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6 wstęp

W strukturach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w roku sprawozdawczym funkcjo-
nowały: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Pana Tadeusza 
oraz Wydawnictwo Ossolineum.

Działy biblioteczne i muzealne powiększały, opracowywały i udostępniały zbiory 
w czytelniach, wypożyczalni oraz za pośrednictwem Internetu. Licznie odwiedzano 
ekspozycję stałą w Muzeum Pana Tadeusza oraz warsztaty edukacyjne. W Bibliotece 
i Muzeach organizowano wystawy czasowe oraz wykłady i prezentacje popularyzujące 
wiedzę o kolekcjach ossolińskich i ich historii. Prowadzono również prace badawcze, 
a wyniki ogłaszano podczas konferencji oraz w publikacjach naukowych. Wiele przed-
sięwzięć Biblioteka, Muzea i Wydawnictwo realizowały wspólnie.

Zbiory Zakładu powiększyły się o 21 353 jednostki i w dniu 31 grudnia ich suma 
wynosiła 2 041 331 jednostek. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 753 nowych 
czytelników, a Bibliotekę odwiedziło 14 112 osób. Ze zbiorów cyfrowych Zakładu udo-
stępnionych na stronie internetowej i w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej skorzystano 
193 422 razy, przy czym w DBC opublikowano kolejnych 1 445 pozycji. Kontynuowano 
pracę nad digitalizacją zbiorów. Udało się też zakończyć proces skanowania Archiwum 
Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, a uroczyste przekazanie kopii cyfro-
wych Archiwum przedstawicielom Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy 
im. Wasyla Stefanyka odbyło się 3 października we Lwowie.

We współpracy z LNNBU wykonano skany kolejnych rękopisów z historycznej 
kolekcji Ossolineum, nadal prowadzono też badania nad dawnym zasobem czasopism 
i zbiorów sztuki przechowywanych w Bibliotece im. W. Stefanyka. We Wrocławiu zdi-
gitalizowane zostało archiwum audiowizualne z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, co umożliwiły środki z funduszy Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W minionym roku obchodzono jubileusz stulecia serii Biblioteka Narodowa, naj-
starszej i najsłynniejszej polskiej serii wydawniczej, od lat kojarzącej się z działalnością 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W długiej historii serii wydano 608 tytułów, 
które towarzyszyły pokoleniom Polaków w ich edukacji oraz dostarczały intelektualnej 
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rozrywki. Wyjątkową rocznicę uświetniły liczne wydarzenia we Wrocławiu i innych pol-
skich miastach: m.in. konferencja naukowa Niezwykłe i powikłane losy arcydzieł, wystawa 
Na daleką metę obliczona oraz gala, w której uczestniczyli przedstawiciele władz oraz 
świata kultury i nauki. Z okazji jubileuszu ukazała się księga pamiątkowa zawierająca 
wypowiedzi osób współtworzących kolejne tomy, akademików, nauczycieli oraz pisarzy, 
na których rozwój i twórczość seria wywarła znaczący wpływ.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zorganizował kilka wystaw czasowych. W marcu 
w Muzeum Pana Tadeusza odbyła się wystawa Wawelskie olśnienia, prezentująca portrety 
staropolskie, porcelanę miśnieńską i dwa pejzaże romantyczne wypożyczone z Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Podczas ekspozycji Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tro-
pem „Dziadów cz. III” po raz pierwszy w Polsce udostępniono obiekty wypożyczone 
z Muzeum Sztuki w Wilnie oraz z archiwów i bibliotek wileńskich, w tym oryginalne 
protokoły przesłuchań Filomatów i Filaretów. W gmachu głównym pracownicy Muzeum 
Książąt Lubomirskich i Biblioteki Ossolineum w ramach obchodów Roku Rembrand-
towskiego przygotowali pokaz dzieł Rembrandta, wystawę Ossolińskie cymelia prowe-
niencyjne XV–XVIII wieku, na której eksponowano woluminy pochodzące z bibliotek 
najbardziej znanych kolekcjonerów i bibliofilów, oraz wystawę edukacyjną Wrocław 
odkrywa. Średniowieczne skarby Ossolineum. Poza Zakładem, w Domku Miedzioryt-
nika, prezentowana była wystawa poświęcona wrocławskiemu artyście Eugeniuszowi 
Getowi -Stankiewiczowi.

Zakład włączył się w ogólnopolskie projekty: Dzień Wolnej Sztuki (27 kwietnia), 
Noc Muzeów (18 maja), Narodowe Czytanie (7 września), Europejskie Dni Dziedzictwa 
(14–15 września), Noc Księgarń (20 września), Dolnośląski Festiwal Nauki (20–25 wrze-
śnia), Dni Seniora (24–26 września) oraz Noc Bibliotek (5 października). Kontynuowano 
też cykl ossolińskich wykładów popularyzatorskich „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice 
i odkrycia” oraz „Ossolińskie spotkania z kulturą”.

