
sprawozdaNie z oBChodów JuBileuszu 200-leCia 
zakładu Narodowego im. ossolińskiCh

Rok 2017 był dla zakładu Narodowego im. ossolińskich czasem wielkiego Jubi-
leuszu: w dniu 4 czerwca upłynęło 200 lat od zatwierdzenia przez cesarza Fran-
ciszka i Ustanowienia familijnego biblioteki publicznej pod imieniem Ossolińskich 
we Lwowie, przedłożonego austriackiemu monarsze przez Józefa maksymiliana 
ossolińskiego. wydarzenie to dało początek istnieniu ossolineum. dwa wie-
ki tradycji – nie tylko z uwagi na niekwestionowany udział w podtrzymywaniu 
i  rozwijaniu narodowej kultury, lecz także ze względu na przetrwanie czasów 
szczególnie trudnych – zapewnia zNio miejsce wyjątkowe w historii polski.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu Zakładu Narodowego objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda.

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):

„w 2017 roku obchodzimy 200. rocznicę założenia ossolineum – zakładu Na-
rodowego im. ossolińskich, polskiego instytutu naukowego i kulturalnego, które-
go siedziba znajduje się we wrocławiu.

zakład został ufundowany dla Narodu polskiego w 1817 roku przez Józe-
fa 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 mak-
symiliana hr. ossolińskiego, czci pamięć o nim i oddaje mu hołd za jego ogromne 
zasługi oraz honoruje zakład Narodowy im. ossolińskich za wkład w rozwój ro-
dzimej kultury i nauki.

marszałek sejmu: M. Kuchciński”
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Obchody rozpoczęły się w dniu 5 czerwca 2017 uroczystą Galą Jubileuszową, 
która odbyła się w Operze Wrocławskiej. wzięło w niej udział 490 osób – za-
proszonych gości oraz pracowników zakładu. program gali składał się z części 
oficjalnej oraz artystycznej. widowisko podzielono na cztery bloki tematyczne:

i ossolineum – dobro narodowe,
ii ossolineum – instytucja naukowa,
iii ossolineum – Biblioteka,
iV ossolineum – muzea.
we współpracy z operą wrocławską stworzono koncepcję artystyczną wy-

darzenia wpisującą się charakterem w uroczystość. każda z części tematycznych 
obejmowała przemówienia zaproszonych gości oraz koncert, którego repertuar 
nawiązywał stylistyką do jej myśli przewodniej.

w trakcie gali wystąpili następujący goście zakładu Narodowego:
– 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
– prof. dr hab. andrzej mączyński – reprezentujący polską akademię umie-

jętności
– prof. dr hab. elżbieta Frąckowiak – wiceprezes polskiej akademii Nauk
– Jm prof. dr hab. inż. Cezary madryas – wiceprzewodniczący konferencji 

Rektorów akademickich szkół polskich (kRasp), Rektor politechniki wrocław-
skiej

– Jm prof. dr hab. adam Jezierski – Rektor uniwersytetu wrocławskiego
– 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. w. stefanyka
– taras wozniak – dyrektor lwowskiej galerii sztuki im. B. woźnickiego
– 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 w warszawie

Z okazji Jubileuszu 200-lecia listy gratulacyjne dla ZNiO nadesłali:
– marek kuchciński – marszałek sejmu Rp
– stanisław karczewski – marszałek senatu Rp
– maria koc – wicemarszałek senatu Rp
– dr Jarosław gowin – minister Nauki i szkolnictwa wyższego
– lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka ukrainy im. w. stefanyka
– digital Center
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– gimnazjum nr 27 im. ossolineum we wrocławiu
– Je włodzimierz R. Juszczak osBm – Biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej 

kościoła greckokatolickiego
– łódzkie towarzystwo przyjaciół książki
– dr agnieszka morawińska – dyrektor muzeum Narodowego w warszawie
– piotr górajec – zastępca dyrektora muzeum pałacu króla Jana iii w wila-

