monet czeskich do publikacji Katalog 
średniowiecznych monet czeskich w zbiorach ZNiO. Opracowała i skatalogowała zespoły 
groszy praskich Karola IV (1346-1378), Wacława IV (1378-1419) oraz  Władysława II 
Jagiellończyka (1471-1516), a także drobnych monet Jerzego z Podiebrad (1458-1471), 
Władysława Pogrobowca (1453-1457) i Władysława Jagiellończyka;  czynności te 
wiązały się także z przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz fotografowaniem 
monet na potrzeby publikacji. 
- jako członek Zespołu Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych 
PAN uczestniczyła w dwóch posiedzeniach naukowych i panelach dyskusyjnych 
Zespołu poświęconych problematyce mennictwa średniowiecznego oraz znalezisk 
monet antycznych i wczesnośredniowiecznych 
Adam Degler : 
– prowadził prace nad grantem FRCPL (Finds of Roman Coins from Poland). W 
ramach prac  przygotował rozpoznanie instytucji przechowujących znaleziska 
monet z terenu d. Galicji Wschodniej, do placówek tych wystosował  pisma z 



32 

 

prośbami o wykonanie dokumentacji fotograficznej, wyrażenie zgody na publikację 
zdjęć w internetowej bazie danych i wersji papierowej inwentarza oraz z prośbą o 
udostępnienie wszelkich informacji na temat tych znalezisk; 
- został po raz drugi stypendystą Fundacji im. Kazimierza Salewicza (wraz z grupą 
wykonawców grantu FRCPL). Stypendium związane było ze zgłoszeniem się na 6th 
Joint Meeting of Nomisma.org & ECFN, Kopenhaga, 4-6 maja, na której to sesji każdy z 
uczestników-stypendystów miał wystąpienie.   
- po przeprowadzeniu kwerendy w Lwowskim Muzeum Historycznym w 2016 r.,  
zaproponował sprowadzenie w ramach wypożyczeń obiektów spektakularnych, 
zwracających uwagę zarówno świata naukowego, jak i szerokiego kręgu odbiorców, 
takich jak kopia posągu Światowida zbruczańskiego, czy rzymska, legionowa rączka 
wotywna znaleziona w Myszkowie. Rzymska rączka wotywna z brązu i kilka innych 
przedmiotów objętych kwerendą, w tym miniatura posągu konnego Marka 
Aureliusza z Kapitolu wykonana w brązie na marmurowym cokole, zostało 
sprowadzonych na wystawę jubileuszową w 2017 r. A. Degler wykonał dokładną 
dokumentację fotograficzną zabytku rzymskiego.  
- w ramach prac nad grantem IMAGMA prowadził dalsze badania nad 
naśladownictwami monet rzymskich z kręgu wschodniogermańskiego. 
Zaproponował m.in. podział stref mennictwa naśladowczego Germanów w III-V w. 
po Chr. na strefy północną, zachodnią, wschodnią i południową. Podział został 
zaakceptowany przez pozostałych wykonawców i kierowników, także ze strony 
zagranicznej. Uczestniczył w spotkaniu pracowników grantu w Nieborowie w 
dniach 19-21 kwietnia; 
- w ramach projektu Nomisma IDs dla OCRE dokonał, we współpracy z  Ethanem 
Gruberem, tłumaczenia na język polski strony Online Coins of Roman Empire (język 
Semantic Web wykorzystujący Arkusze Google)  
Beata Długajczyk, Leszek Machnik zakończyli prace nad publikacją poświęconą 
dziejom zbiorów malarstwa w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Materiał został 
przekazany do dwóch recenzji wydawniczych 
Robert Forysiak-Wójciński  
- kontynuował prace nad katalogiem pieczęci woskowych i bulli w zbiorach ZNiO, 
przeprowadzał kwerendy w Archiwum ZNiO, ustalając historię gromadzenia 
pieczęci woskowych i metalowych w Dziale Numizmatycznym.  
- prowadził badania nad znakami własnościowymi, pieczęciami i herbami ZNiO we 
Lwowie (znaki identyfikacyjne Ossolineum, pieczęcie urzędowe ZNiO, znaki 
własnościowe na zbiorach).  Przeprowadził kwerendy w zdigitalizowanym 
Archiwum lwowskiego ZNiO, Dziale Rękopisów ZNiO, Dziale Starych Druków i 
Dziale Sztuki. Zebrane materiały posłużą planowanej na 2019-2020 publikacji 
- ustalił aktualną proweniencję dawnych zbiorów Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego ZNiO (16 obiektów) przekazanych w 1974 r. do zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej 

Małgorzata Minkowska – kontynuowała prace nad katalogiem silesiaków w 
zbiorach Działu Starych Druków. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 
pierwszą korektę merytoryczną opisów bibliograficznych 
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Andrzej Nowak  
- bierze udział w projekcie: Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa 1952-1976 realizowanego w ramach finansowania przez Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki. Projekt przewiduje wydanie drukiem 
korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Edwardem Raczyńskim z lat 1952-
1975. 
- przygotowuje do druku korespondencję Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Karola 
Wagnera-Pieńkowskiego 
Ryszard Nowakowski:  
- kontynuował prace nad artykułem  Wydawnictwa prasowe (od roku 1801) – rozwój i 
dzieje zbioru, przeznaczonym do ossolińskiej publikacji zbiorowej. 
- kontynuował prace nad przygotowaniem monografii „Prasa polska (1801-1939) w 
lwowskim okresie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. W styczniu podczas 
pobytu w Bibliotece Stefanyka we Lwowie przeprowadził końcową kwerendę  
czasopism zmieniających tytuł i niewyszczególnionych w inwentarzu 
(prowadzonego wg tytułu pierwotnego), w celu jednoznacznego ustalenia ich 
obecności w zbiorach ossolińskich; zajął się identyfikacją proweniencji pierwotnej na 
podstawie znaków własności; sprawdził z autopsji nieopracowane katalogowo 
tytuły prasowe, tworzące kilkuletnie ciągi numerów w celu jednoznacznego 
ustalenia ich obecności w Ossolineum 
Mateusz Palka – kontynuował prace nad wydaniem niepublikowanego dziennika 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego z lat 1986-1987 oraz jego wspomnień z lat 1976-1978. 
Planowana książka ma być dopełnieniem dwóch autobiograficznych tomów: Kurier z 
Warszawy  
Dorota Sidorowicz–Mulak kontynuowała prace nad rozpoznawaniem zabytkowych 
opraw w kolekcji Działu Starych Druków. Prace objęły druki obce XVI w. 
Anita Soroko - zakończyła projekt badawczy „Kwerenda polskiego rysunku z 
Muzeum Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka” realizowany we współpracy z Lwowską Narodową 
Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 02805/15/FPK/DDK z 
dnia 22.04.2015). W trakcie badań prowadzonych przez Anitę Soroko (kierownictwo 
merytoryczne projektu) przy pomocy Wiktorii Malickiej (pełnomocnika ZNiO we 
Lwowie) i pracowników Instytutu Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki 
LNNBU wyłoniono ok. 4500 rysunków polskich z lwowskiego Muzeum 
Lubomirskich, co stanowiło podstawę do stworzenia bazy danych do digitalizacji 
tego zespołu.  Projekt digitalizacji zespołu rysunków zakończony został w roku 
sprawozdawczym. 
Marcin Szyjka opracowywał marginalia Tadeusza Różewicza w zbiorach druków 
zwartych ZNiO 
 
Dział Starych Druków - w Dziale realizowany był projekt naukowy Katalog druków 
XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum finansowany z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
(grant nr 0113/NPRH3/H12/82/2014). W projekcie brali udział wszyscy pracownicy 
Działu. W 2017 r. realizowano ostatni etap ww. projektu badawczego (korekty; prace 
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redakcyjne nad katalogiem i indeksami, przekazanie obiektów przeznaczonych do 
sfotografowania do konserwacji).   
Uzupełniano inwentarz druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum w 
Bibliotece im. Stefanyka. 
Dział Konserwacji - przygotował opis stanu zachowania i opis strategii ochrony 
konserwatorskiej do wniosku nominacyjnego do listy krajowej programu UNESCO 
„Pamięć Świata” dla obiektów: spuścizna rękopiśmienna Juliusza Słowackiego (w 
sumie 27 woluminów, m.in. Król Duch, Konrad Wallenrod, Album rysunkowe z podróży 
na Wschód) oraz 3 rękopisy Henryka Sienkiewicza (Ogniem i mieczem, Potop, Pan 
Wołodyjowski).  
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 KONFERENCJE, SPOTKANIA, UROCZYSTOŚCI 
 
Gala jubileuszowa w Operze Wrocławskiej – główne obchody jubileuszowe, 5 
czerwca 2017 – zob. Obchody jubileuszu 200-lecia 
 
Konferencja jubileuszowa „200 lat Ossolineum. 1817-2017” odbyła się w dniach 18-
20 października 2017 r. w Sali im. Witolda Świdy w gmachu Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – zob. Obchody jubileuszu 
200-lecia 
 
Posiedzenie Komisji ds. Badań Naukowych ZNiO 
30 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Badań Naukowych ZNiO.  
W posiedzeniu wzięli udział: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk, dr hab. prof. 
UWr Justyna Bajda,  dr Mariusz Dworsatschek, dr Marcin Szeląg, dr Marcin 
Hamkało, dr Andrzej Nowak,  dr Dorota Sidorowicz-Mulak. 
Podczas posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji. 
Przewodniczącym został dr Mariusz Dworsatschek, sekretarzem dr Dorota 
Sidorowicz Mulak. 
Rozpatrzono również wniosek Wiktorii Malickiej dotyczący uzyskania urlopu 
naukowego na kontynuowanie pracy nad rozprawą doktorską. 
 
Sympozjum Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych 
1 i 2 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej ZNiO w budynku Starej Plebanii odbyło się VI 
„SymNum” -  Sympozjum Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, odbywające 
się co dwa lata spotkanie dolnośląskiego środowiska numizmatyków - w 2017 r. 
organizatorami „SymNum” byli: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Oddział 
Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, a tematem wiodącym 
spotkania były „Związki mennictwa śląskiego z mennictwem Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów”. Podczas Sympozjum wygłoszonych zostało 12 referatów w 3 
blokach tematycznych: Związki mennictwa śląskiego z mennictwem 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Piastowskie mennictwo księstw śląskich, Monety 
i medale śląskie w zbiorach muzealnych. 
Referaty na Sympozjum wygłosili m.in.: Łukasz Koniarek, Barbara Butent-Stefaniak i 
Elżbieta Baran z Działu Numizmatycznego 
Goście obrad mieli także okazję zwiedzić wystawę jubileuszową, po której 
oprowadził jeden z kuratorów - Łukasz Koniarek, a także zobaczyć wystawy w 
Muzeum „Pana Tadeusza” oraz Mauzoleum Piastów Śląskich. 

W prace nad przygotowaniem i organizacją Sympozjum zaangażowani byli wszyscy 
pracownicy Działu Numizmatycznego 
 
Warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem.  
19 stycznia 2017 r. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbyły się 
warsztaty promujące Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem - projekt Muzeum 
Narodowego w Krakowie, realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współfinansowany przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Celem warsztatów, zorganizowanych przez Dział 
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Konserwacji we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, było 
przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, 
wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa 
kulturowego. W warsztatach wzięło udział około 70 osób z muzeów i bibliotek z 
Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Zabrza, Bytomia, Zielonej 
Góry, Opola, Jeleniej Góry i Dzierżoniowa. 
 
Proweniencyjna Grupa Robocza 
Pierwsze spotkanie ogólnopolskiej Proweniencyjnej Grupy Roboczej, powołanej do 
życia podczas konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early Printed Books and 
Their Owners” 29 września – 1 października 2016 r. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 7 czerwca 2017 r. 
W seminarium uczestniczyło 27 osób reprezentujących Bibliotekę Narodową, 
Bibliotekę Jagiellońską, biblioteki uniwersyteckie z Katowic, Poznania, Warszawy, 
Wrocławia, Bibliotekę Śląską, Bibliotekę Gdańską PAN, Bibliotekę PAU i PAN w 
Krakowie, Książnicę Pomorską, WBP im. E. Smołki w Opolu, Instytut Historii Nauki 
PAN, Instytut Historii UAM w Poznaniu, ZNiO. Podczas spotkania omówiono 
założenia i cele grupy, pierwsze osiągnięte cele oraz plany działania na bieżący rok. 
 
Visiting Professors 
W dniach 29 czerwca i 3 lipca odbyły się dwa otwarte wykłady specjalistów 
numizmatyki antycznej, zorganizowane przez Dział Numizmatyczny ZNiO we 
współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim. Wizyty obydwu prelegentów 
zostały sfinansowane z środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting 
Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses. 
29 czerwca 2017 : dr Roger Bland (British Museum) : How coin finds are changing the 
face of Roman Britain: the contribution of metal detecting [Jak znaleziska monet zmieniają 
oblicze Rzymskiej Brytanii: wpływ użycia wykrywaczy metali] 
3 lipca 2017 : dr Ute Wartenberg Kagan (American Numismatic Association) : The 
Birth of Coinage: Old questions – new answers [Narodziny monety: stare pytania – nowe 
odpowiedzi] 
 
Warsztaty promujące zadanie „Modernizacja sprzętu introligatorskiego w 
pracowni introligatorskiej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” – 6 
listopada 2017 
We wrześniu 2017 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich otrzymał dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – wspieranie działań muzealnych” na 
realizacje zadania „Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w 
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt, 
który poprawi standardy prac introligatorskich wykonywanych przez  ossolińską 
pracownię.  
Na zorganizowanych 6 listopada 2017 r. warsztatach promujących zadanie 
zaprezentowano zakupiony sprzęt - zszywarkę drutem Hohner, żeliwne nożyce 
introligatorskie, urządzenie do zaokrąglania grzbietów książek z przestawną płytą 
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roboczą, prasę do tłoczenia liter i znaków, 2 urządzenia do szarfowania skóry i 
krajarkę do papieru.  
W ramach warsztatów prelekcje wygłosili: Dariusz Subocz, dyrektor Muzeum 
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Katarzyna Łabuz, kierownik Pracowni 
Konserwacji Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i 
Małgorzata Grocholska, emerytowana konserwator zbiorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
 

 WYGŁOSZONE REFERATY 
 
Elżbieta Baran:  
- Moneta opolska w późnym średniowieczu – referat wygłoszony w ramach VI 
Sympozjum Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, sesja „Piastowskie 
mennictwo księstw śląskich, 2 lipca 2017 
- Monety księstwa opolskiego w okresie 1280-1476, odczyt podczas sesji 
popularnonaukowej poświęconej historii dawnego pieniądza opolskiego 
towarzyszącej otwarciu wystawy pt. „Pieniądz w Opolu” w Muzeum Księstwa 
Opolskiego zorganizowanej w ramach uroczystych obchodów 800 lat Opola, 26 
kwietnia 2017 
Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak:  
- Czeskie monety średniowieczne z wykopalisk archeologicznych w zbiorach ZNiO, referat 
wygłoszony na międzynarodowej konferencji numizmatycznej w Brnie, Brno 22-25 
maja 2017 
Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Adam Degler: Wirtualna rekonstrukcja 
wystawy numizmatycznej w Ossolineum we Lwowie w roku jubileuszowym (1928), referat 
wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” 
zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
Barbara Butent-Stefaniak: Średniowieczne monety czeskie w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – referat wygłoszony w ramach VI 
Sympozjum Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, 2 lipca 2017 
Adam Degler:  
- Zbiór Benesza. Prawdziwe znaleziska czy mistyfikacja?, odczyt wygłoszony wspólnie z 
dr. Kirillo Myzginem z Uniwersytetu Warszawskiego podczas Seminarium z 
numizmatyki antycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 23 
stycznia 2017 oraz na spotkaniu Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej 
O/PAN w Krakowie w Muzeum Narodowym w Krakowie, 21 marca 2017  
- Filtering method: credibility assessment of information on old coin finds, referat 
wygłoszony w ramach The 6th Joint Meeting of Nomisma.org and ECFN 2017 w 
Kopenhadze, 4 maja 2017 
- „O roku ów!”. Jubileusz Ossolineum 1817-2017 odczyt wygłoszony w ramach II 
Międzynarodowej Konferencji „Numismatica Centroeuropaea II. Středovropské 
numismatické dny” w Brnie, 23 maja 2017 
- Ossolińskie archiwalia numizmatyczne w ramach Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej pt.  „Numizmatyka w Archiwaliach i Starych Drukach”, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, 7 grudnia 2017 
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Mariusz Dworsatschek:   
- Od podziału do scalania. Ossolińskie zbiory we Wrocławiu i Lwowie po II wojnie światowej, 
referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-
2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
- Zakład Narodowy im. Ossolińskich – kontynuacja i zmiany, wygłoszona w Muzeum w 
Przeworsku podczas midisażu wystawy „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt 
Lubomirskich, 15 grudnia 2017 
Agnieszka Franczyk-Cegła:  Z historii gromadzenia i udostępniania zbiorów w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich w pierwszej połowie XIX wieku – wybrane zagadnienia,  
referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-
2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
Piotr Galik: Wielkie europejskie kulturobójstwo.  Pierwsza wojna światowa, jako czas 
dewastacji dóbr kultury, dzieł sztuki i dorobku cywilizacyjnego Europy, odczyt wygłoszony 
podczas konferencji „Zaginione – poszukiwane – odnalezione” zorganizowanej w 
ramach V Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, Zamek Książ, 12 sierpnia 2017 

Marcin Hamkało: Działalność wystawiennicza i edukacyjna Muzeum Pana Tadeusza jako 
forma upowszechniania wiedzy o historii i zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,  
referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-
2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
Agata Janiak: Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem ze zbiorów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej 
Konferencji Powrót Czapskiego, organizowanej przez Muzeum Narodowe w 
Krakowie, 17-18 października 2017 

Adolf Juzwenko: Ossolineum – geneza, misja, historia, referat na seminarium PAU 
Kraków, 30 października 2017 

Łukasz Koniarek:  
- Założenia projektowe przyszłej siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich, referat 
wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” 
zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
- 200 lat kolekcji numizmatycznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – wykład 
wygłoszony w ramach VI Sympozjum Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, 
1 lipca 2017 
- Kirasjerzy Księstwa warszawskiego – referat wygłoszony na spotkaniu naukowym 
Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy w 
Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, 29 września 2017 
- Wizerunki Józefa Piłsudskiego na medalach i odznakach z lat I wojny światowej – referat 
wygłoszony w ramach konferencji  „Józef Piłsudski w pamięci Polaków. Historia – 
wojsko – tradycja” zorganizowanej przez Muzeum Wojska Polskiego, Instytut Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy 
w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, 3 grudnia 2017 
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Katarzyna Kroczak: Opracowanie wytycznych ekspozycji i strategii ochrony dla rękopisu 
Adama Mickiewicza: „Pan Tadeusz” oraz rękopisu Juliusza Słowackiego „Album podróży na 
Wschód” z kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - podsumowanie 
projektu KCBD – referat wygłoszony w czasie warsztatu promującego Krajowe 
Centrum Badań nad Dziedzictwem zorganizowanego we współpracy z Muzeum 
Narodowym w Krakowie., aula Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,  19 stycznia 
2017  
Hanna Kulesza: Ossolineum – skarbnica literatury. Jak w l. 1946-1990 powiększano zbiór 
rękopisów pisarzy współczesnych, referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej 
„200 lat Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 18-20 października 2017 
Hanna Kuś-Joachimiak, Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza 
Geta Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich - referat 
wygłoszony na konferencji „Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, 
rzeźbiarza, architekta...”, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, 19-21 października 2017 
Leszek Machnik: Muzeum Lubomirskich – historia i współczesność. Wykład wygłoszony 
podczas wernisażu wystawy Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia w 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego, Lwów 5 października 
2017 
Wiktoria Malicka:  
-  Imagined identities of modern Lviv: history as a product of tourist industry, referat 
wygłoszony na referat na 14 Warsaw East European Conference, zorganizowanej przez 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 13 lipca 2017 
- Współczesna działalność Ossolineum we Lwowie, referat wygłoszony podczas 
konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 października 2017 
Maria Marszałek: Inne obrazy marzeń sennych. Ekfrazy malarstwa Marca Chagalla w 
świetle teorii W.J.T. Mitchella i Jasia Elsnera – wystąpienie na międzynarodowej 
konferencji naukowej: „Teoria i historia ekfrazy: podsumowanie i perspektywy 
badawcze”, organizowanej przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich 
im. Franciszka Karpińskiego, Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa 
Szewczenki, Grodzieński Uniwersytet imienia Janki Kupały, Siedlce, 25 maja 2017 

Małgorzata Mikuła: Zbiór grafiki Mieczysława Opałka w Dziale Sztuki Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, referat wygłoszony podczas 
konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 października 2017 
Ryszard Nowakowski: Rozdzielenie ossolińskiego zbioru prasy polskiej (1801-1939) po 
drugiej wojnie światowej, referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 
lat Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 18-20 października 2017  
Barbara Otfinowska: Teatralia w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO, 
referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-
2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
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Marta Pękalska: Powojenne dzieje Wydawnictwa Ossolineum – próba opisu 72 lat 
działalności, referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat 
Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 18-20 października 2017 
Dorota Sidorowicz-Mulak:  
- Stare druki z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Rekonesans, referat wygłoszony podczas  
konferencji „Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych 
– problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań” 
zorganizowanej przez Katedrę Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 25-26 maja 2016 r.. 
- Dary księcia kuratora. Stare druki ofiarowane przez Henryka Lubomirskiego Bibliotece 
Ossolineum, referat wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat 
Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 18-20 października 2017  
Małgorzata Skotnicka-Palka: Nie tylko we Lwowie… niezwykłe dzieje jednego obrazu. 
Panorama Racławicka Jana Styki i Wojciecha Kossaka, referat wygłoszony podczas 
konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” zorganizowanej przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 października 2017 
Anita Soroko: Kolekcja polskiego rysunku w Muzeum Lubomirskich we Lwowie, referat 
wygłoszony podczas konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” 
zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 18-20 
października 2017 
 
 

 STOPNIE NAUKOWE, NAGRODY 
 

Agata Janiak 
Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy 
Eseistyka Józefa Czapskiego. Poetyka i metafizyka, przygotowanej na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Doroty 
Heck. 
Praca doktorska Agaty Janiak otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę 
„Archiwum Emigracji”.  
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2. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
 
 W roku sprawozdawczym działalność informacyjna wszystkich Działów i 
Gabinetów Zakładu w dużej mierze dotyczyła przygotowywanych wydarzeń 
jubileuszowych. Przeprowadzano obszerne kwerendy na potrzeby jubileuszowych 
ekspozycji i przygotowywanych publikacji. Prowadzona była również ścisła 
współpraca z ekipą filmową (firma Media Brigade)  realizującą film dokumentalny o 
Ossolineum. 

 
W Dziale Informacji Naukowej odpowiedziano na 210 kwerend pisemnych 

oraz elektronicznych dotyczących zbiorów Zakładu. Odpowiadano również na 
kwerendy telefoniczne oraz udzielano informacji czytelnikom zgłaszającym się 
bezpośrednio do Katalogu Głównego, w którym prowadzone były dyżury. 
Uaktualniono dane o Ossolineum w bazie „Nauka Polska” Ośrodka Przetwarzania 
Informacji. Ponadto Dział Informacji Naukowej przygotowywał sprawozdania z 
działalności Ossolineum do Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdania 
merytoryczne i plany merytoryczne Zakładu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz opracował sprawozdanie z działalności ZNiO za 2016 rok. 
Sprawowano również opiekę merytoryczną nad stroną internetową Ossolineum - 
przygotowywano informacje na stronę www, w tym podstronę poświęconą 
konferencji jubileuszowej ZNiO; opracowano poszerzone kalendarium ossolińskie za 
lata 1817-2017 i sukcesywnie udostępniano jego części na stronie www;  
przygotowano i publikowano materiały do notek z jubileuszowego cyklu 
„Kalejdoskop Ossoliński”; przygotowano i udostępniono na stronie www „Wykaz 
zmarłych pracowników ZNiO wraz z miejscem pochówku”. Zamieszczano 
aktualności na profilu Ossolineum na portalu społecznościowym Facebook  oraz 
prowadzono redakcję elektronicznej Bazy Darczyńców Zakładu. Na bieżąco 
prowadzono bibliografię publikacji o Zakładzie oraz publikacji pracowników. 

W Dziale Gromadzenia informowano o możliwości nabycia poszukiwanych 
książek (nowości lub uzupełnianie publikacji zniszczonych, zagubionych, itp.), 
wartości i stanie zachowania książek w ramach proponowanych ZNiO ofert kupna, 
darów i wymiany. 

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej prowadzonej przez Dział 
Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych zarejestrowano 75 
kwerend elektronicznych. Pracownicy pełniący dyżur w Czytelni Głównej udzielali 
bieżących informacji przychodzącym do Czytelni czytelnikom. 

W Dziale Druków Ciągłych udzielano informacji bibliograficznych i 
katalogowych zgłaszającym się do działu czytelnikom i pracownikom Zakładu. 
Odpowiedzi udzielane były telefonicznie, pocztą elektroniczną, przygotowano także 
wiele kwerend pisemnych, w tym kilka bibliograficznych. Odpowiadano też na 
liczne pytania dotyczące prasy polskiej znajdującej się w zbiorach Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Uaktualniono dane do 
środowiskowego katalogu „Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i 
Opola”, tworzonego we współpracy z Politechniką Wrocławską. 

 



42 

 

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego realizowano kwerendy (pisemne, 
elektroniczne, telefoniczne) na potrzeby wystawiennicze, wydawnicze, 
publicystyczne, filmowe, m. in. dla Ośrodka KARTA, Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Centrum 
Historii Zajezdnia, Telewizji Japońskiej (Justyna Pokorowska), Walk Events z 
Warszawy (Marek Zioło), Kolegium Europy Wschodniej, dr Agaty Gabiś. 

Na bieżąco uzupełniano i modyfikowano działającą od 2016 r. podstronę 
internetową poświęconą Tadeuszowi Różewiczowi. W zamiarze, regularnie 
uzupełniana strona, ma stać się kompletną bazą wizerunków druków ulotnych 
związanych z Tadeuszem Różewiczem. Przygotowano do publikacji na stronie www 
Ossolineum prezentację Boże Narodzenie w zbiorach Działu DŻS-ów 

W Dziale Starych Druków odpowiedziano łącznie na 120 pytań o zbiory.  
W Dziale Rękopisów zrealizowano ponad 290 kwerend w formie listów 

tradycyjnych oraz elektronicznych kierowanych przez osoby indywidualne i 
instytucje, wydawnictwa, muzea, m.in. Ośrodek Karta, Instytut Pamięci Narodowej, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum 
Zamek Górków w Szamotułach.  

W Dziale Mikroform odpowiedziano na 26 kwerend elektronicznych oraz na 
bieżąco udzielano informacji katalogowych i bibliograficznych.  

W Dziale Sztuki odpowiedziano na kilkadziesiąt pytań o zbiory kierowanych 
przez osoby indywidualne, wydawnictwa i instytucje. Kwerendy dotyczyły 
konkretnych obiektów lub dorobku poszczególnych twórców oraz ikonografii 
miejscowości, osób czy wydarzeń historycznych m. in.: - obiektów autorstwa J.P. 
Norblina, Henryka Mikolascha, Łukasza Ostrowskiego, Alfreda Terleckiego, 
Daumiera, Gavarniego i in.;  ikonografii Paryża, Lwowa i jego zabytków w grafice i 
fotografiach, cmentarza na Rossie w Wilnie;  portretów Tarnowskich, Aleksego 
Ossolińskiego, Wojciecha Ossolińskiego; prac i ikonografii artystów-założycieli 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;  miniatur portretowych w zbiorach;  różnych 
materiałów ilustracyjnych dotyczących Ossolineum na potrzeby wydawnicze 
różnych działów ZNiO;  ekslibrisów konkursowych  z  lat dwudziestych XX w. 

W Dziale Numizmatycznym przeprowadzano kwerendy oraz udzielano 
informacji i konsultacji związanych ze zbiorami Działu m.in.: na temat 
renesansowego medalu Zygmunta Augusta, groszy praskich; elementów ikonografii 
chrześcijańskiej na monetach późnorzymskich i wczesnobizantyńskich w zbiorach 
ZNiO; ikonografii odznak i krzyży dawnego zakonu Krzyżowców z Czerwoną 
Gwiazdą; zbiorów numizmatycznych i sfragistycznych dawnej Biblioteki 
Schaffgotschów w Cieplicach Ślaskich-Zdroju; projektu utworzenia „systemu 
identyfikacji wizualnej” Ossolineum i jego oddziałów (dostarczenie materiałów 
ikonograficznych, kwerenda źródeł ikonograficznych i opisowych, rekonstrukcja 
zarysu historii sygnetu wydawniczego Ossolineum). 
Elżbieta Baran i Barbara Butent-Stefaniak przeprowadziły dla Prokuratury 
Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej ekspertyzę obejmującą określenie obiektu, jego 
datowania i wycenę 607 monet, głównie drobnych, obiegowych  monet srebrnych 
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bitych w XVII w. na ziemiach Rzeczypospolitej, Śląska, Prus oraz monarchii 
Habsburgów. Ogólna wartość analizowanego zbioru monet wyniosła 12203 zł. 
Dla Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu przeprowadzono 
ekspertyzę 12 monet niemieckich i polskich z XVIII-XIX w. z wykopalisk 
archeologicznych w Sianowie (woj. zachodniopomorskie). 

W Gabinetach Świadków Historii (Muzeum Pana Tadeusza) przeprowadzono 
kilkanaście kwerend na potrzeby wystawiennicze, wydawnicze, publicystyczne, 
filmowe m.in. dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Instytutu Pamięci 
Narodowej, prof. Bożeny Szaynok z Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, p. Marka Zająca - biografa Władysława 
Bartoszewskiego, Biblioteki Narodowej, Muzeum Warszawy, Ośrodka KARTA, p. 
Konrada Matyjaszka z Instytutu Slawistyki PAN. 
Prowadzono i zamieszczano aktualności na profilu Gabinetów Świadków Historii na 
portalu społecznościowym Facebook. 

Archiwum Zakładowe udzieliło odpowiedzi na 12 kwerend 
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie przeprowadzała w zbiorach lwowskich 

kwerendy dla naukowców z Polski, m.in. dla Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich, Archiwum Polskiego Radia, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, 
Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Udzielała licznych informacji na temat warunków dostępu do lwowskich instytucji i 
zbiorów. 
 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
 

 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
 
Dział Informacji Naukowej zajmował się koordynowaniem szkoleń 

odbywanych na terenie ZNiO (praktyki studenckie, specjalistyczne oraz szkolenia 
podstawowe nowych pracowników ZNiO). Praktykę specjalistyczną w Bibliotece 
Ossolineum odbył p. Adrian Nowak z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 
odwiedzając wszystkie działy Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt 
Lubomirskich. Pracownicy Działu Informacji przeprowadzili też szkolenia 
biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego: Wydziału Prawa i 
Administracji (3 grupy), Instytutu Historycznego, Instytutu Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz studentów 
Studium Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej i uczniów liceów wrocławskich. 
W listopadzie jednodniową praktykę w ramach przedmiotu „Podstawy 
przedsiębiorczości” odbył w Zakładzie uczeń Liceum XII we Wrocławiu. 
Przeprowadzono także szkolenie nowych pracowników Zakładu (MPT). 

W Dziale Rękopisów prowadzono zajęcia warsztatowe dla studentów 
Instytutu Filologii Polskiej UWr:  
•specjalność: kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (2 grupy). 
Zajęcia dotyczyły historii, profilu i najważniejszych obiektów Działu Rękopisów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz pracy z tekstem rękopiśmiennym. 
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•specjalność: literatura staropolska – zajęcia dotyczyły rękopisów staropolskich ze 
szczególnym uwzględnieniem silva rerum. Przeprowadzono również zajęcia 
warsztatowe dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
UWr dotyczące rękopisów średniowiecznych w zbiorach Działu Rękopisów ZNiO 
oraz pokaz rękopisów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Przeprowadzono także szkolenie nowych pracowników Zakładu. 

W Dziale Starych Druków w dniach 1 lutego - 31 lipca, w ramach współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury, na stypendium programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” przebywała dr Olga Tkachuk, 
kierowniczka Działu Rękopisów i Starych Druków Muzeum im. Andrzeja 
Szeptyckiego we Lwowie. W ramach grantu O. Tkachuk opracowała Katalog druków 
cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum. W Dziale przeprowadzono 
również zajęcia z zakresu historii książki i drukarstwa dla studentów specjalności 
edytorskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowano 
także prezentację cymeliów dla uczestników kongresu IFLA (4 grupy).  

W Dziale Nowych Druków Ciągłych odbyły się dwa spotkania seminarium 
licencjackiego studentów III roku germanistyki UWr, podczas których dokonano 
prezentacji zbioru prasy obejmującej wybrane grupy tematyczne. Pokazano także 
możliwości przeprowadzenia bardziej specjalistycznych poszukiwań i kwerend. 

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego ze specyfiką gromadzenia, 
opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów DŻS zapoznano: 
pracowników Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dolnośląskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

W Gabinecie Kartografii w dniach 31 lipca – 20 sierpnia 2017 odbył praktykę 
student Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Naturalnego UWr. W 
Gabinecie odbyły się także prezentacje zbiorów dla uczniów szkół wrocławskich, 
studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studentów Instytutu Filologii Polskiej UWr, w tym uczestników 
programu „Erasmus” (w języku angielskim). 

W Dziale Sztuki dla pracowników lwowskich instytucji kulturalnych 
przygotowano prezentację wybranych obiektów z kolekcji Jana Nowaka 
Jeziorańskiego oraz polskiej grafiki dawnej (luty). 

W Archiwum Zakładowym ze specyfiką pracy i funkcjonowaniem Archiwum 
zapoznano 3 grupy studentów - dwie grupy z Uniwersytetu A. Mickiewicza  z 
Poznania i jedną grupę z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów zorganizował 3 szkolenia dla 
przewodników miejskich z zakresu odczytywania ikonografii barokowych 
malowideł dawnego klasztornego refektarza. 

W Dziale Konserwacji w okresie luty – lipiec 2017 w ramach współpracy z 
Narodowym Centrum Kultury, na stypendium programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” przebywał p. Oleg Lewczak z 
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. Woźnickiego. W ramach stypendium 
wykonano m.in. konserwację dokumentów pergaminowych, konserwację kilku 
litografii ze zbiorów Działu Sztuki, rozpoczęto oczyszczanie kolekcji pieczęci 
woskowych z Działu Numizmatycznego, oprawiono dwa starodruki. 

andrzej.solnica
Tekst maszynowy
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Pracownia Introligatorska przeprowadziła warsztaty promujące zadanie 
„Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich” (listopad). 

W Gabinetach Świadków Historii (MPT) przeprowadzono szkolenia dla 
obsługi widowni i pracowników Działu Edukacji MPT, dotyczące wystawy Misja: 
Polska oraz Gabinetów Władysława i Zofii Bartoszewski i Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. W czerwcu i lipcu  praktykę w Gabinetach odbyła studentka 
Instytutu Historycznego UWr, kierunek „Historia w przestrzeni publicznej”. 

W Muzeum Pana Tadeusza w lipcu oraz w okresie wrzesień-listopad praktyki 
odbyło 3 studentów z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. 

W Wydawnictwie Ossolineum praktyki odbyło 6 studentów Instytutu 
Filologii Polskiej UWr. 
 
 Wszyscy pracownicy Zakładu przeszli szkolenie z zakresu ochrony danych 
osobowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dział Administracyjno-prawny i 
przeprowadzone przez przedstawiciela firmy Proxymo sp. z o.o. z Krakowa dnia 7 
kwietnia 2017 w Sali konferencyjnej ZNiO. 
 
 

 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
 
Dział Konserwacji: wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizował 
warsztat promujący Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem - projekt Muzeum 
Narodowego w Krakowie, realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współfinansowany przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (19 stycznia 2017, Aula ZNiO). Celem warsztatu było 
przedstawienie obszarów działalności Centrum oraz oferowanych w jego zakresie, 
wiodących technik analitycznych stosowanych w badaniach dziedzictwa 
kulturowego. W warsztacie wzięło udział około 70 osób z muzeów i bibliotek 
z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Zabrza, Bytomia, Zielonej 
Góry, Opola, Jeleniej Góry i Dzierżoniowa, w tym pracownicy jednostek Zakładu: 
Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Działu Sztuki, Gabinetów Świadków Historii i 
Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”. 
Dział Głównego Inwentaryzatora: Joanna Kachel-Szyjka wzięła udział w Zjeździe 
Inwentaryzatorów Muzealnych na Zamku Królewskim w Warszawie, 
współorganizowanym przez NIMOZ (6-7 kwietnia 2017). Katarzyna Bischof-Rosiak 
odbyła praktykę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w Dziale Dokumentacji i 
Inwentaryzacji Zbiorów (5 i 12 grudnia 2017). 
 