W roku sprawozdawczym w Ossolineum organizowano konferencje i sesje naukowe. 
W czerwcu w Bibliotece odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna 
Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, objęta honorowym patronatem Fundacji 
Lanckorońskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz czasopisma „Spotkania 
z Zabytkami”. W dwudniowych obradach uczestniczyli czołowi badacze dawnej książki 
i rękopisów z Litwy, Niemiec, Szwecji, Polski i Ukrainy. W grudniu w Muzeum Pana 
Tadeusza zorganizowano sesję popularnonaukową Drogi do wolności, poświęconą genezie 
odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 r., w której udział wzięli uczestnicy tych 
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przemian. W ramach programu Visiting Professors, dofinansowanego przez Gminę 
Wrocław, w Ossolineum gościł prof. Martin Zlatohlávek z Instytutu Historii Sztuki 
Chrześcijańskiej Uniwersytetu Karola w Pradze.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2019 r. za opubli-
kowane w „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” teksty naukowe ich 
autorzy uzyskują 40 punktów. Periodyk wydawany jest od 1992 r. i stanowi kontynuację 
poprzednich czasopism ossolińskich.

Przez cały rok w Muzeum Książąt Lubomirskich trwały prace nad przygotowaniem 
założeń programowych Muzeum. W grudniu ogłoszony został konkurs na koncepcję 
aranżacji stałej. Pracownicy Działu Sztuki, Beata Długajczyk i Leszek Machnik, przy-
gotowali monografię poświęconą lwowskiej historii Muzeum Książąt Lubomirskich, 
zatytułowaną Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa. Książka ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Ossolineum.

Muzeum Pana Tadeusza odwiedziło 62 700 osób. Jesienią MPT przygotowało pro-
jekt edukacyjny zatytułowany „Pan i Pani Kurier”, którego celem było dotarcie do dzieci 
z dolnośląskich gmin. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Ambasady Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu 
Stanu USA.

We Lwowie odbyło się dziesięć Spotkań Ossolińskich organizowanych przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej 
Polskiej we Lwowie.

Pracownicy Wydawnictwa Ossolineum w roku sprawozdawczym wiele uwagi poświę-
cili jubileuszowi stulecia serii Biblioteka Narodowa, ponadto kontynuowane były prace 
nad nowymi tytułami. W roku sprawozdawczym wydano 15 tomów papierowych i elek-
tronicznych w serii Biblioteka Narodowa, w tym antologię Archiwum Ringelbluma, oraz 
12 innych tytułów. Wydawnictwo nabyło też prawa autorskie do dzieł niemieckiego 
pisarza W.G. Sebalda.

Książki Wydawnictwa były wielokrotnie nagradzane i nominowane: wyróżnienie 
w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 
2018 uzyskał tom Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej, a także seria wydawnicza Z Kraju 
i ze Świata; nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Tadeusza Boya -Żeleńskiego za 
przekład jednego dzieła otrzymał Marcin Szuster za tłumaczenie książki Djuny Barnes 
Ostępy nocy, a Jerzego Jarniewicza nominowano za książkę Tłumacz między innymi. 
Szkice o przekładach, językach i literaturze do Nagrody Literackiej NIKE. Ponadto Trzy 
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opowieści Césara Airy znalazły się wśród 12 najlepszych zagranicznych książek wydanych 
w Polsce w 2019 r. według tygodnika „Polityka”.

Efekty działań ZNiO spotkały się z szerokim uznaniem środowisk naukowych i kultu-
ralnych.

W maju Dyrektor dr Adolf Juzwenko uhonorowany został prestiżową Nagrodą 
Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, zwaną polskim 
Noblem [→il. 1]. Kapituła nagrody doceniła wybitne osiągnięcia Dyrektora podczas 
wieloletniego kierowania Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, w tym odtworze-
nie zasobów lwowskiego Ossolineum dzięki digitalizacji i opracowaniu naukowemu, 
realizowanemu we współpracy z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy 
im. Wasyla Stefanyka. Dyrektor Ossolineum, wraz z Wasylem Fersztejem, Dyrektorem 
LNNBU otrzymali przyznane im przez Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla 
Stefanyka tytuły profesorów honorowych [→il. 2]. Wcześniej Kapituła Nagrody „Prze-
glądu Wschodniego” za owocną współpracę przyznała im Nagrodę Specjalną „Przeglądu”. 
W lutym 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Adolfowi Juzwence Złotą 
Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego.

Za zaangażowanie we współpracę Polski i Niemiec 1 października, podczas uro-
czystego otwarcia roku akademickiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich otrzymał 
Nagrodę Księżnej Jadwigi Śląskiej. Dyrektor Adolf Juzwenko odebrał wyróżnienie z rąk 
Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka [→il. 3].

 Dyrektor Adolf Juzwenko odbiera 
na Wawelu Nagrodę Polskiej Akademii 
Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzma-
nowskich, 20 maja 2019. Fot. B. Zimowski. 
 