nowie
– alicja knast – dyrektor muzeum śląskiego w katowicach
– dr hab. piotr majewski – dyrektor Narodowego instytutu muzealnictwa 

i ochrony zabytków
– liceum ogólnokształcące im. J.m. ossolińskiego w Brzegu dolnym
– prof. dr hab. Jerzy duszyński – prezes polskiej akademii Nauk
– prof. dr hab. Bogusław dybaś – dyrektor stacji Naukowej paN w wiedniu
– Jm prof. dr hab. inż. Cezary madryas – Rektor politechniki wrocławskiej
– prof. dr hab. szczepan Biliński, prof. dr hab. andrzej Białas – polska akade-

mia umiejętności
– towarzystwo Bibliofilów polskich w warszawie
– Jm prof. dr hab. med. wojciech Nowak – Rektor uniwersytetu Jagiellońskiego
– Jm ks. prof. dr hab. stanisław dziekoński – Rektor uniwersytetu kardynała 

stefana wyszyńskiego w warszawie
– prof. dr hab. Jan ostrowski, Jerzy t. petrus – zamek królewski na wawelu
– dr anna wałek – dyrektor Biblioteki politechniki gdańskiej
– dr piotr oszczanowski – dyrektor muzeum Narodowego we wrocławiu
– prof. dr hab. med. alicja Chybicka – poseł na sejm Rzeczypospolitej polskiej
– agata Bojanowska – prezes oddziału dolnośląskiego stowarzyszenia muze-

alników polskich

Z okazji Jubileuszu Zakład Narodowy przygotował trzy wystawy:
1. główna ekspozycja jubileuszowa we wrocławiu – „200 lat ossolineum. 

1817–2017”
prezentowana w dniach 5 czerwca – 30 listopada 2017 w głównej siedzibie 

zNio. kuratorami wystawy byli: łukasz koniarek (dział Numizmatyczny), marta 
pękalska (dział informacji Naukowej). za projekt aranżacji odpowiadał prof. ma-
rek stanielewicz (asp we wrocławiu).

ekspozycja przedstawiała historię zakładu w układzie chronologicznym, 
z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z dziejami in-
stytucji od jej powstania do czasów obecnych. podzielona została symbolicznie na 
trzy części rozlokowane w różnych miejscach gmachu głównego:

– ossolineum we lwowie (1817–1939), aula im. m. gębarowicza (parter)
– ossolineum w czasie drugiej wojny światowej (1939–1945), schody klatki C
– ossolineum we wrocławiu (1945–2017), sale pod kopułą (i piętro)
wystawie towarzyszyła publikacja 200 lat Ossolineum 1817–2017. Wystawa ju-

bileuszowa. Informator oraz bogaty program edukacyjny.
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2. wystawa planszowa plenerowa „zapamiętane, zapomniane... ossolińskie 
wystawy ze zbiorów działu dokumentów życia społecznego”

prezentowana w dniach 5 czerwca – 30 listopada 2017 w ogrodzie Barokowym 
zNio. ekspozycja, przygotowywana przez zespół działu dokumentów życia spo-
łecznego, ukazywała materiały wydawane przy organizacji ossolińskich wystaw 
w latach 1947–2016.

3. wystawa planszowa objazdowa „Litteris et Artibus. 200 lat ossolineum. za-
kład Narodowy im. ossolińskich (1817–2017)”

przygotowana przez grzegorza polaka ekspozycja prezentowała lwowską 
i wrocławską historię zakładu oraz reprinty najcenniejszych zbiorów.

wystawa pokazywana była w następujących miejscach: Narodowy Bank polski, 
oddział okręgowy w warszawie (1–30 czerwca 2017); opera wrocławska (5 czerw-
ca 2017); miejski dom kultury w zgorzelcu (27 października – 3 grudnia 2017); 
gmach sejmu Rp (9–14 stycznia 2018); Biblioteka państwowej wyższej szkoły tech-
niczno-ekonomicznej im. B. markiewicza w Jarosławiu (15 maja – 15 lipca 2018).