Szkolenia indywidualne 
 
Danuta Adamowicz uczestniczyła w marcu, czerwcu i listopadzie 2017 w 
spotkaniach zespołu ds. rozwoju standardów bibliograficznych w centrum NUKAT 
w Warszawie. Tematem spotkań było m. in. wdrażanie zasad RDA. W związku z 
zachodzącymi zmianami dotyczącymi RDA zostanie wydany nowy, poprawiony 
podręcznik opracowania wydawnictw ciągłych. Zespół w skład którego wchodzi D. 

andrzej.solnica
Tekst maszynowy
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Adamowicz rozpoczął prace nad aktualizacją formatu MARC opisu 
bibliograficznego dla wydawnictw ciągłych. 
Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Małgorzata Preisner-Stokłosa i Zuzanna 
Urbanik wzięły udział w warsztacie informacyjnym II Konkursu MOLAB/FIXLAB 
PL organizowanego przez E-RIHS PL (20 czerwca 2017, Wydział Chemii UWr) 
Przemysław Ćwikowski uczestniczył: 
– w spotkaniu grupy ds. deskryptorów Biblioteki Narodowej i w szkoleniu w 
ramach dni otwartych BN (22-24 lutego 2017) 
– w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych w Centrum 
NUKAT w Warszawie (7 marca i 28 czerwca 2017) 
– w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych oraz Zespołu 
Konsultacyjnego KABA (13-14 listopada 2017) 
Przemysław Ćwikowski i Dorota Jońska-Amanowicz wzięli udział w konferencji na 
temat standardu opisu katalogowego RDA towarzyszącej Światowemu Kongresowi 
IFLA we Wrocławiu (25 sierpnia 2017) 
Aldona Mikucka uczestniczyła w Targach Edukacji Międzykulturowej 
organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego na 
Uniwersytecie Wrocławskim (23 kwietnia 2017) 
Aldona Mikucka, Magdalena Musiał (prelegent) i Monika Nowak wzięły udział w 
seminarium „Poza rok 2020”, zorganizowanym w Wilanowie przez Forum 
Edukatorów Muzealnych (19 grudnia 2017) 
 
 

4. DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA 
 
Całoroczne zajęcia edukacyjne w oparciu o zbiory i historię ZNiO dla grup 
zorganizowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych prowadził Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów ZNiO. Od kwietnia 2016, czyli od otwarcia Muzeum Pana 
Tadeusza, powołano Dział Edukacji MPT, który zajmuje się organizacją wydarzeń 
edukacyjnych, lekcji muzealnych i warsztatów w Muzeum Pana Tadeusza. 
 
 

 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO 
Z bogatej oferty edukacyjnej, obejmującej m.in. jednorazowe prelekcje, cykle 

wykładów, warsztaty, projekty wakacyjne oraz przede wszystkim zajęcia z grupami 
szkolnymi, skorzystało ponad 4073 osoby (dzieci, młodzieży i dorosłych). 
Przeprowadzono 173 lekcje i wykłady. Dział zajmował się także organizacją wystaw 
oraz opracowywaniem i dystrybucją materiałów typu foldery edukacyjne i afisze, 
informujących o działalności edukacyjnej. Dbał również o zamieszczanie informacji 
na portalach internetowych. 

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów przeprowadził zajęcia na temat zbiorów i 
historii Zakładu m.in. dla: 
 członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (09.06); 
 grupy uczestników 44. Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu (13.09);  
 studentów Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (stała współpraca)  
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 studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego – (16.01. – współpraca: Monika Jaremków,  z Działu 
Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych (16.01.)  

 studentów Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (15.05. – wykład: Katarzyna 
Podolec, Dział Informacji Naukowej);  

 sekcji archiwistyki KNHS Uniwersytetu Jagiellońskiego – wizyta w działach 
zbiorów specjalnych Ossolineum  (20.04.) 

 studentów Zakładu Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (11.12.)  

 grupy bibliotekarzy Biblioteki Kórnickiej (24.04.) 

 grupy profesorów-bibliofilów PAN, oddział w Łodzi (19.10.) 

 grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (10.05.)  

 grupy studentów historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego  

 grupy studentów Konserwacji i Restauracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu (5.07.17) 

 Klubu Inteligencji Katolickiej  

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

 przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i 
Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 
– we współpracy z Politechniką Wrocławską (11.05., 18.08., 25.08.) 

 Laurence Engel, dyrektor Francuskiej Biblioteki Narodowej (23.08) 

 grupy bibliotekarzy z Biblioteki Parlamentu Węgierskiego (19.05). Oprowadzaniu 
towarzyszyła ekspozycja biblioteczno-muzealna złożona z obiektów odnoszących 
się głównie do króla Stefana Batorego 

 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego  (10. 10.) 
 

„Ferie w Ossolineum” i „Wakacje w Ossolineum” 
 
W czasie wolnym od zajęć szkolnych organizowano zajęcia adresowane do rodzin z 
dziećmi w wieku 7-12 lat: były to  „Ferie w Ossolineum” (4 spotkania) oraz 

„Wakacje w Ossolineum” (9 spotkań). Każde spotkanie połączone było z 
warsztatami plastycznymi. Scenariusze zajęć z cyklu „Wakacje w Ossolineum” 
przygotowano w taki sposób, aby były one integralną części programu edukacyjnego 
towarzyszącego wystawie jubileuszowej „200 lat Ossolineum. 1817 – 2017” 
(koordynator zajęć dla rodzin: Aldona Mikucka). Zrealizowane tematy:  
Dziwni mieszkańcy starych map (14.02), Ossolińskie zbiory spod znaku fantastyki (16.02.), 
O zaczytanym latarniku (21.02), „To jeszcze będzie piękna biblioteka” - zwiedzanie wystawy 
i gmachu Ossolineum (23.02), Rycerskie opowieści (6.07), Biblioteczne wędrówki książek 
(13.07), Ossolińskie portrety (20.07), Papier i pióro – o ossolińskich rękopisach (27.07),  
Bratki, maki i bławatki – o „Zielniku” Elizy Orzeszkowej (03.08), Ciekawostki ossolińskie 
(10.08), Księgi złotem zdobione (17.08), Hejże kozły, nurki, zwroty, figle, psoty (24.08), 
Afrykańskie przygody Henryka Sienkiewicza (31.08) 
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„Lekcje ossolińskie” 
Przez cały rok organizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia, których celem było 
zaprezentowanie bibliotecznych i muzealnych zbiorów ZNiO. Lekcje przeznaczone 
były przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Prowadzono lekcje ossolińskie w oparciu o następujące tematy:  

 
Tematy zajęć dla szkół podstawowych:  
I–III klasa:  

 Ciekawostki ossolińskie,  

 Smoki, centaury, jednorożce i inni mieszkańcy najstarszych ksiąg,  

 Na łące z panią Elizą,  

 Wrocław – miasto fantastyczne 
 
IV-VI klasa:  

 Ossolińskie ABC,  

 Wpatrzeni w nocny nieboskłon,  

 Mapa jako wizerunek minionych epok (temat realizowany w współpracy z 
Piotrem Galikiem, Gabinet Kartografii),  

 Monety ze skarbonki rodziców.  

 monetach z okresu PRL-u,  

 Rzut kostką przez polskie dzieje. 
 
Tematy zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:  

 O Ossolineum słów kilka,  

 Już nie Breslau, jeszcze nie Wrocław – stolica Dolnego Śląska na fotografii 
archiwalnej,   

 Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu, czyli rzecz o Pomarańczowej 
Alternatywie,  

 Nie bój się „Zemsty”. Co o komedii Aleksandra Fredry wiedzieć powinniśmy,  

 „Quo vadis”, Trylogia, „Krzyżacy”, czyli Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum,  

 Okrawcu, który został noblistą – niezwykłe życie i twórczość Władysława S. 
Reymonta,  

 Współczesne rękopisy literackie – z archiwum poetów i pisarzy,  

 Od deski do deski – fascynujący świat średniowiecza,  

 „Polacy nie gęsi, iż swój język maju” – w kręgu renesansu,  

 Barokowe rebusy w klasztornej jadalni 
 
Wykłady popularyzatorskie dla dorosłych 
 
Odbywały co miesiąc w trzech cyklach tematycznych.  
 
1)  „Człowiek – dzieło – miejsce. Historie ciekawe” – w ramach cyklu 
wygłoszonych zostało sześć wykładów, w których pracownicy Ossolineum 
przybliżali mniej znane fakty dotyczące osób i kolekcji związanych z 200-letnią 
działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  Tematy wykładów: 



49 

 

 De Sanctis Angelis Libellus czyli Tomasza Makowskiego o świętych aniołach 
Opowieść (26.01.)  -  Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki),  

 „Umiłowanie książki wyniosłem z domu rodzinnego”. Opowieść o typografie Janie 
Kuglinie (23.02) - Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział Informacji Naukowej),   

 Ossolineum i literaci. Jak po 1945 r. powiększano zbiór rękopisów pisarzy 
współczesnych (17.03) - Hanna Kulesza (Dział Rękopisów),  

 Współczesna działalność Ossolineum we Lwowie (6.04.) - Wiktoria Malicka,  

 „My jesteśmy krasnoludki”, czyli Pomarańczowa Alternatywa (25.05) - dr 
Małgorzata Skotnicka-Palka (Dział Dokumentów Życia Społecznego),  

 „Przyszli żeby zobaczyć poetę…” Postscriptum do wystawy „Różewicz w zbiorach 
Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia i Działu Dokumentów Życia Społecznego 
ZNiO” (22.06) - dr Barbara Otfinowska (Dział Dokumentów Życia 
Społecznego) 

 
2) Moje spotkania z Ossolineum – w ramach cyklu znane postaci wrocławskiej 
nauki i kultury dzieliły się opowieściami na temat swoich kontaktów z Ossolineum. 
Cykl składał się z ośmiu spotkań z następującymi osobami:  

 dr Marek Krajewski – filolog klasyczny, dawny pracownik Ossolineum, autor 
kryminałów (12.01),  

 Elżbieta Sitek – dziennikarka TV Wrocław, reżyserka filmów dokumentalnych 
(9.02.),   

 Waldemar Krzystek – reżyser, związany z Dolnym Śląskiem, zwłaszcza z 
Legnicą (9.03.),  

 Bogdan Zdrojewski – jeden z najbardziej znanych wrocławskich polityków, 
pasjonat fotografii pierwszy Prezydent Wrocławia (do 2001). Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w latach 2007-2014, obecnie europoseł. (20.04.)  

 prof. Jan Miodek – językoznawca, długoletni dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z najbardziej znanych 
popularyzatorów języka polskiego (8.06) 

 Anna Fastnacht-Stupnicka – dziennikarka, członkini TPO, tytuł spotkania: 
Anioły, lebioda i lwowskie spryciule (5.10),  

 prof. Roman Duda – matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł 
spotkania: We Wrocławiu i we Lwowie, czyli matematyk w Ossolineum (23.11),  

 dr Adolf Juzwenko – dyrektor ZNiO, tytuł spotkania: Moje Ossolineum (7.12)  
 
3) Z ossolińskiej kolekcji. Bliżej sztuki – były to comiesięczne spotkania o 
charakterze otwartym,  w czasie których wygłoszono trzy wykłady z zakresu historii 
Ossolineum i jego zbiorów. Wykłady, oprócz prezentacji multimedialnej, wzbogacała 
niewielka wystawa tematycznie związana z treścią wykładu. Cykl zaplanowano do 
czerwca 2018 r. Zrealizowane tematy wykładów: 

 Dürery XX. Lubomirskich. Historia utraconych rysunków Albrechta Dürera z 
ossolińskich zbiorów i ich rekonstrukcja (12.10.17) – Hanna Kuś-Joachimiak (Dział 
Sztuki); 

 „Kto Was zaraził teatrem?” Kolekcja Jakuba i Lii Rotbaumów w zbiorach Ossolineum 
(30.11.17) – Katarzyna Podolec (Dział Informacji Naukowej);  
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 OPolakach powstania listopadowego – Les Polonais et les Polonaises de la Révolution 
du 29 novembre 1830 (14.12.17) – Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki).  

 
 

 Muzeum Pana Tadeusza 
 
1. Sobotnie  warsztaty  rodzinne 
 
Cykl: „Maluchy odkrywają muzeum” 
Były to bezpłatne zajęcia skierowane do rodzin z dziećmi w wieku 3-6 lat.  
 
Bajka o zegarze (28.01) 
Karnawałowy bal (25.02) 
U podnóży Wezuwiusza (25.03) 
Płyną chmurki, płyną mgiełki (29.04) 
Halo, halo! Tu Radio Wolna Europa! (27.05) 
Pan Tadeusz na wakacjach (24.06) 
Tajemnice kolorów (29.07) 
Mistrzowie portretu (19.08) 
Skoro wrzesień, to już jesień! (23.09) 
Książkowy zawrót głowy (18.11) 
Świąteczne opowieści (16.12) 
 
Cykl: „Magia fotografii”: 
Ślady słońca (4.11) 
Rodzinne studio fotograficzne (2.12) 
 
Cykl: „Śladami pięciu zmysłów”: 
Fortepian z papieru (28.10) 
Zapraszamy do teatru (25.11) 
 
Cykl „Brzdąc w muzeum”: 
Adresowany do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Zajęcia odbywały się kolejno w: 
Gabinetach Świadków Historii (8.02),  Salonie romantycznym (8.03), Sali Wolność 
(5.04), Sali  Znaczenie (10.05), Sali Szlachta (7.06). Ponadto w cyklu odbyły się 
następujące spotkania: 
Brzdąc dotyka (6.09) 
Brzdąc na podłodze (4.10) 
Brzdąc gra (8.11) 
Św. Mikołaj u brzdąca (6.12) 
 
Cykl: Muzyczne poranki: 
Wędrówka przez klawisze (1.10) 
Gitarowy zawrót głowy (5.11) 
Akordeon. Instrument, który oddycha (3.12) 
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Cykl: Książka marzeń (cykl zakończony) 
Warsztaty artystyczne dla dzieci od 7 do 12 lat: 
Książka marzeń. Ilustracja - prowadzenie Beata Zdęba (21.01) 
Książka marzeń. Exlibris (18.02) 
Książka marzeń. Pop up - książka przestrzenna (18.03) 
Nogi czarownicy, czyli pomysłowa zakładka do książki (22.04) 
Książka marzeń. Papier z wyobraźni (20.05) 
Książka marzeń. Drzwi w nieznane światy... tworzymy okładki (17.06) 
 
Cykl: Dawno temu w Soplicowie… (cykl zakończony) 
Warsztaty rodzinne dla dzieci od 7 do 12 lat pogłębiające wiedzę o kulturze dawnej 
Polski: 
W królewskim orszaku (7.01) 
Zapraszamy na bal (4.02) 
Tak bym chciała damą być (4.03) 
Dzień wesoły. O tradycjach wielkanocnych (1.04) 
Wiosna. Ach to ty! (6.05) 
Wakacje w Soplicowie (3.06) 
 
 
2. Ferie i wakacje w muzeum 
 
Warsztaty dzieci podczas ferii zimowych. 
Dzieci od 6 do 10 lat oraz dla młodzieży od 11 do 15 lat 
Poruszający świat Adama Mickiewicza (dzieci, 15.02) 
Nic nie jest tym czym się wydaje (młodzież, 17.02) 
Filmowe zagadki (dzieci, 22.02) 
Sztuka w ruchu (młodzież, 24.02) 
 
Wakacyjna akademia sztuk: 
Bawimy się w ilustratorów (4.07) 
O architekturze (7.07) 
Bawimy się w aktorów (11.07)  
Spotkanie muzyczne (14.07) 
Superbohater z Pana Tadeusza (18.07) 
Kręcimy film (21.07) 
Tworzymy animację (25.07) 
Muzealny spacer pełen tajemnic (28.07) 
 
Tajemniczy gość w muzeum: 
Tajemnicza pani z aparatem (1.08) 
Dziewczyna przy fortepianie (4.08) 
Urodzinowa dama (8.08) 
Pisarz o rybiej głowie (11.08) 
Hrabianka Karolina (18.08) 
Generał i podróżnik (22.08) 
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Kamera – akcja! (25.08) 
Historia pewnej sukienki (29.08) 
Amerykański sen (1.09) 
 
Wakacyjne zajęcia rodzinne: 
Książka poza orbitą (8.07) 
Zajęcia teatralne (15.07) 
Światłem malowane (22.07) 
Zajęcia teatralne (5.08) 
Piórkiem i tuszem (26.08) 
 
3. Program edukacyjny dla dorosłych 
 
Cykl: By życie uprzyjemnić! Warsztaty szlacheckie dla dorosłych 
Zielna domowa apteka (7.10),  
Wigilia w Soplicowie (2.12) 
 
Cykl: Misja Polska. Misja Wrocław. Spotkania o powojennych dziejach miasta 
Bożena Szaynok:  Żydzi na Dolnym Śląsku po 1945 r.  (4.11) 
Łukasz Kamiński: Nie tylko barykady. Opór społeczny w stanie wojennym  
  
Stał dwór. O życiu w dawnej Polsce. Cykl wykładów o obyczajowości 
szlacheckiej: 
„Co Francuz wymyśli, to Polak polubi” – o staropolskiej modzie damskiej XVII-XVIII wieku 
(25.02) 
„Ty jesteś jak zdrowie!” - o tym jak chorowano i leczono w szlacheckim dworze (22.04) 
„Było teatrum…” - o szlacheckiej kulturze teatralnej w XVII-XIX wieku (24.06) 
 
Świadkowie historii. Cykl spotkań z wybitnymi postaciami reprezentującymi 
powojenne dzieje Polski 
Michał Komar: Władysław Bartoszewski prywatnie (28.01) 
Adolf Juzwenko: Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski: darczyńcy, kuratorzy, 
przyjaciele (1.04) 
Marian Turski: Bartoszewski - wzór miary przyzwoitości (27.05) 
 
Środy nad książką. Comiesięczne spotkania z autorami książek dotyczących 
najnowszej historii Polski: 
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowe Atlantydy (październik) 
Piotr Gajdziński, Gierek i Jaruzelski (listopad) 
Urszula Glensk, Hirszfeldowie. Zrozumieć krew (grudzień) 
 
Cykl niedzielnych spotkań na wystawie stałej Muzeum Pana Tadeusza: 
Wazy i teryny. O tym jak nakrywano do szlacheckiego stołu (8.01) 
Kontusz i żupan. O męskim stroju szlacheckim (5.02) 
Katarzyna Starzeńska. Elegantka, celebrytka, gorszycielka (5.03) 
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Archiwum Felicji. Cudem ocalałe świadectwo dramatu (2.04) 
Kolekcjoner. Jan Nowak-Jeziorański (7.05) 
Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski – dwie drogi do wolności (4.06) 
Piękny świat Grety (24.09). 
 
Otwarte pracownie: warsztaty dla młodzieży i dorosłych. W ramach pracowni w 
2017 roku realizowany był cykl „Współcześni romantycy” – seria spotkań wokół 
sztuki, literatury i psychologii organizowana wspólnie z Uniwersytetem SWPS: 
My indywidualiści – Strefa Psyche Extra (23.09) 
Jak pracować mądrze? O perfekcjonizmie i pracoholizmie, prowadzenie Adriana 
Bernady (30.09) 
Czy warto ufać intuicji?  prowadzenie dr Agata Sobków (18.11) 
Jak budować zdrowe relacje z pieniędzmi? prowadzenie dr hab. Agata Gąsiorowska 
(16.12) 
 
Cykl koncertów „Salon dźwięków romantycznych” 
W cyklu odbyło się dziewięć koncertów (8.01, 12.02, 12.03, 9.04, 14.05, 11.06, 8.10, 
5.11, 10.12) 
 
Imprezy organizowane wokół wystawy czasowej „Inne strony rękopisu Pana 
Tadeusza”: 
Warsztaty grafologiczne dla dorosłych i młodzieży wokół rękopisu „Pana Tadeusza” 
-  prowadzenie: grafolog i biegła sądowa Magdalena Deuar.  
Warsztaty twórczego pisania z Danielem Odiją 
Wykład prof. Krzysztofa Rutkowskiego Stwarzanie świata słowem. O „Panu Tadeuszu” 
Adama Mickiewicza 
 
Imprezy organizowane wokół wystawy „Günter Grass – kolekcja gdańska w 
drodze”: 
Geopoetyka i prywatne mitologie. Analiza marzeń sennych z Gdańska i Wrocławia” - 
dyskusja. Prowadzenie: Agnieszka Kłos, Marta Wróblewska, Maria Marszałek.  
Czytanie prozy Güntera Grassa – Maciej Tomaszewski. 
 
4. Wydarzenia edukacyjne w Muzeum Pana Tadeusza realizowane poza cyklami 
 
Spotkanie z przewodnikami miejskimi w Muzeum Pana Tadeusza (18.01, 20.04)  
Baby Art Walk oprowadzanie po wystawie czasowej Nieczytelność – Palimpsesty 
(28.02) 
Projekt: Seniorzy (spotkania w Uniwersytetach III wieku):  
Oleśnicki Uniwersytet III Wieku - wykład „Rękopis Pana Tadeusza” (29.03),  
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza" w Trzebnicy - wykład „Kurier 
z Warszawy” (30.03) 
Dzień Wolnej Sztuki (22.04) 
U Polaków błogi raj – warsztaty rodzinne z okazji 3 Maja. 
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Projekt: Muzealniaki czyli muzeum nie tylko dla dużych - akcja na skalę 
ogólnopolską, promująca rodzinne zwiedzanie muzeów, zainicjowana przez 
Muzeum Pana Tadeusza. W ramach akcji, 12 maja 2017 odbyły się zajęcia z udziałem 
dzieci z przedszkola nr 30 we Wrocławiu. 
Prezentacja Muzeum Pana Tadeusza w czasie Dnia Polskiego w Pradze połączona 
z przeprowadzeniem warsztatów kaligraficznych i warsztatów czerpania papieru 
(10.06, ogrody Ambasady Polskiej w Pradze.) 
Projekt „Tak to widzę!”-  warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Dolnego 
Śląska, inspirowane twórczością fotograficzną Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej (1.07-
30.09) 
Dzień chińsko-polski w Muzeum Pana Tadeusza. W programie wydarzenia 
warsztaty artystyczne dla dzieci i dla dorosłych. Odwiedzający muzeum mogli m.in. 
poznać tajniki języka chińskiego w dialekcie mandaryńskim, posłuchać chińskiego 
przekładu poematu Adama Mickiewicza oraz koncertu na „guzheng”  (24.09) 
Publiczna prezentacja filmu poświęconego Władysławowi Bartoszewskiemu 
Budowniczy mostów i spotkanie z reżyserką Zofią Kunert (6.10) 
„Podobno telewizja ogłupia… Barańczak o kulturze masowej” – dyskusja z 
udziałem Adama Poprawy, Waldemara Kuligowskiego i Roberta Dudzińskiego 
(11.10) 
„Język iluzji”. Wykład zapowiadający wystawę „Różewicz. Bez tekstu, 
prowadzenie: Jerzy Olek (9.12) 
 

 Pozostałe projekty edukacyjne realizowane w ZNiO 
 
Noc Muzeów (20.05.) – udział w ogólnopolskim wydarzeniu, we Wrocławiu 
koordynowanym przez Urząd Miejski. W ramach Nocy Muzeów w Ossolineum 
udostępniono publiczności dawny refektarz klasztorny i przygotowano blok spotkań 
przybliżających historię i  architekturę budynku.  W gablotach zaprezentowano 
barokowe starodruki muzyczne oraz grafiki Eugeniusza Geta-Stankiewicza.  
Program:  

1. Z lutnią w chmurach - anielskie instrumenty - spotkanie dla dzieci (dr Grzegorz 
Joachimiak, Akademia Muzyczna we Wrocławiu),  

2. Barokowe rebusy w ossolińskim refektarzu – warsztaty ikonograficzne dla 
młodzieży i dorosłych (Aldona Mikucka),  

3. Historia klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą - opowieść o dziejach 
gmachu Ossolineum (Teresa Sokół),  

4. „Madonna karmiąca Dzieciątko" i inne "Ossolińskie Dürery" - prezentacja prac 
powstałych w ramach projektu muzealno-artystycznego "Dürery XX. Lubomirskich" 
(Hanna Kuś-Joachimiak),  

5. Zwiedzanie z przewodnikiem refektarza, dziedzińca i ogrodu (Teresa Sokół, 
Beata Salamon, Alicja Przestalska),  

6. Kopuła, dźwig i inne zakamarki Ossolineum - prezentacja komputerowa 
(Grzegorz Polak).  

 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (02.09) - udział w 
corocznym ogólnopolskim projekcie organizowanym pod patronatem kancelarii 
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prezydenta RP, we Wrocławiu koordynowanym przez Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. W Ossolineum wydarzenie stanowiło część programu 
edukacyjnego towarzyszącego wystawie jubileuszowej "200 lat Ossolineum. 1817 - 
2017". 
Program:  

1. Na dziedzińcu dziś Wesele! - performatywne czytanie fragmentów Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego (Katarzyna Baraniecka i Marian Czerski – 
wrocławscy aktorzy) z towarzyszeniem muzyki elektroniczno-instrumentalnej 
wykonywanej na żywo (Wojciech Orszewski);  

2. Pokaz zbiorów: książki, rękopisy, grafiki, fotografie i pocztówki związane z 
Weselem; 

3. Prezentacja scenariusza Andrzeja Wajdy do filmu Wesele , pokazywanego na 
wystawie jubileuszowej. 

 
XX Dolnośląski Festiwal Nauki „Nauka bez granic” 
W dniach 22.09.17 – 27.09.17 na terenie Zakładu zorganizowano warsztaty 
tematycznie wpisujące się w specyfikę instytucji oraz  wykłady, prezentujące 
ossolińskie zbiory. Koordynatorem całości była Teresa Sokół z Działu Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów. 
Program  

1. Złote warsztaty – warsztaty introligatorskie prowadzone przez Krzysztofa 
Palkę i Mateusza Grocholskiego, Pracownia Introligatorska (22.09.)  

2. Barokowe rebusy – warsztaty prowadzone przez Aldonę Mikucką, Dział 
Edukacji i Prezentacji Zbiorów (25.09., 27.09.) 

3. Granice krajów, granice wiedzy: treść i rdzeń dawnych map – wykład Piotra Galika, 
Gabinet Kartografii (25.09.17) 

4. Najcenniejsze z cennych – ossolińskie inkunabuły – wykład dr Agnieszki 
Franczyk-Cegły, Dział Starych Druków (26.09.17) 

5. Oryginał czy kopia? Spotkania z grafiką – wykład Małgorzaty Mikuły, Dział 
Sztuki (27.09.17) 

6. Oszukaj wroga. Szyfry, kody , kryptonimy w historii –  zajęcia: Małgorzata 
Preisner-Stokłosa i Marcin Szyjka, Gabinety Świadków Historii (22.09 i 27.09) 

7. Narysuj komiks. Jan Nowak-Jeziorański – historia rysowana – warsztaty 
prowadzone przez Mateusza Palkę, Gabinety Świadków Historii (22.09 i 
27.09) 

8. Biurko Różewicza – wykład Marcina Szyjki, Gabinety Świadków Historii  
(23.09) 

 
Ossolińskie zaduszki (4.11.)  
Spotkanie słowno-muzyczne wpisujące się w klimat listopadowej zadumy, na które 
złożył się wykład, nastrojowy koncert muzyki dawnej i pokaz zbiorów. 
Program 

1. Trzy pokolenia: Konstanty Słotwiński – Karol Szajnocha – Wojciech Kętrzyński – 
wykład prof. Jerzego Zdrady (Uniwersytet Jagielloński)  

2. koncert muzyki dawnej: wrocławski chór kameralny Cantatus Animae  
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3. pokaz filmu „Ossolineum” z 1967 r., wyreżyserowanego przez Jerzego 
Dmowskiego z okazji 150-rocznicy ZNiO i wyprodukowany przez Wytwórnię 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. 

4. pokaz zbiorów rękopisów i książek związanych z bohaterami wykładu 
(gabloty w refektarzu)  

 
Ossolineum w służbie narodu – Święto Niepodległości w Ossolineum (11.11)  
Program 

1. Rzut kostką przez polskie dzieje – rodzinne spotkanie z historią przy zabytkowej  
planszy gry „Piast” ze zbiorów Ossolineum, wydanej we Lwowie w 1904 roku 
– prowadzenie: Aldona Mikucka 

2. Ossolineum trwalsze niż Niepodległość – wykład dr Adolfa Juzwenki, dyrektora 
Ossolineum 

3. Całodzienny pokaz filmu Pamięć i tożsamość w reżyserii Macieja 
Piwowarczuka  

 
Zemsta Aleksandra Fredry 
Ossolineum wzięło udział w skierowanym do młodzieży szkolnej projekcie 
organizowanym przez Wrocławski Teatr Komedia. Podczas cyklicznych 
comiesięcznych spotkań, widzowie, przed spektaklem, wprowadzani byli w świat 
utworu poprzez ekspozycję złożoną z rozmaitych wydań Zemsty ze zbiorów 
Ossolineum, wystawę planszową pt. „Nie bój się Zemsty” oraz prelekcję poświęconą 
komedii i jej autorowi. W sumie odbyło się 13 spotkań, które prowadził dr Grzegorz 
Polak. 
 
Festiwal Tradycji Literackich. Rozdział I: Mickiewicz / Różewicz. W ramach 
festiwalu Ossolineum prezentuje czytelnikom wyimek twórczości najwybitniejszych 
polskich poetów, wykorzystując technologie multimedialne, budując twórczy 
program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, udostępniając festiwal osobom 
niedosłyszącym i głuchym. Odbyły się następujące wydarzenia: 

 debata „Duch romantyczny i ideologie”, 14.10.2017, goście: Arkadiusz 
Bagłajewski, Tomasz Kozak, Michał Kuziak, Zbigniew Majchrowski, Paweł 
Rojek, prowadzenie: Maria Marszałek 

 debata „Inny kanon”, 28.10.2017, goście: Dariusz Kawa, Jarosław Klejnocki, 
Dorota Masłowska, Andrzej Skrendo, Dariusz Sośnicki, Katarzyna 
Tubylewicz, prowadzenie: Olga Brzezińska  

 konferencja dla nauczycieli „Wielkim poetą był”  

 warsztaty fotograficzne „Odciskanie świata” dla uczennic z Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, zakończone wystawą  

 warsztaty „Soplicowo Archiwum” – prowadzone przez specjalistów z 
Fundacji Archeologia Fotografii  

 trzy pokazy filmowe – „Slow West”, „Obława”, „Cudowny młodzieniec”  

 koncert zespołu Ballady i Romanse 

 premiera tłumaczenia na Polski Język Migowy wierszy Mickiewicza i 
Różewicza, a także warsztaty poezji miganej 



57 

 

Wykłady połączone z prezentacją zbiorów prowadzone przez pracowników 
różnych Działów i Gabinetów Zakładu 
 
Dział Czasopism 
W czytelni czasopism odbyły się dwa spotkania seminarium licencjackiego 
studentów III roku germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas których 
dokonano prezentacji zbioru prasy obejmującej wybrane grupy tematyczne. 
Pokazano możliwości przeprowadzenia bardziej specjalistycznych poszukiwań i 
kwerend. 
 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów 
Teresa Sokół wygłosiła prelekcję Zakład Narodowy im. Ossolińskich i jego orientalna 
kolekcja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Pod Atlantami” w 
Wałbrzychu (6.06) 
 
Dział Informacji Naukowej 
Katarzyna Podolec wygłosiła dla studentów Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego  
wykład: Książki „z pejsami”, czyli judaica w zbiorach Ossolineum (15.05) 
 
Gabinet Kartografii 
Piotr Galik  wygłosił wykłady połączone z prezentacją zbiorów Gabinetu Kartografii  
dla zorganizowanych grup słuchaczy: 

 uczniowie Szkoły Podstawowej „Leonardo” we Wrocławiu (23.02) 

 uczniowie Gimnazjum Nr 43 we Wrocławiu (19.04) 

 uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu (21.04) 

 studenci Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego (21.04) 

 ekipa filmowa przygotowująca film o ZNiO (24.04) 

 studenci zagraniczni Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
(program „Erasmus”) – wykład w języku angielskim (8.12) 

 studenci Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (19.12) 
 
Dnia 26 września Piotr Galik  w Bibliotece Miejskiej Wrocławia wykład „Jubileusz 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – dwa wieki w służbie kultury polskiej”. 
 
Dział Mikroform 
W Dziale przyjęto grupę studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych 
archiwizacją. Przeprowadzono lekcję dla  dwóch  grup gimnazjalistów z Wrocławia, 
na której m.in. zademonstrowano działanie czytników do mikrofisz i mikrofilmów. 
 
Dział Rękopisów 
Przeprowadzono zajęcia dla następujących grup: 

 studenci filologii polskiej (specjalność: edytorstwo) Uniwersytetu 
Wrocławskiego -  Zbiory rękopiśmienne ZNiO  (dr Agata Janiak) 
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 studenci Zakładu Dawnej Literatury Staropolskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego - seminarium  z prezentacją rękopisów zawierających silva 
rerum okresu staropolskiego (dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska) 

 studenci filologii polskiej (specjalność: edytorstwo) Uniwersytetu 
Wrocławskiego - Zbiory rękopiśmienne ZNiO (Hanna Kulesza) 

 studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr Andrzej Nowak) 

 studenci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego - wykład Rękopisy średniowieczne w zbiorach Działu Rękopisów 
ZNiO (dr Konrad Rzemieniecki) 

 
Dział Starych Druków: 

 dr Dorota Sidorowicz-Mulak wygłosiła wykład na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pt. Mikołaj Rej – jego 
dzieła, jego epoka (3.03); 

 przeprowadzono zajęcia z zakresu historii książki i drukarstwa dla studentów 
specjalności edytorskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego  

 przygotowano prezentację cymeliów dla uczestników kongresu IFLA (4 
grupy); 

 przyjęto 12 grup wycieczkowych.  
  
Dział Sztuki 
W lutym stypendystom-pracownikom lwowskich instytucji kulturalnych  (muzeum i  
archiwum) zaprezentowano wybrane obiekty z kolekcji Jana Nowaka Jeziorańskiego 
oraz polskiej grafiki dawnej. W kwietniu wybrane obiekty i materiały z księgozbioru 
Działu zostały udostępnione ekipie realizującej film o Ossolineum. 
Leszek Machnik wygłosił wykład Muzeum Lubomirskich – historia i współczesność na 
otwarciu wystawy Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia we Lwowie 
w pomieszczeniach Lwowskiej Galerii Sztuki (5.10). 
 
Dział Numizmatyczny 
W czasie otwarcia wystawy planszowej „200 lat Ossolineum. Litteris et Artibus. 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817-2017)”, prezentowanej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu, dr Łukasz Koniarek wygłosił wykład poświęcony 
dziejom Ossolineum  
 
Pracownia Introligatorska 
Dnia 6 listopada odbyły się warsztaty promujące zadanie „Modernizacja sprzętu 
introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich”.  
 
Gabinety Świadków Historii 

 Dr Małgorzata Preisner-Stokłosa wygłosiła dla studentów Judaistyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego wykład Kolekcja judaistyczna Władysława 
Bartoszewskiego (21.11). 
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 Marcin Szyjka wygłosił w Miejskiej Bibliotece Publicznej wykład O czarnym 
romantyzmie 

 
 
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych  
 
współpracowano z: 
 

 Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Oddział III Dzienny 
Psychiatryczny) we Wrocławiu – zajęcia oraz oprowadzania grup pacjentów  

 Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu – oprowadzanie grupy 
zorganizowanej (26.10) 

 Fundacją „Fonis” – oprowadzanie grupy zorganizowanej osób niesłyszących 
(26.10) (29.11) 

 
zrealizowane przedsięwzięcia: 

 Tydzień Kultury bez Barier – oprowadzania po Muzeum Pana Tadeusza (3.10) 

 W zaczarowanym świecie gestów – rodzinne zajęcia z języka migowego (21.10) 

 Finał projektu W tej ciszy chwila w Soplicowie 

 Szara strefa – warsztaty w szpitalu psychiatrycznym, zainspirowane poezją 
Tadeusza Różewicza 

 
Goście Zakładu 
 
Wśród gości indywidualnych, którzy w roku sprawozdawczym odwiedzili 
Ossolineum byli m.in.:  

 Zdzisław Piwko, kolekcjoner i numizmatyk, prezes Zarządu Oddziału 
Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i prezes 
Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich;,  

 dr Kazimierz Choroś, numizmatyk, redaktor naczelny czasopisma 
„Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, wiceprezes Oddziału 
Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; 

 Tomasz Bylicki, numizmatyk, kolekcjoner, znawca i ekspert z zakresu 
mennictwa i medalierstwa polskiego; 

 prof. Borys Paszkiewicz, numizmatyk, archeolog, pracownik Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 

 prof. Ute Wartenberg – Kagan, numizmatyk, prezes American Numismatic 
Society; 

 prof. Roger Bland, numizmatyk i archeolog, emerytowany pracownik 
British Museum; 

 dr Magdalena Karnicka, kierownik Działu Numizmatyczno – 
Sfragistycznego Muzeum Narodowego we Wrocławiu;  
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 dr hab. Maciej Trzciński, archeolog prawa, prawnik, wicedyrektor 
Muzeum Miejskiego Wrocławia; 

 dr Agata Wolska, Dyrektor Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie; 
 Laurence Engel, dyrektor Francuskiej Biblioteki Narodowej. 

 
 

 Działania edukacyjne związane z jubileuszem 200-lecia Ossolineum 
 
I. Działania edukacyjne związane z wystawą jubileuszową 200 lat Ossolineum 

1817-2017.  
Złożyły się na nie organizowane dwa razy w miesiącu (w soboty) wykłady, 
warsztaty edukacyjne, koncerty muzyki dawnej, projekcje filmów dokumentalnych 
oraz panel dyskusyjny.  Przez cały czas trwania wystawy odbywały się również 
oprowadzania po wystawie oraz lekcje ossolińskie.  
 