 Uroczystość nadania tytułów profe-
sorów honorowych przez Podkarpacki 
Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefa-
nyka Dyrektorowi Adolfowi Juzwence oraz 
Dyrektorowi LNNBU Wasylowi Fersztejowi. 
Fot. L. Tyszczenko.
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Muzeum Pana Tadeusza otrzymało wyróżnienie specjalne podczas zorganizowanej 
25 maja w Sarajewie gali Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku przyznawanej przez 
Europejskie Forum Muzeów (EMYA). Kapituła nagrody doceniła również działalność 
Marii Marszałek z Gabinetu Literackiego im. Tadeusza Różewicza, która otrzymała 
stypendium muzealne.

W lutym Agnieszkę Franczyk-Cegłę z Działu Starych Druków wyróżniono za pracę 
popularyzującą badania naukowe w konkursie „Skomplikowane i proste”. Nagrodę, której 
patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznaje Forum Akademickie.

W 2019 r. na dziedzińcu Ossolineum po raz szesnasty wręczono Nagrodę Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego. Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą: prezydent Wrocławia, 
dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
i prezes Kolegium Europy Wschodniej, 6 czerwca, uhonorowała Joachima Gaucka, byłego 
prezydenta Republiki Federalnej Niemiec [→il. 4]. Prezydent Gauck otrzymał nagrodę 
za zasługi dla pojednania europejskiego w duchu prawdy i sprawiedliwości.

 Dyrektor Adolf Juzwenko odbiera 
Nagrodę Księżnej Jadwigi Śląskiej  
przyznaną Zakładowi Narodowemu 
im. Ossolińskich, 1 października 2019. 
 

 Wręczenie Nagrody Jana Nowaka  
Jeziorańskiego Joachimowi Gauckowi, 
byłemu prezydentowi Republiki  
Federalnej Niemiec, 6 czerwca 2019.  
Fot. A. Solnica. 
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z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37 został wpisany do KRS w dniu 12 lutego 2002 r. 
pod nr 0000090878, nr REGON 930691990. Zakład Narodowy od roku 1995 działa 
w oparciu o Ustawę o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz.U. z 1995 r. 
nr 23, poz. 121; zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1271 oraz z 2007 r. nr 112, poz. 768 
i nr 147, poz. 1029). Zadania i strukturę Zakładu określa Statut fundacji – Zakład Naro-
dowy imienia Ossolińskich (M.P. z 1995 r. nr 56, poz. 626 z późn. zm.

 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 zbio-
rów w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie 
i upowszechnianie;

 3. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
 4. Działalność wydawnicza.

 1. Organizowanie i finansowanie:
 a) prac naukowo-badawczych,
 b) konferencji i seminariów,
 c) działalności popularyzatorskiej,
 d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realiza-

cji celów Zakładu;
 2. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz 

instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się 
problematyką nauki i kultury.

Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prawne podstawy działalności Zakładu

I. Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich

celami Zakładu Zgodnie 
Z historycZną tradycją 
i postanoWieniami Założyciela są

Zakład realiZuje cele 
W sZcZególności poprZeZ
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 1. Zakładem kieruje dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu.
 2. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów.
Do zadań Rady Kuratorów należy m.in. nadzór nad działalnością Zakładu, inspirowanie 
kierunków rozwoju Zakładu, powoływanie Dyrektora.
W skład Rady Kuratorów V kadencji wchodzą:
 a) Wojciech Kolarski / od 22 października 2019 dr Bogusław Winid – wskazany 

przez Prezydenta RP,
 b) dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN – wskazana przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego,
 c) dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. UŁ – wskazany przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 d) Piotr Czekierda – wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 e) prof. dr hab. Mirosława Marody – wskazana przez Polską Akademię Nauk,
 f) prof. dr hab. Jan Ostrowski – wskazany przez Polską Akademię Umiejętności,
 g) Paweł Hreniak; od 5 grudnia 2019 Jarosław Obremski – Wojewoda 

Dolnośląski,
 h) Andrzej Jaroch – wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
 i) dr Rafał Dutkiewicz; od 1 kwietnia 2019 Jacek Sutryk – wskazani przez Radę 

Miejską Wrocławia,
 j) prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz – wskazany przez Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego,
 k) prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ossolineum,
 l) Henryk Ledóchowski – reprezentant spadkobierców Ossolińskiego,
 m) dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ – wskazany przez ustępującą Radę – przewodni-

czący Rady,
 n) mecenas Jacek Taylor – wskazany przez ustępującą Radę,

Na posiedzeniu w dniu 6 maja:
 a) Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Kuratorów 

z dnia 7 grudnia 2018 r.;
 b) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Narodo-

wego im. Ossolińskich, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udziele-
nia pokwitowania Dyrektorowi ZNiO za rok 2018;

II. Organy Zakładu

uchWały podjęte prZeZ radę 
kuratoróW W 2019 r.
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 c) Uchwały w sprawie pokrycia strat przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
w roku 2018;

 d) Uchwały w sprawie zwiększenia funduszu statutowego ZNiO w roku 2019;
 e) Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego i planu wydatków ZNiO na 