wersja w języku ukraińskim eksponowana była we lwowie: na ul. halickiej 
(5–19 października 2017) oraz na dziedzińcu zewnętrznym lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki ukrainy im. w. stefanyka (24–27 listopada 2017).

plansze z niemieckojęzyczną wersją prezentowano w instytucie polskim 
w wiedniu (we współpracy ze stacją Naukową polskiej akademii Nauk w wied-
niu) (6–31 marca 2018).

wystawa w języku francuskim pokazywana była w Bibliotece polskiej w paryżu 
(18 maja – 2 czerwca 2018).

Zakład Narodowy współorganizował także wystawę „Muzeum Książąt Lubo-
mirskich. Nie/zapomniana historia”.

ekspozycja przygotowana została przez lwowską Narodową galerię sztuki 
im. B. woźnickiego. kuratorem był kustosz lNgs igor Chomyn, a komisarzem ze 
strony ossolineum wiktoria malicka, pełnomocniczka zNio we lwowie. wysta-
wa eksponowana była w dniach 5 października 2017 – 19 stycznia 2018 w pałacu 
łozińskich we lwowie. towarzyszyła jej publikacja opracowana przez igora Cho-
myna: Muzeum Książąt Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia. Katalog wystawy.

w dniach 21 lutego – 1 lipca 2018 ekspozycję pokazywano w siedzibie zNio. 
komisarzem edycji wrocławskiej została hanna kuś-Joachimiak.

Wystawy związane z historią i zbiorami Ossolineum były także organizowane 
przez inne instytucje:

1. muzeum w przeworsku zespół pałacowo-parkowy przygotowało wystawę 
„historia ordynacji przeworskiej książąt lubomirskich”, którą prezentowano 
w pałacu w przeworsku (galeria „magnez”) między 1 grudnia 2017 a 31 stycznia 
2018. kuratorem była kustosz muzeum w przeworsku małgorzata wołoszyn.

2. miejska Biblioteka publiczna im. w. kętrzyńskiego w kętrzynie, z okazji inau-
guracji Roku wojciecha kętrzyńskiego, w dniach 15 stycznia – 28 lutego 2018 ekspo-
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nowała wystawę „wojciech kętrzyński w rękopisach (ze zbiorów zNio i oBN)”, na 
której prezentowano kopie cyfrowe rękopisów w. kętrzyńskiego ze zbiorów osso- 
lineum i ośrodka Badań Naukowych im. w. kętrzyńskiego w olsztynie.

3. Cykl ekspozycji zatytułowany „kolekcje ossolineum w zbiorach lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki ukrainy im. w. stefanyka: wystawa jubileuszo-
wa” przygotowany został przez lwowską Narodową Naukową Bibliotekę ukrainy 
im.  w.  stefanyka. Cztery wystawy ukazujące historyczne kolekcje lwowskiego  
ossolineum, znajdujące się obecnie w zbiorach lNNBu im. w. stefanyka, prezento-
wane były od czerwca do października 2017 w poszczególnych budynkach lNNBu:  
„zakład Narodowy im. ossolińskich we lwowie: dokumenty działu Rękopisów”; 
„ossoliniana w kolekcji starych druków działu książki Rzadkiej”; „ukrainika w ko- 
lekcji grafiki dawnego muzeum lubomirskich”; „Czasopisma ossolineum w zbio-
rach działu Czasopism”.