Wykłady/oprowadzania tematyczne (łącznie 10 spotkań) 
 
1) "Chodzi mi o tę bibliotekę jako o córkę jedynaczkę na wydaniu...". Dzieje Ossolineum we 
Lwowie 1817-1946 – dr Łukasz Koniarek (Dział Numizmatyczny), dr Marta Pękalska 
(Dział Informacji Naukowej), kuratorzy wystawy, 10.06, 19.08 
2) "Witał Wrocław owe księgi, skarby naszej polskiej mowy...". Dzieje Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946 - 2017 – dr Łukasz Koniarek (Dział 
Numizmatyczny), dr Marta Pękalska (Dział Informacji Naukowej), kuratorzy 
wystawy, 10.06, 19.08 
3) Śladami ossolińskich darczyńców – dr Grzegorz Polak (Dział Edukacji i Prezentacji 
Zbiorów)  
4) Osso, moje Osso – spotkanie z Janem Strękowskim, reżyserem filmu o Ossolineum, 
połączone z projekcją filmu (22.07) 
5) Zapamiętane, zapomniane... Jubileuszowa odsłona wystaw ossolińskich ze zbiorów Działu 
Dokumentów Życia Społecznego – dr Małgorzata Skotnicka-Palka (Dział Dokumentów 
Życia Społecznego), spotkanie włączone w Europejskie Dni Dziedzictwa (16.09)  
6) Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum – prof. Maciej Matwijów (Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski), spotkanie 
włączone w Europejskie Dni Dziedzictwa (16.09)  
7) Michałowski w Ossolineum – prezentacja dwóch akwarel zakupionych do zbiorów 
Ossolineum na początku 2017 r., opatrzona komentarzami historyka sztuki, 
konserwatora i artysty. Autorzy wystąpień: Beata Długajczyk (Dział Sztuki), 
Katarzyna Kroczak (Główny Konserwator Zbiorów ZNiO), Tomasz Fronczek 
(wrocławski artysta plastyk), prowadzenie: Katarzyna Kenc (Dział Sztuki). Spotkanie 
w ramach Ossolińskiej Nocy Jubileuszowej (14.10)  
8) Trzy pokolenia: Konstanty Słotwiński – Karol Szajnocha – Wojciech Kętrzyński – prof. 
Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński). Spotkanie w ramach wydarzenia 
„Ossolińskie zaduszki” (4.11) 
9) Ossolineum trwalsze niż Niepodległość – wykład dr Adolfa Juzwenki, dyrektora 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (11.11) 
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10)  Dwieście lat z narodem szukającym niepodległości – wykład dr Adolfa Juzwenki, 
Dyrektora Ossolineum. W ramach finisażu wystawy jubileuszowej (25.11)  
 
Po wystawie jubileuszowej oprowadzano m.in.: 

 dyrektora Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (26.06)  

 uczestników Posiedzenia Krajowej Rady Bibliotecznej (25.08) 

 stypendystów Fundacji Gaude Poloniae (16.02) 

 pracowników Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (3.10.) 

 uczestników Zjazdu Przewodników i Pilotów zorganizowanego przez Klub 
"Rzepiór" – (4.07.)  
 
Sobotnie warsztaty rodzinne zorganizowane w ramach programu edukacyjnego do 
wystawy jubileuszowej 200 lat Ossolineum. 1817 - 2017 (łącznie 4 spotkania) 
 
1) Między nami, kolekcjonerami – Aldona Mikucka (Dział Edukacji i Prezentacji 
Zbiorów) (01.07) 
2) Dama z różami, mężczyzna w mundurze - warsztaty rysunkowe inspirowane ossolińską 
kolekcją portretów – Marta Wolańska (artysta plastyk), Aldona Mikucka (Dział 
Edukacji i Prezentacji Zbiorów) (05.08) 
3) Typografia niekonwencjonalna – Zofia Jaros (grafik, artysta plastyk), zajęcia włączone 
w Dolnośląski Festiwal Nauki, (23.09) 
4) Rzut kostką przez polskie dzieje – rodzinne spotkanie z historią przy zabytkowej  
planszy gry Aldona Mikucka (Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów) (11.11.)  
 
Finisaż wystawy jubileuszowej 
Program finisażu: 

 Wykład: Dwieście lat z narodem szukającym niepodległości - dr Adolf Juzwenko, 
dyrektor ZNiO 

 Panel dyskusyjny: Doświadczenie długiego trwania. Jak tradycja instytucji wpływa 
na jej aktualną działalność? Paneliści: dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum, 
dr Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Dorota Monkiewicz – 
kierownik Działu Komunikacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; 
prowadzenie panelu: dr Marcin Hamkało – Wicedyrektor Ossolineum ds. 
Muzeum Pana Tadeusza 

 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 200 lat Ossolineum. 1817–2017: dr 
Marta Pękalska (Dział Informacji Naukowej), dr Łukasz Koniarek (Dział 
Numizmatyczny)  

 Koncert chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses 
 
II. Ossolińska Noc Jubileuszowa (14.10.)  
Wydarzenie zorganizowane w celu włączenia w obchody jubileuszu szerokiego 
grona odbiorców, którzy mieli możliwość zwiedzenia wielu działów Ossolineum . W 
czasie Nocy Jubileuszowej zostały także zaprezentowane zakupione w roku 
sprawozdawczym przez Ossolineum dwie akwarele Piotra Michałowskiego, które  
przez ostatnie kilkadziesiąt lat były w posiadaniu kolekcjonera ze Stanów 
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Zjednoczonych. Pokaz uzupełniony został trójgłosem przedstawiającym opinie o 
nich historyka sztuki, konserwatora i artysty.  
 
Program Nocy Jubileuszowej: 
Michałowski w Ossolineum – prezentacja akwareli w Czytelni Głównej, a następnie 
na wystawie jubileuszowi (I piętro); autorzy wystąpień: Beata Długajczyk (Dział 
Sztuki), Katarzyna Kroczak (Główny Konserwator Zbiorów ZNiO), Tomasz 
Fronczek (wrocławski artysta plastyk), prowadzenie: Katarzyna Kenc (Dział Sztuki). 
Nocne zwiedzanie Ossolineum z przewodnikiem – osoby, które wcześniej zgłosiły 
chęć udziału, wzięły udział w oprowadzaniu po budynku połączonym z prezentacją 
wybranych działów bibliotecznych i muzealnych oraz Wydawnictwa Ossolineum. 
Podczas zwiedzania uczestnicy wypełniali Karty Zadań, w których zawarte były 
pytania związane z działalności poszczególnych odwiedzanych działów. Miało to na 
celu uatrakcyjnienie samego zwiedzania i pogłębienia sensu edukacyjnego 
przedsięwzięcia (wzmacnianie uważności) oraz stworzenia niepowtarzalnej 
pamiątki udziału w spotkaniu. Prowadzenie: Teresa Sokół (Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów), Aldona Mikucka (Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów), Hanna 
Kuś-Joachmiak (Dział Sztuki), dr Łukasz Koniarek (Dział Numizmatyczny), dr 
Adam Degler (Dział Numizmatyczny), Mateusz Grocholski (Pracownia 
Introligatorska); Prezentacja działów: Barbara Butent-Stefaniak (Dział 
Numizmatyczny), Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki), dr Agata Janiak (Dział 
Rękopisów), Piotr Galik (Dział Kartograficzny), Alicja Mitka (Dział Informacji 
Naukowej), Krzysztof Gluziński, Mariola Moskot (Dział Przechowywania i 
Udostępniania Nowych Druków zwartych) 
Kiermasz publikacji Wydawnictwa Ossolineum  
 
III. Tworzenie Kalendarium Ossolińskiego  
Opracowano 29 tekstów dotyczących zasłużonych Ossolińczyków, wydarzeń z 
historii Zakładu oraz jego zbiorów. Teksty, opatrzone ilustracjami, były 
zamieszczane w „Aktualnościach” na stronie internetowej www.ossolineum.pl oraz 
profilu Ossolineum na portalu społecznościowym Facebook (Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów) 
 
IV. Multimedialna prezentacja biograficzna o Janie Nowaku-Jeziorańskim,  
Zrealizowana na podstawie komiksu Kurier z Warszawy prezentacja mutimedialna 
poprzedzała koncert L.U.C.-a, który odbył się 6 czerwca przed budynkiem Muzeum 
Pana Tadeusza na wrocławskim Rynku (Gabinety Świadków Historii). 
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5. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

 
W lutym 2017 roku w Ossolineum został utworzony Dział Marketingu i 
Pozyskiwania Środków, do którego zadań należy m.in. promocja Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Dział współpracuje z innymi jednostkami Zakładu 
przy organizacji wszystkich wydarzeń na terenie Ossolineum. 
Sporządzono kompleksową strategię marketingową Zakładu. 
 
W roku sprawozdawczym najważniejsze działania promocyjne koncentrowały się 
wokół jubileuszu 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Systematycznie 
rozsyłano informacje o wydarzeniach jubileuszowych do prasy, radia i mediów 
internetowych, zorganizowano także konferencję prasową dotyczącą jubileuszu. 
Efektem tych działań były liczne publikacje prasowe (artykuły, noty i wzmianki). 
Obszerne informacje o Jubileuszu Zakładu podało także wiele stacji radiowych i 
telewizyjnych oraz portali internetowych.  
 
Osobne miejsce poświęcono jubileuszowi na  stronie internetowej Ossolineum oraz 
na profilu Zakładu na portalu Facebook. Dla mediów przygotowano kompleksową 
informację (wraz z oprawą fotograficzną) dotyczącą Zakładu  – materiał podzielono 
na bloki tematyczne zawierające:  informacje ogólne o Ossolineum, tzw. Białą Księgę, 
historię, informacje o bieżącej działalności ZNiO oraz o poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Zakładu – Bibliotece, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum 
Pana Tadeusza, Wydawnictwie Ossolineum. Zadbano o  jednolitą szatę graficzną 
jubileuszu (umowa zewnętrzna), przygotowano druki reklamowe plakaty, bannery, 
citylighty, a także specjalne gadżety jubileuszowe.  
 
Pozostałe działania promocyjne ZNiO 
 

 rebranding logotypu Ossolineum, wraz z opracowaniem Systemu i Księgi 
Identyfikacji Wizualnej. 

 zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach w Ossolineum na stronie 
internetowej i na portalu społecznościowym Facebook. 

 zamieszczanie informacji o ofercie edukacyjnej Ossolineum na stronie  
internetowej ZNiO, na portalu społecznościowym Facebook, w miesięczniku 
„Co jest grane”, w internetowych wydaniach go.wroclaw.pl 

 pomoc  w realizacji filmu dotyczącego Ossolineum reżyserowanego przez 
Krzysztofa Kunerta  

 przygotowanie informatora „Edukacja w Ossolineum 2017/2018” (nakład: 
1000 sztuk) 

 przygotowanie i dystrybucja plakatów i ulotek promujących bieżące działania 
edukacyjne (17 zestawów: plakat + ulotka)  

 dystrybucja materiałów (druków i gadżetów) dotyczących wydarzeń 
jubileuszowych,  



64 

 

 kampanie marketingowe na nośnikach zewnętrznych oraz w mediach, 
promujące wydarzenia jubileuszowe 
 

Promocja Muzeum Pana Tadeusza: 

 prowadzenie kampanii wizerunkowej Muzeum (informacje w prasie, radiu, 
ekspozycja plakatów) 

 prowadzenie kampanii promocyjnych poszczególnych wydarzeń 
organizowanych w Muzeum (wystaw, warsztatów, spotkań, projektów 
edukacyjnych) -  wysyłanie informacji do prasy, radia, telewizji,  
zamieszczanie informacji bieżących wydarzeniach na stronie WWW Muzeum 
oraz  na portalu społecznościowym Facebook 
 

Promocja Wydawnictwa Ossolineum: 

 publikacja katalogu wydawniczego 

 prowadzenie strony internetowej, sklepu internetowego oraz profilu 
Wydawnictwa w portalu Facebook  

 zamieszczanie informacji o działalności wydawnictwa w prasie i w radiu 

 organizowanie spotkań autorskich (sześć spotkań autorskich towarzyszących 
premierom kolejnych książek: wyborom poezji Wisławy Szymborskiej i 
Tadeusza Różewicza oraz antologii Polski esej literacki w serii Biblioteka 
Narodowa, Cyganerii artystycznej i cyganowaniu w romantycznej Warszawie 
Dominiki Skiby w serii „Na Jeden Temat”, powieści Koala Lukasa Bärfussa w 
serii „Z Kraju i ze Świata” oraz Odbiorcy ubezwłasnowolnionemu. Tekstom o 
kulturze masowej i popularnej Stanisława Barańczaka w serii „Sztuka 
Czytania”) 

 zorganizowanie dwóch spotkań autorskich w ramach Festiwalu Conrada w 
Krakowie. Zaprezentowano Zapiski z domu wariatów Christine Lavant i Koalę 
Lukasa Barfussa  

 udział w Targach Książek: w Warszawskich Targach Książki (17–20 maja), w 
Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem (11-15 
października), w 21. Międzynarodowych Krakowskich Targach Książki (26–29 
października), w 26. Wrocławskich Targach Dobrej Książki (30 listopada – 3 
grudnia). 

 udział w Międzynarodowym Forum Wydawców we Lwowie (13-17 września) 

 dystrybucja książek, korespondencja w sprawie propozycji wydawniczych, 
zdobywanie praw do publikowanych materiałów etc. 

 
Pozostałe działania promocyjne:  

 Dział Starych Druków przygotował materiały na stronę WWW 
Proweniencyjnej Grupy Roboczej, i na bieżąco aktualizował tę stronę; 

 Pracownia Introligatorska zorganizowała warsztaty promujących zadanie 
„Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w 
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”. 
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 Dorota Sidorowicz-Mulak (Dział Starych Druków) udzieliła wywiadu oraz 
przygotowała stare druki na potrzeby szwedzkiego filmu telewizyjnego 
dotyczącego Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk 

 Dyrektor Zakładu dr Adolf Juzwenko, wicedyrektorzy oraz pracownicy 
Zakładu bezpośrednio zaangażowani w organizację wydarzeń 
jubileuszowych udzielali licznych wywiadów dla prasy, stacji radiowych i 
telewizyjnych . 

 
 
 

6. WYSTAWY 
 

 Wystawy stałe: 
 
Muzeum Pana Tadeusza: 
 Rękopis Pana Tadeusza – wystawa poświęcona historii i interpretacji Pana Tadeusza 
 Misja: Polska – wystawa poświęcona Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i 

Władysławowi Bartoszewskiemu. 
Wystawy zostały przygotowane przez zespoły Działu Historii i Interpretacji „Pana 
Tadeusza” oraz Gabinetu Świadków Historii z udziałem Działu Organizacji 
Wydarzeń przy współpracy Działów i Gabinetów bibliotecznych i muzealnych ZNiO 
oraz Działu Konserwacji, który sprawuje nadzór nad wszystkimi eksponowanymi 
obiektami, a także przy autorskim udziale osób, instytucji i firm zewnętrznych. 
Otwarcie 24 kwietnia 2016. 
 
Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa 
Otwarcie 24 września 2015, Hala Stulecia, Wrocław 
 
 

 Wystawy czasowe  
 

To jeszcze będzie piękna biblioteka. Rok 1946 - Ossolineum we Wrocławiu  
Wystawa planszowa ze zbiorów ZNiO przygotowana przez Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów jako zapowiedź przypadającego w 2017 r. jubileuszu 200-lecia 
istnienia ZNiO. Zaprezentowano na niej fotografie, dokumenty i artykuły prasowe z 
1946 r., a także z lat nieco późniejszych, odnoszące się do historii Biblioteki na tle 
miasta. Ważną częścią ekspozycji są wizerunki i biografie pierwszych pracowników 
Ossolineum, którzy rozpoczęli pracę w tym trudnym, pionierskim roku 1946. 
20 grudnia 2016 – 31 marca 2017, Aula ZNiO 
Kurator: dr Grzegorz Polak; Projekt graficzny: Zofia Jaros; Produkcja: Alicja 
Przestalska 
 
200 lat Ossolineum 1817-2017 
Główna wystawa jubileuszowa prezentująca historię i zbiory Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich na przestrzeni 200 lat działalności. 
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5 czerwca – 30 listopada 2017, Aula i Sale pod Kopułą ZNiO 
Kuratorzy: dr Marta Pękalska, dr Łukasz Koniarek; Produkcja: Alicja Przestalska 
Zob. Obchody jubileuszu 200-lecia 
 
Zapamiętane, zapomniane… Wystawy ossolińskie w zbiorach Działu Dokumentów 
Życia Społecznego  
Planszowa wystawa jubileuszowa prezentująca działalność wystawienniczą 
prowadzoną przez ZNiO we Wrocławiu.  
5 czerwca – 30 listopada 2017, Ogród Barokowy Ossolineum 
Przygotowana przez zespół Działu Dokumentów Życia Społecznego. 
Zob. Obchody jubileuszu 200-lecia 
 
Litteris et artibus. 200 lat Ossolineum. Zakład Narodowy 1817 – 2017 
Planszowa wystawa objazdowa prezentująca lwowską i wrocławską historię 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Kurator wystawy: dr Grzegorz Polak; Projekt graficzny plansz: Zofia Jaros; 
Produkcja: Alicja Przestalska; Współpraca: Wiktoria Malicka 
Zob. Obchody jubileuszu 200-lecia 
 
Stankiewicz-Różewicz-Stankiewicz 
Wystawa prezentująca historię współpracy dwóch wybitnych wrocławskich 
twórców: Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta Stankiewicza w fotografiach 
Janusza Stankiewicza. Na wystawie można było zobaczyć rękopisy, grafiki, 
miedzioryty, plakaty teatralne i wspólne książki artystów ze zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, kolekcji prywatnej Janusza Stankiewicza oraz ze 
zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ekspozycji towarzyszył  bogaty 
program wydarzeń (m.in. oprowadzania kuratorskie, spotkania autorskie, czytania 
wierszy, warsztaty pisarskie i grafologiczne) oraz katalog przybliżający historię tej 
współpracy wraz ze wspomnieniami Janusza Stankiewicza.  
11 kwietnia – 25 czerwca 2017, Muzeum Pana Tadeusza 
Kurator: Mariusz Urbanek. 
 
Historia Kamienicy Pod Złotym Słońcem 
Wystawa planszowa prezentująca losy kamienicy, w której obecnie mieści się 
Muzeum Pana Tadeusza.  
1 marca – 30 czerwca 2017,  Muzeum Pana Tadeusza, Galeria Ossolińska 
 
Nie „Na marne”. Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum  
Wystawa będąca zmodyfikowaną wersją wystawy prezentowanej w ZNiO w 2016 r., 
zorganizowanej przez Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów w ramach obchodów 
Roku Sienkiewiczowskiego.  
1-30 czerwca 2017,  Biblioteka Publiczna im. A. Waligórskiego w Św. Katarzynie 
Kurator: dr Grzegorz Polak 
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Dawno, rok minął  
Wystawa planszowa podsumowująca pierwszy rok działalności Muzeum Pana 
Tadeusza. 
sierpień – październik 2017, Muzeum Pana Tadeusza, Galeria Ossolińska 
 
Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze  
Wystawa przygotowana przez Gdańską Galerię Miejską w 90. rocznicę urodzin 
artysty. Prezentowana w Muzeum Pana Tadeusza 
8 sierpnia – 17 września 2017.  
Kurator: Marta Wróblewska 
 
Inne strony rękopisu Pana Tadeusza 
Po raz pierwszy w Muzeum Pana Tadeusza prezentowane były wszystkie 
zachowane karty brudnopisu i czystopisu poematu Adama Mickiewicza (poza 
„rękopisem dzikowskim”, pojedyncze karty przechowywane w różnych instytucjach 
polskich i zagranicznych - Bibliotece Polskiej w Paryżu, Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w 
Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.) 
29 września – 5 listopada 2017, Muzeum Pana Tadeusza, sale wystawy głównej 
Kurator: Małgorzata Orzeł 
 
Tak to widzę 
Wystawa planszowa prezentująca efekty cyklu warsztatów fotografii otworkowej dla 
dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska. Projekt „Tak to widzę!” dofinansowano ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 
2017. 
27 października 2017 – 31 stycznia 2018, Muzeum Pana Tadeusza, Galeria Ossolińska 
 
Drogi do niepodległości 
Wystawa planszowa przygotowana w ramach programu Niepodległa we 
współpracy z Kolegium Europy Wschodniej 
8 grudnia 2017 - 31 stycznia 2018, Zamek na wodzie w Wojnowicach 
Kuratorzy: dr Grzegorz Polak, dr Małgorzata Skotnicka-Palka 
 
Karp w wannie i zielone pomarańcze 
Święta w PRL pokazane za pomocą fotografii Tadeusza Drankowskiego i kartek 
świątecznych ze zbioru Działu Dokumentów Życia Społecznego oraz zbiorów 
prywatnych. Przygotowana przez zespół Gabinetów Świadków Historii  
listopad-grudzień 2017, Muzeum Pana Tadeusza, sale wystawy Misja: Polska 
 
Stan wojenny we Wrocławiu 
Na wystawie prezentowano fotografie, dokumenty, karty pocztowe z okresu stanu 
wojennego. Przygotowana przez zespół Gabinetów Świadków Historii. 
grudzień 2017 – luty 2018, Muzeum Pana Tadeusza, sale wystawy Misja: Polska 
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Różewicz. Bez tekstu  
Próba pokazania poety za pomocą przedmiotów, jakimi otaczał się w życiu 
codziennym.  Ekspozycji towarzyszą filmy zmontowane z krótkich wypowiedzi 
Tadeusza Różewicza. Wystawa jest kolejnym etapem przygotowań do otworzenia w 
Muzeum Gabinetu Tadeusza Różewicza i stałej wystawy poświęconej poecie. 
15 grudnia 2017 – 11 marca 2018, Muzeum Pana Tadeusza 
Kurator: Mariusz Urbanek 
 
 

 Udział w wystawach organizowanych przez inne instytucje – wypożyczenia 
obiektów i współudział w organizacji wystaw:  
(układ chronologiczny) 

 
1000 lat Wrocławia – stała wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia, na której 
prezentowany jest 1 obraz ze zbiorów Działu Sztuki  
1000 lat historii Żydów w Polsce – stała wystawa w Muzeum Historii Żydów 
Polskich „Polin”, na którą wypożyczono 36 pokwitowań z Archiwum „Felicja” Rady 
Pomocy Żydom „Żegota”, pochodzące ze zbiorów Gabinetów Świadków Historii. 
Pokwitowania prezentowane są wymiennie, zgodnie z zaleceniami konserwatora 
Wystawa stała Muzeum Literatury w Warszawie, na której prezentowane są 2 
obrazy ze zbiorów Działu Sztuki. 
 
Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm – zorganizowana przez 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, 30 września 2016 – 23 marca 2017 
Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz – zorganizowana przez Muzeum Literatury w 
Warszawie, 24 listopada 2016 – 30 czerwca 2017 
Mózgi elektronowe ELWRO i jego plastycy – zorganizowana przez BWA – Galeria 
Dizajn we Wrocławiu, 17 marca – 21 maja 2017 
Kunstkammer. Książańska komnata cudów – zorganizowana w ramach V 
Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, Zamek Książ 12-14 sierpnia 2017 
Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo warszawskie – zorganizowana 
przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 23 kwietnia – 30 września 2017 
Pieniądz w Opolu – zorganizowana przez Muzeum Śląska Opolskiego, 26 kwietnia – 
21 lipca 2017 
Andrzej Patrycy Nidecki – humanista, filolog, oświęcimianin – zorganizowana 
przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu, 1 września – 12 listopada 2017 
500 lat Reformacji. Druki ewangelickie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu  zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. 
Smołki w Opolu, prezentowana w Muzeum im. Jana Dzierżonia w Kluczborku, 24 
września – 12 listopada 2017 
Kęty. Przypadki z dziejów – zorganizowana przez Muzeum im. Aleksandra 
Kłosińskiego w Kętach, 24 września – 31 października 2017 
Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki – 
zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie, 2 
października – 17 grudnia 2017 
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Silesia et Ducati Silesiae. Dawne mapy Śląska i księstw śląskich Jonasa Scultetusa i 
Fridericusa Khunoviusa ze złotego wieku kartografii niderlandzkiej – 
zorganizowana przez Muzeum Sztuki Mieszczańskiej we Wrocławiu, 27 
października 2017 – 25 lutego 2018 
Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz, 
zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach, 8 grudnia 2017 – 8 kwietnia 
2018 
 
 

7. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA I INTROLIGATORSKA 
 
          Zadania zrealizowane w Dziale Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej w 
roku sprawozdawczym w dużej mierze związane były z kolejnymi odsłonami 
wystawy głównej w Muzeum Pana Tadeusza oraz ekspozycjami 
przygotowywanymi z okazji jubileuszu 200-lecia ZNiO. Konserwatorzy sprawowali 
nadzór merytoryczny nad właściwym sposobem ekspozycji zbiorów, warunkami 
klimatycznymi i oświetleniem w pomieszczeniach wystawienniczych w placówkach 
wypożyczających ossolińskie zbiory. 
  

 Dział Konserwacji 
  
Sporządzono 166 raportów konserwatorskich omawiających stan zachowania 
obiektów zabytkowych m.in. książek, rękopisów, druków, plakatów, monet 
wypożyczanych ze zbiorów ZNiO. Przeprowadzono przeglądy konserwatorskie 
około 250 zabytków (m.in. rękopisów, starych i nowych druków, obrazów olejnych, 
grafik, rysunków, miniatur, broni) ze zbiorów ZNiO oraz sprowadzonych ze Lwowa 
na wystawę jubileuszową. 
Konserwatorzy sprawowali nadzór konserwatorski nad wystawą stałą w Muzeum 
Pana Tadeusza. Zespół Działu dokonał odbioru konserwatorskiego kart 
wypożyczanych z innych placówek na wystawę Inne strony rękopisu Pana Tadeusza. 
 

Dla Działu Sztuki przeprowadzono konserwację dwóch akwarel Piotra 
Michałowskiego zakupionych do zbiorów w 2017 r. Konserwacji poddano również 
cenne miniatury portretowe wykonane na kości słoniowej i podłożu papierowym. 

Na rzecz Działu Starych Druków oczyszczono oprawy m.in. z księgozbioru 
Melchiora Krupka nawiązujące do opraw "monumentów" Zygmunta Augusta, 
oprawę Macieja z Przasnysza dla Jana Łaskiego Młodszego, oprawę woluminu 
przekazanego przez biskupa Piotra Tomickiego do zbiorów Bazyliki 
Archikatedralnej w Krakowie, oprawę woluminu podarowanego przez Jana 
Dantyszka wojewodzie bełskiemu Mikołajowi Pileckiemu w 1518 r., oprawę 
malowaną z superekslibrisem (plakietą portretową) Jana III Wazy, oprawę z 
superekslibrisem Prokopa Sieniawskiego, marszałka nadwornego koronnego herbu 
Leliwa, oprawę z superekslibrisem napisowym teologa kontrreformacyjnego 
i pisarza Seweryna Lubomlczyka.  

Na rzecz Działu Numizmatycznego wykonano m.in. konserwację złotych monet 
z czasów Leopolda I (1676) i Zygmunta III Wazy. 
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Dla Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych 
przeprowadzono m.in. konserwację dwóch tomów wierszy Tadeusza Gajcego 
wydane w wydawnictwie podziemnym. 
 

W Dziale Konserwacji na zlecenia wewnętrzne wykonano m.in.: 

 pełną i częściową konserwację starych druków – 39 

 konserwację pełną i zabezpieczającą rękopisów zabytkowych - 11 

 konserwację i oprawę rysunków - 5 

 konserwację i oprawę grafik - 14 

 konserwację zabezpieczającą pocztówek – 5 

 konserwację miniatur – 6 

 oprawę obrazów i konserwację ram – 16 

 przygotowanie grafik, rysunków, pocztówek, fotografii do wystaw 
(przeoprawy, oprawy w ramy itp.) - 210 

 konserwację obiektów numizmatycznych i sfragistycznych – 289 

 częściową i pełną konserwację książek XIX-XX wieku – 12 

 konserwację i oprawę obiektów ze zbiorów Działu DŻS - 7 

 obiekty ze zbiorów Gabinetu Świadków Historii – 28 
 

W roku 2017, oprócz wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich 
obiektów zabytkowych ze zbiorów ZNiO, do obowiązków Konserwatorów należało:  

 prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracami przy zbiorach 
specjalnych wykonywanymi w Pracowni Introligatorskiej ZNiO 

 wykonywanie bieżącej dokumentacji konserwatorskiej obiektów  
 opracowanie raportów konserwatorskich dla obiektów wypożyczanych na 

wystawy zewnętrzne, dla wszystkich Działów ZNiO (167) 
 ocena stanu zachowania obiektów oferowanych ZNiO do zakupu 
 przygotowanie wycen na przeprowadzenie prac konserwatorskich dla Urzędu 

Miasta i Gminy Wiązów oraz Muzeum Regionalnego w Chojnowie 
 prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracami konserwatorskimi 

prowadzonymi przez wykonawcę zewnętrznego w ramach umowy-zlecenia. 
Konserwacji poddano 108 rysunków polskich i 92 rysunki europejskie oraz 
atlas J. Bleau (tom V) ze zbiorów Działu Sztuki i Gabinetu Kartograficznego. 
Prace wykonała pani Małgorzata Grocholska, emerytowana Konserwator 
Zbiorów ZNiO. 

 zaopatrywanie działu w materiały niezbędne do działalności pracowni 
oraz prowadzenie magazynu materiałów konserwatorskich. 

 
W ramach zleceń zewnętrznych Dział Konserwacji wykonał następujące prace: 

 konserwacja obiektów archiwalnych 41 szt. 

 konserwacja banknotów   4 szt.      

 oprawa grafik w passe-partout   51 szt.    

 konserwacja gwaszu   1 szt.    
  

Łączna suma zleceń wyniosła:  5.270,00 zł netto 
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Ciekawym doświadczeniem konserwatorskim była praca przy dokumentach 
wydobytych z kapsuły czasu z wieży ratusza w Wiązowie. Ossolińscy 
konserwatorzy poddali zabiegom liczne dokumenty rękopiśmienne, druki, fotografie 
oraz przedmioty metalowe. 

 
 Pracownia Introligatorska 

 
W Pracowni Introligatorskiej na zlecenia wewnętrzne wykonano: 

 oprawy rękopisów – 70 
 oprawy i konserwacje zabezpieczające książek – 575 
 oprawa dokumentów wewnętrznych – 283 
 oprawy czasopism – 103 
 konserwacja niekompletnych roczników czasopism – 91 
 konserwacja i dublowanie plakatów – 661 
 teczki – 205 
 pudła ochronne i specjalistyczne- 143 
 futerały – 53 
 karty katalogowe – 684 
 przekładki z papieru jedwabistego – 575 
 przekładki do map - 16 
 zakładki – 2556 
 księgi pamiątkowe – 1 
 tuba na Nagrodę J. Nowaka-Jeziorańskiego - 1 
 notesy - 389 
 falcowanie ulotek – 200 
 materiały promocyjne dla MPT (mapy, informatory, ulotki) – 3300 
 fumigacja - 15 

 
W ramach zleceń zewnętrznych Pracownia Introligatorska wykonała 

 fumigację – 2 wsady 
 
Łączna suma uzyskana ze zleceń zewnętrznych wyniosła: 1353,00 zł  
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8. DZIAŁALNOŚĆ REPROGRAFICZNA 
 

Rok 2017 był kolejnym, w którym zamówienia czytelnicze dotyczyły głównie 
już zdigitalizowanych zbiorów. Zamawiano również skany z mikrofilmów i 
kserokopie. 
Na potrzeby własne Zakładu kontynuowano fotografowanie zbiorów ossolińskich, 
głównie monet, pieczęci i orderów oraz rysunków, albumów i grafik po konserwacji. 
Zdigitalizowano kolejne teczki dokumentów i korespondencji Jana Nowaka 
Jeziorańskiego. Przygotowano fotografie na potrzeby wydawnictw Zakładu – 
katalogu wystawy jubileuszowej, Księgi Darczyńców, folderów, informatorów, ulotek, 
zaproszeń, plakatów. Pracownia wykonała liczne i różnorodne kopie do wykładów, 
prezentacji i wystaw przygotowanych przez Dział Edukacji i MPT. Na potrzeby 
Wydawnictwa Ossolineum drukowano m.in. teksty do korekty oraz próbne 
egzemplarze wydawanych książek. W ramach przygotowań do wystawy 
jubileuszowej wykonano reprodukcje obiektów oraz fotografie pracowników 
wszystkich działów Zakładu.  
Wszystkie wydarzenia związane z Ossolineum, liczne wydarzenia w MPT-koncerty, 
wernisaże, spotkania, wykłady, mają swoją dokumentację fotograficzną w archiwum 
cyfrowym i w zbiorach DŻS. 
 
W ramach zleceń wewnętrznych Pracownia wykonała: 
- 7285 szt. fotografii cyfrowych  
- 17 szt. fotokopii barwnych  
- 89284 szt. kopii kserograficznych 
- 7232 szt. skanów 
- 1248 skanów z mikrofilmu 
- 73 szt. dokumentów zbindowanych 
- 34 reportaże. 
 
Digitalizacja zbiorów 
- wykonano 44739 szt. skanów 600 dpi 
 
W Pracowni Reprograficznej wykonano również następujące zlecenia zewnętrzne 
na ogólną kwotę 49561 zł: 
- 41 szt. fotografii cyfrowych, 
- 4430 szt. skanów 
- 424 skanów z książek 
- 7974 skanów z mikrofilmu 
- 10701 szt. kopii kserograficznych. 
 

Poza tym pracownik Działu Administracji, zatrudniony na stanowisku 
operatora skanera, w ramach archiwizacji zbiorów własnych Zakładu wykonał 
44.739 szt. skanów dpi.  
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9. KONTROLA ZBIORÓW 
 
Kontrolą zbiorów, mającą na celu porównanie zapisów w dokumentach służących 
ich ewidencji ze stanem magazynowym, a także stwierdzeniem i wyjaśnieniem 
różnic  zachodzących między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym oraz 
ustaleniem ewentualnych braków względnych i bezwzględnych, zajmuje się Dział 
Kontroli Zbiorów. 
 
 Skontrum Nowych Druków Ciągłych i zbioru kserokopii nowych druków 

ciągłych 
  W okresie od 2 stycznia do 21  kwietnia prowadzono czwarty i ostatni etap 

skontrum nowych druków ciągłych.  Dokończono kontrolę bloku 294.000 (sygn.: 
294.540-294.999). Kontroli poddano łącznie 431 sygnatur druków ciągłych o objętości 
2088 woluminów.  

Skontrolowano także zbiór kserokopii nowych druków ciągłych (sygn.: kser. 
10.001-10.070). Kserokopie tworzące oddzielny blok sygnaturowy liczą 27 sygnatur, 
o łącznej objętości 61 woluminów. Pozostałe kserokopie (43 sygnatury, o objętości 85 

woluminów), uzupełniające luki w poszczególnych tytułach, przechowywane są 
razem z oryginałami. Kserokopie te zostały skontrolowane w l. 2010-2014, podczas 
skontrum oryginałów oraz wliczone w objętość poszczególnych sygnatur. 

Łącznie w 2017 roku kontroli poddano 493 sygnatury (w tym 35 wolnych) i 2151 

woluminów (w tym 2 woluminy ze zbiorów wycofanych). 
Stanowi to ok. 1 % posiadanych przez ZNiO nowych druków ciągłych (wg stanu 

na 31.12.2016). 
Oprócz zbiorów przechowywanych w magazynie nowych druków ciągłych 

autopsji podlegały także dodatki do czasopism przechowywane poza magazynem 
Działu Nowych Druków Ciągłych oraz wypożyczenia do księgozbiorów 
podręcznych innych działów ZNiO i wypożyczenia działowe pracowników ZNiO. 

Czynnościom kontrolnym w magazynie towarzyszyło wyjaśnianie 
stwierdzonych niezgodności w dostępnej skontrum dokumentacji. Weryfikowano 
także zgodność zapisów na twardych zakładkach, znajdujących się w magazynie  
(czasopisma wypożyczone do księgozbiorów podręcznych działów ZNiO, do 
mikrofilmowania oraz do oprawy i konserwacji) z odpowiednią dokumentacją.   

Na bieżąco prowadzono także ewidencję statystyczną, obejmującą ilość 
skontrolowanych zbiorów (sygnatury i woluminy) w rozkładzie czasowym. 

Zweryfikowano i opracowano wstępne wersje załączników do czwartego, 
kolejnego i ostatniego, Protokołu nowych druków ciągłych 2015-2017. Przygotowano 
także wstępną wersję ww. Protokołu, którego ostateczna redakcja nastąpi w styczniu 
2018 roku. 

Podsumowano wstępnie wyniki ilościowe przeprowadzonej w latach 2010-2017 
kontroli nowych druków ciągłych. Podczas trwania skontrum skontrolowano 17.825 
sygnatur o łącznej objętości 170.208 woluminów. 

Dodatkowo przeskontrowano 513 woluminów z 71 sygnatur ze zbiorów 
wycofanych (tzw. „sygnatury wolne”).  
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Ostateczne i całościowe wyniki skontrum zbioru nowych druków ciągłych 
przedstawi Sprawozdanie z organizacji i przebiegu kontroli zbioru nowych druków ciągłych 
ZNiO w l. 2010-2017. 
 
 Skontrum nowych druków zwartych 

   24 kwietnia rozpoczęto kontrolę nowych druków zwartych, którą prowadzono z 
niewielkimi przerwami do końca grudnia 2017 roku. Kontrolę poprzedziły prace 
przygotowawcze (analiza dokumentów z poprzedniego skontrum, ponowny 
wydruk Inwentarza elektronicznego za l. 2004-2008 według układu sygnaturowego 
(wydrukowanego wcześniej według numerów barkodów), ustalenie metody kontroli 
oraz rodzajów i sposobu wprowadzania uwag do arkuszy skontrowych). 

Kontrolę rozpoczęto od sygnatur z zakresu 550.001-600.000 (Inwentarz 
tradycyjny, T.111-120), a następnie skontrolowano sygnatury z zakresu 650.001-
670.000 (Inwentarz tradycyjny, T.131-134). 

Do 29 grudnia skontrolowano łącznie 69.279 sygnatur, o objętości 74.573 

woluminów (liczne wielotomówki).  
W kontrolowanej części zbiorów nowych druków zwartych stwierdzono 

występowanie 705 sygnatur „bezwoluminowych” (pozycje współoprawne oraz 
pozycje wykreślone z Inwentarza, spowodowane zaginięciem druku - braki 
bezwzględne, przeniesieniem go na inną sygnaturę lub do zbiorów Działu Nowych 
Druków Ciągłych, a także omyłkami osób inwentaryzujących) oraz 16 sygnatur 
braków względnych. Liczba tych ostatnich może ulec zmianie. 