2019 r.;
 f) Uchwała w sprawie zobowiązania Dyrektora do działania celem zwiększenia 

dotacji budżetowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia:
 a) Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Kuratorów 

z dnia 6 maja 2019 r.;
 b) Uchwała w sprawie odwołania pana dr Mariusza Dworsatschka ze stanowiska 

Wicedyrektora ds. Biblioteki Ossolineum;
 c) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pani dr Doroty 

Sidorowicz -Mulak na stanowisko Wicedyrektora ds. Biblioteki Ossolineum;
 d) Uchwała w sprawie zlecenia biegłemu rewidentowi przeprowadzenia badania 

bilansu za 2019 r.

 3. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora jest Rada Naukowa. W skład 
Rady Naukowej III kadencji wchodzą:

 a) prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – prze-
wodniczący Rady,

 b) dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, polonistka),
 c) Janusz Czop (wicedyrektor ds. konserwacji i przechowywania zbiorów 

Muzeum Narodowego w Krakowie),
 d) Jan Andrzej Dąbrowski (prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław),
 e) dr hab. Elżbieta Dzikowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, germanistka),
 f) Jolanta Gumula (zastępca dyrektora ds. wystaw i zbiorów muzealnych 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa),
 g) Piotr Górajec (zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

Warszawa),
 h) Alicja Knast (dyrektor Muzeum Śląskiego, Katowice),
 i) dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog),
 j) Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa),
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 k) dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN, etnolog),
 l) dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa),
 m) Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej 

Uniwersytetu Warszawskiego),
 n) prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński, polonista),
 o) Jan Ołdakowski (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa),
 p) dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, historyk 

sztuki; dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu),
 r) Jerzy Petrus (wicedyrektor ds. muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu),
 s) prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Uniwersytet Wrocławski, 

bibliolog),
 t) prof. dr hab. Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, 

Kraków),
 u) dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog),
 w) Daniela Stankiewicz (konserwator dzieł sztuki),
 y) Tomasz Syk (dyrektor Muzeum w Przeworsku),
 z) prof. dr hab. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński, polonista).

W 2019 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Naukowej, w dniu 11 czerwca. Tematem 
obrad był proces projektowania budynku i ekspozycji Muzeum Książąt Lubomirskich.

Dyrektor Adolf Juzwenko poinformował o przystąpieniu Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich do drugiego etapu projektowania Muzeum Książąt Lubomirskich. Przed-
stawił też drogę, którą od 1995 r. przeszło Ossolineum, by powrócić do wizji Jerzego 
Maksymiliana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego.

Wicedyrektor Marcin Hamkało omówił założenia koncepcyjno-funkcjonalne 
Muzeum Książąt Lubomirskich oraz związane z nim oczekiwania. Zakończenie prac 
nad koncepcją muzeum planowane jest na czerwiec 2020 r. Projekt będzie uwzględniał 
oba muzea Zakładu: Muzeum Pana Tadeusza oraz Muzeum Książąt Lubomirskich, które 
powinny również współpracować z Biblioteką Ossolineum. Muzeum Pana Tadeusza ma 
być muzeum literackim i biograficznym, skoncentrowanym na badaniu relacji tradycji 
romantycznej i współczesnych trendów kulturowych, na analizowaniu roli literatury 
w życiu społecznym, ma także prowadzić rozbudowaną działalność edukacyjną i arty-
styczną, oferując przy tym program międzynarodowy. Muzeum Książąt Lubomirskich 
to w zamyśle muzeum historii i sztuki, odwołujące się do tradycji dawnego lwowskiego 

dZiałalność rady naukoWej 
W 2019 r.
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Muzeum Lubomirskich. Wśród elementów wystawy stałej MKL znajdzie się zatem m.in. 
uatrakcyjniona Panorama Plastyczna Miasta Lwowa. Profile edukacyjne obu muzeów 
powinny się uzupełniać – oferta Muzeum Pana Tadeusza będzie skierowana do uczniów 
szkół podstawowych i rodzin z dziećmi (lekcje muzealne, warsztaty itp.), natomiast 
działalność edukacyjna Muzeum Książąt Lubomirskich będzie skoncentrowana na lice-
alistach, studentach i dorosłych.

 1. Biblioteka Ossolineum,
 2. Muzeum Książąt Lubomirskich,
 3. Muzeum Pana Tadeusza,
 4. Wydawnictwo Ossolineum,
 5. Dział Finansowo-Księgowy,
 6. Główny Konserwator Zbiorów,
 7. Dział Konserwacji,
 8. Dział Administracyjno-Prawny,
 9. Dział Technologii Informatycznych,
 10. Dział Marketingu, Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami,
 11. Dział Techniczno-Eksploatacyjny,
 12. Dział Zamówień Publicznych,
 13. Inspektor Danych Osobowych,
 14. Pełnomocnik ds. Systemów Informatycznych,
 15. Specjalista ds. Obrony Cywilnej, Działań Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
 16. Radcy Prawni,
 17. Specjalista ds. Pracowniczych,
 18. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 19. Pełnomocnik ZNiO we Lwowie,
 20. Sekretariat,
 21. Archiwum ZNiO.