Ważnym wydarzeniem Jubileuszu była międzynarodowa konferencja naukowa 
„200 lat Ossolineum”.

obrady odbywały się w dniach 18–20 października w gmachu wydziału prawa, 
administracji i ekonomii uniwersytetu wrocławskiego (sala im. w. świdy) i były 
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 (wicedy-
rektor zNio) – przewodniczący, Joanna grześkowiak-stepowicz (dział informa-
cji Naukowej) – sekretarz, marta pękalska (dział informacji Naukowej), monika 
Jaremków (dział przechowywania i udostępniania Nowych druków zwartych). 
w wydarzeniu wzięły udział 82 osoby, wygłoszono 62 referaty (w tym 16 referatów 
przedstawili pracownicy zNio), zebrane w trzynastu sesjach tematycznych. wśród 
uczestników było także ośmioro gości z ukrainy, reprezentujących cztery instytu-
cje lwowskie. pierwszego dnia tematyka obrad koncentrowała się wokół ossoline-
um – jego historii, zbiorów, bieżącej działalności (wokół ossolineum – ossolineum 
dawniej; wokół ossolineum – ossolineum dziś; ossolińskie kolekcje), dzień drugi 
poświęcono przede wszystkim muzeom oraz wydawnictwom i czasopismom (mu-
zea i ich kolekcje; działalność wydawnicza; w kręgu czasopism), dzień trzeci – ko-
lekcjonerom, mecenasom, wybitnym organizatorom instytucji kultury (ossolińskie 
varia; ludzie i ich dzieła; mecenasi i kolekcjonerzy; lwowskie instytucje kultury do 
1945 r.).

Pracownicy Zakładu prelekcje dotyczące Ossolineum wygłaszali również 
w wielu instytucjach całego kraju.

Z innych interesujących wydarzeń związanych z Jubileuszem 200-lecia Zakła-
du warto przypomnieć:

1. koncert plenerowy na wrocławskim Rynku w dniu 6 czerwca 2017 – Kurier 
z Warszawy w Muzeum Pana Tadeusza – łukasza l.u.C.-a Rostkowskiego.
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pokaz multimedialny powstał w ramach projektu l.u.C.-a Zrozumieć Polskę. 
inspiracją do skomponowania muzyki był komiks Kurier z Warszawy autorstwa 
pracowników zakładu, mariusza urbanka i mateusza palki, z rysunkami Bartło-
mieja stefanowicza. komiks wydało wydawnictwo ossolineum w 2014 roku. do 
muzyki artysta wplótł także fragmenty archiwalnych nagrań głosu Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego z Radia wolna europa.

2. ossolińska Noc Jubileuszowa zorganizowana 14 października 2017. w jej 
programie znalazły się: nocne zwiedzanie ossolineum (wybranych działów bi-
bliotecznych i muzealnych) z przewodnikiem, kiermasz publikacji wydawnictwa 
ossolineum oraz prezentacja „michałowski w ossolineum”, w trakcie której po-
kazano dwie akwarele piotra michałowskiego zakupione przez zakład w 2017 r., 
będące przez ostatnich kilkadziesiąt lat w posiadaniu kolekcjonera ze stanów 
zjednoczonych.

3. premiera filmu dokumentalnego Ossolińczycy – 200 lat historii w dniu 
3 września 2018 w dolnośląskim Centrum Filmowym. obraz, w reżyserii krzysz-
tofa kunerta, został wyprodukowany przez firmę media Brigade przy współpracy 
zNio, Filmoteki Narodowej – instytutu audiowizualnego oraz tVp; przedsię-
wzięcie współfinansowane było przez mNisw oraz polski instytut sztuki Filmo-
wej.