 
 Spis z natury wydań serii Biblioteka Narodowa, z l.1919-2015, 

przechowywanych w siedzibie Wydawnictwa ZNiO Spółka z o.o., przy ul. 
Kluczborskiej 31/33 we Wrocławiu 
W dniach 16 maja – 9 czerwca, na prośbę likwidatora Wydawnictwa ZNiO Spółka 

z o.o., Dział Kontroli Zbiorów wykonał inwentaryzację wydań serii Biblioteka 
Narodowa, przechowywanych w siedzibie Spółki przy ul. Kluczborskiej. 

Wizja lokalna w dn. 28 marca, poprzedzająca wykonanie zadania, potwierdziła 
brak odpowiedniej dokumentacji, umożliwiającej porównanie stanu faktycznego z 
zapisami majątkowymi, co spowodowało konieczność przeprowadzenia spisu z 
natury.  

Przed przystąpieniem do czynności spisowych przygotowano wykazy 
pomocnicze, obejmujące wszystkie wydania trzech serii Biblioteki Narodowej, jakie 
ukazały się drukiem do 2015 roku. Następnie przeprowadzono spis z natury 
wszystkich wydań Biblioteki Narodowej, przechowywanych w budynku przy ul. 
Kluczborskiej, w wyniku którego sporządzono pięć zestawień pozycji, wydanych w 
ramach serii I-III  Biblioteki Narodowej oraz dubletów serii I-II Biblioteki Narodowej. 

 
Zestawienia liczą ogółem 1071 pozycji w 1146 woluminach.  

 
W trakcie czynności spisowych stwierdzono także 1 wolumin, osygnowany 

znakami własnościowymi Biblioteki Publicznej w Obornikach Śląskich 
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10. INFORMATYZACJA 
 
Wraz z początkiem roku 2017 Dział Technologii Informatycznych rozpoczął prace 
wdrożeniowe nowego systemu telefonicznego VoIP - uruchomiono łącze SIP-Trunk, 
przeniesiono 221 numerów telefonicznych do operatora Televoice Polska Sp z o.o., 
zainstalowano 201 telefonów i bramek VoIP. 
Połączono centrale telefoniczne Asterisk Muzeum Pana Tadeusza i Szewska. 
Zlikwidowano łącza E1 do Orange S.A. oraz zlikwidowano dotychczas pracującą 
centralę telefoniczną obsługującą aparaty POTS. Skonfigurowano IVR i inne usługi w 
nowej centrali telefonicznej VoIP. 
Uruchomiony został system telefonii bezprzewodowej oparty o technologię DECT. 
 
W 2017 miała miejsce zakrojona na szeroką skalę wymiana zużytego sprzętu 
komputerowego. Wymieniono 60 drukarek laserowych, 16 skanerów, 10 monitorów, 
80 komputerów (w tym wszystkie z systemem operacyjnym Windows XP). 
Wymieniono połączenie światłowodowe łączące Starą Plebanię z budynkiem 
głównym Ossolineum, zainstalowano 23 punkty sieci bezprzewodowej marki 
Ubiquiti zarządzanych z poziomu jednorodnego systemu kontrolującego. 
Wymieniono czytniki kodów kreskowych w Dziale Opracowania Nowych Druków 
Zwartych oraz drukarkę kodów kreskowych w Dziale Przechowywania i 
Udostępniania. 
W trzecim kwartale 2017 rozpoczęto prace modernizacyjne systemu monitoringu 
wizyjnego. Dotychczasowy system analogowy został zastąpiony kamerami 
cyfrowymi o wysokiej rozdzielczości marki Dahua. Zainstalowano centralny serwer 
monitoringu agregujący nagrania z kamer i analizujący gromadzony obraz pod 
kątem prewencji antyterrorystycznej (przedmioty pozostawiane w miejscach 
publicznych, detekcja ruchu poza godzinami otwarcia Ossolineum, zliczanie ilości 
gości odwiedzających wirydarz budynku głównego. Rozbudowano zasilacz 
awaryjny i podłączono do niego kamery CCTV oraz punkty ochrony przy Szewskiej 
i w Starej Plebanii oraz punkt dystrybucji sieci przy pomieszczeniach Działu 
Informacji Naukowej. Wyposażono punkty ochrony w nowe monitory i sterowanie 
kamerami obrotowymi. Pracownikom ochrony zapewniono łączność 
bezprzewodową DECT na terenie całego kompleksu budynków przy Szewskiej.    
W zakresie serwerowym zmodernizowano serwer IBM w celu dołączenia go do 
Datacenter VMware ESXi 6.0 uzyskując centrum obliczeniowe złożone z 3 serwerów 
o łącznej ilości procesorów 56 i pamięci operacyjnej 1,25 TB, co pozwoliło na 
przeniesienie hostów wirtualnych i wyłączenie 2 serwerów zwirtualizowanych 
Supermicro (ESXi 4.1) i serwera Dell (ESXi 5.0).  
 
Przeniesiono system biblioteczny Virtua z serwera fizycznego do środowiska 
wirtualnego, serwer fizyczny został wyłączony. 
Przeniesiono system RCP Roger z serwera fizycznego do środowiska wirtualnego, 
serwer fizyczny został wyłączony. 
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Przeniesiono środowisko wirtualne terminali komputerowych Katalogu kartkowego 
z serwera fizycznego w Dziale Informacji Naukowej do środowiska Datacenter, 
serwer fizyczny został wyłączony i zlikwidowany. 
Rozbudowano system NAS marki QNAP o dodatkową półkę dyskową o pojemności 
16 dysków. 
 
Oprogramowanie i systemy: 

 Wdrożono system do analityki RCP w postaci systemu RCP Master 3 marki 
ROGER dla Działu Kadr 

 Wdrożono system terminalowy oparty o środowisko MS Server 2012 R2 i 
terminale marki NComputing na wszystkich stanowiskach korzystających z 
systemu ERP Symfonia 
Przeniesiono system ERP Symfonia na środowisko wirtualne 
Wdrożono bazę danych Księgi Darczyńców Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, system w całości opracowany i napisany przez Tomasza Trawkę z 
Działu TI przy współudziale Działu Informacji Naukowej  

 Przeprowadzono kontrolę spójności danych  Nukat z Virtua w Ossolineum 
uzyskując bardzo dobre wyniki, mimo wielkości zbioru bibliotecznego znacznej 
większej od przeciętnej. 

 Wdrożono centralny system monitoringu marki Axxon Soft – Axxon Next i 
Axxon Intellect 
Wdrożono system BMS na potrzeby sterowania i monitorowania automatyki 
budynkowej w oparciu o systemy marki Siemens 

 Zmodernizowano środowisko ERP Symfonia do wersji 8 (wraz z środowiskiem 
bazodanowym MS SQL Server 2016)  

 Zmieniono politykę dotyczącą obsługi drukarek z wydruku bezpośredniego na 
drukowanie bazujące na uprawnieniach użytkownika poprzez serwer wydruku  
Wdrożono system centralnego monitorowania temperatury i wilgotności w 
magazynach zbiorów Ossolineum Invinets  

 Wdrożono system zdalnej pomocy Teamviewer na większości stanowisk 
komputerowych 

 
Sieć komputerowa: 

 Wdrożono system centralnego zarządzania punktami sieci bezprzewodowej 
oparty o rozwiązania firmy Ubiquiti, zainstalowano 23 punkty dostępowe oraz 
serwer kontroli ruchu w sieci bezprzewodowej 

 Zakończono wymianę przełączników sieciowych tzw. „nabiurkowych” z L2 na 
L3 

 Uporządkowano stojaki serwerowe w Starej Plebanii i w pozostałych punktach 
dystrybucji sieci 

 
Dane statystyczne: 
Liczba urządzeń aktywnych sieci komputerowej zarządzanych przez TI (routery + 
switche zarządzalne): 

 Szewska: 27  



77 

 

 MPT MultiMedia: 44 

 MPT LAN: 17 = 89 
 
Liczba  mierzonych parametrów w systemie monitoringu: 1356 
Liczba serwerów wirtualnych: 

Windows:  
Szewska: 16 wirtualnych, 1 fizyczny 
MPT: 4 wirtualne 
Linux:  
Szewska: 33 wirtualne, 3 fizyczne 
MPT: 5 wirtualnych 

RAZEM: 62 
 
Liczba serwerów dzierżawionych u zewnętrznych usługodawców : 
 1 VPS w Serveradmin.pl 
Liczba domen nadrzędnych: 3(znio.pl, ossolineum.pl, muzeumpanatadeusza.pl) 
Liczba baz danych : 66 (z czego MySQL: 55, MS Access : 11) 
Liczba stacji klienckich zarządzanych przez TI:  
Szewska + Stara Plebania + Sołtysowicka + Kluczborska: 235  
Muzeum Pana Tadeusza: 41  
Liczba urządzeń we/wy zarządzanych przez TI (drukarki skanery, czytniki kodów): 
116 
 
Dane ruchowe 
Awarie: 
Średni czas niedostępności usług : 6 godzin i 21 minut (2 awarie zasilania) 
Liczba obsłużonych zgłoszeń - 1091 
Pojemność systemów macierzowych MPT: IBM 42 TB, Szewska: (QNAP 187 TB + 
IBM 35 TB) = 222 TB (przyrost o 56 TB w stosunku do lat ubiegłych) 
Ruch - wymiana danych - z Internetem: danych wysłanych 11  TB, odebranych 24 TB 

 
 

11. ARCHIWUM 
 
Archiwum  Zakładowe wykonało następujące czynności: 

 Bieżąca pomoc działom przy stosowaniu normatywów kancelaryjno -
archiwalnych. 

 Szkolenie nowych pracowników z zakresu normatywów kancelaryjno-
archiwalnych 

 Przyjęcie do zasobu oraz uporządkowanie bieżącej dokumentacji działów 
(łącznie 379 jednostek aktowych, w tym kat. A - 48 jednostek aktowych, kat. 
B50 – 73 jednostki aktowe, kat.Be50 – 47 jedn.): 

 Działu Starych Druków; 

 Działu Udostępniania i Przechowywania Nowych Druków Zwartych; 

 Specjalisty ds. Pracowniczych; 
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 Działu Finansowo – Księgowego; 

 Sekretariatu; 

 Działu Administracyjno-Technicznego 

 Porządkowanie starszej dokumentacji (stanowiącej zasób archiwum 
zakładowego) wg zaleceń Archiwum Państwowego we Wrocławiu (łącznie 276 
jednostek aktowych, w tym kat. A–231 jednostek aktowych, kat. B50 - 13 
jednostek aktowych, Be50 - 5): 

 Działu Numizmatycznego; 

 Działu Sztuki; 

 Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych; 

 Organizacji i stowarzyszeń; 

 Stołówki Pracowniczej. 
 

 Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli Archiwum Państwowego 
przeprowadzonej w 2015 roku: 

 kontynuacja prac w zakresie uporządkowania starszej części zasobu; 

 poprawienie spisów zdawczo – odbiorczych akt. 

 Paginacja materiałów archiwalnych.  

 Utrzymywanie regałów w magazynie w czystości. 

 Udostępniono innym działom 135 jedn. aktowych.  

 Udzielano informacji telefonicznych i pocztą elektroniczną – w sumie 
przeprowadzono 12 kwerend 

 
 
 

12. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA ZNiO WE LWOWIE 
 

Pełnomocnik ZNiO działa we Lwowie od 2006 r. Jednym z jego zadań jest 
organizowanie Spotkań Ossolińskich. W 2017 r. odbyło się 9 Spotkań, w tym 4 
Specjalne Spotkania Jubileuszowe: 
- LXVI Spotkanie,  6 lutego 2017, z Andrzejem Sewerynem, aktorem i reżyserem 
teatralnym, pedagogiem, dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie 
- LXVII Spotkanie, 6 marca 2017 r.,  Muzeum Książąt Lubomirskich – przeszłość i plany 
na przyszłość wykład Marcina Szeląga, wicedyrektora Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich 
- LXVIII Spotkanie, 3 kwietnia 2017 r., Znane i nieznane życie okupowanego Lwowa  - 
wykład prof. Oli Hnatiuk, ukrainoznawcy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej 
- LXIX Spotkanie,  12 maja 2017 r., Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro. Specjalne, 
rozpoczynające obchody jubileuszu 200-lecia Ossolineum, Spotkanie Ossolińskie z 
Henrykiem Litwinem, ambasadorem RP na Ukrainie w latach 2011-2016  i 
Markijanem Malskim, ambasadorem Ukrainy w Polsce w latach 2010-2014. Spotkanie 
poprowadził Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego i współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa 
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- LXX Spotkanie,  24 maja 2017 r., Specjalne Jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie  z 
cyklu Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, z udziałem Jana Piekły, Ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz Andrija Deszczycy, Ambasadora Ukrainy 
w Polsce. Moderatorem spotkania był Jan Malicki  
- LXXI  Spotkanie, 16 czerwca 2017 r.,  Specjalne Jubileuszowe Spotkanie z cyklu 
Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, z Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego RP -  Współczesna polityka RP w dziedzinie kultury 
- LXXII Spotkanie, 3 lipca 2017r., Specjalne Jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie  z 
cyklu Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, z udziałem Rafała Dutkiewicza, 
prezydenta Wrocławia od 2002 r. oraz Andrija Sadowego, prezydenta Lwowa od 
2006 r. 
- LXXIII Spotkanie, 13 listopada 2017r., Muzea a wartości. Na przykładzie Muzeum 
Narodowego w Krakowie – wykład Zofii Gołubiew, dyrektora Muzeum Narodowego w 
Krakowie  
- LXXIV Spotkanie, 13 grudnia 2017 r., Rudolf Weigl i jego Instytut Badań nad Tyfusem 
Plamistym we Lwowie, wykład Mariusza Urbanka, pisarza i publicysty, kierownika 
Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza ZNiO 
 
W ramach wspólnego projektu ZNiO i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, pt. 
Razem w Zjednoczonej Europie, wszystkim gościom Spotkań Ossolińskich (z 
wyłączeniem gości Jubileuszowych Spotkań Specjalnych) Pełnomocnik ZNiO 
zorganizowała wykłady dla studentów lwowskich uczelni. W zależności od tematyki 
wykładów były to: Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Politechnika Lwowska, 
Lwowska Galeria Sztuki, Lwowskie Muzeum Historyczne. Odbyło się również jedno 
spotkanie wyjazdowe – w Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Kornela 
Makuszyńskiego w Stryju wykład o pisarzu wygłosił Mariusz Urbanek.  
 
Poza tym w 2017 r. Pełnomocnik ZNiO: 
- organizowała i koordynowała wydarzenia związane z obchodami Jubileuszu ZNiO 
we Lwowie – zob. Obchody jubileuszu 200-lecia 
- była współorganizatorem wystawy Pinsel – Myjak: Spotkanie, która odbyła się w 
dniach 17 marca -18 czerwca 2017 w Muzeum Jana Jerzego Pinsla Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki im. B.G.Woźnickiego  
- koordynowała projekty digitalizacyjne realizowane przez ZNiO we Lwowie 
(kontynuacja digitalizacji rękopisów i czasopism, wykonanie firma Digital-Center) 
- czuwała nad przebiegiem projektu Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji 
Ossolineum 
- podjęła inicjatywę renowacji nagrobka kustosza Ossolineum, pisarza i publicysty 
Franciszka Ksawerego Godebskiego pochowanego na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie. Renowacja prowadzona jest przez Fundację Dziedzictwa Narodowego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Ochrona dziedzictwa kulturalnego za granicą” 
- zorganizowała spotkanie autorskie z Katarzyną Łozą i Chrystyną Charczuk, 
autorkami wydanego przez Wydawnictwo Ossolineum przewodnika Cmentarz 
Łyczakowski we Lwowie, podczas Lwowskiego Forum Wydawców odbywającego się 
we Lwowie  w dniach 14-17 września 2017 
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- udzielała pomocy organizacyjnej pracownikom ZNiO oraz naukowcom polskim 
przyjeżdżającym do Lwowa w celu przeprowadzenia kwerendy w Bibliotece 
Stefanyka i innych placówkach lwowskich. 
 
 
 

13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 
 
(Instytucje w układzie alfabetycznym:) 
 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
Współpraca polegała na ustaleniu zasad porządkowania dokumentacji archiwum 
zakładowego – 1 spotkanie, ustalenia telefoniczne. 
 
Biblioteka Polska w Paryżu 
Dział Czasopism kontynuował współpracę z Biblioteką Polską w Paryżu w zakresie 
opracowywania XIX-wiecznych polskich druków ciągłych w ramach grantu 
„Opracowanie katalogu XIX-wiecznych druków wydawanych na emigracji i 
ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego”. 
 
Biblioteki różne 

 Dział Czasopism w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracował z 29 
bibliotekami naukowymi w Polsce, rozsyłając 2 listy dubletów czasopism 
zawierające 196 tytułów w 232 rocznikach oraz sprawdzając oferty wymiany 
nadesłane z tych bibliotek. 

 Dział Czasopism prowadził wymianę z Ukraińską Biblioteką Narodową w 
Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Biblioteką Narodową w Pradze, 
Biblioteką Akademii Nauk w Pradze. 

 Dział Gromadzenia prowadził wymianę krajową i zagraniczną dubletów i 
druków zbędnych według wcześniej ustalonych zasad. Pod adresem internetowym 
www.oss.wroc.pl/wymiana umieszczano listę druków zbędnych i na bieżąco 
aktualizowano. Do zainteresowanych bibliotek książki trafiały według kolejności 
zamówień. Łącznie wysłano 469 książek do 37 bibliotek krajowych i zagranicznych. 

 Zakład Narodowy im. Ossolińskich w ramach wymiany otrzymał 671 książek z 
47 instytucji.  

 
Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów 
Dział Czasopism oraz Dział Starych Druków kontynuowały współpracę z Centrum 
Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów.  
 
Consortium of European Research Libraries (CERL) 
Dział Starych Druków kontynuował współpracę (rozpoczętą w 2007 r.) z Consortium 
of European Research Libraries (CERL) w ramach Grupy Polskich Bibliotek 
Naukowych Gromadzących Stare Druki.  



81 

 

 
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych współpracował z Pracownią Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w zakresie publikowania i 
udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. W 2017 r. opublikowano 
w DBC 234 pozycje. 
 
Dolnośląski Festiwal Nauki 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w dniach 22-27 września 2017 r. uczestniczył w 
XX Dolnośląskim Festiwalu Nauki „Nauka bez granic”. W ramach festiwalu 
pracownicy Zakładu wygłosili trzy wykłady połączone z prezentacją zbiorów. 
Zorganizowano również warsztaty z odczytywania ikonografii, warsztaty 
introligatorskie oraz graficzne. W przygotowanym programie wzięło udział 169 
osób. Koordynatorem całości ze strony ZNiO była Teresa Sokół. Muzeum Pana 
Tadeusza po raz pierwszy dołączyło do programu Festiwalu. Przygotowano jeden 
wykład oraz dwa warsztaty dla młodzieży.  
 
Firma Digital-Center 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z firmą Digital-Center,  
która skanowała rękopisy i czasopisma pozostałe we Lwowie.  
 
Firma Mediabrigade 
Pracownicy ZNiO oraz Pełnomocnik ZNiO we Lwowie współpracowali z reżyserem 
Krzysztofem Kunertem oraz filmowcami z firmy Mediabrigade przy realizacji filmu 
dokumentalnego poświęconego historii ZNiO, pt. Ossolińczycy. 200 lat historii. 
 
Fundacja Kultury Bez Barier 
MPT wzięło udział w Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier, w ramach którego 
odbyły się warsztaty z czerpania papieru dla osób z niepełnosprawnością wzroku, 
debata Duch romantyczny i ideologie oraz pokaz filmu „Obława” (2012 r.) w reż. M. 
Krzyształowicza.  
 
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu 

 Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego  ustanowiona 4 czerwca 2004 przez Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, Prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Kolegium 
Europy Wschodniej i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Przyznawana jest za 
aktywność przyczyniającą się do budowania struktur niepodległej Polski oraz 
budowy społeczeństwa obywatelskiego. W roku sprawozdawczym laureatem 
Nagrody został kardynał Henryk Gulbinowicz, emerytowany Arcybiskup 
Metropolita Wrocławski. 

 W dniach 10 i 11 marca na terenie ZNiO odbyła się Wschodnia Szkoła Zimowa. 

 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów przedstawił  historię Ossolineum oraz 
oprowadził po gmachu i wystawie jubileuszowej uczestników Międzynarodowej 
Szkoły „Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”. 
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Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego 
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie - Wiktoria Malicka współpracowała z Lwowską 
Narodową Galerią Sztuki im. B.G. Woźnickiego przy organizacji wystawy 
jubileuszowej pt. Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia, która odbyła 
się w dniach 5 października 2017 – 21 stycznia 2018 r.  

 
Lwowska Naukowa Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka  

 Kontynuowano prace związane z realizacją projektu (nr 0113/ NPRH3/ H12/ 82 
/2014) poświęconego rozpoznaniu przedwojennej ossolińskiej kolekcji starych 
druków, znajdujących się obecnie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Jego efektem końcowym jest opracowanie i 
wydanie Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum. W ramach 
ostatniego etapu projektu pracownicy Działu Starych Druków ZNiO przeprowadzili 
korekty, prace redakcyjne nad katalogiem i indeksami, przekazali również obiekty 
przeznaczone do sfotografowania do konserwacji. Uzupełniono także inwentarz 
druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum w Bibliotece im. Stefanyka. 
Na stronie www.ossolineum.pl udostępniono bazę „Inwentarz druków XVII-XVIII 
w. z historycznej kolekcji Ossolineum w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece 
Ukrainy im. W. Stefanyka”.  D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk-Cegła przebywały 
na delegacji we Lwowie w ramach zakończenia i podsumowania grantu (3-14 
grudnia 2017 r.). 

 Anita Soroko z Działu Sztuki współpracowała z pracownikami Instytutu Badań 
Bibliotecznych Zasobów Sztuki Biblioteki im. W Stefanyka we Lwowie (głównie z 
Jurijem Merduchem) w zakresie powstania albumu Rysunki polskie z Muzeum 
Lubomirskich we Lwowie. Publikacja ta prezentuje dawne zbiory rysunków polskich 
Muzeum Lubomirskich znajdujące się obecnie w zasobach obu instytucji (Biblioteki 
Stefanyka i ZNiO). 

 Kontynuowano prace nad przygotowaniem do druku kolejnej części Informatora 
o polonikach znajdujących się w zbiorach rękopiśmiennych tejże biblioteki. 

 Kontynuowano prace związane z digitalizacją rękopisów i czasopism. 
Wytypowano i przygotowano wykazy rękopisów i czasopism do digitalizacji na rok 
2018.  

 We współpracy z Lwowską Naukową Narodową Biblioteką Ukrainy im. W. 
Stefanyka zorganizowane zostały kolejne Spotkania Ossolińskie. 

 
Narodowe Centrum Kultury 
W ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Dziale Starych Druków na 
stypendium programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude 
Polonia” od 1 lutego do 31 lipca przebywała dr Olga Tkachuk, kierowniczka Działu 
Rękopisów i Starych Druków Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie. 
Zapoznała się z bieżącą pracą w dziale oraz funkcjonowaniem działów 
podstawowych, specjalnych oraz muzealnych ZNiO. W ramach grantu O. Tkachuk 
opracowała Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum. 
 

http://www.ossolineum.pl/
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Oddział Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Oddziałem 
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich organizującym finał XXII edycji „Konkursu wiedzy o Lwowie i Kresach 
Południowo-Wschodnich”. Konkurs, przeznaczony dla młodzieży szkolnej, 
popularyzuje wiedzę o historii, kulturze i tradycji Lwowa i Kresów. 
 
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
Dział Numizmatyczny kontynuował współpracę z Oddziałem Wrocławskim 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz redakcją „Wrocławskich Zapisków 
Numizmatycznych” – czasopisma wrocławskiego PTN. 
 
Opera Wrocławska 
Nawiązano współpracę z Operą Wrocławską w sprawie organizacji Gali 
Jubileuszowej (5 czerwca 2017 r.) – zob. Jubileusz 
 
Politechnika Wrocławska 

 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów współpracował z Politechniką Wrocławską  
przy organizacji wizyt grup bibliotekarzy z  Międzynarodowej Federacji 
Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) (11.05., 18.08., 25.08.) 

 Dział Czasopism kontynuował współpracę z Politechniką Wrocławską 
uaktualniając dane do środowiskowego katalogu „Czasopisma zagraniczne w 
bibliotekach Wrocławia i Opola”. 
 
Radio Wrocław 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Radiem Wrocław, 
dzięki czemu powstał felieton radiowy autorstwa Marii Woś poświęcony wystawie 
Nie ”Na marne”. Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum. 
 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 
Pracownik Archiwum Zakładowego uczestniczył w 1 spotkaniu. 
 
Urząd Miasta Wrocławia 
Po raz kolejny ZNiO włączyło się w projekt „Noc Muzeów” – Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów przygotował blok spotkań przybliżających historię i architekturę 
budynku Ossolineum na który składały się  m.in.: spotkania dla dzieci, warsztaty 
ikonograficzne dla młodzieży i dorosłych oraz zwiedzanie z przewodnikiem 
refektarza, dziedzińca i ogrodu. Dział Edukacji MPT  zorganizował m.in.: warsztaty 
dla dzieci, koncerty na żywo, czytanie wierszy romantycznych, fragmentów „Pana 
Tadeusza” oraz wierszy T.Różewicza. 
 
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z WCDN-em  
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przy organizacji Narodowego Czytania oraz konferencji inaugurującej rok szkolny 
2017/2018 dla nauczycieli języka polskiego, na której została przedstawiona 
działalność edukacyjna Ossolineum. 
 
Pozostałe instytucje 

 dr Łukasz Koniarek z Działu Numizmatycznego współpracował z Wydziałem 
Wartości Kolekcjonerskich Departamentu Emisyjno – Skarbcowego NBP w sprawie 
opinii na temat projektów monet poświęconych jubileuszowi 200-lecia Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, przygotowywanych do emisji na początku czerwca 
2017 r. 

 dr Adam Degler i dr Łukasz Koniarek z Działu Numizmatycznego 
współpracowali z Wrocławskim Centrum Akademickim w zakresie spraw 
formalnych związanych z organizacją w ZNiO odczytów w ramach programu 
„Visiting Professors”. 

 Alicja Przestalska z Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracowała 
w zakresie działalności wystawienniczej z następującymi instytucjami: 

• Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Państwowe Zbiory Sztuki 
na Wawelu Oddział Muzeum w Pieskowej Skale, Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Polska Żegluga Morska, Telewizja Polska, Ośrodek Pamięć i 
Przyszłość, Studio Filmowe Kronika, muzea lwowskie: Lwowskie Muzeum 
Historyczne, Lwowskie Muzeum Historii Religii, Lwowska Narodowa Naukowa 
Biblioteka im. W. Stefanyka i in. - współpraca przy organizowaniu wystawy 
jubileuszowej 
• Biblioteka Publiczna im. A. Waligórskiego w św. Katarzynie – współpraca w 
sprawie organizacji wypożyczenia wystawy Nie „Na marne” – Henryk Sienkiewicz w 
kolekcji Ossolineum oraz wystawy To jeszcze będzie piękna biblioteka. Rok 1946 - 
Ossolineum we Wrocławiu 
• Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie – wypożyczenie 
wystawy planszowej  Litteris et artibus. 200 lat Ossolineum. Zakład Narodowy 1817 – 
2017  prezentowanej w oddziale Banku (1-30 czerwca 2017) 
• Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu – wypożyczenie wystawy planszowej  
Litteris et artibus. 200 lat Ossolineum. Zakład Narodowy 1817 – 2017, prezentowanej w 
Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu (27 października – 3 grudnia 2017)  
• Galeria ArtBrut, Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego - 
wypożyczenia sprzętu wystawienniczego 

 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Oddziałem III 
Dziennym Psychiatrycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we 
Wrocławiu, Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 12 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu oraz z Fundacją „Fonis” 
działającą na rzecz osób mających problemy ze słuchem i wzrokiem. 

 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Fundacją Dzieło 
Nowego Tysiąclecia przy realizacji programu stypendialnego im. Andrzeja 
Jeziorańskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla 
stypendystów  zorganizowano również przyjazd do Wrocławia na uroczystości 
jubileuszowe. 
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 Dział Dokumentów Życia Społecznego współpracował z następującymi 
instytucjami, które przekazały materiały prowadzonej przez siebie działalności: 
Narodowe Forum Muzyki, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Kino Nowe 
Horyzonty, Mediateka, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek,  
Muzeum Narodowe, Centrum Historii Zajezdnia, Galeria Polskiego Plakatu, 
Dolnośląskie Centrum Filmowe, Klub pod Kolumnami, Centrum Kultury Agora, 
Teatr Komedia, WRO, Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, Tajne Komplety, 
Dom Edyty Stein, The World Games 2017, Wrocławski Teatr Współczesny, Galeria 
FOTO-GEN  

 Dział Marketingu i Pozyskiwania Środków współpracował  m.in. z Urzędem 
Miasta Wrocławia, Operą Wrocławską, Wrocławskim Centrum Wolontariatu, 
Muzeum w Dzikowie, Muzeum w Przeworsku oraz przedstawicielami licznych 
mediów (prasy, stacji RTV i mediów internetowych), np. dziennikiem 
„Rzeczpospolita”.   

 Dział Starych Druków współpracował z Oxfordzkim Towarzystwem 
Bibliologicznym (Oxford Bibliographical Society). 

 Muzeum Pana Tadeusza współpracowało z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu 
w zakresie przygotowywania spotkań i warsztatów. MPT nawiązało również 
współpracę m.in. z Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz Fundacją 
Archeologia Fotografii. 

 Muzeum Pana Tadeusza nawiązało współpracę w zakresie przygotowań do 
wystaw m.in. z: Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Gdańską Galerią Miejską, 
Biblioteką Polską w Paryżu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Ośrodkiem Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. 
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IV. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA

W 2017 r. minęło 200 lat od założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej 
Duda. 
Pierwsze miesiące roku sprawozdawczego upłynęły w dużej mierze na 
przygotowywaniu wydarzeń i uroczystości przewidzianych w ramach obchodów 
Roku Jubileuszowego: głównej uroczystości jubileuszowej, dwóch wystaw 
jubileuszowych we Wrocławiu, wystawy jubileuszowej we Lwowie oraz konferencji 
naukowej. Do przygotowań włączyły się wszystkie Działy i Gabinety Zakładu. 
Na organizację obchodów jubileuszowych Zakład otrzymał dotację celową z 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obchody Roku Jubileuszowego zainaugurowane zostały 5 czerwca 2017 – 
otwarciem głównej wystawy jubileuszowej oraz uroczystą Galą Jubileuszową.
Z okazji jubileuszu Zakład otrzymał ponad 30 listów gratulacyjnych z najbardziej
znamienitych instytucji nauki i kultury z całego świata.  

Wydarzenia Roku Jubileuszowego organizowane przez Zakład: 

 Gala Jubileuszowa, 5 czerwca 2017, Opera Wrocławska

Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w Operze Wrocławskiej. Wzięło w niej 
udział 490 osób – zaproszonych gości oraz pracowników Zakładu. 
Program Gali składał się z części oficjalnej oraz artystycznej. Całość programu 
podzielono na cztery części tematyczne:
I Ossolineum - dobro narodowe,  
II Ossolineum - instytucja naukowa,  
III Ossolineum - Biblioteka,  
IV Ossolineum - muzea.   
We współpracy z Operą Wrocławską wypracowano program artystyczny 
wydarzenia wpisujący się charakterem w uroczystość. Każda z części tematycznych 
składała się z wystąpień zaproszonych Gości oraz z części artystycznej, w której 
utwory nawiązywały stylistyką i charakterem do tematu części.
W trakcie Gali wystąpili następujący Goście Zakładu Narodowego:
Część I Ossolineum - dobro narodowe 
– dr Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i

Dziedzictwa Narodowego
– dr Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
– dr hab. Jerzy Zdrada - Przewodniczący Rady Kuratorów ZNiO

Część II Ossolineum - instytucja naukowa  
– prof. dr hab. Andrzej Mączyński - reprezentujący Polską Akademię Umiejętności
– prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
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– JM prof. dr hab. Cezary Madryas – wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rektor Politechniki Wrocławskiej  

– JM prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego  
Część III Ossolineum - Biblioteka 
– dr Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie  
– prof. dr hab. Marek Tomaszewski – wiceprezes Towarzystwa Historyczno-

Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu  
– dr Wasyl Fersztej – wicedyrektor Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 

Ukrainy im. Wasyla Stefanyka  
– Taras Wozniak - dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego 
Część IV Ossolineum - muzea  
– prof. dr hab.  Jacek Purchla - Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 

dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie  
– Anna Buchmann - dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu  
– Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski 

Program artystyczny (przygotowany i zrealizowany przez Zespół Opery 
Wrocławskiej) obejmował następujące utwory: 
Część I Ossolineum - dobro narodowe 
– Stanisław Moniuszko – uwertura do opery Halka  
– Stanisław Moniuszko – duet Halki i Janusza oraz aria Janusza z opery Halka 
– Stanisław Moniuszko – mazur z opery Halka 

Część II Ossolineum - instytucja naukowa  
– Mieczysław Karłowicz – Odwieczne pieśni: cz. III – Pieśń o wszechbycie 
– Karol Szymanowski – aria Roksany z II aktu opery Król Roger    
– Stanisław Moniuszko – Tańce góralskie z opery Halka 

Część III Ossolineum - Biblioteka  
– Edward Elgar: uwertura Polonia op. 76 

Część IV Ossolineum - muzea 
– Krzesimir Dębski – suita z filmu Ogniem i mieczem w reż. Jerzego Hofmanna 
– Wojciech Kilar – Polonez z filmu Pan Tadeusz w reż. Andrzeja Wajdy  

W trakcie Gali Jubileuszowej w budynku Opery Wrocławskiej prezentowana była 
wystawa planszowa Litteris et artibus. 200 lat Ossolineum. Zakład Narodowy 1817 – 
2017. 
 

 Główna wystawa jubileuszowa we Wrocławiu - 200 lat Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, 5 czerwca – 30 listopada 2017, gmach główny ZNiO (Aula ZNiO, 
klatka schodowa oraz Sale pod Kopułą) 
 
Wystawa została przygotowywana przez zespół w składzie: Łukasz Koniarek, Marta 
Pękalska (kuratorzy), Alicja Przestalska (producent). Projektantem aranżacji był prof. 
Marek Stanielewicz (ASP Wrocław) 
Ekspozycja prezentowała historię Zakładu w układzie chronologicznym, z 
uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z dziejami 
instytucji od jej powstania do czasów obecnych. Podzielona została symbolicznie na 
trzy części: 
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– Ossolineum we Lwowie (1817-1939), prezentowana w Auli ZNiO (parter) 
– Ossolineum w czasie II wojny św. (1939-1945), prezentowana na schodach klatki C 
– Ossolineum we Wrocławiu (1945-2017), prezentowana w Salach pod Kopułą (I 

piętro) 
Na ekspozycji zaprezentowano dziesiątki ossolińskich pamiątek – druków, 

dokumentów, grafik i fotografii, obrazujących dzieje i życie codzienne Zakładu od 
czasów J. M. Ossolińskiego aż po dzień dzisiejszy. Wystawa oparta była przede 
wszystkim o niezwykle bogate zbiory Zakładu, stała się też okazją do pokazania, 
pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, niektórych cennych obiektów 
dawnego lwowskiego Muzeum Lubomirskich – głównie dawnej broni oraz 
zabytków archeologicznych. Muzealia te zostały wypożyczone przez Lwowskie 
Muzeum Historyczne oraz lwowskie Muzeum Historii Religii. Zaprezentowano 
wiele unikalnych obiektów ze zbiorów ZNiO - przede wszystkim rękopisy oraz 
starodruki (w tym inkunabuły), ale także druki XIX-XXI wieku, a wśród nich liczne 
publikacje Wydawnictwa Ossolineum. Na wystawie pokazano również cenne 
obiekty muzealne – medale, monety i odznaczenia, obrazy wybitnych polskich 
malarzy, grafiki oraz niezwykle cenny zbiór miniatur z XVIII i XIX w. Ważnym 
wątkiem narracji byli ossolińscy darczyńcy i przekazane przez nich bezcenne dary, 
które od początku istnienia Zakładu zasilały jego zbiory.  

Wystawie towarzyszył ilustrowany informator 200 lat Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. 1817–2017. Wystawa jubileuszowa. Informator, opracowany przez 
kuratorów Łukasza Koniarka i Martę Pękalską. Informator zawierał teksty 
historyczne autorstwa prof. Jerzego Zdrady (Uniwersytet Jagielloński) „Ossolineum 
– czyli o kulturze i nauce polskiej pod zaborami”, prof. Macieja Matwijowa 
(Uniwersytet Wrocławski) „Dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 
1918-1946” i prof. Jakuba Tyszkiewicza (Uniwersytet Wrocławski) „Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu w latach 1947 – 2017”. 

25 listopada odbył się finisaż wystawy. Program dnia obejmował: wykład 
dyrektora dr. Adolfa Juzwenki Dwieście lat z narodem szukającym niepodległości; panel 
dyskusyjny Doświadczenie długiego trwania. Jak tradycja instytucji wpływa na jej aktualną 
działalność?, prowadzony przez dr. Marcina Hamkałę i z udziałem Adolfa Juzwenki, 
Doroty Monkiewicz i Marka Mutora; oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz 
koncert zespołu „Cantores Minores Wratislavienses”. 

Głównej wystawie jubileuszowej towarzyszył bogaty program edukacyjny, 
wydano także dwa foldery przygotowane przez Aldonę Mikucką oraz Grzegorza 
Polaka i Teresę Sokół. 
Frekwencja na wystawie jubileuszowej wyniosła ponad 8600 osób (oraz ponad 1100 
osób w towarzyszącym programie edukacyjnym) 
 

 Wystawa jubileuszowa planszowa Zapamiętane, zapomniane... Ossolińskie 
wystawy ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego, 5 czerwca – 30 października, 
Ogród Barokowy ZNiO 
 
Wystawa planszowa przygotowana przez zespół Działu Dokumentów Życia 
Społecznego. 
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Ekspozycja składała się z 15 dwustronnych plansz i prezentowała materiały 
wydawane przy organizacji ossolińskich wystaw w latach 1947-2016. 
Wystawie towarzyszył folder, przygotowany przez zespół Działu DŻS. 