III. Struktura ZNiO 
zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania

strukturę organiZacyjną Zakładu 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne oraZ samodZielne 
stanoWiska pracy
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 1. Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych,
 2. Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych,
 3. Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych,
 4. Dział Nowych Druków Ciągłych,
 5. Dział Rękopisów,
 6. Dział Starych Druków,
 7. Dział Kartografii,
 8. Dział Dokumentów Życia Społecznego,
 9. Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych,
 10. Dział Kontroli Zbiorów,
 11. Dział Informacji Naukowej,
 12. Pracownia Introligatorska,
 13. Pracownia Reprograficzna.

 1. Dział Sztuki,
 2. Dział Numizmatyczny,
 3. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych,
 4. Biuro Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich.

 1. Dział Edukacji,
 2. Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza,
 3. Gabinety Świadków Historii,
 4. Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza,
 5. Dział Organizacji Wydarzeń,
 6. Dział Obsługi Widowni,
 7. Sekcja Administracyjna,
 8. Sekcja Techniczna.

 1. Redaktor naczelny,
 2. Sekretarz redakcji,
 3. Redaktorzy prowadzący,
 4. Specjalista ds. produkcji książek,
 5. Specjalista ds. sprzedaży książek,
 6. Magazynier.

strukturę BiBlioteki ossolineum 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne

strukturę muZeum książąt 
luBomirskich tWorZą następujące 
komórki organiZacyjne oraZ 
samodZielne stanoWiska pracy

strukturę muZeum pana tadeusZa 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne

strukturę WydaWnictWa 
ossolineum tWorZą następujące 
komórki organiZacyjne oraZ 
samodZielne stanoWiska pracy
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W 2019 r. Biblioteka Ossolineum analogicznie do lat poprzednich realizowała swoje stałe 
zadania – gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów – 
a także prowadziła działalność badawczą i popularyzatorską.

Stan zbiorów Biblioteki na 31 grudnia 2019 wyniósł 1 724 240 jednostek. Na zakup 
zbiorów wydano 747 787,38 zł, a szacunkowa wartość darów, wymiany oraz zbiorów 
pozyskanych z zasobów własnych wyniosła 427 215 zł.

W roku sprawozdawczym do Biblioteki wpłynęły dwa duże zespoły darów: zbiór 
269 książek przekazanych przez prof. Jarosława Ławskiego i prof. Annę Janicką oraz dar 
rodziny Adamskich ze Lwowa, zawierający obiekty z kolekcji Mieczysława Gębarowicza – 
ostatniego polskiego dyrektora lwowskiego Ossolineum, a także prof. Wilhelma Mozera – 
rektora Politechniki Lwowskiej, rodziny Sokolnickich i Adamskich. Dział Rękopisów 
wzbogacił się również o zespół 59 listów Rafała Wojaczka z lat 1963–1969, podarowany 
przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka występującego w imieniu Gminy Wrocław.

Opracowanie zbiorów obejmowało zarówno bieżące nabytki, jak i retrokonwersję, 
czyli komputerowe katalogowanie zbiorów należących do Narodowego Zasobu Biblio-
tecznego, zarejestrowanych wcześniej w katalogach kartkowych. Przeprowadzano je 
w systemach komputerowych VIRTUA i MONA oraz w innych programach w bazach 
lokalnych. W opracowaniu druków ważną rolę odgrywa współkatalogowanie zbiorów 
przez Ossolineum w ramach centralnego katalogu NUKAT. W 2019 r. Dział Nowych 
Druków Ciągłych znalazł się tuż po Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego, pod względem wprowadzonych do bazy centralnej NUKAT nowych 
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych, zajmując prestiżowe 3 miejsce. 
W ciągu 20 lat funkcjonowania NUKAT-u Biblioteka Ossolineum znalazła się na 12 
pozycji pod względem liczby wprowadzonych opisów.

Ze zbiorów Zakładu można było korzystać w czytelniach przeznaczonych dla 
poszczególnych rodzajów zbiorów oraz za pośrednictwem wypożyczalni. W 2019 r. 
w Bibliotece zarejestrowano odwiedziny 14 112 czytelników, którzy sięgnęli po 61 919 
jednostek z kolekcji podstawowych i 3 467 książek z księgozbioru podręcznego. Coraz 
większe znaczenie ma udostępnianie zasobów w postaci kopii cyfrowych, pozwalające na 

Biblioteka Ossolineum
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szersze ich upowszechnianie, a także na skuteczniejszą ochronę oryginalnych egzemplarzy. 
Kopie elektroniczne dostępne są głównie poprzez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową oraz 
na stronie internetowej Zakładu Narodowego, w roku sprawozdawczym z obu zasobów 
skorzystano łącznie 193 422 razy. W 2019 r. opublikowano w DBC 1 445 pozycji, a cała 
kolekcja Biblioteki Ossolineum w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej obejmuje ponad 12 
500 pozycji, które wzbudziły zainteresowanie 1 813 019 razy.