Zakład Narodowy, w czasie trwania Jubileuszu, przygotował i wydał liczne 
publikacje dotyczące przede wszystkim historii i zbiorów Ossolineum.
książki:

1. Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, red. marta pękal-
ska (2017) – praca przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla 
zNio od początków do współczesności, prezentująca 283 darczyńców osobowych 
i 106 instytucjonalnych oraz charakterystykę przekazanych przez nich darów;

2. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, red. doro-
ta sidorowicz-mulak (2017) – pełny wykaz starych druków XVi w. zawierający 
opisy bibliograficzne 3178 dzieł z dawnej lwowskiej kolekcji zNio, podzielonej 
obecnie między wrocław i lwów. publikacja jest wynikiem współpracy zakładu 
reprezentowanego przez zespół działu starych druków (agnieszka Franczyk-Ce-
gła, małgorzata minkowska, grażyna Rolak, dorota sidorowicz-mulak) i lNNBu 
im. w. stefanyka, której przedstawicielką była dr iryna kachur. katalog został wy-
dany w ramach „Narodowego programu Rozwoju humanistyki” w latach 2014–
2017, finansowanego przez mNisw;

3. Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów, red. marta pękalska i alicja mitka 
(2017) – pierwszą część książki tworzy wybór najbardziej interesujących wypo-
wiedzi, napisanych i opublikowanych przy okazji poprzednich jubileuszy zakładu. 
druga zawiera 16 tekstów autorów współczesnych, zaproszonych przez zakład do 
opowiedzenia o swoich spotkaniach z ossolineum;

4. Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego, red. adolf 
Juzwenko (2017) – książka prezentuje sylwetkę i działalność naukową Romana 
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aftanazego, wieloletniego pracownika ossolineum i autora monumentalnej mo-
nografii dziejów polskich dworów i pałaców szlacheckich na dawnych kresach 
wschodnich. zawiera fragmenty dziennika i wybór listów aftanazego, szkic bio-
graficzny, wspomnienia przyjaciół i współpracowników oraz komentarze naukowe 
do jego prac;

5. Książka dawna i jej właściciele, red. dorota sidorowicz-mulak, agnieszka 
Franczyk-Cegła, tomy 1–2 (2017) – publikacja zawiera materiały z konferencji 
Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, zorgani-
zowanej w 2016 roku przez zNio we współpracy z Consortium of european Re-
search libraries. edycja współfinansowana przez Fundację lanckorońskich;

6. Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. mariusz dwor-
satschek (2018) – publikacja zbiera dziewięć przygotowanych przez pracowników 
zNio tekstów poświęconych historii poszczególnych kolekcji ossolińskich, ich 
kształtowaniu, ale także samym ossolińczykom – ludziom tworzącym te zbiory 
i opiekującym się nimi na przestrzeni ostatnich 200 lat.

katalogi wystaw jubileuszowych:
1. 200 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1817–2017: wystawa jubile-

uszowa. Informator, opracowanie łukasz koniarek, marta pękalska (2017) – za-
wiera teksty historyczne dotyczące dziejów zNio oraz ilustrowane kalendarium 
zakładu.

2. Muzeum Lubomirskich. (Nie)zapomniana historia. Katalog wystawy, opraco-
wanie igor Chomyn (2017) – trójjęzyczna (polska, ukraińska i angielska) edycja, 
na którą składają się eseje historyczne oraz katalog obrazów prezentowanych na 
ekspozycji.

w trakcie trwania obchodów 200-lecia zakładu ukazały się również inne, nie-
poświęcone historii i zbiorom zNio publikacje wydawnictwa, które opatrzone 
były logotypem jubileuszowym i jubileusz promowały:
stanisław Barańczak, Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej 

i popularnej, opracowanie i posłowie adam poprawa;
lukas Bärfuss, Koala, przekład arkadiusz żychliński, posłowie grzegorz Janko-

wicz;
Christine lavant, Zapiski z domu wariatów, przekład małgorzata łukasiewicz, po-

słowie adam lipszyc;
Joanna majewska, Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiń-

ski i jego świat;
edward w. said, O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd, przekład Barbara 

kopeć-umiastowska, posłowie Jacek gutorow;
agata szydłowska, Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe 

w Polsce po 1989 roku;
mariusz urbanek, mateusz palka, paweł Janczarek, Wojna w eterze. Mówi Radio 

Wolna Europa [komiks].
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tomy z serii „Biblioteka Narodowa”:
Polski esej literacki. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie Jan tomkowski,  

BN i 329;
Dramat staroindyjski, przekład, wybór, wstęp i opracowanie maria krzysztof Byr-

ski, BN ii 260;
Jaroslav hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej, przekład 

antoni kroh, wstęp i opracowanie Jacek Baluch, BN ii 261.