 Kurier z Warszawy w Muzeum Pana Tadeusza – L.U.C. (Łukasz Rostkowski),
koncert plenerowy na wrocławskim Rynku, 6 czerwca 2017 
Koncert powstał w ramach muzyczno-wizualnego cyklu „Zrozumieć Polskę” 
stworzonego przez muzyka Łukasza Rostkowskiego. Tłem dla muzyki 
skomponowanej przez artystę były kadry z komiksu „Kurier z Warszawy” autorstwa 
Mariusza Urbanka i Mateusza Palki, z rysunkami Bartłomieja Stefanowicza 
(wydanego przez Wydawnictwo Ossolineum w 2014r.). W muzykę zostały 
wplecione fragmenty archiwalnych nagrań głosu J. Nowaka-Jeziorańskiego z Radia 
Wolna Europa.  

 Wystawa planszowa objazdowa Litteris et artibus. 200 lat Ossolineum. Zakład
Narodowy 1817 – 2017 
Wystawa przygotowana została przez Grzegorza Polaka, producentem była Alicja 
Przestalska. Projektantem była Zofia Jaros. Współpraca – Wiktoria Malicka 
Na 16 planszach zaprezentowana została lwowska i wrocławska historia Zakładu 
oraz reprinty najcenniejszych zbiorów. 
Wystawa w roku sprawozdawczym eksponowana była w następujących miejscach: 
– Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie (1-30 czerwca 2017)
– Opera Wrocławska (5 czerwca 2017)
– Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu (27 października – 3 grudnia 2017). W trakcie
wernisażu Łukasz Koniarek (Dział Numizmatyczny) wygłosił krótki odczyt 
poświęcony dziejom Ossolineum  
Wersja w języku ukraińskim eksponowana była we Lwowie: 
– ul. Halicka  (5-19 października 2017)
– dziedziniec zewnętrzny Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W.

Stefanyka  (24-27 listopada 2017)

 Konferencja naukowa 200 lat Ossolineum, 18-20 października, Wrocław, Sala
im. Witolda Świdy, gmach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Konferencja o charakterze międzynarodowym była doskonałą okazją do 
przypomnienia dziejów i dorobku Zakładu, a także innych polskich instytucji 
kulturalno-naukowych powstających od końca XVIII wieku.  
Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli: Mariusz Dworsatschek (wicedyrektor 
ZNiO) - przewodniczący, Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział Informacji 
Naukowej) – sekretarz, Marta Pękalska (Dział Informacji Naukowej), Monika 
Jaremków (Dział Przechowywania i Udostępniania). 
Na organizację konferencji Zakład otrzymał dofinansowanie z środków Gminy 
Wrocław -Wrocławskiego Centrum Akademickiego.  
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W roku sprawozdawczym: 
– opracowano ostateczny program konferencji, 
– utworzono stronę internetową poświęconą konferencji oraz umieszczano 

informacje na profilu Facebook Zakładu. 
– przygotowano konferencję od strony organizacyjnej. 
 
W konferencji wzięły udział 82 osoby, wygłoszono 62 referaty (w tym 16 referatów 
wygłosili pracownicy ZNiO) zebrane w trzynastu sesjach tematycznych. Wśród 
uczestników było także 8 gości z Ukrainy, reprezentujących 4 instytucje lwowskie. 
Pierwszego dnia tematyka obrad koncentrowała się wokół Ossolineum – jego 
historii, zbiorów, bieżącej działalności, dzień drugi poświęcono przede wszystkim 
muzeom oraz wydawnictwom, dzień trzeci – kolekcjonerom, mecenasom, wybitnym 
organizatorom instytucji kultury. Materiały konferencyjne zostaną wydane drukiem 
jako publikacja recenzowana. 
 
 

 Publikacje związane z Ossolineum wydane w 2017: 
 
Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (praca zbiorowa). 
Praca przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla ZNiO od 
początków do współczesności, zawierająca wykaz najważniejszych darczyńców 
osobowych i instytucjonalnych oraz charakterystykę darów. Wersja elektroniczna, 
uwzględniająca pełną listę darczyńców, zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej. 
Redakcja całości: Marta Pękalska 
Wyboru materiału ilustracyjnego dokonali pracownicy poszczególnych działów i 
gabinetów Zakładu. Przygotowaniem technicznym zajmowała się Pracownia 
Reprograficzna. 
 
Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum (praca zbiorowa). 
Opracowany po raz pierwszy pełny katalog starych druków XVI w. zawierający 
opisy dzieł z dawnej lwowskiej kolekcji ZNiO, podzielonej obecnie między Wrocław 
i Lwów. Publikacja stworzona we współpracy Zakładu z Biblioteką im. W. Stefanyka 
we Lwowie. 
Przygotowany przez zespół Działu Starych Druków we współpracy z dr. Iryną 
Kachur z Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
 
Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów. Pod red. Marty Pękalskiej i Alicji Mitki,  
Wybór najbardziej interesujących tekstów, napisanych i opublikowanych w 
przeszłości przy okazji poprzednich ważniejszych rocznic obchodzonych przez 
ZNiO. Koncepcja publikacji i wybór tekstów dawnych – Marta Pękalska. Drugą, 
współczesną  część  książki, tworzy 16 tekstów autorów współczesnych, 
zaproszonych przez Zakład. 
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 Działania promocyjne [zob. też Działalność promocyjna] 
 
 opracowanie jednolitej szaty graficznej Jubileuszu przez firmę Threedotstype 
Marian Misiak. Współpraca obejmowała także kompleksową obsługę graficzną 
jubileuszu, w tym projekty plakatów, reklam i druków ulotnych. 
 w dn. 1.06.2017 odbyła się konferencja prasowa. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele redakcji: Radio Rodzina, Radio LUZ, PAP, Polskie Radio Program 2, 
Gość Niedzielny, Gazeta Wrocławska, portal wroclaw.pl.   
 sporządzono i zaktualizowano bazę mediów. Regularnie przygotowywano 
kompleksową informację dla mediów, wraz z oprawą fotograficzną, 
 citylighty (41 sztuk, 1-15.10.2017, na terenie Wrocławia) ; gadżety 
 notki prasowe, teksty zamawiane m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita”, audycje 
radiowe [Dane szczegółowe zob. załącznik nr 6 „ZNiO w mediach”] 
 informacje poświęcone wydarzeniom związanym z jubileuszem (10 publikacji) 
zamieszczane na stronie dziedziniec.blogspot.com   
 strona internetowa poświęcona jubileuszowi 200-lecia, na której przekazywano 
informacje o wszystkich wydarzeniach roku jubileuszowego. Na głównej stronie 
www Zakładu publikowany był „kalejdoskop ossoliński”. Notki (tekst oraz 
ikonografia) w kalejdoskopie przygotowywane były przez pracowników Działu 
Edukacji i Prezentacji Zbiorów oraz Działu Informacji Naukowej. 
 Zakład zamówił u Wojciecha Jakubowskiego, gdyńskiego artysty-
miedziorytnika, okolicznościowy exlibris. Wyboru materiału ikonograficznego 
dokonała oraz negocjacje z wykonawcą prowadziła Katarzyna Kenc (Dział Sztuki) 
przy współpracy Alicji Przestalskiej (Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów) oraz 
Hanny Kuś-Joachimiak (Dział Sztuki). Do zbiorów Zakładu trafiła oryginalna płyta 
miedziorytnicza oraz 1000 sygnowanych odbitek exlibrisu. 
 okolicznościowe monety kolekcjonerskie - srebrna o nominale 10 zł i złota o 
nominale 100 zł, wyemitowane zostały przez Narodowy Bank Polski. 
Przygotowaniem materiału ikonograficznego i współpracą z Wydziałem Wartości 
Kolekcjonerskich Departamentu Emisyjno – Skarbcowego NBP w sprawie opinii na 
temat projektów monet zajmował się Łukasz Koniarek (Dział Numizmatyczny).  
 okolicznościowa kartka pocztowa 200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z 
nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej wyemitowana została przez Pocztę 
Polską. Przygotowaniem materiału ikonograficznego i współpracą z 
przedstawicielem Poczty Polskiej zajmowała się Joanna Grześkowiak-Stepowicz 
(Dział Informacji Naukowej).  
 
 

 Działania edukacyjne [szczegóły zob. Działalność edukacyjna] 
 
– program edukacyjny towarzyszący wystawie jubileuszowej "200 lat Ossolineum. 
1817 - 2017":  wykłady/oprowadzania tematyczne (10 spotkań) oraz sobotnie 
warsztaty rodzinne (4 spotkania) 
– Ossolińska Noc Jubileuszowa (4 października 2017) 
– wykłady pracowników na temat Ossolineum i jubileuszu 200-lecia: 
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Adolf Juzwenko: Ossolineum – geneza, misja, historia, referat na seminarium PAU 
Kraków, 30 października 2017 

Mariusz Dworsatschek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – kontynuacja i zmiany, 
wykład wygłoszony w Muzeum w Przeworsku podczas midisażu wystawy 
„Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich, 15 grudnia 2017 

Piotr Galik, Jubileusz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – dwa wieki w służbie kultury 
polskiej, wykład gościnny w Bibliotece Miejskiej Wrocławia, 26 września 2017 

Małgorzata Orzeł, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1817-2017, wykład dla 
publiczności, Urząd Miejski m. Tarnowa, 14 czerwca 2017 

 
 

 Wydarzenia Roku Jubileuszowego współorganizowane przez Zakład lub 
organizowane przez instytucje zewnętrzne: 

 
– wystawy 

 
 Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia, 5 października 2017 – 19 

stycznia 2018, Pałac Łozińskich we Lwowie (siedziba Lwowskiej Narodowej Galerii 
Sztuki) 
 
Wystawa przygotowana przez Lwowską Narodową Galerię Sztuki im. B.G. 
Woźnickiego - kuratora Igora Chomyna i Pełnomocniczkę ZNiO we Lwowie 
Wiktorię Malicką.  
Prezentowała wybór 86 obrazów, rzeźb i pasteli pochodzących z dawnych zbiorów 
Muzeum im. Lubomirskich ZNiO, a obecnie znajdujących się w zasobie Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki. 
W trakcie wernisażu wystawy wykład „Muzeum Książąt Lubomirskich. Historia i 
współczesność” wygłosił Leszek Machnik. 
Wystawie towarzyszył katalog, opracowany przez Igora Chomyna, „Muzeum 
Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia” 
 

 Kolekcje Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. W. Stefanyka: wystawa jubileuszowa, czerwiec–październik 2017, 
siedziby poszczególnych działów LLNBim.W.S. we Lwowie 
 
Wystawy przygotowane przez Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę Ukrainy 
im. W. Stefanyka. Cztery wystawy ukazywały historyczne kolekcje lwowskiego 
Ossolineum, znajdujące się obecnie w zbiorach LNNBUim. W. Stefanyka 

1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie: dokumenty Działu Rękopisów :  
Historia rozwoju i działalności ; Portrety ; Działalność Wydawnictwa ; 
Kolekcje archiwalne 
Kurator: dr Myrosława Diadiuk, kierownik Działu Rękopisów 

2. Ossoliniana w kolekcji starych druków Działu Książki Rzadkiej: 
Książkowe znaki własnościowe J.M. Ossolińskiego i jego rodziny ; Dary starych 
druków ; Inkunabuły ; Autorskie autografy na wydaniach XVI–XVIII w. 
Kurator: dr Iryna Kaczur, pracownik naukowy Działu Książki Rzadkiej 
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3. Ukrainika w kolekcji grafiki kolekcji dawnego Muzeum Lubomirskich 
Portrety ; Motywy etnograficzne ; Widoki miast 
Kurator: dr Olga Osadca, p.o. dyrektora Działu Badań Bibliotecznych nad  
Zasobami Sztuki 

4. Czasopisma Ossolineum w zbiorach Działu Czasopism 
Polskojęzyczne czasopisma z lat 1876–1939 ; Czasopisma ukraińskie z lat 1848–1939 ;  
Czasopisma obcojęzyczne od XIX w. do lat 30. XX w. 
Kurator: dr Jurij Romanyszyn, kierownik Działu Czasopism 
 

 Wystawa „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich”, 1 grudnia 
2017 – 31 stycznia 2018, Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo – Parkowy 

 
 
– publikacje 
 

 Skarbiec: Dwieście lat Ossolineum. Historia w cytatach i obrazach. Wybór i 
opracowanie Marta Markowska. 

Książka przygotowana przez Ośrodek KARTA. we współpracy z ZNiO, ukazująca 
200-letnie dzieje Ossolineum poprzez źródła tekstowe i ikonograficzne. 
Współpracą z przedstawicielką Ośrodka „Karta” i koordynacją kwerend w Zakładzie 
zajmowała się Marta Pękalska, Mariusz Dworsatschek 
Kwerendy w zbiorach Zakładu przeprowadzili: Olga Bromke, Beata Długajczyk, 
Ewa Dmytryk-Klempel, Katarzyna Kenc, Andrzej Kraska-Lewalski, Hanna Kuś-
Joachimiak, Leszek Machnik, Małgorzata Mikuła, Marta Pękalska, Tomasz Serwatka. 
Skanowaniem zbiorów zajmowała się Pracownia Reprograficzna (Andrzej 
Niedźwiecki, Andrzej Solnica). 
 

 „Karta” nr 91 (2017) : Skarb Narodowy: Ossolineum 1817-2017  
Kwartalnik historyczny. Wydawca: Fundacja Ośrodka KARTA 
s. 4-37 czasopisma poświęcono historii i współczesności Zakładu Narodowego 

 „Galicja: studia i materiały” nr 3 (2017) : 200 lat Ossolineum 
Rocznik. Wydawca: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

 „Dolny Śląsk” nr 20 (2017) 
Rocznik. Wydawca: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne 
s. 149-176 : 200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 „Rzeczpospolita” – dodatki specjalne 
 
 
– inne 
 

 współpraca z firmą produkcyjną Media Brigade, który przygotowuje film 
dokumentalny o Ossolineum (reżyseria Krzysztof Kunert). 

 w dniu 14 grudnia 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w 
sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 200. rocznicę 
założenia (M.P. z 2017 r. poz. 1202) 
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„W 2017 roku obchodzimy 200. rocznicę założenia Ossolineum – Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, polskiego instytutu naukowego i kulturalnego, 
którego siedziba znajduje się we Wrocławiu. 
Zakład został ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego, a otwarty – w 1827 roku we Lwowie. Do 1939 roku 
łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich. Po II 
wojnie światowej jego siedziba została przeniesiona do Wrocławia. 
Ossolineum jest jednym z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, 
którego bogate zbiory biblioteczne obejmują ważne dla polskiej historii starodruki 
i rękopisy. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspomina fundatora Ossolineum – Józefa 
Maksymiliana hr. Ossolińskiego, czci pamięć o nim i oddaje mu hołd za jego 
ogromne zasługi oraz honoruje Zakład Narodowy im. Ossolińskich za wkład w 
rozwój rodzimej kultury i nauki. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński” 
 

 

 
 
 



 



 

V. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZNiO ZA 2017 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - STRUKTURA ZATRUDNIENIA I SKŁAD OSOBOWY 

Struktura zatrudnienia 
Stan na  dzień 31.12.2017r. 215 osób = 211,85 etatów 

L.p. stanowiska  

1  Magazynier 15 

2  Bibliotekarz 10 

3  Starszy bibliotekarz 24 

4  Kustosz 12 

5  Starszy kustosz 24 

6  Kustosz dyplomowany 1 

7  Pracownicy konserwacji 6 

8  Pracownicy introligatorni 9 

9  Pracownicy reprografii 4 

10  Dz. technologii informatycznych 4 

11  Dz. marketingu i pozyskiwania środków 2 

12  Dz. finansowo-księgowy 6 

13  Specjalista ds. pracowniczych 1 

14  Pełnomocnik ZNiO we Lwowie 1 

15  Specjalista ds. kancelarii 1 

16  Dz. edukacji i prezentacji zbiorów  3 

17  Wydawnictwo Ossolineum 7 

18  Specjalista ds. zamówień publicznych 1 

19  Kierownik biura budowy Muzeum książąt 
Lubomirskich 

1 

20  Archiwista 1 

21  Starszy dokumentalista 1 

22  Sp. ds. zarządzania kryzysowego 1 

23  Muzeum Pana Tadeusza 51 
w tym: 

1) Dział Edukacji                                      5 
2) Dział historii i interpretacjii „P.T”    4 
3) Dział organizacji wydarzeń               5 
4) Gabinety Świadków Historii             4 
5) Dział obsługi widowni                      21            
6) Sekcja adm.-techniczna                     12 

24  Sekcja Administracyjno-Techniczna 23  osób  
 w tym:   
Kierownik Dz. Administracyjno- 
             Prawnego                                 1 
Kierownik sekcji technicznej              1                                                  
Inspektor nadzoru                               2 
Spec. ds.. administracji                        3 
Gospodarz domu-obiektu                  1 
Konserwator  inst. sanitarnych          1 
Ref. ds. adm. - telefonistka                 1                              
Robotnik do prac ciężkich                  2 
Sprzątaczki + szatnia                         10  
Obsługa skanera                                  1 

 

25  Radca prawny 1 

26  Główny księgowy 1 

27  Wicedyrektor ds. bibliotecznych 1 

28  Wicedyrektor ds. ds. Muzeum Pana Tadeusza 1 

29  Wicedyrektor ds. administracyjno-
technicznych 

1 

30  Dyrektor 1 

 Razem:  
 

215 osób 
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Zakład zatrudnia: 
22  osoby   z tytułem doktora, 
100  osób z tytułem magistra 

 
 
Dyrektor i Kolegium Zakładu 
dr Adolf Juzwenko – dyrektor  
dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum 
dr Marcin Hamkało – wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza 
dr Marcin Szeląg – wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich, do 30.09.2017 
mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum   
mgr inż. Janusz Szczytkowski - wicedyrektor ds. organizacyjno-inwestycyjnych 
mgr Jolanta Kulińska-Siewior – główna księgowa 
 
Pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi: 
mgr Wiktoria Malicka – pełnomocnik ZNiO we Lwowie 
Barbara Piaskowska – specjalista ds. pracowniczych i socjalnych 
Elżbieta Stępień – specjalista ds. kancelarii 
mgr Katarzyna Kroczak – Główny Konserwator Zbiorów ZNiO 
mgr Bogusław Mielnikiewicz – spec. ds. zarządzania kryzysowego, od 16.10.2017 
 
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe dyrektorowi 
 
Dział Finansowo-Księgowy 
dr inż. Joanna Iwko (specjalista ds. finansowych, do 23.07.2017), Lizetta Koss 
(księgowa),  Irena Kuriata (specjalista ds. finansowych), Agnieszka Łata (księgowa, 
od 1.08.2017), Grażyna Przybysławska (specjalista ds. finansowych), Małgorzata 
Szymeczek (specjalista ds. finansowo-księgowych, od 21.09.2017), Danuta Urbańczyk 
(specjalista ds. finansowych, do 31.08.2017), mgr Anna Urbańczyk (specjalista ds. 
finansowych) 
 
Dział Prawny 
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka – radczyni prawna 
mgr Małgorzata Plizga – radczyni prawna (do 31.03.2017) 
 
Dział Marketingu i Pozyskiwania Środków 
mgr Alicja Kliber – kierownik (od 13.03.2017) 
mgr Agata Kempczyńska (specjalista ds. marketingu, od 13.02.2017) 
 
Archiwum Zakładowe 
mgr Olga Bromke - archiwista  
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Biblioteka Ossolineum 
 
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych 
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (st. kustosz) – kierownik działu 
mgr Dorota Biszkont (st. bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz (mł. bibliotekarz, 
umowa o zastępstwo, do 28.02.2017),  mgr Dorota Hejnowicz (bibliotekarz, od 
1.03.2017 – powrót z urlopu wychowawczego), mgr Beata Pietrucha (st. bibliotekarz), 
mgr Beata Tracz-Wójcik (st. bibliotekarz) 

Dział Nowych Druków Ciągłych 
mgr Jolanta Dorota Mączka  (kustosz) – kierownik działu 
mgr Danuta Adamowicz (starszy kustosz), Sabina Cynar (starszy magazynier), 
Aleksander Częścik (magazynier), mgr Krystyna Duniec (kustosz), mgr Anna Frett  
(starszy bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz (bibliotekarz, od 1.03.2017), mgr Elżbieta 
Hajduk (starszy bibliotekarz), mgr Elżbieta Jagielska (starszy kustosz, do 28.02.2017), 
mgr Marta Krajewska (starszy bibliotekarz), mgr Maria Kropelnicka (kustosz), mgr 
Wiesław Mandecki (bibliotekarz), mgr Ryszard Nowakowski (starszy kustosz), mgr 
Nada Stojanović-Nawrot  (1/2 etatu, starszy kustosz) 
 
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych 
mgr Lech Czyżewski (st. kustosz) –   kierownik działu 
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz) – bibliotekarz systemowy 
mgr Jan Górecki (st. bibliotekarz), dr Piotr Grącikowski (st. bibliotekarz), mgr 
Magdalena Hajduk (bibliotekarz), mgr Dorota Jońska-Amanowicz (st. bibliotekarz), 
mgr Katarzyna Przybycień (st. bibliotekarz), mgr Iwona Słowik (st. bibliotekarz), mgr 
Katarzyna Szczypka (st. bibliotekarz) 
 
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych 
Krzysztof Gluziński (st. kustosz) – kierownik 
Róża Będzieszak (st. magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), Henryk Falkowski 
(st. magazynier), Ewa Fiałkowska (st. bibliotekarz), mgr Monika Jaremków (mł. 
bibliotekarz, do 31.08.2017), Paulina Jaskulska (magazynier), Ilona Klimowicz 
(magazynier, od 18.09.2017), Wiesława Mendryk (st. magazynier), Dariusz Misiak 
(magazynier), Mariola Moskot (mł. bibliotekarz), Małgorzata Nowakowska (st. 
bibliotekarz), mgr Monika Owczarek (st. bibliotekarz), Grzegorz Smolis (st. 
magazynier), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), Grażyna Szymanek (st. 
magazynier), Beata Teklak (magazynier) 
 
Dział Informacji Naukowej 
dr Marta Pękalska (st. kustosz dyplomowany) – kierownik 
mgr Joanna Grześkowiak-Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), mgr 
Katarzyna Podolec (bibliotekarz) 
 
Dział Rękopisów 
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz) – kierownik,  
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dr Agata Janiak (bibliotekarz), dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (st. kustosz), 
Aleksander Kubisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej 
Nowak (st. kustosz), dr Konrad Rzemieniecki (kustosz), dr Tomasz Serwatka  
(kustosz) 
 
Dział Starych Druków 
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (st. kustosz) – kierownik 
dr Agnieszka Franczyk-Cegła (bibliotekarz), Mariola Kozak (st. magazynier), mgr 
Małgorzata Minkowska (kustosz) 
 
Gabinet Kartografii 
mgr Piotr Galik (bibliotekarz)  – kierownik działu 
mgr Żaklina Szynkiewicz (starszy bibliotekarz) 
 
Dział Dokumentów Życia Społecznego 
mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz – kierownik) 
mgr Andrzej Kraska-Lewalski (kustosz), dr Liliana Nawrot-Łakomiec, (kustosz), dr 
Barbara Otfinowska (kustosz), dr Małgorzata Skotnicka-Palka (bibliotekarz, 3/4 
etatu) 
 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych   
mgr Violetta Szymczyk (kustosz) - kierownik  
mgr Ewa Dmytryk-Klempel (kustosz, do 30.06.2017), mgr Sylwia Gardoń (st. 
bibliotekarz), mgr Monika Huczek (st. bibliotekarz, do 19.03.2017, urlop 
macierzyński), mgr Monika Masel (st. bibliotekarz ), Jerzy Mazurek (bibliotekarz, od 
3.04.2017 – zastępstwo) 
 
Dział Kontroli Zbiorów 
mgr Bożena Boczulak-Hołyńska (st. kustosz) – kierownik  
mgr Stanisław Sowiński (kustosz)  
 
Muzeum Książąt Lubomirskich 
 
Dział Sztuki  
mgr Katarzyna Kenc (st. kustosz) – kierownik 
mgr Joanna Błoch (adiunkt, od 01.12.2017), mgr Beata Długajczyk (st. kustosz), mgr 

Marlena Długoszewska (st. bibliotekarz), mgr Arkadiusz Dobrzyniecki (st. kustosz, 

do 29.09.2017), mgr Hanna Kuś-Joachimiak (adiunkt), mgr Leszek Machnik (st. 

kustosz), mgr Małgorzata Mikuła (st. kustosz), mgr Anita Soroko (adiunkt, do 

30.11.2017) 

 
Dział Numizmatyczny  
dr Łukasz Koniarek (st. kustosz) - kierownik 
mgr Elżbieta Baran (st. kustosz), dr Barbara Butent-Stefaniak (st. kustosz), dr Adam 
Degler (kustosz), mgr Robert Forysiak-Wójciński (adiunkt) 
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Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów 
mgr Beata Salamon – kierownik (do 15.11.2017) 
mgr Teresa Sokół (adiunkt), mgr Aldona Mikucka (adiunkt), dr Grzegorz Polak 
(adiunkt), mgr Alicja Przestalska (adiunkt, do 30.11.2017) 
 
Dział Konserwacji  
mgr Katarzyna Kroczak (starszy konserwator) – Główny Konserwator Zbiorów 
ZNiO, kierownik Działu 
mgr Marta Drawc (starszy asystent konserwatorski), Bogna Górniak (starszy asystent 
konserwatorski), Mariusz Jaskulski (renowator metalu), Anna Kupczak (starszy 
mistrz introligatorski), mgr Urszula Wencka (starszy konserwator) 
 
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych 
mgr Joanna Kachel-Szyjka (specjalista ds. spisów inwentarzowych, do 30.09.2017) 
mgr Katarzyna Bischof-Rosiak (starszy dokumentalista, od 16.10.2017) 
 
Pracownia Introligatorska 
mgr Krzysztof Palka (introligator) - kierownik  
Jadwiga Błaszczyk  (starszy mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator),  
Renata Kryńska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski 
(starszy mistrz introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Urszula 
Rudzińska (introligator, od 7.03.2017), Barbara Żurawska (introligator) 
 
Pracownia Reprograficzna 
Halina Kreczko (specjalista ds. fotografii i digitalizacji) - kierownik 
Elżbieta Ceglarek (operator skanera), Andrzej Niedźwiecki (specjalista ds. fotografii i 
digitalizacji), mgr inż. Andrzej Solnica (specjalista ds. fotografii i digitalizacji, 
inspektor BHP) 
 
Biuro Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich 
mgr inż. Anna Sieroń 
 
Muzeum Pana Tadeusza 

 
Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza” 
mgr Paulina Szeląg – kierownik do 30.06.2017 (zatrudniona do 31.07.2017) 
mgr Małgorzata Orzeł (st. kustosz) – kierownik od 1.07.2017 
mgr Sabina Macioszek (asystent, specjalista ds. muzealnych), mgr Anita Soroko 
(adiunkt, od 1.12.2017), dr Piotr Szaradowski (adiunkt 1/2 etatu, do 30.06.2017), mgr 
Zuzanna Urbanik (asystent, specjalista ds. muzealnych) 
 
Gabinety Świadków Historii 
mgr Mariusz Urbanek – kierownik  
dr Mateusz Palka (adiunkt), dr Małgorzata Preisner-Stokłosa (kustosz), mgr Marcin 
Szyjka (adiunkt) 
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Dział Organizacji Wydarzeń 
mgr Dobromiła Jankowska – kierownik  
mgr Maria Marszałek (adiunkt), Iwona Matkowska (asystent, od 16.01.2017), mgr 
Adriana Myśliwiec (adiunkt), mgr Alicja Przestalska (adiunkt, od 1.12.2017), 
Agnieszka Śrutwa (asystent) 
 
Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza 
mgr Magdalena Musiał – kierownik 
dr Monika Bronowicka (adiunkt, spec. ds. edukacji), mgr Lucyna Kościelniak 
(adiunkt, spec. ds. edukacji), mgr Kinga Łaska (adiunkt, spec. ds. edukacji), mgr 
Monika Nowak (adiunkt, spec. ds. edukacji) 
 
Dział Obsługi Widowni 
mgr Paweł Rogowski – kierownik 
Specjaliści ds. obsługi widowni:  
Magdalena Basak, Maja Jędo, Natalia Łabowska 
Pracownicy obsługi widowni:   
mgr Joanna Flisek, Marta Gierucka, Michał Gruz, Kamil Kasprzak, mgr Monika 
Knap, mgr Radomir Komsta, Anna Lubszczyk, Marta Łobacz, mgr Agnieszka 
Marczak, mgr Michał Narewski, Emilia Niemczyńska, mgr Joanna Poślednia, mgr 
Aleksandra Suszycka, Agata Szala, mgr Magdalena Walasek, mgr Patrycja 
Walaszczyk, mgr Justyna Zimna 
 
Sekcja Administracyjno-Techniczna Muzeum Pana Tadeusza 
mgr Marcin Ludwin – kierownik 
Dariusz Błażowski (gospodarz budynku), mgr Małgorzata Kamecka (specjalista ds. 
administracji), Jolanta Kowalik (sprzątaczka), Joanna Kozieł (sprzątaczka), mgr 
Regina Kulig (asystent), Anna Mikulska (sprzątaczka), Beata Misztela (sprzątaczka) 
Wioleta Roziel (sprzątaczka), Wojciech Siewior (pracownik do prac fizycznych), mgr 
Błażej Wiśniowski (specjalista ds. administracji), Andrzej Zając (pracownik do prac 
fizycznych) 
 

Wydawnictwo Ossolineum 

 
mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa 
mgr Anna Krzywania (redaktor prowadząca m.in. serię „Biblioteka Narodowa”), 
Szczepan Kulpa (specjalista ds. sprzedaży książek, od 9.02.2017), mgr Katarzyna 
Lisowska (redaktor prowadząca, m.in. publikacje poświęcone historii i bieżącej 
działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, od 20.06 do 15.09.2017),  mgr 
Renata Łukaszewska (sekretarz redakcji, od lutego 2017 zatrudniona na 3/5 etatu), 
dr Dorota Niedziałkowska (redaktor prowadząca m.in. serię „Biblioteka Narodowa”, 
do 28.02.2017),  mgr Joanna Piasecka (specjalista ds. promocji i sprzedaży książek, do 
31.01.2017), Stanisława Trela (specjalista ds. produkcji książek), Zbigniew Wołek 
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(magazynier), mgr Aleksandra Żuberek (redaktor prowadząca, m.in. publikacje 
poświęcone historii i bieżącej działalności ZNiO, od 2.10. 2017) 
 
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe wicedyrektorowi ds. 

organizacyjno-technicznych 

 
Dział Administracyjno-Techniczny 
mgr Agnieszka Rzepkowska – kierownik administracyjno-prawny 
mgr inż. Marek Adamczyk – kierownik ds. technicznych 
 
Sekcja administracyjna 
 
mgr inż. Alina Ambroszko (specjalista ds. administracji), mgr Ewelina Grabowicz 
(specjalista ds. administracji), Małgorzata Bauer (sprzątaczka), Elżbieta Bujak 
(sprzątaczka), Dorota Gniada (sprzątaczka), Marek Hejduk (konserwator ds. 
instalacji sanitarnych, do 31.08.2017), Mieczysław Hnatów (gospodarz budynku 
Sołtysowicka – konserwator), Eugeniusz Janczak (robotnik do prac ciężkich), 
Jadwiga Kamińska (sprzątaczka, do 31.03.2017), Ilona Klimowicz (sprzątaczka, do 
17.09.2017), Dorota Kozieł (ref. ds. administracyjnych, telefonistka od 11.09.2017), 
Włodzimierz Kowalczyk (robotnik-konserwator), Renata Matkowska (sprzątaczka), 
Bożena Niedzielska (sprzątaczka), Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska (operator 
skanera), Wanda Prysiażniuk (szatniarka), Renata Rudzińska (sprzątaczka), Bożena 
Ryglowska (sprzątaczka), Marta Sobótka (telefonistka, od 1.11 – spec. ds. 
administracji), Teresa Stachowska (sprzątaczka), Wanda Szudzik (sprzątaczka) 
 
Sekcja techniczna 
dr inż. Ryszard Banach (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej), 
mgr inż. Józef Goclik (specjalista ds. instalacji sanitarnych), mgr inż. Bogusław 
Zielnik (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej/nieetatowy 
inspektor ochrony przeciwpożarowej, 5/8 etatu) 
 
Dział Technologii Informatycznych  
mgr inż. Michał Kisiel – kierownik, administrator sieci i systemów IT 
mgr inż. Małgorzata Dobosz (specjalista ds. komputeryzacji, systemy bazodanowe i 
oprogramowania, do 22.04.2017), mgr Marek Stepowicz (administrator systemów IT,  
specjalista ds. środowisk serwerowych), Tomasz Trawka (programista PHP i 
MySQL), inż. Jakub Zajączkowski (administrator sieci i systemów IT, specjalista ds. 
systemów transmisji danych i systemów operacyjnych) 
 
Sekcja Zamówień Publicznych 
mgr Katarzyna Woźny (specjalista ds. zamówień publicznych, do 31.07.2017) 
mgr Marta Pasek-Zarzycka (specjalista ds. zamówień publicznych, od 24.07.2017) 
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ZMARLI W 2017 r. 

 
Pracownicy 
 
Sylwia Dąbrowska (ur. 26.04.1933 w Warszawie – zm. 17.05.2017 we Wrocławiu) – 
bibliotekarz dyplomowany. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracowała w 
latach 1960-1971 w Dziale Opracowania. 
 
Prof. dr hab. Tadeusz Żabski (ur. 2.01.1936 w Tyczynie Nowym pow. Trembowla – 
zm. 29.09.2017 we Wrocławiu). Historyk literatury, badacz literatury okresu 
pozytywizmu i literatury popularnej, związany z Uniwersytetem Wrocławskim. W 
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracował w latach 1960-1967, w Dziale 
Udostępniania. 
 
Genowefa Rajczyba  (ur. 14.06.1937 w Kamionce pow. Ropczyce – zm. 14.11.2017 we 
Wrocławiu). W ZNiO pracowała w latach 1957-1992 jako kucharka, a następnie 
szefowa kuchni. W latach 1992-1997 prowadziła ossolińską stołówkę jako ajentka. 
 
Osoby związane z Ossolineum 
 
Mieczysław Ledóchowski (ur. 3.11.1920 w Tczewie – zm. 5.03.2017 w Wiedniu), 
ostatni kurator ekonomiczny ZNiO zaprzysiężony we Lwowie. Od 1960 r. przebywał 
na emigracji w Wiedniu. W latach 1990-1995 jako członek Rady Naukowej Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk brał udział w 
pracach nad przywróceniem Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich statusu 
fundacyjnego. W latach 1995 – 2005 był członkiem Rady Kuratorów ZNiO jako 
reprezentant spadkobierców J.M. Ossolińskiego. 
 
Zofia Bartoszewska (ur. 27.05.1927 w Warszawie – zm. 19.10.2017 w Warszawie), 
uczestniczka Powstania Warszawskiego, wieloletnia redaktor Państwowego 
Instytutu Wydawniczego, zaangażowana w działalność opozycyjną w okresie stanu 
wojennego, wdowa po Władysławie Bartoszewskim. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZNiO 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zmiany Komisji ds. Zbiorów 

Muzealnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 12.01.2017 r. w sprawie zmiany składu Zakładowej 

Komisji Świadczeń Socjalnych  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 12.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu  

Motywacyjnego dla pracowników prowadzących badania naukowe w Zakładzie 

Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 5  z dnia 17.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do 

udzielania pierwszej pomocy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego pracownikom za 2016 r., w Zakładzie Narodowym im. 

Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 17.01.2017 r. w sprawie  powołania Komisji ds. Badań 

Naukowych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu w 

sprawie Zarządzania Kryzysowego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie  wprowadzenia procedur 

realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni 

alarmowych i stopni CRP w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 24.01.2017 r. w sprawie  powierzenia obowiązków w 

zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 11 z dnia 24.01.2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków 

Kierownika Administracyjno - Prawnego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
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ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie  wprowadzenia symboli 

Organów, Działów, Gabinetów, Pracowni i Sekcji w Zakładzie Narodowym im. 

Ossolińskich  

 

ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 09.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia 7.4.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 15 z dnia 12.4.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 16 z dnia 27.4.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 27.4.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 18 z dnia 18.5.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 19 z dnia 19.5.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie  

Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 29.5.2017 r. w sprawie przyznania nagród 

pracownikom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 20.6.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
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ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 28.6.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 23 z dnia 04.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 4.8.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 26 z dnia 22.8.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 27 z dnia 31.8.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 28 z dnia 11.9.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 29 z dnia 12.9.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia 22.9.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 2.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
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ZARZĄDZENIE NR 32 z dnia 4.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 33 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 35 z dnia 2.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 36 z dnia 2.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 7.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 38 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 39 z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 40 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 41 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
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ZARZĄDZENIE NR 42 z dnia 27.11. 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny 

dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.  

 

ZARZĄDZENIE NR 43 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

 

ZARZĄDZENIE NR 44 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w 2018 roku 

 

ZARZĄDZENIE NR 45 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie powołania zakładowych 

komisji inwentaryzacyjnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w 2018 roku 

 

ZARZADZENIE NR 46 z dnia  27.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie  

Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
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ZAŁACZNIK NR 4 

 
NAJWAŻNIEJSZE NABYTKI 

 
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych    
 
Dary: 

 Dwie darowizny od Gminy Wrocław – Urzędu Miejskiego Wrocławia: 

 445 książek - ostatnia część księgozbioru należącego do Tadeusza Różewicza, 
zakupionego przez Gminę Wrocław od pani Wiesławy Różewiczowej  i  
przekazanego w darze Ossolineum. W ostatniej partii liczne były pozycje z 
dedykacjami od wielu znanych postaci życia literackiego i społecznego w kraju i 
za granicą, a także interesujące dla badaczy i znawców twórczości pisarza uwagi, 
zapiski, adnotacje, komentarze zamieszczane na stronie tytułowej, przedtytułowej, 
czasami okładce oraz podkreślenia w tekście. Cały księgozbiór Tadeusza 
Różewicza, jaki trafił do ZNiO liczy 4465 pozycji. 