Ossolińskie zbiory, chronione w magazynach poszczególnych działów, poddawane 
były zabiegom konserwatorskim, a także weryfikowane przez prowadzący skontra Dział 
Kontroli Zbiorów. W strukturze Biblioteki Ossolineum funkcjonują także dwie komórki 
organizacyjne: Pracownia Reprograficzna oraz Pracownia Introligatorska.

Oprócz zadań związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem 
zbiorów, pracownicy Biblioteki publikowali wyniki swoich badań, organizowali konfe-
rencje naukowe oraz brali czynny udział w konferencjach i sympozjach zorganizowanych 
przez inne instytucje nauki i kultury. Uczestniczyli także w przygotowywaniu wystaw 
i wydarzeń edukacyjnych: m.in. Nocy Bibliotek; wygłaszali też prelekcje połączone 
z pokazem zbiorów. W związku z przyznaniem Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury przypominali, że niektóre z jej książek pisane były w oparciu o zbiory 
Ossolineum. Istotną rolę w działaniach Biblioteki odgrywała też współpraca z krajowymi 
i zagranicznymi instytucjami, zwłaszcza z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W 2019 r. do zbiorów Biblioteki Ossolineum włączono 20 496 jednostek. Większość 
wpływów pochodziła z zakupów dokonywanych w księgarniach stacjonarnych i inter-
netowych, w antykwariatach, bezpośrednio od wydawców lub prywatnych oferentów. 
Nowe zbiory pozyskiwano również dzięki wymianom międzybibliotecznym, a część 
trafiła do Biblioteki w postaci darów.

W księgach akcesyjnych Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych zarejestrowano 
11 874 dzieł w 11 857 woluminach, w tym: zakupiono 8 974 dzieła w 8 974 woluminach. 
W postaci darów otrzymano 2550 dzieł w 2533 woluminach. 350 dzieł w 350 woluminach 
trafiło do biblioteki w ramach wymiany międzybibliotecznej.

W 2019 r. Biblioteka przyjęła w darze dwa duże księgozbiory: od prof. Jarosława 
Ławskiego i jego żony prof. Anny Janickiej (269 książek) oraz z rąk rodziny Adamskich 

Gromadzenie zbiorów 

druki ZWarte
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ze Lwowa zawierający m.in. dzieła z księgozbioru Mieczysława Gębarowicza i Wilhelma 
Mozera (112 paczek z różnego rodzaju zbiorami: druki zwarte i ciągłe, a także dokumenty 
życia społecznego, rękopisy, mapy, plany).

W akcesji Działu Nowych Druków Ciągłych zarejestrowano 2 300 tytułów w 10 271 
egzemplarzach, z czego 1 412 tytułów zakupiono, 627 tytułów otrzymano w darze, a 261 
tytułów uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Jednym ze sposobów na zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania 
z wydawnictw ciągłych było wykupienie dostępu do publikacji elektronicznych. Prolon-
gowano dostęp online do bazy ISSN, archiwum i bieżącego rocznika „Gazety Wyborczej” 
oraz do użytkowych czasopism specjalistycznych.

Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 123 jednostki w 133 woluminach, z czego 
zakupiono 27 pozycji, a 96 jednostek otrzymano w formie darów.

Zbiory Działu Kartografii powiększyły się o 25 woluminów (20 pozycji w akcesji), z czego 
zakupiono 11 woluminów, a 14 otrzymano w darze.

Do księgi akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano 98 dzieł w 99 woluminach. Zbiory 
pochodziły z zakupów na aukcjach antykwarycznych (11 dzieł w 14 woluminach) oraz 
darów (8 dzieł w 6 woluminach). Dodatkowym źródłem wpływów były nieopracowane 
zasoby Działu oraz Magazynu Głównego ZNiO (uzyskane m.in. w wyniku scalania 
wielotomowych wydawnictw z przełomu XVIII i XIX w.) – w ten sposób pozyskano 79 
dzieł w 79 woluminach.

Zbiory powiększyły się o 4 764 jednostki, z czego 2 zakupiono, a jako dary przyjęto 
4 762 jednostki. Podstawową formą gromadzenia były dary otrzymywane od instytucji 
działających we Wrocławiu oraz osób regularnie współpracujących z Działem. W takiej 
postaci – dzięki realizacji umowy z Gminą Wrocław, dotyczącej prowadzenia Gabinetu 
Kultury Współczesnej Wrocławia – do Zakładu trafia dokumentacja działalności wielu 
instytucji.