Z okazji 200-lecia Ossolineum ukazały się także publikacje jubileuszowe 
współwydane przez zakład i przez instytucje zewnętrzne:

1. Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wybór i opracowanie marta markowska (2017) 
– książka ukazuje 200-letnie dzieje ossolineum w perspektywie źródeł tekstowych 
i ikonograficznych. materiały do publikacji przygotowane zostały przez zespół za-
kładu oraz pracowników i współpracowników ośrodka kaRta.

2. „karta” nr 91 (2017), Skarb Narodowy. Ossolineum 1817–2017; kwartalnik 
historyczny; wydawca: Fundacja ośrodka kaRta. Część czasopisma [s. 4–37] po-
święcono historii i współczesności zakładu Narodowego.

3. „galicja. studia i materiały” nr 3 (2017), 200 lat Ossolineum; rocznik; wydaw-
ca: instytut historii uniwersytetu Rzeszowskiego. w numerze specjalnym czaso-
pisma opublikowano 15 tekstów poświęconych historii zakładu Narodowego, au-
torstwa polskich i ukraińskich badaczy.

4. „dolny śląsk” nr 20 (2017); rocznik; wydawca: dolnośląskie towarzystwo 
Regionalne. Na s. 149–176 pod wspólnym tytułem 200 lat Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich opublikowano trzy teksty poświęcone zakładowi.

5. specjalne dodatki do dziennika „Rzeczpospolita” (nr z 27–28 maja 2017) 
i „tygodnika powszechnego” (nr 11 z 12 marca 2017) poświęcone zakładowi Na-
rodowemu.

6. w prasie krajowej ukazało się ponad 150 artykułów i notek poświęconych 
ossolineum.

Jubileusz 200-lecia Zakładu Narodowego był także okazją do przygotowania 
materiałów upamiętniających to wydarzenie:

1. ekslibris zaprojektowany przez wojciecha Jakubowskiego, gdyńskiego ar-
tystę miedziorytnika, który przekazał do zbiorów zakładu oryginalną płytę mie-
dziorytniczą oraz 1000 sygnowanych odbitek ekslibrisu.

2. okolicznościowe monety kolekcjonerskie: srebrna o nominale 10 zł i złota 
o nominale 100 zł, wyemitowane zostały przez Narodowy Bank polski.

3. okolicznościowa karta pocztowa – 200 lat Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich – z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej wydana została przez pocztę 
polską.
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1. Plakat Jubileuszu 200-lecia ZNiO (proj. Marian Misiak).
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3. Główna wystawa jubileuszowa „200 lat Ossolineum. 1817–2017”, Wrocław, ZNiO – Aula im.  
M. Gębarowicza, 5 czerwca – 30 listopada 2017 (fot. A. Solnica).

2. Gala Jubileuszowa, Opera Wrocławska, 5 czerwca 2017 – loża honorowa (fot. A. Solnica).
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5. Wystawa „Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia”, Lwów, Pałac Łozińskich, 5  paź-
dziernika 2017 – 19 stycznia 2018 (fot. W. Malicka).

4. Główna wystawa jubileuszowa „200 lat Ossolineum. 1817–2017”, Wrocław, ZNiO – Sala pod Ko-
pułą, 5 czerwca – 30 listopada 2017 (fot. A. Solnica).
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6. Wystawa „Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia”, Wrocław, ZNiO, 21 lutego – 
1 lipca 2018 (fot. A. Niedźwiecki).