 800 książek z dedykacjami z księgozbioru zmarłego w Chicago pisarza 
Tymoteusza Karpowicza, zdeponowanych wcześniej w podległej Urzędowi 
Miejskiemu Bibliotece Publicznej i protokolarnie przekazanych Ossolineum 

 Księgozbiór Bonifacji Marii i Kazimierza Leskich – 617 pozycji (w 2016 r. – 91 poz., 

łącznie w l. 2016-2017 wprowadzono do zbiorów 707 poz.), głównie książki z 
dedykacjami i podpisami własnościowymi Bonifacji i Kazimierza Leskich. Dar 
Bonifacji Marii Leskiej, zapis testamentowy   

 171 książek z księgozbioru Zofii i Władysława Bartoszewskich. Śmierć obojga 
darczyńców, wcześniejsza W. Bartoszewskiego i w 2017 r. Z. Bartoszewskiej, 
zakończyła wieloletni okres współpracy z Ossolineum. 

 123 książki dyr. ZNiO Adolfa Juzwenki, w większości ukrainika pochodzące z 
likwidowanych po 1945 r. instytucji ukraińskich w Polsce i na Ukrainie: szkół, 
burs, seminarium duchownego. 

 56 książek ze zbiorów reżysera Andrzeja Wajdy, sygnowanych prostokątną 
pieczęcią: Andrzej Wajda Archiwum 30-302 Kraków ul. M. Konopnickiej 
MANGGHA. 

 
Kupno: 
Wybrane wydawnictwa z zakupów zagranicznych i krajowych: 

 Burmeister Karl Heinz, Sebastain Muenster. Eine Bibliographie. Wiesbaden: Guido 
Pressier, 1964 

 Nersessian Vrej, Catalogue of Early Armenian Books, 1512-1850. London: British 
Library, 1980  

 Caspar Max, Bibliographia Kepleriana. Ein Fuehrer durch das Gedructe Schrifftum von 
Johannes Kepler [...]. Muenchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1936  

 Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de 
lettres de Lyon au XVIe siecle. Serie. 1-12. Lyon: A La Librairie Ancienne D'Auguste 
Brun, 1895-1921 
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 McKenna-Cress Polly, Kamien Janet A., Creating exhibitions : collaboration in the 
planning, development, and design of innovative experiences. Hoboken, N.J.: John 
Wiley & Sons, 2013 

 Bedford Leslie, The art of museum exhibitions: how story and imagination create 
aesthetic experiences. Walnut Creek, California: Left Coast Press, cop. 2014 

 Simon Nina, The participatory museum. Santa Cruz: Museum 20, 2010 

 Göbl Michael, Wappen-Lexikon der habsburgischen Länder. Schleinbach: Edition 
Winkler-Hermaden, 2013 

 Vocabularium internationale sigillographicum. Eds. Karel Mueller, Ladislav Vrtel, 
Bratislava: Veda, 2016 

 Tradition of the Lvov-Warsaw school: ideas and continuations. Edited by Anna 
Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki, Jan Woleński. Leiden; Boston: Brill-
Rodopi , cop. 2016 

 Kościoły drewniane Galicyi Zachodniej. Serya 1 = Die Holzkirchen Westgaliziens. I. 
Serie, oprac. Feliks Kopera i Leonard Lepszy; zdjęcia architektoniczne Stefan Wąs 
[et al.]. Kraków, Wydawnictwo Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, 1916. 
Kompletny zbiór wydawnictwa z serii „Wydawnictwa Grona Konserwatorów 
Galicyi Zachodniej”. Książka zawiera unikatowe fotografie i opracowania 
poświęcone architekturze drewnianej terenów dawnej Galicji Zachodniej. 
Obejmuje swym zakresem ponad 50 miejscowości i kościołów w tym wiele już 
nieistniejących. Kompletne egzemplarze tej pozycji w oprawie z epoki należą do 
rzadkości. 

 Apotheker-Verzeichnis des Generalgouvernements. Spis aptekarzy Generalnego 
Gubernatorstwa. Kraków [przedm. 1942]. Druk. „Powściągliwość i Praca” 
(Zawiera wykaz lekarzy urzędowych i powiatowych, zarządzenia Izby 
Aptekarskiej oraz cennik ziół, spis aptek i alfabetyczny wykaz aptekarzy) 

 Stemlaer Józef, Nauka czytania. Pomoc dla osoby, uczącej czytać analfabetę ułożona 
przez … dyrektora Polskiej Macierzy Szkolnej. [Warszawa]: Polska Macierz Szkolna, 
[1934] 

 Rau Heribert, Thaddäus Kosciuszko. Historiszcher Roman. Theil 1-3. Stuttgart: 
Franckh’sche Verlagsbuchhandlung, 1843 (pierwsze wydanie powieści 
biograficznej z życia Tadeusza Kościuszki) 

 [Lewicka Anna] Szczęsny Rogala [pseud.], Rodzina Wygnańców. Powieść dla 
młodzieży osnuta na tle wypadków 1863 r. B. m.: (Druk Dziennika Polskiego), [ok. 
1920] (nieczęste) 

 Weigelt Carl, Die Grafen von Hochberg vom Fürstenstein. Breslau, Wilh. Gottl. Korn, 
1896 (obszerna źródłowo opracowana monografia hrabiowskiego rodu 
Hochbergów z Książa (Wałbrzycha). 

 Pasek Jan Chryzostom, Jana Chryzostoma na Gosławcach Paska, deputata z powiatu 
lelowskiego […] (1656-1688]. Z egzemplarza w Cesar. Publ. Bibliot. W Petersburgu 
znajdującego się, spisane i wydane w roku 1843 przez Stanisława Augusta Lachowicza. 
Lwów: Księgarnia Polska A.D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, [1881] 

 [Pawlicki Józef], Wiadomość o życiu i śmierci Jana Gabryela Perboara, kapłana 
Zgromadzenia XX. Lazarystów, umęczonego w Chinach d. 11 września 1840 r. 
Warszawa: Drukarnia XX. Missyonarzy u  S. Krzyża, 1852 
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 Wojna polsko-sowiecka i jej bohaterowie. 1918-1921. Praca zbiorowa pod red 
Włodzimierza Mroczkowskiego. Warszawa: nakł. „Praca Społeczna i Kulturalno-
Oświatowa”, 1936 (obejmuje okres od 1914 do podpisania rozejmu w Rydze) 

 Götz Friedrich von, Zellner Carl, Illustrierte Geschichte der österreichischen und 
ungarischen Ordens-Auszeichnungen und deren Besitzer. Karlsbad-Wien: Rudolph 
Hengstenberg, [1908] (najważniejsze ordery austriackie i węgierskie oraz 
biogramy ich kawalerów – liczne polonika) 

 
Dział Nowych Druków Ciągłych 
 
Dary: 

 kolejne czasopisma z kolekcji Zofii i Władysława Bartoszewskich: „David: 
judische Kulturzeitschrift” (Wiedeń), „Freiburger Rundbrief: Beiträge zur 
Förderung der Freundschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Gotteswolk 
im Geiste beider Testamente” (Fryburg), „Israel-Forum” (Rothenburg), „Mult es 
Jovo” (Budapeszt) 

 pojedyncze numery czternastu tytułów z księgozbioru Bonifacji i Kazimierza 
Leskich: „Na Przedpolu Warszawy: zeszyty historyczne okręgu Warszawa 
Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” (Warszawa), „Materiały 
Historyczne Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów…” (Warszawa) 

 czasopisma z kolekcji Tadeusza Różewicza: „Bahuvachan” (Bhopal), „Breves” 
(Villelongue-d'Aude), „Crazzola” (Bremerhaven), „Gradac” (Czaczak), „Sesler” 
(Uskup), „Slavic and East European Arts” (Nowy Jork), „Kreigs-Echo” (Berlin), 
„Linja : front ogólny” (Kraków), „Parnasso” (Helsinki) 

 „Gazeta Polska”, pismo społeczno-oświatowe wydawane przez diasporę polską 
w Żytomierzu uzupełnione o numery z 2011 i 2012   

 „Gazeta Niedzielna” wyd. we Lwowie, niezwykle cenny, niedostępny na rynku 
antykwarycznym tygodnik, 30 numerów z lat 1934-1939 uzupełniło posiadany 
zasób 

 liczne czasopisma  II obiegu, m.in.:  „Jedność Stoczniowa”  (Szczecin), 
„Wiadomości Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Stoczni Północnej im. 
Bohaterów Westerplatte” (Gdańsk) 

 nowe tytuły czasopism bieżących: „Parantele: rocznik Śląskiego Towarzystwa 
Genealogicznego” (Wrocław), „Rocznik Kresowy” (Warszawa), „Rocznik 
Ziębicki” (Ziębice), „Polszczyzna Regionalna” (Warszawa), „Przegląd Polsko-
Polonijny” (Gorzów Wielkopolski), „Animacja Życia Publicznego” (Warszawa) 
 

Kupno: 

 rzadko spotykane czasopismo „Ilustrowany Kurjer Zachodni” (Leszno 1935),  
nienotowany w katalogach bibliotek pierwszy i jedyny znany numer pisma 
„Harcerz Podhalański w Nowym Sączu” (Nowy Sącz 1921), pismo „Muza 
Nadwiślańska: dzieło poświęcone pięknej literaturze” (Kraków 1823) będące 
kontynuacją posiadanej przez nas „Pszczółki Krakowskiej”  

 czasopismo satyryczne „Bocian” (Kraków 1904, 1907),  36 numerów pisma 
„Zbieracz Literacki i Polityczny (Kraków 1837), notowany zaledwie w dwóch 
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bibliotekach w Polsce „Głos Zagłębia: dziennik polityczny, społeczny i literacki” 
(Sosnowiec 1906), czasopismo społeczno-kulturalne „Kurjer Powszechny: 
niezależny organ radykalizmu polskiego” (Leszno, 1928, 1930), czasopismo 
poświęcone sprawom osadnictwa kresów wschodnich „Miesięcznik Osadniczy” 
(Warszawa 1929, 1931), pismo „Młody Robotnik: organ Chrześcijańskich 
Związków Młodzieży Robotniczej: miesięcznik wychowawczy, społeczny, 
literacki, oświatowy i zawodowy” (Warszawa 1923), „Nowa Kadrowa: tygodnik 
zorganizowanej demokracji” wydawany przez Sekcję Propagandową Ligi 
Rozwoju Mocarstwowego Polski (Warszawa 1931), „Ster: tygodnik żydowski dla 
spraw polityki i kultury” (Warszawa 1937),  „Drukarz Polski: organ 
Stowarzyszenia Drukarzy i Pokrewnych Zawodów Polski Zachodniej” (Poznań 
1936-1939), „Łowca” (Lwów 1902), „Światło: pismo ilustrowane dla ludu” 
(Bytom 1887) 

 uzupełnienia czasopism harcerskich „Zuch: dwutygodnik młodzieży” (Londyn 
1944), „Znicz: pismo dla drużynowych” (Londyn 1950-1958) oraz czasopism 
polonijnych „Polska Wyzwolona = Polonia Liberada: periodico democratico 
polaco” (Buenos Aires 1946), „Zew” (Teheran 1942) wyd. przez Bazę 
Ewakuacyjną Samodzielnego Referatu Kulturalno-Oświatowego Armii Polskiej 
na Wschodzie, „Kalendarz Ludu” (Kurytyba 1948, 1962, 1964) 

 nowe tytuły na rynku wydawniczym: „Gapa: lotniczy magazyn historyczny”  
(Warszawa), „Nasze Pomorze: rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w 
Bytowie” (Bytów), „Horyzonty Psychologii” (Lublin), „Studia i Prace 
Pedagogiczne” (Lublin), „Witkacy: czyste dusze w niemytej formie” (Warszawa), 
„Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” (Białystok), 
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” (Zielona Góra), „Roczniki Historii 
Socjologii” (Bydgoszcz) 

 
Wymiana :  

  „Dzień Polski” (Kowno 1940) - nowy tytuł niespotykany na rynku 
antykwarycznym  

 kolejne numery pism: „Kurjer Lwowski” (Lwów 1921), miesięcznik literacko-
społeczny „Nowa Kwadryga” (Warszawa 1937), „Prawda Wileńska” (Wilno 
1940), , „Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte” (Bonn 1989-2000), „Pion: 
tygodnik literacko-społeczny” (Warszawa 1938-1939), „Biuletyn Informacyjny 
Sekretariatu Kół Oddziałowych” (Londyn 1952) 

 uzupełnienia czasopism bezdebitowych: „Obserwator Wojenny”  (Kraków), 
„Samorządna Rzeczpospolita” (Warszawa), „Przegląd Polityczny” (Warszawa), 
„Solidarność Słupska” (Słupsk), „Solidarność Walcząca: pismo organizacji 
Solidarność Walcząca” (Gdynia), „Wiadomości Bieżące” (Wrocław), „ WiS Wolni 
i Solidarni:  miesięcznik organizacji Solidarność Walcząca-Oddział Katowice” 
(Katowice) 
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Dział Rękopisów 
 
Dary: 

 archiwum Tymoteusza Karpowicza (1921-2005), poety, dramaturga, prozaika 
oraz tłumacza, czołowego twórcy poezji lingwistycznej.  Od 1978 r. profesora 
University of Illinois w Chicago. Archiwum zawiera papiery osobiste, fotografie, 
rękopisy utworów, dokumenty związane z  pracą zawodową  oraz  bogatą 
korespondencję. Część dokumentacji stanowią fiszki i materiały warsztatowe 
ilustrujące warsztat twórcy.  Dar Urzędu Miejskiego Wrocławia 

 papiery Bonifacji Marii Leskiej (1921-2014) i Kazimierza Leskiego (1912-2000).  
Dokumenty osobiste, fotografie, materiały dotyczące działalności zawodowej 
oraz korespondencja. Dar Bonifacji Marii Leskiej, zapis testamentowy 

 „Umowa z dnia 2 czerwca 1829 r. zawarta pomiędzy Kuratorem Literackim 
Biblioteki Narodowej im. Ossolińskich księciem Henrykiem Lubomirskim a 
Kuratorem Ekonomicznym Teodorem Broniewskim w sprawie spłaty 
wierzytelności”. Dar Ryszarda Zembaczyńskiego 

 papiery Stanisława Kukli (1919-1992) wrocławskiego artysty malarza i jego żony 
Galiny. Dar Galiny Kukli 

 papiery Adama Ciompy (1901-1935), pisarza i plastyka. Głównie materiały 
dotyczące twórczości literackiej i artystycznej, m.in. maszynopisy i rękopisy 
utworów. Dar Piotra Łukaszewicza 

 zbiór różnorodnych dokumentów pochodzących z okresu od XVII do XIX wieku.  
Dar Piotra Łukaszewicza 

 Janusz Krężel „Zboczem wzgórza”. Dzienniki z lat 1967-2016. Sztuk 40. Dar 
Janusza Krężela 

 zbiór listów prof. Karola Joncy do Romana Radwańskiego z lat 1976-2006. Dar 
Romana A. Radwańskiego 

 „Modły pobożney chrześcijanki”. Zbiór modlitw z 1842 r. Dar Joanny Pyszny 

 dokumentacja prasowa panoramy plastycznej Lwowa z lat 1932-1945. Dar 
Tomasza Kozłowskiego 

 listy Romana Brandstaettera do Cecylii Wojewody z lat 1957-1958. Dar Grażyny 
Jaroszewicz 

 dokumenty sądowe i administracyjne gminy Chrząstów z lat 1909-1937. 
Fragment papierów Franciszka i Antoniego Biernackich. Dar Lizetty Koss 

 papiery rodziny Kozłowieckich, głównie Adama Kozłowieckiego. Dar s. Oktawii 
Kozłowieckiej 
 

Kupno: 

 papiery rodzin Pelczarskich i Homme. Dokumenty osobiste oraz korespondencja 
z lat 1901-1938 

 papiery osobiste Józefa i Marii Budzików ze Lwowa. Świadectwa szkolne, 
legitymacje i  dokumenty wojskowe oraz dokumenty związane z repatriacją po 
1945 roku 

 Robert Steingraber: „Junker Taddäus”. Przekład „Pana Tadeusza” A. 
Mickiewicza na język niemiecki. Autograf tłumacza 
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Gabinet Kartografii: 
 
Kupno: 

 litograficzna reprodukcja planu Wrocławia wg. Weihnera 

 mapa polityczna Włoch z epoki napoleońskiej (ok. 1810) 

 mapa polityczna Cesarstwa Francji z r. 1812 

 plan Wrocławia wg Hogenberga (1587) 

 plan oblężenia Wrocławia w kampanii 1806/07   

 mapa Prus wg. Henneberga (ok. 1656) 

 4 arkusze mapy „Breslauer Regierungsbezirk” z l. 1828-1829 
 

 
Dział Starych Druków: 
 
Dary: 

 klocek zawierający wydania dzieł Jana Kochanowskiego (z krakowskiej drukarni 
Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1629 i 1641) oraz ilustrowane Traité De La 
Mythologie, Ou De L'Histoire Poëtique Jeana Josepha Lionnoisa (Nancy 1768). 
Książki pochodzą z kolekcji Tadeusza Różewicza 
 

Kupno: 
Polonika zagraniczne zakupione w Antykwariacie Wójtowicz: 

 Oratio ad Serenissimum Potentissimum Regem Poloniae Stanislaum I (Sztokholm 
1706) 

 Bernardi Parthenii Spillimbergi in Horatii Flacci Carmina… commentarii (Wenecja 
1584), dzieło zadedykowane Stefanowi Batoremu 

 In artem paruam Galeni explanationes  Montanusa i Walentego z Lublina (Lyon 
1556), dzieło z dedykacją dla Stanisława Tęczyńskiego 
 

Dział Dokumentów Życia Społecznego 
 
Dary: 

 archiwum działalności Galerii Miejskiej we Wrocławiu w latach 1991-2012. Dar  
Mirosława Jasińskiego – dyrektora Galerii 

 dokumenty Komitetów Obywatelskich (głównie na Dolnym Śląsku). Dar 
Krzysztofa Michalskiego z Dzierżoniowa 

 dokumentacja wystaw i publikacji Stanisława Dróżdża. Dar Anny Dróżdż 

 dokumenty Wrocławskiego Oddziału Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Dar Juliana Golaka 

 kompletne archiwum Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora i 
Ogólnopolskich  Spotkań Teatru Jednego Aktora. Dar Wiesława Gerasa 

 archiwum pracowni typograficznej Leona Urbańskiego. Dar Krystyny 
Urbańskiej 
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 materiały przekazywane przez stale współpracujące z Działem instytucje 
kulturalne, naukowe i społeczne z terenu Wrocławia, dokumentujące ich bieżącą 
działalność m. in.: Narodowe Forum Muzyki, Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu, Kino Nowe Horyzonty, Mediateka, Muzeum Współczesne 
Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek,  Muzeum Narodowe, Centrum Historii 
Zajezdnia, Galeria Polskiego Plakatu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Klub pod 
Kolumnami, Centrum Kultury Agora, Teatr Komedia, WRO, Wrocław 2016 
Europejska Stolica Kultury, Tajne Komplety, Dom Edyty Stein, The World 
Games 2017, Wrocławski Teatr Współczesny, Galeria FOTO-GEN 
 

Kupno: 

 plakat do filmu w reż. Henryka Szaro: Pan Twardowski z 1936 r. Uzupełnienie 
materiałów kina przedwojennego. Zakup w Antykwariacie Rara Avis 

 plakat propagandowy z 1954 r. ze słowami Juliusza Słowackiego: Raduj się 
Polsko! Tobie słodycze wiedzy i mądrość i moc przychodzi! Zakup w Antykwariacie 
Rara Avis 

 
 
Dział Sztuki 
 
Dary: 

 sześć miniatur portretowych XVIII-XIX-wiecznych, w tym z wizerunkami 
konsula Napoleona Bonaparte i Józefy z Moszyńskich Szembekowej. Dar Renaty 
Sapieżyny z Londynu 

 8 grafik większego formatu współczesnej wrocławskiej artystki Małgorzaty 
Stanielewicz (linoryty z motywami wrocławskimi powstałe w latach 2010-2016). 
Dar autorki 

 4 serigrafie z 1982 r. związane ze stanem wojennym autorstwa artysty Jacka 
Karasińskiego (ur. 1954), absolwenta wrocławskiej ASP, mieszkającego obecnie 
w Berlinie. Dar autora 

 Droga topolowa - obraz olejny z 1968 r. autorstwa Stanisława Kukli wrocławskiego 
malarza zmarłego w 1992 r. Dar wdowy po artyście 

 zespół obiektów związanych z jubileuszem dwusetlecia Ossolineum: ekslibris 
autorstwa Wojciecha Jakubowskiego (odbitka próbna i finalna oraz matryca 
miedziorytnicza), pocztówka wydana z okazji jubileuszu przez Pocztę Polską 
S.A. 

 
Kupno: 

 dwie akwarele autorstwa Piotra Michałowskiego (1800-1855): Dyliżans francuski, 
ok. 1832-1833 i Mieszczaństwo tomaszowskie, ok. 1821-1824. Obiekty zakupione od 
Marka Walickiego z USA stanowią cenne uzupełnienie zespołu prac 
Michałowskiego. 

 szal empirowy, jedwabny z pocz. XIX w., w bordiurze na obszyciu wełną w 7 
kolorach, pochodzący prawdopodobnie z francuskiej manufaktury. Szal ten jest 
przykładem XIX-wiecznego naśladownictwa wyrobów indyjskich z motywem  
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bota - indyjskiej palmety. Zakup od osoby prywatnej przeznaczony do 
ekspozycji na wystawie stałej Muzeum Pana Tadeusza. 

 pastel Henryka Uziębły (1879-1949): Z Polesia (Targ na garnki w Pińsku), 
przedstawia nieistniejący, zburzony przez bolszewików, kościół jezuitów w 
Pińsku, tektura, 1934 r. Zakup w Galerii Domu Aukcyjnego „Nautilus” w 
Krakowie.   

 akwarela Jarosława Stefana Stupnickiego (1895-1942): Lwów. Dziedziniec katedry 
ormiańskiej, 1937 r. Obiekt interesujący zarówno ze względów ikonograficznych, 
jak i z uwagi na osobę autora - był to artysta drohobycki znający Brunona 
Schulza. Ossolineum posiada niemal komplet prac drohobyczanina Feliksa 
Lachowicza, więc praca drugiego artysty z Drohobycza znakomicie uzupełnia te 
zbiory. Zakup w Galerii  Domu Aukcyjnego „Nautilus” w Krakowie. 

 rysunek Mieczysława Adama Wysockiego (1899-1930), Scena w Izbie (Wernyhora), 
gwasz, pastel. Interesująca, ekspresyjna praca lwowskiego artysty, członka 
„Artesu”. Zakup w Sopockim Domu Aukcyjnym. 

 akwarela Pan Twardowski Stanisława Matusiaka (1895-1945?), 1937 r. Ręcznie 
wykonana kartka świąteczna nabyta do zbiorów z uwagi na osobę autora: artysta 
działał w środowisku lwowskim, był ilustratorem książek wydawanych przez  
Wydawnictwo Ossolineum. Zakup z Antykwariatu Garbary we Wrocławiu.  

 
Dział Numizmatyczny 
 
Dary: 

 zestaw polskich monet i banknotów emitowanych przez Narodowy Bank Polski 
od końca czerwca 2016 do końca maja 2017 r., na który składają się: 
srebrna moneta o nominale 10 złotych „200-lecie istnienia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich”, dwie obiegowe monety 5-złotowe, trzynaście srebrnych monet 
okolicznościowych, monety z kolekcjonerskich cyklów „Skarby Stanisława 
Augusta”, „Historia monety polskiej”, „Polscy malarze XIX / XX w.” oraz dwa 
wzory obiegowych banknotów o nominałach 500 zł. Dar Departamentu 
Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego 

 cztery monety obce: denar węgierski cesarza Ferdynanda I z lat 1521 -1564, denar 
węgierski cesarza Rudolfa II z lat 1576 – 1608, fenig księstwa Brandenburg – 
Bayreuth z 1753 r. oraz pół srebrnego grosza Królestwa Pruskiego z 1827 r. Dar 
Zdzisława Piwki - Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego 

 zespół dwudziestu powojennych medali polskich o tematyce historycznej, 
autorstwa Stanisławy Watróbskiej, Anny Jarnuszkiewicz, Wiktorii Czechowskiej 
– Antoniewskiej i Bohdana Chmielewskiego, poświęconych postaciom Ignacego 
Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Karola 
Miarki i in. Dar Tomasza Bylickiego - warszawskiego numizmatyka i 
kolekcjonera  
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Kupno: 

 złota moneta okolicznościowa o nominale 100 złotych „200-lecie istnienia 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, na awersie orzeł Rzeczypospolitej i 
widok kopuły ZNiO we Wrocławiu, na rewersie popiersie Józefa Maksymiliana 
Ossolińskiego, projektant monety - Robert Kotowicz; emisja - czerwiec 2017 r.; 
moneta w stanie menniczym; zakupiona we wrocławskim Oddziale Narodowego 
Banku Polskiego 

 krzyżyk srebrny z wygrawerowanym napisem upamiętniającym 50-lecie 
koronacji obrazu Najświętszej Matki Boskiej Łaskawej, tzw. Domagaliczowskiej w 
Katedrze Łacińskiej we Lwowie, wykonanym w 1826 r., krzyżyk o formie 
łacińskiej z kolistym medalionem w środku, na awersie w medalionie postać 
Chrystusa, między ramionami krzyża cztery korony zamknięte, ramiona 
zakończone główkami aniołków, na rewersie wygrawerowany napis: „Pamiętnik 
50letni – Jubileuszu” poniżej data „1826”  

 tarcza jubileuszowa przygotowana przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 
dla Macierzy „Sokoła” we Lwowie w 1927 r. z okazji 60-lecia działalności; tarcza z 
drewna dębowego z nałożonym w centrum metalowym złoconym i malowanym 
godłem WTW w postaci herbu Warszawy na tle kotwicy i skrzyżowanych wioseł 
oplecionych wstęgą z napisem” WTW – WTW // TOW. WIOŚLARSKIE // W 
WARSZAWIE”, u dołu tarczy wklęsło ryty napis: MACIERZY SOKOŁA // WE 
LWOWIE // 1867 – 1927” 

 kubek srebrny o ściankach ozdobionych sześcioma monetami: 2 złote polskie z  
1831 r., 1 złoty polski z 1830 r., 10 groszy polskich z 1831 r., 1 złoty Wolnego 
Miasta Krakowa z 1855 r., 3 grosze polskie w brązie z 1831 r., 2 liry bite w 
Mediolanie w 1811 r., dodatkowo w denko wlutowana moneta 5-złotowa polska 
w srebrze  z r. 1831, widoczne cechy i sygnatura warsztatu; kubek wykonano w 
Krakowie po 1851 r. 

 talar śrubowy (gwintowany) wykonany ze stempla talarowego Leopolda I z 1695 
r., zakupiony we wrocławskim Antykwariacie „Garbary” 

 złota moneta będąca naśladownictwem monety rzymskiej z II - III w. po Chr., 
pochodząca z kręgu wschodniogermańskiego, zaopatrzona w uszko, z 
widocznymi śladami działania ognia lub wysokiej temperatury, na awersie 
popiersie cesarza w wieńcu laurowym i zbarbaryzowana legenda, na rewersie 
postać siedząca i zbarbaryzowana legenda; moneta zakupiona w Antykwariacie 
Numizmatycznym „Niemczyk” w Warszawie 

 dyplom nadania Mieczysławowi Gębarowiczowi Srebrnego Krzyża Zasługi przez 
Prezesa Rady Ministrów RP za zasługi położone dla rozwoju Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Warszawa 24 maja 1928 r.; dyplom drukowany i 
wypełniony ręcznie, z autografem premiera K. Bartla i suchą pieczęcią Rady 
Ministrów RP; zakupiony został na XLIV. Aukcji zorganizowanej przez 
Antykwariaty Warszawskie „Lamus”  
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Gabinety Świadków Historii: 
 
Dary: 
 banknot 10 zł z 1982 r. z pieczątką „Solidarności”. Dar anonimowy 

 teczki archiwalne związane z działalnością wydawniczą W. Bartoszewskiego. 
Dar Wydawnictwa ISKRY 

 bibeloty, pocztówki, huby malowane przez Tadeusza Różewicza – łącznie 14 
sztuk. Dar Julii Różewicz 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 

 

A. PRACE WYDANE 

 

Baran Elżbieta: 

a) Złote monety i medale Michała Korybuta Wiśniowieckiego w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, „Przegląd Numizmatyczny” 2017 nr 1, s. 5 – 7; 

b) Medale złote Jana III Sobieskiego (1674-1696) w kolekcji Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny” 2017 nr 2, s. 4-6. 

Baran Elżbieta, Butent-Stefaniak Barbara:  

a) Katalog monet z wykopalisk w Ryczynie, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. LXI  
2017 z. 1-2, s. 209-224; 

b) Monety jagiellońskie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [Materiały z 
międzynarodowej konferencji numizmatycznej w Kutnej Horze, 2016], 
„Numismatický Sborník” 2017  nr  31/1,  s. 24-34. 

Bronowicka Monika: Sytuacja zaopatrzeniowa Wałbrzycha w okresie II wojny 

światowej, „Nowa Kronika Wałbrzyska” T. 5 2017, s. 47-63. 

Butent-Stefaniak Barbara:  

a) Monety z wykopalisk archeologicznych w Ryczynie, gm. Oława, woj. dolnośląskie, 
„Wiadomości Numizmatyczne”, R. LXI  2017  z. 1-2, s. 197- 207; 

b) Czeskie monety średniowieczne ze znalezisk archeologicznych w zbiorach Ossolineum, 
„Folia Numismatica” 2017 nr 31/2, s. 3-12; 

c) 305/Wolin  XXV?, Gem. Wolin, Kr. Kamień Pomorski, Woiwod. Zachodniopomorskie W: 
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen,  Inventar V: Ermland und Masuren Funde 
aus Polen 2011-2013: Addenda et corrigenda, Warszawa 2016, s. 232-234; 

d) [współautor: Dorota Malaczyk]: Z zasobów Ossolineum. Dziewiętnastowieczny skarb 
srebrny z nieznanej miejscowości W: Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane 
Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80. rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 
255-272. 

Degler Adam: 
a) Aureus of Postumus with the owner's graffito (Gounthiou) W: Proceedings of XV 

International Numismatic Congress: Taormina 2015, red. Maria Caccamo Caltabiano, 
Rome 2017 v. II, s. 723-726; 

b) Filtering method: credibility assessment of information on old coin finds, The 6th Joint 
Meeting of Nomisma.org and ECFN 2017, Kopenhaga, 4 maja 2017 
(http://ecfn.fundmuenzen.eu/images/Filtering-method_OPEN_1_pokaz.pdf)  
[dostęp: 18.03.2018]. 

Długajczyk Beata: Feliks Lachowicz – drohobyczanin, sybirak. „Zesłaniec” 2017 nr 68 s. 

3-16. 

Franczyk-Cegła Agnieszka: 

a) współredakcja tomu : Książka dawna i jej właściciele. Zbiór studiów pod red. D. 
Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk Cegły. Wrocław 2017, t. 1-2; 

http://ecfn.fundmuenzen.eu/images/Filtering-method_OPEN_1_pokaz.pdf
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b) Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo ZNiO” 
2017 z. 28, s. 145-158; 

c) Inkunabuły i szesnastowieczne polonika z kolekcji Ossolineum. „Spotkania z 
Zabytkami” 2017 nr 9-10, s. 49-52; 

d) Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. „Galicja. Studia i materiały” 
2017, nr 3, s. 121-146; 

e) (opracowanie zbiorów wrocławskich; współautor: Małgorzata Minkowska, 
Grażyna Rolak) Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum pod red. 
D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017. 

Górecki Jan: Aforyzmy stare i nowe, Kraków 2017. 

Hamkało Marcin (wicedyrektor ZNiO): Interpretując W:  Inne strony rękopisu Pana 

Tadeusza, Wrocław 2017, s. 34-38. 

Juzwenko Adolf (dyrektor ZNiO): 

Dwóchsetlecie Ossolineum. Refleksje dyrektora Zakładu, "Dolny Śląsk", nr 20, 2017, s. 164-

166. 

Kenc Katarzyna: (dobór materiału ilustracyjnego) Encyklopedia książki pod red. A. 

Żbikowskiej Migoń i M. Skalskiej-Zlat, t. 1-2, Wrocław 2017. 

Knychalska-Jaskulska Agnieszka: [oprac.]:  Roman Aftanazy, Pamiętnik lwowski. W: 

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego. Wrocław 2017, s. 69-

144. 

Koniarek Łukasz:  

a) Jubileuszowy rok w Ossolineum, „Życie Kresowian – Biuletyn Wrocławskiego 
Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich” 
2017 nr 17, s. 1-2; 

b) „Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa” w Ossolineum W: Dziedzictwo i pamięć 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Materiały II Muzealnych Spotkań z Kresami 
zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 23 – 24 maja 
2011 r., Warszawa 2017, s. 225- 242; 

c) Ossolińskie pamiątki polsko – ukraińskich walk o Lwów. Wystawa „Boje Lwowskie 1918 – 
1919” (ZNiO, luty - marzec 2009) W: Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Materiały II Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych przez 
Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 23 – 24 maja 2011 r., Warszawa 2017, s. 
383-396; 

d) [współautor Marta Pękalska] opracowanie całości oraz wstęp: O wystawie „200 lat 
Ossolineum” W: 200 lat Ossolineum. Wystawa jubileuszowa. Informator, Wrocław 
2017, s. 6 – 7. 

Kulesza Hanna: Spuścizny dolnośląskich pisarzy w zbiorach Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich, „Dolny Śląsk” nr 20 2017, s. 167-176. 

Lisowska Katarzyna: współredakcja tomu oraz artykuł: The Re-evaluation of Female 

and Queer Bodies in Selected Works of Contemporary Polish Literature W: Literature, 

Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment, Newcastle upon 

Tyne 2017, s. 245-256. 
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Macioszek Sabina:  
a) Presence, Activity and Fading in The Ignoramus and the Madman W: Literature, 

Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment, Newcastle upon 
Tyne 2017, s. 85-103; 

b) From Audibility and Visibility to Intensified (In)audibility and (In)visibility: Two 
Contemporary Operas, W: Current Challenges in Doctoral Theatre Research, Brno 2017, 
s. 141-149. 

Malicka Wiktoria: 

a) Spotkanie W: Pinsel/Myjak: spotkanie [katalog wystawy], Warszawa 2017, s. 218-223; 
b) Wrocławskie Ossolineum w  dzisiejszym Lwowie,  „Rocznik Lwowski” 2017, s. 245 -

248; 
c) (tłumaczenie) O. Kołosowska, Starodruki z historycznej kolekcji w zbiorach Lwowskiej 

Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka: organizacja kolekcji i stan badań W: 
Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, Wrocław 2017, s. 45-52. 

Mikucka Aldona: 

a) [współautor Grzegorz Polak, Teresa Sokół] Edukacja w Ossolineum: informator. Red. 
Beata Salamon, Wrocław 2017; 

b) Karta zadań i zagadek – folder edukacyjny dla rodzin towarzyszący wystawie 
jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817 – 2017”. 

Minkowska Małgorzata: (opracowanie zbiorów wrocławskich; współautor: 

Agnieszka Franczyk-Cegła, Grażyna Rolak) Katalog druków XVI wieku z historycznej 

kolekcji Ossolineum pod red. D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017. 

Mitka Alicja [współautor Marta Pękalska]: redakcja: Jubileusze Ossolineum: antologia 

tekstów. Pod red. Marty Pękalskiej i Alicji Mitki, Wrocław 2017. 

Nowak Andrzej: Powstanie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa we wspomnieniach 

pierwszego dyrektora – Lesława Bodeńskiego, „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 61-102. 

Orzeł Małgorzata: „Pan Tadeusz” w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich W: Inne 
strony rękopisu Pana Tadeusza, Wrocław 2017, s. 25-30. 
Ostromęcka Elżbieta:  Losy kart rękopisu Pana Tadeusza W: Inne strony rękopisu Pana 

Tadeusza, Wrocław 2017, s. 31-34. 

Otfinowska Barbara [współautor Małgorzata Skotnicka-Palka]: Wystawy Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich z lat 1947–2016, „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 9-12. 

Palka Mateusz:  

a) Mariusz Urbanek, Mateusz Palka, Paweł Janczarek, Wojna w eterze. Mówi 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa [komiks], Wrocław 2017 

b)  Stań się kurierem podziemia, poczuj się jak stalinowski więzień. Multimedialna wystawa 
„Misja: Polska” w ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, historia.org.pl. 
[https://historia.org.pl/2017/04/13/stan-sie-kurierem-podziemia-poczuj-sie-jak-
stalinowski-wiezien-multimedialna-wystawa-misja-polska-w-ossolinskim-
muzeum-pana-tadeusza-we-wroclawiu/  [dostęp: 18.03.2018]; 

c) TIFF „Riverds&Roads” 1-11.09.2016, „Format” 2017 nr  74-75, s. 126-127; 
d) Photography Never Dies?, „Format” 2017, nr 74-75, s. 126-127; 
e) Walter Benjamin. Myśliciel skupiony na peryferiach, „Odra” 2017 nr 5, s. 42-46; 
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f) [przekład z jęz.niem], Walter Benjamin, Krótkie cienie, „Odra” 2017 nr 5, s. 47-50; 
g) [przekład z jęz.niem],Walter Benjamin, Wyśniony kicz, „Odra” 2017 nr 5, s. 50-52;  
h) [przekład z jęz.niem], Walter Benjamin, O sytuacji rosyjskiej sztuki filmowej, „Odra” 

2017 nr 5, s. 52-54; 
i) [przekład z jęz.niem], Walter Benjamin, Spojrzenie na Chaplina, „Odra” 2017 nr 5, s. 