Zbiory powiększyły się o 605 jednostek, z czego zakupiono 599 dokumentów cyfrowych, 
a 6 dokumentów elektronicznych otrzymano w darze. Zakupione dokumenty pochodzą 

cZasopisma

rękopisy

ZBiory kartograficZne

stare druki

dokumenty życia społecZnego

mikroformy i ZBiory cyfroWe
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z digitalizacji wykonanej dzięki realizacji grantów, które zostały dofinansowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obejmują: historyczne zbiory lwowskie, 
archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, „Czasopismo ZNiO” oraz archiwum 
audiowizualne Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Kupno
 1. Rigamonti Maksymilian, Rigamonti Magdalena, Echo, Warszawa: Press Club Polska, 

2018.
Tom dotyczący wydarzeń na Wołyniu w 1943 r., uznany za najlepszą książkę fotogra-
ficzną na świecie w prestiżowym konkursie Pictures of the Year International. Wolu-
min otrzymał główną nagrodę w kategorii Photography Book of the Year w 2019 r.;

 2. Adler Georg, Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag: Terminologie und 
Geschichte im deutschsprachigen Raum, in den Niederlanden und Italien vom frühen 
Mittelalter bis in die Gegenwart, Wiesbaden: Reichert Verlag, 2010.
Pozycja dotycząca elementów wyposażenia opraw książkowych (zapinek, klamer, 
guzów) i ich historii od wczesnego średniowiecza do współczesności w krajach 
niemieckojęzycznych, Holandii i we Włoszech;

 3. Jan Marcin Szancer: ambasador wyobraźni, red. Henryk Gościański, Karol Prętnicki, 
Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P Gościański Prętnicki, 2019.
Album dokumentujący biografię Jana Marcina Szancera i prezentujący twórczość 
tego artysty poprzez duży wybór jego najlepszych ilustracji książkowych.

Dary
 1. Dary z księgozbioru Mieczysława Gębarowicza:
 a) Galerja Stanisława Augusta, oprac. Tadeusz Mańkowski przy współudziale 

Zygmunta Batowskiego, Kazimierza Brokla, Mariana Morelowskiego, Lwów: 
Wydawnictwo ZNiO, 1932 [→il. 5].
Egzemplarz nr 16 dla Mieczysława Gębarowicza, w rzemieślniczej skórzanej 
oprawie ze złotymi tłoczeniami;

 b) Gębarowicz Mieczysław, Psałterz floriański, Lwów: Drukarnia ZNiO, 1939.

Najważniejsze  
i najciekawsze nabytki

druki ZWarte
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Egzemplarz z dedykacją autora dla Ludwika Bernackiego i jego exlibrisem;
 c) Maciejowski Wacław Aleksander, Polska, aż do pierwszej połowy XVII wieku pod 

względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 4, Petersburg 
–Warszawa: Drukarnia Piotra Baryckiego, 1842.
Egzemplarz z ekslibrisem Ludwika Bernackiego;

 d) Album współczesnych malarzy polskich i obcych, Lipsk – Wiedeń: Nakł. Fr. Bondy, 
[ok. 1885].
Dzieło w oprawie introligatorskiej zawiera 93 tablice drzeworytowe z przed-
stawieniami dzieł m.in. takich artystów, jak: Henryk Siemiradzki, Józef Brandt, 
Michály Munkacsy, Friedrich Kaulbach, M. Gabryel, Benjamin Vautier, Ludwig 
Knaus, Ludwig Passini, Franz von Defregger i Jan Matejko;

 e) Zdrowaś Marya: nabożeństwo dla młodego wieku, ułożyła Józefa Kamocka, wyd. 
5 przejrz. i uzup., Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1887.
Modlitewnik w oprawie artystycznej z motywami religijnymi;

 Tadeusz Mańkowski, Galerja Stanisława 
Augusta, Lwów 1932. Książka z kolekcji  
prof. Mieczysława Gębarowicza.
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 2. Antologia niepodległości: 1918–2018, red. prowadzący Grzegorz Radzikowski, War-
szawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2019.
Dar Sekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP. Publi-
kacja okolicznościowa wydana z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 
Antologia zawiera 44 utwory zaproponowane przez Parę Prezydencką jako lektura 
Narodowego Czytania.

Kupno
 1. „Głos Gminy Żydowskiej” (Warszawa 1938), „Biuletyn Praski” (Warszawa 1944), 

„Wieści Polskie: półtygodnik uchodźctwa polskiego” (Budapeszt 1940–1942) – cza-
sopisma rzadko spotykane na rynku antykwarycznym;

 2. Uzupełnienia pism: „Głos Narodu: dziennik polityczny, społeczny i literacki: zupełnie 
niezawisły” (Kraków 1938), „Sprawozdanie C.K. Krajowej Rady Zdrowia” (Lwów 
1900), „Rozmaitości Warszawskie: pismo dodatkowe do Gazety Korespondenta 
Warszawskiego” (Warszawa 1826), „Dziennik Departamentowy Krakowski” (Kraków 
1813);

 3. Kolejne numery periodyków polonijnych: „List z Europy i Polski” (Buenos Aires 
1949) [→il. 6], „Na Przełomie” (Edynburg 1946), „Polak w Meksyku” (Leon 1945);

 4. Uzupełnienia czasopism regionalnych: „Promień” (Radom 1928), „Dziennik 
Powszechny” (Radom 1945), „Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokół w Radomiu” (Radom 1937);

 5. Nowe tytuły na rynku wydawniczym: „Pomiędzy = Miž = Meždu = Between = 
Zwischen = Entre: polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe” (Wrocław), 

„Ptaki Wędrowne: almanach Polskiego Stowarzyszenia Haiku” (Poznań), „Studia 
nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” (Warszawa).