54-55; 
j) [przekład z jęz.niem]Walter Benjamin, Opowieści z samotności, „Rita Baum” 2017 nr 

44, s. 13-15; 
k) [przekład z jęz.niem]Walter Benjamin, Państwowy monopol na pornografię, „Rita 

Baum” 2017 nr 44, s. 16-17. 
Pękalska Marta:  
a) [współautor Łukasz Koniarek] opracowanie całości oraz wstęp: O wystawie „200 

lat Ossolineum” W: 200 lat Ossolineum. Wystawa jubileuszowa. Informator, Wrocław 
2017, s. 6 -7; 

b) redakcja oraz Przedmowa W: Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Red. Marta Pękalska, Wrocław 2017, s. 10-23; 

c) [współautor Alicja Mitka] redakcja oraz Wstęp W: Jubileusze Ossolineum: Antologia 
tekstów. Pod red. Marty Pękalskiej i Alicji Mitki, Wrocław 2017, s. 7-8; 

d) [9 haseł] W: Encyklopedia książki, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-
Zlat, T. 1-2, Wrocław 2017. 

Polak Grzegorz:  

a) [współautor: Aldona Mikucka, Teresa Sokół] Edukacja w Ossolineum. Informator. 
Red. Beata Salamon, Wrocław 2017; 
b) [współautor: Teresa Sokół]: Darczyńcy i ich dary  - folder edukacyjny dla młodzieży 
towarzyszący wystawie jubileuszowej „200 lat Ossolineum 1817 – 2017”. 
Rzemieniecki Konrad: 

a) [recenzja] Mìsto Poltawa w Rumăncews ́ komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Naš čas, 
Kiїw 2012, ss. 576, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2016 nr 3, s. 205-209; 

b) [recenzja] Ірина Ворончук, Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини 
XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела), 
Київ 2009, ss. 512, „Historia Slavorum Occidentis” 2016 nr 2, s. 122-129. 

Salamon Beata: (redakcja) Edukacja w Ossolineum. Informator, Wrocław 2017. 

Serwatka Tomasz: Między Londynem a Monachium: dwugłos o polskich sprawach:  

Korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Tadeuszem Żenczykowskim w latach 1952–

1973, „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 103-118. 

Sidorowicz-Mulak Dorota:  

a) współredakcja tomu, Słowo wstępne oraz artykuł Kolekcja starych druków Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje W: Książka dawna i jej właściciele. Zbiór 
studiów pod red. D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk Cegły. Wrocław 2017, t. 1, s. 
9-13, 77-102 ; 

b) redakcja tomu, Słowo wstępne oraz Kształtowanie historycznej kolekcji druków XVI w. 
Ossolineum W: Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum pod red. 
D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017, s. 7-43; 

c) Sprawozdanie  z międzynarodowej konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early 
Printed Books and their owners”, „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 145-158; 
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d) Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018, „Czasopismo 
ZNiO” 2017 z. 28, s. 145-158. 

Skotnicka-Palka Małgorzata 

a) „Usłyszcie mój krzyk”. Samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek 1968 roku 
(rolniczego święta pracy Człowiek i praca, pod red. G. Pańko i K. Ruhland, Wrocław 
2016, s. 363-369; 

b)  [współautor Barbara Otfinowska]: Wystawy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z 
lat 1947–2016, „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 9-12; 

c) Kalendarium wystaw z ossolińskich zbiorów z lat 1947–2016, „Czasopismo ZNiO” 2017 
z. 28, s. 13-40; 

d) współredakcja tomu oraz artykuł: Muzyczne manifesty. Lista Przebojów Trójki w 
okresie stanu wojennego W: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i kulturowej 
[seria: Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, t. VI], pod red. Grażyny Pańko, 
Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej, Wrocław-Kraków 2017, 
s. 177-181. 

Sokół Teresa:  

a) [współautor: Aldona Mikucka, Grzegorz Polak] Edukacja w Ossolineum. Informator. 
Red. Beata Salamon, Wrocław 2017; 

b) [współautor: Grzegorz Polak]: Darczyńcy i ich dary  - folder edukacyjny dla 
młodzieży towarzyszący wystawie jubileuszowej 200 lat Ossolineum 1817 – 2017. 

Soroko Anita: „Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach 

Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka„ – komunikat z 

realizacji grantu MKiDN (2015–2016),  „Czasopismo ZNiO” 2017 z. 28, s. 223-225. 

Szyjka Marcin: „wypisy z Różewicza” W: Różewicz. Bez tekstu [folder wystawy], 

Wrocław 2017, s. 4, 8, 12, 14, 16 oraz 2 i 3 strona okładki 

Urbanek Mariusz:   

a) Przychodzi poeta do miedziorytnika oraz Pan Tadeusz i Pan Get – rozmowa z Januszem 
Stankiewiczem w folderze towarzyszącym wystawie: Stankiewicz - Różewicz – 
Stankiewicz. 

b) Czy to pan Różewicz, co parę wierszów napisał? W: Różewicz. Bez tekstu [folder 
wystawy], Wrocław 2017, s. 7, 9, 13, 15, 17; 

c) Makuszyński: o jednym takim, któremu ukradziono słońce, Wołowiec 2017; 
d) Tajemnice londyńskiego zamku. Gdyby Bartoszewski nie odmówił, zostałby prezydentem 

na uchodźstwie. „Polityka” 21.03.2017; 
e) Prof. Rudolf Weigl: pogromca tyfusu. Dwukrotnie otarł się o Nagrodę Nobla, „Polityka” 

8.08.2017; 
f) Festiwal festiwali. A przecież nie o to chodziło „Odra” 2017 nr 2, s. 23-28; 
g) Agent Bolek obala komunizm, czyli wielka gra o Wałęsę, „Odra” 2017 nr 3, s. 29-34; 
h) To oni nas nie chcą, „Odra” 2017 nr 4, s.14-18; 
i) Makuszyński: akademik przed wielką bramą, „Odra” 2017 nr 5, s. 87-93; 
j) Polska coraz bardziej w „Uchu prezesa”, „Odra” 2017 nr 11, s. 18-23; 
k) Stan przejściowy, cykl felietonów, „Odra” 2017 nr 1-12. 
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B. PRACE PRZYGOTOWYWANE LUB ODDANE DO DRUKU 

 

Baran Elżbieta: 

a) Monety ks. opolskiego od XIII do XV wieku, [praca złożona do druku w: 
„Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”]; 

b) Monety księstwa opolskiego w okresie od XIII do XV wieku, [praca złożona do druku w: 
„Opolski Rocznik Muzealny”]; 

c) [współautor: Barbara Butent-Stefaniak, Adam Degler] Wirtualna rekonstrukcja 
wystawy numizmatycznej w Ossolineum we Lwowie w roku jubileuszowym (1928) [tekst 
oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]; 

d) Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tom 3. 
Mennictwo czasów Aleksandra Jagiellończyka  (1501 – 1506). [praca w trakcie 
przygotowywania]. 

Butent-Stefaniak Barbara: 

a) Czeskie monety  średniowieczne w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, , 
[praca złożona do druku w: „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”]; 

b) [współautor: Elżbieta Baran, Adam Degler]: Wirtualna rekonstrukcja wystawy 
numizmatycznej w Ossolineum we Lwowie w roku jubileuszowym (1928) [tekst oddany 
do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]; 

c) Katalog średniowiecznych monet czeskich w zbiorach Ossolineum. [praca w trakcie 
przygotowywania]. 

Degler Adam: 
a) „O roku ów”. Jubileusz Ossolineum 1817-2017,  [praca złożona do druku w: „Folia 

Numismatica”]; 
b) [współautor: Myzgin Kirill]:, New information on finds of Roman coins from western 

Ukraine: L’vivska oblast’, [praca złożona do druku w: „Notae Numismaticae”]; 
c) [współautor: Elżbieta Baran, Barbara Bunent-Stefaniak]: Wirtualna rekonstrukcja 

wystawy numizmatycznej w Ossolineum we Lwowie w roku jubileuszowym (1928) [tekst 
oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]; 

d) Legendy na monetach naśladowczych z kręgu wschodniogermańskiego [praca w trakcie 
przygotowywania]; 

e) Zbiór Benesza: prawdziwe znaleziska czy mistyfikacja? [praca w trakcie 
przygotowywania] 

Długajczyk Beata [współautor: Leszek Machnik]: Muzeum Lubomirskich 1823-1940. 

Zbiór malarstwa [publikacja złożona w wydawnictwie]. 

Dobrzyniecki Arkadiusz: Nieznany rysunek, źródło do działalności rzeźbiarskiej 

klasycystycznego lwowskiego rzeźbiarza Hartmanna Witwera [artykuł złożony w redakcji 

„Czasopisma ZNiO” do nr 29/2018]. 

Drawc Marta [współautor: Małgorzata Grocholska]: Diplomata w zbiorach Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich. Stan zachowania kolekcji, artykuł złożony do druku w 

publikacji  Konserwacja i badanie dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami. 
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Dworsatschek Mariusz (wicedyrektor ZNiO):  

a) Od podziału do scalania. Ossolińskie zbiory we Wrocławiu i Lwowie po II wojnie 
światowej [tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat 
Ossolineum”]; 

b) (redakcja) Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie [publikacja 
jubileuszowa ZNiO]. 

Forysiak-Wójciński Robert:  

a) Sfragistyka w świecie komiksu – Tintin i berło Ottokara, [praca złożona do druku w 
wydawnictwie Instytutu Historii UAM]; 

b) Drugie życie pieczęci urzędowej – komunikat o podkolekcji typariuszy państwowych w 
zbiorze Ossolineum, [praca złożona do druku w wydawnictwie Instytutu Historii 
UAM]; 

c) [współautor: Łukasz Koniarek]: Dzieje i zbiory Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego ZNiO [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko 
książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 

Franczyk-Cegła Agnieszka: 
a) Losy książek z księgozbiorów ze zlikwidowanych bibliotek klasztornych na przykładzie 

egzemplarzy znajdujących się w Ossolineum [oddane do druku w publikacji 
pokonferencyjnej „Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX 
w.)”]; 

b) Katalog druków XVI wieku i inwentarz druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji 
Ossolineum” [oddane do druku do publikacji pokonferencyjnej; Książnica 
Pomorska, Szczecin]; 

c) „Книгозбірня оо. кармелітів з Сусідовичів у зібраннях Львівської Національної 
Наукової Бібліотеки України ім. В. Стефаника і Національного Закладу ім. 
Оссолінських у Вроцлаві” [oddany do druku w „Zapyski Lwiwskoji Naukowoji 
Biblioteky im. W. Stefanyka”]; 

d) Z historii gromadzenia i udostępniania zbiorów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
w pierwszej połowie XIX wieku – wybrane zagadnienia [tekst oddany do publikacji po 
konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]; 

Galik Piotr: Gabinet Kartografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dzieje zbiorów i 

Działu [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie 

kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 

Gluziński Krzysztof [współautor: Monika Jaremków]: Zbiór nowych druków zwartych 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Przechowywanie i udostępnianie. Rys historyczny 
[tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie 
kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 
Grocholska Małgorzata:  
a) zebranie materiałów i redakcja publikacji Konserwacja i badanie dokumentów 

uwierzytelnionych pieczęciami; 
b) [współautor: Marta Drawc]: Diplomata w zbiorach Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich. Stan zachowania kolekcji, artykuł złożony do druku w publikacji 
Konserwacja i badanie dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami. 

Hamkało Marcin (wicedyrektor ZNiO): Działalność wystawiennicza i edukacyjna 

Muzeum Pana Tadeusza jako forma upowszechniania wiedzy o historii i zbiorach Zakładu 
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Narodowego im. Ossolińskich [tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej 

„200 lat Ossolineum”]. 

Huczek Monika [współautor: Violetta Szymczyk]: Dział Mikroform i Zbiorów 
Cyfrowych [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. 
Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 
Janiak Agata: Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem ze zbiorów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [tekst złożony do publikacji pokonferencyjnej 
„Powrót Czapskiego" przygotowywanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie]. 
Jaremków Monika: 
a) [współautor: Krzysztof Gluziński]: Zbiór nowych druków zwartych w Zakładzie 

Narodowym im. Ossolińskich. Przechowywanie i udostępnianie. Rys historyczny [tekst 
złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i 
ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]; 

b) Cymelia w zbiorze Nowych Druków Zwartych XIX-XXI w. Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Rekonesans badawczy. [tekst oddany do publikacji po konferencji 
jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]. 

Kenc Katarzyna: Gabinet Grafiki w ZNiO, historia działu i kolekcji [tekst złożony do 
druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; 
red. M. Dworsatschek]. 
Knychalska-Jaskulska Agnieszka: 

a) [współautorzy: Hanna Kulesza, Andrzej Nowak, Elżbieta Ostromęcka, Konrad 
Rzemieniecki] Historia Działu Rękopisów i jego kolekcji [tekst złożony do druku w 
publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. 
M. Dworsatschek];  

b) Podróż po krajach niemieckich. Pamiętnik Józefa Maksymiliana Ossolińskiego . 
Koniarek Łukasz [współautor: Robert Forysiak-Wójciński]: Dzieje i zbiory Gabinetu 
Numizmatyczno-Sfragistycznego ZNiO [tekst złożony do druku w publikacji 
jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. 
Dworsatschek]. 
Kulesza Hanna:   

a) [współautorzy: Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Andrzej Nowak, Elżbieta 
Ostromęcka, Konrad Rzemieniecki] Historia Działu Rękopisów i jego kolekcji [tekst 
złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i 
ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek];  

b) Ossolineum – skarbnica literatury. Jak w l. 1946-1990 powiększano zbiór rękopisów 
pisarzy współczesnych. [tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej 
„200 lat Ossolineum”]. 

Kuś-Joachimiak Hanna, Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Eugeniusza 

Geta Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, [tekst złożony 

do publikacji pokonferencyjnej „Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarz, 

rzeźbiarza, architekta...”, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 19-21.10.2017]. 

Machnik Leszek, [współautor: Beata Długajczyk]: Muzeum Lubomirskich 1823-1940. 

Zbiór malarstwa. [publikacja złożona w wydawnictwie]. 
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Malicka Wiktoria: Współczesna działalność Ossolineum we Lwowie [tekst oddany do 

publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]. 

Minkowska Małgorzata: Nowe nabytki inkunabulistyczne biblioteki Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich. Uzupełnienie katalogów A. Kaweckiej-Gryczowej i E. Triller [artykuł 

złożony w redakcji „Czasopisma ZNiO” do nr 29/2018]. 

Nawrot-Łakomiec Liliana [współautor: Barbara Otfinowska, Iwona Zygmuntowicz]: 
Dział Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [tekst 
złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich 
opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 
Nowak Andrzej:  

a) Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1975: Jan 
Nowak-Jeziorański - Edward Raczyński Korespondencja 1952-1975; 

b) [współautorzy: Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Hanna Kulesza, Elżbieta 
Ostromęcka, Konrad Rzemieniecki] Historia Działu Rękopisów i jego kolekcji [tekst 
złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i 
ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 

Nowakowski Ryszard: 

a) Wydawnictwa prasowe (od roku 1801) – rozwój i dzieje zbioru [tekst złożony do druku 
w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. 
M. Dworsatschek]; 

b) Prasa polska (1801-1939) w lwowskim okresie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
[monografia, w trakcie przygotowania]; 

c) Rozdzielenie ossolińskiego zbioru prasy polskiej (1801-1939) po drugiej wojnie światowej – 
[tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]. 

Ostromęcka Elżbieta [współautorzy: Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Hanna 

Kulesza, Andrzej Nowak, Konrad Rzemieniecki]: Historia Działu Rękopisów i jego 

kolekcji [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. 

Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 

Otfinowska Barbara: 

a) Teatralia w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO [tekst oddany do 
publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]; 

b) [współautor: Liliana Nawrot-Łakomiec, Iwona Zygmuntowicz]: Dział Dokumentów 
Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [tekst złożony do druku w 
publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. 
M. Dworsatschek]. 

Pękalska Marta: 

a) Tarkowski Stanisław (1902-1973), Tarnawski Józef  (1910-1980) – hasła do Polskiego 
Słownika Biograficznego; 

b) Powojenne dzieje Wydawnictwa Ossolineum – próba opisu 72 lat działalności [tekst 
oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]. 

Rzemieniecki Konrad [współautorzy: Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Hanna 

Kulesza, Andrzej Nowak, Elżbieta Ostromęcka]: Historia Działu Rękopisów i jego 
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kolekcji [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. 

Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 

Sidorowicz-Mulak Dorota: 

a) Dział Starych Druków ZNiO i jego kolekcja, [tekst złożony do druku w publikacji 
jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. 
Dworsatschek]; 

b) Niemcy jako inspirujący wzór w publikacjach Piotra Świtkowskiego [oddane do druku 
w tomie po III Kongresie Badaczy Wieku Osiemnastego]; 

c) Oprawy Mistrza Drobnych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich  z terenów południowo-
wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum  [oddane do druku w  materiałach z 
konfernecji „Introligatorzy i ich klienci” red. A. Wagner] ; 

d) Dary księcia kuratora. Stare druki ofiarowane Bibliotece Ossolineum przez Henryka 
Lubomirskiego [tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat 
Ossolineum”].   

Skotnicka-Palka Małgorzata: 

a) O filmie i jego walorach… inaczej, (oddany do druku, współautor: Barbara 
Techmańska); 

b) Memy i komiksy historyczne, (oddany do druku w tomie: Historia w przestrzeni 
publicznej, pod red. J. Wojdon, PWN, Warszawa 2017); 

e) Nie tylko we Lwowie… niezwykłe dzieje jednego obrazu. Panorama Racławicka Jana Styki 
i Wojciecha Kossaka [tekst oddany do publikacji po konferencji jubileuszowej „200 
lat Ossolineum”]. 

Soroko Anita: 

a) Rysunki polskie z Muzeum Lubomirskich we Lwowie [album] [publikacja złożona w 
wydawnictwie]; 

b) Kolekcja polskiego rysunku w Muzeum Lubomirskich we Lwowie [tekst oddany do 
publikacji po konferencji jubileuszowej „200 lat Ossolineum”]. 

Szymczyk Violetta [współautor: Monika Huczek]: Dział Mikroform i Zbiorów 
Cyfrowych [tekst złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. 
Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 
Zygmuntowicz Iwona [współautor: Liliana Nawrot-Łakomiec, Barbara Otfinowska]: 
Dział Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [tekst 
złożony do druku w publikacji jubileuszowej Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich 
opiekunowie; red. M. Dworsatschek]. 
 

 
C. PRACE REDAKCYJNE 

 

Butent-Stefaniak Barbara: praca w zespole redakcyjnym „Wrocławskich Zapisków 

Numizmatycznych”, redakcja zeszytów nr 1 –2 z 2017 r. 

Degler Adam: współpraca z redakcją czasopisma naukowego „Wiadomości 

Numizmatyczne” jako redaktor tematyczny działu <Starożytność>. 

Pękalska Marta: sekretarz redakcji „Czasopisma ZNiO”. 
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ZAŁĄCZNIK NR  6 
 

ZNiO W  PRASIE, RADIU I TELEWIZJI 
 

 Prasa  

 „Nasz Dziennik” z 4.01.2017 – Dyktator medialny – artykuł dotyczy postaci Jerzego 
Borejszy 

 Krystyna Naszkowska: Patriota, czytaj frajer. Rozmowa z Piotrem Pinińskim, 
prezesem Fundacji Lanckorońskich, która podarowała Ossolineum kolekcje 
miniatur. „Gazeta Wyborcza” z 7.01.2017 

 Magdalena Gardecka: Polskie „Downton Abbey. Dot. m.in. dzieła Romana 
Aftanazego Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. „Gazeta Polska 
Codziennie” z 10.01.2017 

 Renata Weiss: Przed nami wiele ważnych rocznic. Wspomniany m.in. jubileusz 200-
lecia ZNiO 13 listopada [!].  „Gazeta Ostrowska” z 11.01.2017 

 „Polska – Gazeta Wrocławska” z 13.01.2017 – Żeby zapał nie był od nowego roku 
słomiany – informacja o zorganizowanym w MPT spotkaniu z cyklu „Współczesni 
romantycy” 

 Beata Maciejewska: Zbudujemy Muzeum Lubomirskich. Dotyczy planów budowy 
Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
14.01.2017 

 Piotr Kosiewski: Kradzież stulecia we Lwowie. Dotyczy odnotowanej w styczniu 
2017 kradzieży starodruków ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. Odnotowane 
przypadki kradzieży zbiorów z Biblioteki Stefanyka we Lwowie. „Tygodnik 
Powszechny” z 22.01.2017 

 Alicja Śliwa: Ocalić Vincenza od zapomnienia. O trwającej w Wałbrzychu wystawie 
poświęconej St. Vincenzowi. Wystawa powstała w oparciu m.in. o dokumenty i 
materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów i zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. „Tygodnik Wałbrzyski” z 16.01.2017 

 Dawid Radomski: Serca nie wyrwiecie. Art. dot. Twierdzy Kłodzko, w której po 
powstaniu styczniowym więziony był m.in. Wojciech Kętrzyński, dyrektor 
Ossolineum w latach 1876-1918. „Panorama Kłodzka” z 18.01.2017 

 Szymon Babuchowski: Tu można dotykać. Artykuł poświęcony Muzeum Pana 
Tadeusza i prezentowanym w nim ekspozycjom. „Gość Niedzielny” z 29.01.2017 

 „Gazeta Wrocławska” z 3.02.2017 – To jeszcze będzie piękna biblioteka – informacja o 
czynnej w ZNiO wystawie planszowej „To jeszcze będzie piękna biblioteka” 
opowiadającej o początkach Ossolineum we Wrocławiu 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 10.02.2017 – Jak spędzić ferie w mieście? – m.in. 
oferta edukacyjna przygotowana przez Dział Edukacji ZNiO i Muzeum Pana 
Tadeusza 

 Beata Figurna-Garbiec: Zapomniany świat Stanisława Vincenza. Dotyczy wystawy 
poświęconej S. Vincenzowi prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Świdnicy (poprzednio w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy). 
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Współorganizatorem wystawy był Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
„Wiadomości Świdnickie” z 13.02.2017 

 Leszek Puchała: Adam Fastnacht (1913-1987). Wspomnienie z okazji 30. rocznicy 
śmierci doc. dr. Adama Fastnachta „Tygodnik Sanocki” z 17.02.2017 

 Michał Sowiński: Wydawnictwo Ossolineum. Nie tylko beenki. Rozmowa z 
dyrektorem ZNiO dr. Adolfem Juzwenką i z redaktorem naczelnym 
Wydawnictwa Ossolineum Dariuszem Sośnickim. „Tygodnik Powszechny” 
dodatek specjalny nr 11/2007 z 12.03.2017 

 „Gazeta Wrocławska” z 10.03.2017 – Rozmowy o nieczytelności – dotyczy wydarzeń 
towarzyszących trwającej w MPT wystawie „Nieczytelność. Palimpsesty” 

 Monika Kuc: Dookoła Pana Tadeusza. Tekst dotyczy Muzeum Pana Tadeusza – 
ekspozycji stałej oraz organizowanych przez MPT wydarzeń. „Rzeczpospolita” z 
31.03.2017 

 Agata Saraczyńska: Jak grafik tworzył z pisarzem. Dotyczy otwieranej w MPT 
wystawy „Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz” prezentującej historię 
współpracy Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta-Stankiewicza uwiecznionej w 
fotografiach Janusza Stankiewicza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 7.04.2017 

 Beata Maciejewska: Pan Tadeusz i Pan Get. W art. o czynnej w MPT wystawie 
„Stankiewicz – Różewicz – Stankiewicz” oraz o projekcie utworzenia w MPT 
Gabinetu Tadeusza Różewicza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 12.04.2017 

 Alan Sasinowski: Różewicz nie pali się do pouczania. Rozmowa z prof. Andrzejem 
Skrendą, autorem wyboru, wstępu i opracowania poezji Tadeusza Różewicza, 
które ukazały się w serii Biblioteka Narodowa, wydawanej przez Wydawnictwo 
Ossolineum. „Kurier Szczeciński” z 14.04.2017 

 Piotr Zaremba: Byliśmy razem i nadal jesteśmy. Rozmowa z Bronisławem 
Wildsteinem i Krzysztofem Turkowskim na temat powstania Studenckiego 
Komitetu Solidarności. Krzysztof Turkowski był w latach 70. pracownikiem 
Ossolineum. „W sieci” z 15.05.2017 

 „Karta” nr 91 z 2017 – numer specjalny w dużej części (s.1-37) poświęcony 
Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, pod hasłem „Ossolineum jako racja 
stanu”. W numerze: 
- Marta Markowska: Józef Maksymilian Ossoliński. Ustanowienie. Podwaliny 
Ossolineum w deklaracjach fundatora Zakładu Narodowego  
- Marta Markowska: Powab czytelni. Stypendyści we Lwowie o pierwszych latach XX 
wieku 
- Marta Markowska: Między Lwowem a Wrocławiem. Walka o zachowanie zbiorów w 
polskich rękach i przeniesienie Zakładu do Wrocławia 
- Adolf Juzwenko: Trwałość konstrukcji 

 „Gazeta Wyborcza” z 15.05.2017 – Karta 91/2017 – informacja o ukazaniu się 
specjalnego zeszytu pisma Karta w dużej części poświęconego ZNiO z okazji 
obchodzonego jubileuszu 200-lecia 

 Małgorzata Matuszewska: Muzea otwarte do późna i z mnóstwem atrakcji. Omówienie 
atrakcji przygotowanych na Noc Muzeów m.in. przez Bibliotekę Ossolineum i 
Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wrocławska” z 18.05.2017 
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 Piotr Welanyk: Sekrety epopei. Dot. zorganizowanej w Zamku Dzikowskim 
wystawy poświęconej „Panu Tadeuszowi”. W art. Nawiązanie do Muzeum Pana 
Tadeusza ZNiO. „Tygodnik Nadwiślański” z 18.05.2017 

 Agnieszka Niemojewska: Dziedzictwo Narodowe. Ossolineum. Cz.1. Historia 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do 1946 r. Artykuł powstał z okazji 
jubileuszu 200-lecia ZNiO. „Rzeczpospolita” z 19.05.2017 

 Piotr Welanyk: „Pan Tadeusz” – epopeja godna epopei. Historia rękopisu „Pana 
Tadeusza” Adma Mickiewicza, będącego obecnie własnością Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. „Tygodnik Nadwiślański” z 25.05.2017 

 Agnieszka Niemojewska: Dziedzictwo Narodowe. Ossolineum. Cz.2. Historia 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – losy powojenne i współczesność. 
Artykuł powstał z okazji jubileuszu 200-lecia ZNiO. Towarzyszy mu program 
obchodów jubileuszu. „Rzeczpospolita” z 19.05.2017 

 „Rzeczpospolita” z 27.05.2017 – numer poświęcony Zakładowi Narodowemu im. 
Ossolińskich z okazji jubileuszu 200-lecia: 

 Bogusław Chrabota: Dwa stulecia na straży kultury 

 Jan Bończa-Szabłowski: Tylko to, co ambitne i wartościowe – rys historyczny i 
współczesność Wydawnictwa Ossolineum. 

 Marcin Kube: Ostatnia szansa – archiwizacja. O digitalizacji zasobów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. 

 Jan Bończa-Szabłowski: Skarbnica arcydzieł. O Muzeum Książąt Lubomirskich, 
jego historii i planach budowy budynku mającego pomieścić zbiory Muzeum. 

 Monika Kuc: Spotkanie z poematem. Dotyczy działającego od 2016 Muzeum 
Pana Tadeusza 

 Marcin Kube: Jubileuszowe wystawy. Dotyczy ekspozycji przygotowanych na 
jubileusz 200-lecia Ossolineum 

 Jerzy Satanowski: Magiczna nazwa. Refleksje Jerzego Satanowskiego na temat 
wydawanej przez Ossolineum serii Biblioteka Narodowa 

 Jerzy Kalina: Wyspa na Oceanie. Wypowiedź na temat serii BN wydawanej 
przez Ossolineum 

 Jerzy Jarzębski: Wysoki poziom. Wypowiedź na temat serii BN wydawanej 
przez Ossolineum. 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 26.05.2017 – U Pana Tadeusza – zapowiedź 
spotkania w MPT z Marianem Turskim w cyklu „Świadkowie Historii” 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 30.05.2017 – Nagroda Nowaka-Jeziorańskiego dla 
Gulbinowicza - informacja o przyznaniu ks. kardynałowi Henrykowi 
Gulbinowiczowi Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

 „Magazyn Literacki Książki z 31.05.2017 – Pierwszy rok - dotyczy działającego od 
roku Muzeum Pana Tadeusza. 

 Aneta Wawrzyńczak: Wrocław chlubi się Lwowem. Rozmowa z dyrektorem ZNiO 
dr. Adolfem Juzwenką. „Rzeczpospolita” z 3.06.2017 

 „Puls Biznesu” z 2.06.2017 – NBP upamiętnił 200-lecie ZN im. Ossolińskich – krótka 
informacja na temat jubileuszowej monety 



138 

 

 „Gazeta Wyborcza Wrocław” z 2.06.2017 – L.U.C. na 200-lecie – informacja o 
ossolińskich obchodach jubileuszowych. Jednym z wydarzeń jest multimedialne 
widowisko „Kurier z Warszawy” przygotowane przez L.U.C –a 

 „Gazeta Polska Codziennie” z 3.06.2017 – Jubileusz – krótka informacja o 
rozpoczynających się obchodach 200-lecia Ossolineum 

 „Gazeta Polska Codziennie” z 3.06.2017 – 200-lecie Ossolineum – krótka informacja 
o na temat monety wybitej na 200-lecie ZNiO. 

 „Fakt” z 3.06.2017 – Tylko we Lwowie – krótka notatka na temat 200-lecia ZNiO 

 Hanna Wieczorek: Dwieście lat temu powstał Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 
Informacja o wydarzeniach przygotowanych w związku z jubileuszem 200-lecia 
ZNiO. „Gazeta Wrocławska” z 3.06.2017 

 Magdalena Kozioł: Kardynał jednania. Informacja o przyznaniu kard.  Henrykowi 
Gulbinowiczowi Nagrody im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” z 5.06.2017 

 Tomasz Łysiak: Iskry w popiele. Artykuł poświęcony ZNiO w związku z 
jubileuszem 200-lecia. „W Sieci” z 5.06.2017 

 „Fakt – Wrocław” z 5.06.2017 – Nagroda dla kardynała - informacja o przyznaniu 
kard.  Henrykowi Gulbinowiczowi Nagrody im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. 

 Andrzej Grajewski: 200 lat narodowej marki. Artykuł poświęcony ZNiO w związku 
z jubileuszem 200-lecia. „Gość Niedzielny” z 11.06.2017 

 Magdalena Lewandowska: Prezydent RP na 200-leciu Ossolineum.  Dot. wystąpienia 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Gali Jubileuszowej Ossolineum. „Niedziela” z 
18.06.2017 

 Dorota Niedźwiecka: Otwarty skarbiec. Artykuł poświęcony ZNiO w związku z 
jubileuszem 200-lecia. „Przewodnik Katolicki” z 18.06.2017 

 „Do Rzeczy” z 19.06.2017 – Ossolineum – 200 lat skarbu narodowego - artykuł 
poświęcony ZNiO w związku z jubileuszem 200-lecia. 

 Maciej Łagiewski: Lwowskie pamiątki we Wrocławiu. O wrocławskich początkach 
Ossolineum. „Gazeta Wrocławska” z 18.07.2017 

 „Dziennik Trybuna” z 19.07.2017 – Współczesność Bez dogmatu – dotyczy 
wydawanej przez Wydawnictwo Ossolineum serii „Biblioteka Narodowa” 

 „Nasze Miasto Wrocław” z 27.07.2017 – Sztuka i pszczoły – informacja o 
warsztatach artystycznych zorganizowanych dla dzieci w Muzeum Pana 
Tadeusza. 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 18.08.2017 – W Ossolineum – zaproszenie na 
kuratorskie oprowadzanie po wystawie jubileuszowej w ZNiO oraz na 
organizowane dla dzieci zajęcia w ramach „Wakacji w Ossolineum” 

 Błażej Organisty: Bibliotekarze to środowisko opiniotwórcze. Rozmowa z dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej na temat mającego się odbyć we Wrocławiu 
Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej IFLA. Uczestnicy 
Kongresu odwiedzą m. in. Ossolineum. „Gazeta Wrocławska” z 18.08.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 11.08.2017 – Grass plastyk – rubryka „Poleca 
Agata Saraczyńska”. Dotyczy czynnej w Muzeum Pana Tadeusza wystawy 
poświęconej Günterowi Grassowi 
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 Tomasz Stańczyk: Lwowskie Ossolineum. Artykuł poświęcony historii i 
współczesnym zagadnieniom związanym z ZNiO. „Do Rzeczy. Historia” z 
1.08.2017 

 Ewa i Bogumił Liszewscy: Medyka – perła Podkarpacia. Dotyczy rodu 
Pawlikowskich z Medyki, darczyńców Ossolineum. „Tygodnik Płocki” z 1.08.2017 

 ”Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 1.09.2017 – Weselmy się – narodowe czytanie 
„Wesela” w Ossolineum, połączone z prezentacją zbiorów 

 Małgorzata Matuszewska: Nie tylko „Cóż tam, panie, w polityce. Ossolineum 
włączyło się w narodowe czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego. „Gazeta 
Wrocławska” z 2.09.2017 

 Małgorzata Matuszewska: Dawno, rok minął. Ale jaki to był rok w Muzeum Pana 
Tadeusza. „Gazeta Wrocławska z 2.09.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 5.09.2017 – Gabinet Tadeusza Różewicza u Pana 
Tadeusza – o planowanym otwarciu w MPT Gabinetu Tadeusza Różewicza 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 22.09.2017 – U Pana Tadeusza – informacja o 
warsztatach przygotowanych przez MPT na niedzielę 

 Agata Saraczyńska: Najlepsze pomysły na weekend. Wśród propozycji organizowany 
przez MPT dzień polsko-chiński. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 23.09.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Warszawa” z 29.09.2017 – Wrocław: „Inne strony rękopisu 
Pana Tadeusza”. Informacja o czynnej w Muzeum Pana Tadeusza Wystawie „Inne 
strony rękopisu Pana Tadeusza” 

[opublikowane również w dodatkach do „GW” wychodzących w Katowicach, Łodzi, 
Krakowie, Poznaniu, Trójmieście] 

 Agata Saraczyńska: Inne strony Pana Tadeusza. Informacja o czynnej w Muzeum 
Pana Tadeusza wystawie „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”. „Gazeta 
Wyborcza - Wrocław” z 29.09.2017 

 Małgorzata Matuszewska: Inne strony poematu Mickiewicza. Informacja o czynnej w 
Muzeum Pana Tadeusza wystawie „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”. „Gazeta 
Wrocławska” z 29.09.2017 

 „Twoje Dziecko” z 1.10.2017 – Fotokonkurs – informacja o ogłoszonym przez 
Muzeum Pana Tadeusza konkursie fotograficznym. 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 6.10.2017 – informacja o prelekcji Marcina Szyjki 
z Gabinetów Świadków Historii MPT „Czy w szaleństwie jest metoda. O czarnym 
romantyzmie” 

 „Gazeta Polska” z 11.10.2017 – Brzdąc w Muzeum- informacja o zajęciach 
muzealnych dla najmłodszych zorganizowanych w Muzeum Pana Tadeusza 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13.10.2017 – Ossolińska Noc Jubileuszowa – 
informacja o zaplanowanej na 14.10. Ossolińskiej Nocy jubileuszowej. 

 Agata Saraczyńska: Noc jubileuszowa. Informacja o programie zaplanowanej na 
14.10 Ossolińskiej nocy jubileuszowej. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13.10.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13.10.2017 – Mickiewicz i Różewicz na początek – 
dotyczy rozpoczynającego się w Muzeum Pana Tadeusza Festiwalu Tradycji 
Literackich 
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 „Gazeta Wrocławska” z 14.10.2017 – Literacki Wrocław kwitnie weekendowo – 
informacja o zorganizowanej w ZNiO Ossolińskiej Nocy Jubileuszowej oraz o 
rozpoczynającym się w Muzeum Pana Tadeusza Festiwalu Tradycji Literackich 

 Tomasz Łysiak: Nauczyciel pokoleń. Artykuł poświęcony Władysławowi Bełzie, 
który w latach 80. XIX w. pracował w ZNiO we Lwowie. „Sieci Prawdy” z 
16.10.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 20.10.2017 – Tej ciszy chwila w Soplicowie – 
informacja o ofercie, jaką Muzeum Pana Tadeusz przygotowało dla osób 
niesłyszących. 

 Małgorzata Matuszewska: Cisza w Soplicowie. Muzeum Pana Tadeusza zbliża 
głuchych i słyszących. O tłumaczeniu Pana Tadeusza na język migowy i warsztatach 
rodzinnych „W zaczarowanym świecie gestów” zorganizowanych w MPT. 
„Gazeta Wrocławska” z 20.10.2017 

 „Gazeta Wrocławska” z 21.10.2017 – Warto zobaczyć – informacja o spotkaniu 
„Stwarzanie świata słowem” zorganizowanym w MPT w ramach czynnej 
wystawy „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza” 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 21.10.2017 – Soplicowo Archiwum – 
informacja o warsztatach zorganizowanych w MPT w ramach Festiwalu Tradycji 
Literackich 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 21.20.2017 – Tej ciszy chwila w 
Soplicowie – „Pan Tadeusz” w języku migowym. Warsztaty dla niesłyszących 
zorganizowane w MPT 

 „Gazeta Wyborcza – Kraków” z 23.10.2017 – 21. Międzynarodowe Targi Książki w 
Krakowie 26-29 października 2017 – lista wystawców, wśród których 
figurujeWydawnictwo Ossolineum 

 „Gazeta Wyborcza” z 24.10.2017 – nekrolog zmarłej 19.10.2017 Zofii 
Bartoszewskiej, darczyńcy Ossolineum, wdowy po Władysławie Bartoszewskim 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 27.10.2017 – zaproszenie do Ossolineum na 
warsztaty promujące zadanie „Modernizacja sprzętu introligatorskiego w 
pracowni introligatorskiej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” 
dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 27.10.2017 – U Pana Tadeusza – informacja o 
debacie „Inny kanon” zorganizowanej w Muzeum Pana Tadeusza w ramach 
Festiwalu Tradycji Literackich 

 „Gazeta Polska Codziennie” z 27.10.2017 – Tak to widzę! – informacja o czynnej w 
Galerii Ossolińskiej w Muzeum Pana Tadeusza wystawie prac uczestników 
warsztatów fotograficznych  

 „Gazeta Wrocławska” z 28.10.2017 - Tak to widzę! – informacja o czynnej w Galerii 
Ossolińskiej w Muzeum Pana Tadeusza wystawie prac uczestników warsztatów 
fotograficznych  

 Dobromiła Wrońska: Festiwal, dla którego tradycja literacka jest ważna. Dotyczy 
odbywającego się w Muzeum Pana Tadeusza Festiwalu Tradycji Literackich. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 28.10.2017. 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 3.11.2017 – Na czym polega poezja 
migana – o zajęciach z poezji miganej w Muzeum Pana Tadeusza 
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 „Gazeta Wrocławska” z 4.11.2017 – Zadumane spotkania zaduszkowe – informacja o 
zorganizowanym w ZNiO spotkaniu zaduszkowym. 

 „Gazeta Polska” z 8.11.2017 – Weź udział w „Misji Wrocław” – informacja o cyklu 
wykładów „Misja: Polska” i „Misja: Wrocław” organizowanych przez Muzeum 
Pana Tadeusza. 

 „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” z 9.11.2017 – Zdjęcia z Domaniowa we 
wrocławskim Muzeum – dot. Wystawy prac uczestników warsztatów 
fotograficznych „Tak to widzę” zorganizowanych przez Muzeum Pana Tadeusza. 
Wystawa prac odbyła się w MPT. 

 Magdalena Kozioł: Jak we Wrocławiu świętować 11 listopada. Jedną z propozycji są 
zajęcia oferowane przez Ossolineum. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 10.11.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 10.11.2017 – U Pana Tadeusza – informacja o 
otwarciu wystawy „Odciskanie świata” w Muzeum Pana Tadeusza. 

 „Rzeczpospolita” z 15.11.2017 – Kto otrzyma Nagrodę Giedroycia - lista 
nominowanych do Nagrody Giedroycia. Wśród nominowanych dyrektor Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko 

 Beata Maciejewska: Różewicz we wrocławskim panteonie – informacja o odsłonięciu 
we wrocławskim ratuszu popiersia Tadeusza Różewicza oraz o zamiarze otwarcia 
Gabinetu Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
15.11.2017 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 15.11.2017 – 200 lat Ossolineum – 
informacja o wystawie planszowej „200 lat Ossolineum” prezentowanej w 
Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.  

 „Rzeczpospolita” z 17.11.2017 – Stróż zbiorów ossolińskich – informacja o 
nominowaniu do Nagrody Giedroycia dyrektora Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich Adolfa Juzwenki 

 „Nasze Miasto – Wrocław” z 20.11.2017 – Różewicz uhonorowany – informacja o 
zamiarze otwarcia w Muzeum Pana Tadeusza Gabinetu Tadeusza Różewicza. 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 24.11.2017 – rubryka „Co, gdzie, kiedy” – 
informacja o spotkaniu „Największy kłamca świata” zorganizowanym w Muzeum 
Pana Tadeusza w ramach cyklu „Niedzielne oprowadzania” 

 „Gazeta Wrocławska” z 25.11.2017 – rubryka „Warto zobaczyć” – informacja o 
czynnej w Muzeum Pana Tadeusza wystawie „Odciskanie świata” 

 „Super Nowości” z 28.11.2017 – Lubomirscy w Przeworsku – Informacja o otwarciu 
wystawy „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” w Muzeum w 
Przeworsku oraz o promocji katalogu wystawy. Wystawa i katalog wpisują się w 
obchody 200-lecia Ossolineum. 

 Jan Tomkowski: Książki na zamówienie.  Zawiera recenzję serii „Z kraju i ze świata” 
i „Biblioteka Narodowa”, wydawanych przez Wydawnictwo Ossolineum. 
„Angora” z 10.12.2017 

 Tomasz Urzykowski: Kwity „Żegoty” w Muzeum Polin. Informacja o czynnej w 
Muzeum Polin wystawie, na której prezentowane jest pochodzące ze zbiorów 
Ossolineum unikatowe archiwum „Felicji”. „Gazeta Wyborcza – Warszawa” z 
5.12.2017 
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 „Gazeta Wrocławska” z 8.12.2017 – Ogłoszenie o konkursie – ogłoszenie o konkursie 
na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu 

 „Gazeta Polska Codziennie - Dolnośląska” z 7.12.2017 – Metamorfoza niepotrzebnych 
przedmiotów – informacja o warsztatach twórczych w Muzeum Pana Tadeusza 

 „Gazeta Polska Codziennie - Dolnośląska” z 9.12.2017 – Recital skrzypcowo-
fortepianowy – informacja o koncercie zorganizowanym w Muzeum Pana Tadeusza 
w ramach Salonu Dźwięków Romantycznych. 

 „Gazeta Polska Codziennie - Dolnośląska” z 13.12.2017 – Nie tylko barykady – 
informacja o zorganizowanym w Muzeum Pana Tadeusza spotkaniu z byłym 
prezesem IPN-u dr. Łukaszem Kamińskim. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu 
„Środy nad książką”  

 Małgorzata Maruszewska: Tadeusz Różewicz. Bez tekstu – dotyczy zorganizowanej 
w Muzeum Pana Tadeusza wystawy poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi. 
„Nasze Miasto – Wrocław” z 14.12.2017 

 Małgorzata Matuszewska: Ważna opowieść o artyście i jego nadzwyczajnie bogatym 
życiu. Dotyczy czynnej w Muzeum Pana Tadeusza wystawy „Tadeusz Różewicz. 
Bez tekstu”. „Gazeta Wrocławska” z 15.12.2017 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 15.12.2017 – Różewicz bez osłony tekstu – 
informacja o otwartej w Muzeum Pana Tadeusza wystawie „Różewicz. Bez 
tekstu” 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z  15.12.2017 – Różewicz. Bez tekstu – 
informacja o wernisażu zorganizowanej w Muzeum Pana Tadeusza wystawy 
”Różewicz. Bez tekstu” 

 „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 16.12.2017 – Wigilia w szlacheckim 
dworze – informacja o prezentacji grafiki w ramach niedzielnego oprowadzania po 
wystawie stałej Muzeum Pana Tadeusza 

 Błażej Organisty: Muzeum w miejsce parkingu. Informacja o planach zbudowania 
siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich. „Gazeta Wrocławska” z 18.12.2017 

 Dobromiła Wrońska: Garść bibelotów Różewicza. Dotyczy czynnej w Muzeum Pana 
Tadeusza wystawy „Różewicz. Bez tekstu”. „Gazeta Polska Codziennie – 
Dolnośląska” z 18.12.2017 

 „Tygodnik Solidarność” z 22.12.2017 – informacja o kończącej się wystawie prac 
uczestników cyklu warsztatów fotografii otworkowej w Muzeum Pana Tadeusza 

 „Odra” z 1.12.2017 – rubryka „Informacje, komentarze” – informacja o wydanej 
przez Wydawnictwo Ossolineum książce Christine Lavant Zapiski z domu wariatów 

 „Wiadomości Świdnickie” z 18.12.2017 – Literacko we wtorek - zapowiedź spotkania 
z Mariuszem Urbankiem, kierownikiem Gabinetów Świadków Historii MPT. 
Spotkanie odbędzie się w Świdnickiej Galerii Fotografii 

 Beata Maciejewska: Co kryją szuflady Poety. Dotyczy czynnej w Muzeum Pana 
Tadeusza wystawy „Różewicz. Bez tekstu”. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
21.12.2017 

 Piotr Hübner: Trudne początki Ossolineum. J.M. Ossoliński, jego historia i pierwsze 
lata istnienia Ossolineum. „Forum Akademickie” z 1.12.2017 

 „Zielony Sztandar” z 20.12.2017 – Sejm uczcił w uchwale Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich 



143 

 

 Rafał Mierzejewski: Mamy powód do dumy. Rozmowa z dyr. Adolfem Juzwenką 
„Rzeczpospolita” z 29.12.2017 

 
 Radio i telewizja 

[wybrane audycje]:  
10.01.2017 - Pamięć świata. Reportaż zrealizowany w związku z wpisaniem 
rękopisu Pana Tadeusza na listę krajową Pamięć Świata. Na temat Pana Tadeusza 
wypowiada się dyrektor Adolf Juzwenko - TVP3 Warszawa (audycja powtórzona 
dwukrotnie 1.05.2017 w TVP3 Pasmo Ogólnopolskie w programach Reportaż oraz 
Pamięć Świata – I edycja Listy Krajowej) 
26.01.2017 – Niemodne słowo „tradycja”. Reportaż red. Marii Woś dotyczący 
sienkiewiczowskiej wystawy w Ossolineum. Polskie Radio Wrocław 

29.01.2017 – Jedyne takie miasto. Reportaż ze Lwowa w części poświęcony 
Ossolineum. TVP2, program z cyklu „Podróże z historią” 
10.02.2017 – spotkanie z prof. Stanisławem Beresiem, redaktorem serii „Biblioteka 
Narodowa”. Rozmowa na temat serii oraz zapowiedź promocji tomu poezji Wisławy 
Szymborskiej wydanej w „Bibliotece Narodowej” – TVP3 Wrocław, program 
Wrocław Się! 
[informację o wydaniu tomu BN Szymborska, podało również Polskie Radio 
Program 2, 15.02.2017, Wiadomości] 
12.03.2017 – Ossolineum, twoje niesamowite miejsce – audycja poświęcona 
Ossolineum, w której o magazynach mówi Krzysztof Gluziński a o dźwigu 
deptakowym i tarasie Grzegorz Polak, a o magazynie starych druków Agnieszka 
Franczyk-Cegła. RMF FM Fakty 

[na stronie rmf24.pl : filmy nagrane podczas realizacji audycji (dźwig, taras, magazyn 
główny, magazyn starych druków)] 
12.03.2017 – „Piękny jak anioł”. O zbiorach Ossolineum – reportaż red. Elżbiety 
Osowicz o Muzeum Lubomirskich i jego zbiorach. O historii i zbiorach Muzeum 
opowiada Beata Długajczyk, Katarzyna Kenc i Marcin Szeląg. Polskie  Radio 
Wrocław 
29.03.2017 – rozmowa z dyrektorem Ossolineum dr. Adolfem Juzwenką i 
dyrektorem Centrum Historii Zajezdnia. Polskie Radio Program 3, Klub Trójki 

12.04.2017 – informacja na temat otwieranej w MPT wystawy „Stankiewicz – 
Różewicz – Stankiewicz”. Polskie Radio Program 2, Wiadomości (podobną 
informację podano 12.04.2017 w Wiadomościach Radia TOK FM oraz 13.04.2017 w 
Informacjach Kulturalnych Radia TOK FM) 
2.05.2017 – Majówka Lwowska - reportaż ze Lwowa. Jedna z części poświęcona 
historii i dawnej siedzibie Ossolineum. Po budynku oprowadza pełnomocnik ZNiO 
we Lwowie Wiktoria Malicka. TVP1 

4.05.2017 – program dotyczący specjalnego wydania pisma „Karta” poświęconego 
Ossolineum. Polskie Radio Program 2, Poranek Dwójki  
31.05.2017 – rozmowa z dyrektorem  Ossolineum dr. Adolfem Juzwenką na temat 
historii i teraźniejszości Ossolineum. Polskie Radio Program 2, Poranek Dwójki 

2.06.2017 – rozmowa z wicedyrektorem ZNiO dr. Marcinem Hamkało. TVP 
Wrocław, WrocławSię! 
4.06.2017 – relacja z wręczenia Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. TVP2 
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4.06.2017 – rozmowa z dyrektorem ZNiO dr. Adolfem Juzwenką. Polskie Radio 
Program 3, Historie jak z książki 
5.06.2017 – relacja z odbywającej się w Operze Wrocławskiej Gali Jubileuszowej 
Ossolineum. TVP Info, Serwis Info [informacje o Gali również w innych stacjach, 
m.in. TVP1, TVP Polonia] 
5.06.2017 – wydanie Faktów poświęcone głównie wystawie jubileuszowej. O historii i 
zbiorach mówią: dyr. Adolf Juzwenko, Dorota Sidorowicz-Mulak, Elżbieta 
Ostromęcka. O wystawie opowiada Łukasz Koniarek, o Muzeum Pana Tadeusza 
Małgorzata Orzeł . TVP3Wrocław, Fakty 

16.06.2017 – rozmowa z dyrektorem ZNiO dr. Adolfem Juzwenką, Polskie Radio 
Program1, Cztery pory roku 
29.06.2017 – Widoki spod kopuły – felieton red. Marii Woś poświęcony czynnej w 
ZNiO wystawie jubileuszowej. Polskie Radio Wrocław 

27.08.2017 – rozmowa z dyrektorem Marcinem Hamkałą na temat trwających i 
planowanych wystaw w MPT. TVP3 Wrocław, Nie Przegap 

30.09.2017 – informacja o czynnej w MPT wystawie „Inne strony rękopisu Pana 
Tadeusza”. O wystawie mówią Małgorzata Orzeł i Maria Marszałek. TVP Info, 
Teleexpress Extra 
1.10.2017 – o wystawie „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza” opowiada Małgorzata 
Orzeł. TVP Info, Poranek TVP Info 

4.10.2017 – audycja poświęcona nowościom Wydawnictwa Ossolineum oraz 
Festiwalowi Opowiadania. Goście: Marcin Hamkało (Muzeum Pana Tadeusza)i 
Karol Poręba (Wydawnictwo Ossolineum) Radio Wrocław Kultura, Wieczór z 
Kulturą 
5.10.2017 – audycja poświęcona książkom wydanym przez Wydawnictwo 
Ossolineum. Polskie Radio Program 2, Poranek Dwójki 

13.10.2017 – rozmowa z Łukaszem Koniarkiem na temat Jubileuszu 200-lecia ZNiO 
oraz przygotowań do „Ossolińskiej Nocy Jubileuszowej”. Radio RAM 

13.10.2017 – audycja poświęcona Ossolineum. Rozmowa z dyr. Marcinem Hamkałą, 
który zaprasza na organizowaną w Zakładzie Noc Jubileuszową. TVP 3 Wrocław, 
WrocławSię! 
9.12.2017 – zaproszenie na wystawę „Różewicz. Bez tekstu”. Rozmowa z Mariuszem 
Urbankiem. TVP3 Wrocław, Nie Przegap! 

18.12.2017 – o wystawie „Różewicz. Bez tekstu” opowiada Mariusz Urbanek i Marcin 
Hamkało. TVP 3 Wrocław, Fakty 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ 

 
W 2017 r. Dział Finansowo-Księgowy rozliczał i monitorował  łącznie 33 dotacje.  
 

 Dotacje zakończone, monitorowane, ze środków zagranicznych 
 
1/  „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich we Wrocławiu” ze środków mechanizmu Finansowego EOG na kwotę  
1 046 811 EURO 
Zakończenie rzeczowe projektu 30.04.2011, zakończenie finansowe projektu  
31.12.2011 Zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości 
projektu i uzyskanych wskaźników  oraz utrzymania miejsc pracy 31.12.2021 
 
2/ „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja 
przez kulturę” 
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
r, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 
Czas realizacji zadania: I kw. 2014 – II kw. 2016r. 
Koszty kwalifikowalne 37 809 815,71 zł. Całkowity koszt projektu 44 817 300,12 zł. 
Zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości projektu i 
uzyskanych wskaźników  oraz utrzymania miejsc pracy 31.12.2021 
 

 Dotacje zakończone, monitorowane, ze środków krajowych 
 
1/ „System upowszechniania piśmiennych zbiorów specjalnych Ossolineum w we 
Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i 
popularyzacja dziedzictwa kulturowego”  ze środków RPO  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę   4 890 000zł 
Zakończenie rzeczowe projektu 15.04.2012, zakończenie finansowe projektu  
28.02.2013 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z obliczania luki finansowej 
oraz wskaźnika kosztów operacyjnych związanych z projektem – 5 lat od daty 
zakończenia projektu tj.  do 31.01.2017 
 
2/ „Modernizacja infrastruktury IT Zakładu Narodowego im Ossolińskich” ze 
środków RPO  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę   
115 233,78 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 05.12.2012, zakończenie finansowe projektu  
31.06.2013 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z obliczania luki finansowej 
oraz wskaźnika kosztów operacyjnych związanych z projektem, wskaźników 
rezultatów oraz generowania zatrudnienia  – 5 lat od daty zakończenia finansowego  
projektu tj.   do 31.01.2019 
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3/ „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum” umowa 
podpisana 21.05.2013 dofinansowana ze środków priorytetu  2 wspieranie działań 
muzealnych za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony 
Zabytków na kwotę 56 609,43 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2014 zakończenie finansowe projektu  
14.01.2015 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości ze  wskaźników rezultatów 
oraz generowania zatrudnienia – 3 lata od daty zakończenia rzeczowego  projektu tj.   
do 31.12.2017 
 
4/ „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecieOssolineum” 
Cel projektu: Konserwacja 200 zabytków piśmiennictwa w celu ich opracowania i 
ekspozycji w roku 2017 
Dofinansowanie  z MKiDN ze środków priorytetu  2 wspieranie działań muzealnych 
za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony Zabytków na 
kwotę 300 000,00 zł. łącznie. 
Zadanie 2-letnie: 
Rok 2014 – kwota ogółem 290 300,00 zł. wkład własny 90 300,00 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 200 000,00 zł.  
Rok 2015 – kwota ogółem 194 900,00 zł. wkład własny 94 900,00 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 100 000,00 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2015 zakończenie finansowe projektu  
31.12.2015 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 3 lata 
od daty zakończenia finansowego  projektu tj. do 31.12.2018 
 
5/  „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów” 
Cel projektu: Konserwacja 8 rękopisów  
Dofinansowanie  z MKiDN w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 
Wspieranie działań muzealnych  na kwotę 183 893,44 zł. łącznie w ramach umowy nr 
02664/15/FPK/NIMOZ  z  dnia 22.06.2015r. 
Zadanie 2-letnie: 
Rok 2015 – kwota ogółem 183894,49 zł. wkład własny 83894,49 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 100 000,00 zł.  
Rok 2016 – kwota ogółem 160 464,98 zł. wkład własny 60 464,98,00 zł. 
dofinansowanie z MKiDN 100 000,00 zł. 
Łączna kwota projektu 344 359,47zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 30.12.2016 zakończenie finansowe projektu  
30.12.2016 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 3 lata 
od daty zakończenia finansowego  projektu tj. do 30.12.2019 
 
W przypadku wszystkich zakończonych i monitorowanych projektów co rocznie 
składane jest sprawozdanie z trwałości projektu oraz utrzymania wskaźników 
rezultatów. 
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 Dotacje roczne realizowane i wieloletnie zakończone, ze środków krajowych 

 
1/ „Kontynuacja zadania polegająca na przygotowaniu do druku i wydrukowaniu 
czterech tytułów w serii Biblioteka Narodowa wraz z rozpoczęciem prac nad 
tytułami przyszłorocznymi”  
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Kwota 
dofinansowania 150 000,00 zł.  
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2017r. Zakończenie finansowe projektu 
31.12.2017 rok  
 
2/ Organizacja obchodów 200-lecia Ossolineum 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związana z 
obchodami. Kwota dofinansowania 800 000,00 zł.  
Cel: 
organizacja szeregu imprez kulturalnych związanych z obchodami 200-lecia 
Ossolineum; uroczysta Gala w Operze Wrocławskiej, wystawa w budynku 
Ossolineum prezentująca zbiory ossolińskie i towarzyszący jej program edukacyjny. 
Organizacja w trakcie całego 2017r drobniejszych, ale istotnych wydarzeń takich jak 
projekcja filmu Osso moje Osso, Narodowe Czytanie „Wesela” na Ossolińskim 
Dziedzińcu, wykład – Lwowskie tradycje wrocławskiego Ossolineum, Ossolińska 
Noc Jubileuszowa -nocne zwiedzanie Gmachu Głównego i Wystawy Jubileuszowej, , 
Ossolińskie Zaduszki- spotkanie słowno-muzyczne, poświęcone pamięci 
Ossolińczyków, Ossolineum w służbie narodu- spotkanie z okazji rocznicy 
odzyskania Niepodległości, Finisaż wystawy jubileuszowej, koncert L.U.C pt. Kurier 
z Warszawy w Muzeum Pana Tadeusza. Organizacja we Lwowie dwóch wystaw; 
Kolekcje Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. W. Stefanyka oraz Kolekcja malarstwa Muzeum Lubomirskich w 
zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im .B.G Woźnickiego.  
Okolicznościowe publikacje przygotowane przez Wydawnictwo Ossolineum - 
Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Skarbiec 200 lat 
Ossolineum. Okolicznościowa karta pocztowa, monety o nominałach 10zł i 100zł, 
ekslibris. 
Działania promocyjne - opracowanie szaty graficznej Jubileuszu, nowych logotypów 
dla Ossolineum i wszystkich jego pionów. 
Termin wykonania projektu 14.03.2017 do 31.12.2017. 
 
3/  Festiwal Tradycji Literackich. Rozdział I: Mickiewicz/Różewicz 
Cel projektu-promocja twórczości polskich poetów A. Mickiewicza i T. Różewicza. 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Promocja Czytelnictwa. 
 Całkowity koszt zadania 163 500,00zł,  kwota dofinansowania 129 200,00 zł. Termin 
realizacji projektu 01.01.2017 - 31.12.2017 
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4/ Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży – „Tak to widzę”. 
Program warsztatów tradycyjnej fotografii artystycznej połączonych z 
interdyscyplinarnym nauczaniem. Cel-poszerzenie grona odbiorców oferty 
kulturalno-edukacyjnej poprzez udział w warsztatach tradycyjnej fotografii 
artystycznej, udział uczestników w procesie tworzenia fotografii - od zrobienia 
aparatu po wywołanie zdjęć w ciemni.  
Całkowity koszt zadania 30 670 zł, dofinansowanie  ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach projektu Kultura-Interwencje 2017 na kwotę 23 000 zł.  
Termin realizacji zadania 20.06.2017 - 20.11.2017 
 
5/ Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Przeglądu Wschodniego im. 
Aleksandra Gieysztora  
Cel- organizacja uroczystości wręczenie nagrody przyznawanej przez kwartalnik 
naukowy „Przegląd Wschodni” za najlepsza książkę naukową o tematyce 
wschodnioeuropejskiej. 
Zadanie sfinansowane dotacją celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 9 900zł.  Projekt realizowany w okresie od 07.03.2017 do 
30.06.2017r. 
 
6/ Wydanie publikacji pokonferencyjnej „Książka dawna i jej właściciele. Zbiór 
studiów” pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2017. 
Cel-wydanie publikacji zawierającej teksty referatów wygłoszonych podczas 
międzynarodowej konferencji „Książka dawna i jej właściciele - stan badań, 
opracowanie, perspektywy”. Tematyka książki koncentruje się wokół dwóch 
zagadnień: badań proweniencyjnych druków XVI-XVII w. oraz opracowania 
inkunabułów.  
Zadanie sfinansowane przez Fundację Lanckorońskich w kwocie 28 500zł.  
 
7/ Tej ciszy chwila w Soplicowie 
Cel- stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz dorobku kulturowego i 
językowego między dwiema społecznościami – słyszących i Głuchych. Kluczowym 
działaniem jest przystosowanie oferty edukacyjnej Muzeum Pana Tadeusza do 
potrzeb osób niesłyszących, aby umożliwić im lepsze poznanie poematu Adama 
Mickiewicza. 
Całkowity koszt zadania 42 200 zł. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 32 000. 
Projekt realizowany w okresie 02.01.2017 - 31.12.2017r. 
 
8/ Konferencja naukowa „200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 
Cel-organizacja konferencji naukowej w ramach obchodów 200-lecia Ossolineum. 
Prezentacja różnorodnej problematyki, dotyczącej nie tylko dziejów Ossolineum, ale 
także innych polskich instytucji kulturalno-naukowych, powstających od końca 
XVIII w. do czasów współczesnych. 
Projekt zrealizowany w dniach 18-20.10.2017, sfinansowany przez Gminę Wrocław w 
kwocie 12 000 zł. 



149 

 

 
9/ „Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum” 
Cel projektu: Opracowanie i wydanie katalogu druków XVI w. pochodzących z 
historycznej kolekcji Ossolineum, przechowywanych w Lwowskiej Naukowej 
Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka i Bibliotece Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr 
0113/NPRH3/H12/82/2014 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
Zadanie realizowane w latach 2014-2017 
Łączny koszt projektu 600 000,00 zł. 
W roku 2017 -  135 100,00 zł 
Zakończenie rzeczowe projektu 24.01.2018r. Zakończenie finansowe projektu 
24.01.2018r. Zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z trwałości projektu – 5 lat 
od daty zakończenia. 
 
10/ ”Gabinet Kultury Współczesnej  Wrocławia” – projekt 3-letni finansowany ze 
środków Gminy Wrocław  
Cel projektu: gromadzenie, archiwizowanie, ewidencja, opracowanie i udostępnianie 
w formie tradycyjnej i cyfrowej materiałów związanych ze współczesnym życiem 
kulturalnym miasta. 
Projekt realizowany  od dnia 02.01.2015r. do 31.12.2017r. 
Całkowity koszt projektu 300 000 zł, wkład własny 30 000 zł, dofinansowanie z 
Gminy Wrocław 270 000 zł.  
Trwałość projektu 5 lat. 
 
11/ Produkcja filmu dokumentalnego „Ossolińczycy - 200 lat historii” 
Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego-na 
realizację i produkcje filmu o Ossolińczykach z okazji 200-lat historii Ossolineum. 
Kwota dofinansowania 400 000 zł.  
2016-50 000,00zł 
2017-350 000,00zł 
Realizacja zadania w terminie 16.06.2016 - 30.09.2017 
 
12/ Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w 
Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. 
Cel projektu - doposażenie i modernizacja pracowni introligatorskiej i 
konserwatorskiej. W ramach projektu zakupiono gilotynę do papieru, nożyce 
introligatorskie, przyrząd do szarfowania skóry, zaokląglarkę do grzbietów, 
zszywarkę, prasę do tłoczenia liter i znaków.  
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach Programu 
„Wspieranie działań muzealnych”. 
Koszt realizacji całego zadania  162 328,80 zł, wkład własny 68 0362,80zł, dotacja 
94 000 zł. 
Realizacja zadania 11.01.2017 do 20.12.2017 
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13/ Wystawa: Inne strony rękopisu „Pana Tadeusza” 
Cel projektu - organizacja wystawy czasowej na której zostały zaprezentowane 
wszystkie  zachowane karty brudnopisu i czystopisu poematu Adama Mickiewicza 
(przechowywane obecnie w różnych instytucjach w kraju i za granicą), oraz 
stworzenie wokół tego wydarzenia wartościowego programu edukacyjnego. 
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
„Wspieranie działań muzealnych”.  
Całkowity koszt zadania 127 247,34 zł. Wkład własny w kwocie 33 747,34 zł, dotacja 
w kwocie 93 500,00zł. 
Termin wykonania zadania 01.01.2017 - 20.12.2017 
 
14/ Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2017 roku w jednym z 
zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt 
interdyscyplinarny - II edycja (wsparcie) - „Różewicz bez tekstu”- wystawa w 
Muzeum Pana Tadeusza  
Cel - promocja twórczości Tadeusza Różewicza. Wystawa jest jednocześnie kolejnym 
etapem przygotowywanej w Muzeum Pana Tadeusza stałej ekspozycji poświęconej 
twórczości i życiu poety, na której prezentowane będą zakupione przez Gminę 
Wrocław i przekazane Ossolineum rękopisy, archiwa i pamiątki. Część z tego daru 
zostanie pokazana na wystawie Różewicz. Bez tekstu. Nie będą to – zgodnie z 
tytułem – rękopisy, bruliony i książki, ale przedmioty, które towarzyszyły mu w 
codziennym życiu. 
Dotacja celowa ze środków finansowych Gminy Wrocław w kwocie 12 000zł, wkład 
własny 2 100zł. 
Termin wykonania zadania 17.11.2017-29.12.2017 
 
15/ Rozbudowa infrastruktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w celu 
prowadzenia działalności kulturalnej.  
Cel - przebudowa istniejących garaży na węzeł sanitarny przystosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych korzystających z usług kulturalno-oświatowych 
świadczonych przez ZNiO. Wykonanie prac związanych z rozbudową sieci 
teletechnicznej niezbędnej do prowadzenia rozwijającej się działalności statutowej. 
Zakup i montaż systemów monitoringu wizyjnego IP (21 kamer) monitoringu 
parametrów klimatu, systemu dostępu do internetu z wykorzystaniem sieci 
autoryzacji EDUROAM. 
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”. 
Całkowity koszt zadania 458 874,04zł, wkład własny 138 874,04zł, dotacja 
320 000,00zł 
Termin realizacji zadania 03.04.2017 - 20.12.2017 
 
16/ Organizacja konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum 
Książąt Lubomirskich we Wrocławiu 
Cel - zorganizowanie,  przeprowadzenie i rozstrzygnięcie  konkursu na koncepcje 
architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. 
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Całkowity koszt zadania 250 000zł w całości dofinansowany z środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Termin realizacji zadania 6.09.2017 - 31.12.2017 
 
17/ Dolnośląski Festiwal Nauki. 
Dotacja ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
programu Dolnośląski Festiwal Nauki. 
Kwota dotacji 700 zł. 
 
18/ Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania 
obywatelskiego wymiaru Wrocławia jako miasta nauki.  
Cel projektu - zorganizowanie we Wrocławiu wizyty wybitnych naukowców w 
dziedzinie numizmatyki, Pani profesor Ute Wartenberg Kagan z American 
Numismatic Society i Pana profesora Rogera Blanda z British Museum. 
Dotacja ze środków Gminy Wrocław w kwocie 4 490zł.  
 

 Dotacje wieloletnie – trwające ze środków krajowych 
 
1/ Publikacja i promocja książki eseistycznej pt. „Cyganeria artystyczna i 
cyganowanie w romantycznej Warszawie” 
Zadanie na lata 2016-2018 
Projekt finansowany z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
programu Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Łączny koszt projektu 30 910 zł. 
Rok 2016 – kwota ogółem 24 860,00 zł. wkład własny 5 700 zł. dofinansowanie z 

MKiDN   19 160  zł.  
Rok 2017 – kwota ogółem 4 750,00 zł. wkład własny 4 350  zł. dofinansowanie z 

MKiDN   400,00 zł 
Rok 2018 – kwota ogółem 1 300,00 zł. wkład własny 1 000  zł. dofinansowanie z 

MKiDN   300,00 zł 
 
2/ Wydanie i promocja książki prozatorskiej Alexandra Klugego „Der Luftangriff 
auf Halberstadt am 8.April 1945”  
Zadanie na lata 2016-2018 
Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
programu Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016 
Łączny koszt projektu 25 100 zł. 
Rok 2016 – kwota ogółem 19 100,00 zł. wkład własny 3 500,00 zł. dofinansowanie z 

MKiDN     15 600  zł.  
Rok 2017 – kwota ogółem 3 000 ,00 zł. wkład własny 2 500  zł. dofinansowanie z 

MKiDN     500,00 zł 
Rok 2018 – kwota ogółem 3 000,00 zł. wkład własny 2 500  zł. dofinansowanie z 

MKiDN     500,00 zł 
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3/ Wydanie i promocja komiksu „Tu mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa” 
Zadanie na lata 2016-2018 
Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Łączny koszt projektu - 73 200,00zł. Wkład własny - 47 700, 00zł, dotacja MKiDN 

25 500,00zł 
Rok 2016 - kwota ogółem - 26 500,00zł, wkład własny - 6 100,00 dotacja - 20 400,00zł 
Rok 2017 kwota ogółem - 39 500,00zł wkład własny - 34 900,00 zł dotacja - 4 600,00zł 
Rok 2018 kwota ogółem - 7 200,00zł wkład własny - 6 700,00 zł, dotacja - 500,00 zł. 
 
4/ Wydanie i promocja książki Jacka Gutorowa „Życie w rozproszonym świetle. 
Eseje” 
Zadanie na lata 2016-2018 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Łączny koszt zadania 21 275,00zł, wkład własny-7 275,00 zł, dotacja MKiDN-

14 000,00zł 
Rok 2016 - kwota ogółem-15 675,00zł, dotacja - 11 900,00, wkład własny - 3 775,00zł 
Rok 2017 - kwota ogółem- 3 900,00zł dotacja - 1400, wkład własny - 2 500,00zł 
Rok 2018 - kwota ogółem- 1 700,00zł  dotacja - 700,00zł, wkład własny - 1 000,00zł 
 
5/ Wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka „Język poetycki Mirona 
Białoszewskiego” (wyd. II poszerzone) 
Zadanie na lata 2016-2018 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Łączny koszt zadania 41 280,00zł, wkład własny - 21 700,00zł, dotacja - 19 580,00zł 
Rok 2016 kwota ogółem 32 280,00zł dotacja - 18 580,00zł, wkład własny - 13 700,00zł 
Rok  2017 kwota ogółem 5 000,00zł dotacja - 500,00zł wkład własny - 4 500,00zł 
Rok 2018 kwota ogółem 4 000 zł dotacja - 500,00zł, wkład własny - 3  500,00zł 
 
6/ Wydanie i promocja książki Edwarda Saida „On late style” (O stylu późnym) 
Zadanie na lata 2017-2019 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Literatura. 
Łączny koszt zadania 31 200zł, wkład własny 11 400zł, kwota dotacji - 19 800zł 
Rok 2017 kwota ogółem 26 000zł, wkład własny 7 200zł, dotacja - 19 400zł 
Rok 2018 kwota ogółem 3 100zł, wkład własny 300zł, dotacja - 3 100zł 
Rok 2019 kwota ogółem 1 500zł, wkład własny 100zł, dotacja - 1 500zł   
 
7/ Wydanie i promocja książki Christine Lavant „Aufzeichnungen aus dem 
irrenhaus” (Zapiski z domu wariatów) 
Zadanie na lata 2017-2019 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Literatura. 
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Łączny koszt zadania 24 400 zł, wkład własny 9 400zł, dotacja - 15 000zł 
Rok 2017 kwota ogółem 18 500zł, wkład własny 4 200zł, dotacja - 14 300zł 
Rok 2018 kwota ogółem 3 200zł, wkład własny 2 700zł, dotacja - 500zł 
Rok 2019 kwota ogółem 2 700zł, wkład własny 2 500zł, dotacja - 200zł  
 
8/ Wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka „Odbiorca 
ubezwłasnowolniony. W kręgach kultury masowej i popularnej” 
Zadanie na lata 2017-2019 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Literatura. 
Łączny koszt zadania 47 004,66zł, wkład własny 27 274,66zł, dotacja - 19 730zł 
Rok 2017 kwota ogółem 40 404,66zł, wkład własny 20 874,66zł, dotacja - 19 530zł 
Rok 2018 kwota ogółem 4 400zł, wkład własny 4 300zł, dotacja - 100zł 
Rok 2019 kwota ogółem 2 200zł, wkład własny 2 100zł, dotacja - 100zł  
 

 

























































andrzej.solnica
Tekst maszynowy

andrzej.solnica
Tekst maszynowy



SPIS TREŚCI 

   Str. 
 WSTĘP 1 

I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO - PRAWNA....................................... 5 
II. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI, MUZEÓW 

I WYDAWNICTWA 
 

7 
 1. Biblioteka Ossolineum........................................................... 8 
 2. Muzeum Książąt Lubomirskich............................................ 18 
 3. Muzeum Pana Tadeusza........................................................ 24 
 4. Wydawnictwo Ossolineum.................................................... 26 

III. INNE WAŻNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU  
 1. Działalność naukowa.............................................................. 30 
 2. Działalność informacyjna....................................................... 41 
 3. Działalność szkoleniowa, podnoszenie kwalifikacji.......... 43 
 4. Działalność edukacyjno-popularyzatorska......................... 46 
 5. Działalność promocyjna......................................................... 63 
 6. Wystawy................................................................................... 65 
 7. Działalność konserwatorska i introligatorska..................... 69 
 8. Działalność reprograficzna.................................................... 72 
 9. Kontrola zbiorów..................................................................... 73 
 10. Informatyzacja....................................................................... 75 
 11. Archiwum................................................................................. 77 
 12. Działalność pełnomocnika ZNiO we Lwowie.................... 78 
 13. Współpraca z innymi instytucjami....................................... 80 
IV. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA ZNiO…………………….. 87 
V. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZNIO ZA 2017   
 Nr 1. Struktura zatrudnienia i skład osobowy............................. 99 
 Nr 2. Zarządzenia Dyrektora ZNiO............................................... 107 
 Nr 3. Tabele....................................................................................... 112 
 Nr 4. Najważniejsze nabytki........................................................... 115 
 Nr 5. Publikacje pracowników....................................................... 125 
 Nr 6. ZNiO w prasie, radiu i telewizji........................................... 135 
 Nr 7. Projekty dofinansowywane.................................................. 145 
 Nr 8. Sprawozdanie finansowe...................................................... 154 

 

 

 


	nabytki.pdf
	s_7
	s_1
	s_2
	s_3
	s_4
	s_5
	s_6