Dary
 1. 71 tytułów w 292 egzemplarzach, z daru rodziny Adamskich ze Lwowa (księgozbiory

Mieczysława Gębarowicza, Wilhelma Mozera i innych), w tym: „Ilustrowany Prze-
gląd Teatralny” [→il. 7], „Bartnik Postępowy”, „Życie Technickie”.

Wymiana
 1. Włączono do zbiorów nowe tytuły „Mazurski Dziennik Pełnomocnika Rządu RP” 

(Olsztyn 1945), „Baczność. Wojskowy tygodnik społeczny i literacki” (Przemyśl 

druki ciągłe
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 „List z Europy i Polski”, Buenos Aires 1949, 
nr 5. Dział Nowych Druków Ciągłych. 
 

 „Ilustrowany Przegląd Teatralny”, Lwów 1913, 
r. 3, nr 42. Dział Nowych Druków Ciągłych. 
 

 „Baczność: wojskowy tygodnik społeczny 
i literacki”, Przemyśl 1918, r. 1, nr 3. Dział 
Nowych Druków Ciągłych. 
 

 „Wzloty: dwutygodnik poświęcony spra-
wom miejscowym, społecznym, kulturalnym 
i literackim”, Przemyśl 1938, r. 5, nr 40. Dział 
Nowych Druków Ciągłych.
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1918) – w Polsce dostępne wyłącznie w Centralnej Bibliotece Wojskowej [→il. 8], 
„Wiadomości Miejskie. Pismo poświęcone sprawom mieszczaństwa polskiego” (Prze-
myśl 1922) – rzadkość bibliograficzna.

 2. Uzupełniono sygnatury m.in. o czasopismo społeczno-kulturalne „Ziemia Przemy-
ska” (Przemyśl 1914–1915), miesięcznik poświęcony literaturze i kulturze „Wzloty” 
(Przemyśl 1936–1937) [→il. 9] „Polska Walcząca – Żołnierz Polski na Obczyźnie” 
(Lille 1943, 1945) oraz „Przedwiośnie” (Warszawa 1925).

Kupno
 1. Fragment archiwum Zuzanny Sienkiewiczowej, żony Henryka Józefa Sienkiewicza, 

syna Henryka [→il. 10];
 2. Papiery osobiste Stanisława i Ireny Vincenzów [→il. 11];
 3. Korespondencja Marka Walickiego (z dotacji celowej MKiDN).

dZiał kartografii

 Zuzanna Sienkiewiczowa, Wspomnienia 
z życia w Oblęgorku od 1926 do 1950 roku. 
Dział Rękopisów.
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rękopisy

stare druki

Dary
 1. Archiwum Stanisława Dróżdża (1939–2009), wrocławskiego twórcy w dziedzinie 

poezji konkretnej – dar Anny Dróżdż [→il. 12];
 2. Listy Rafała Wojaczka z lat 1963–1969 do Stefanii Cisek i matki, Elżbiety Wojaczek – 

dar Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w imieniu Gminy Wrocław [→il. 13];
 3. Fragment archiwum Mieczysława Gębarowicza – dar rodziny Adamskich.

Kupno
 1. Mapa Łużyc z 1723 r.;
 2. Faksymilowe wydanie dzieła Beschreibung u. Contrafaktur des Stadt der Welt Georga 

Brauna i Fransa Hogenberga;
 3. Mapa administracyjna i komunikacyjna Województwa Wrocławskiego z roku 1946 – 

jeden z pierwszych przykładów powojennej kartografii Ziem Odzyskanych.

Kupno
 1. Luther Martin, Enchiridion Catechismus Mały, dla pospolitych Plebanow y Kazno-

dzyeyow, Niemieckim Yęzykiem napisany Przez… A z Niemieckiego Yęzyka na Polski 
pilnie y wiernie przełożony, Przez Hieronyma Maleckiego. Drukowany w Królewcu: 
przez Jana Fabritiusa, 1615.

 Wnioski pobytowe Ireny i Stanisława 
Vincenzów, 1966. Działu Rękopisów. 
 

 List Michała Głowińskiego do Stani-
sława Dróżdża, 1981. Ze zbiorów Dział 
Rękopisów.
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Rzadkość bibliograficzna, jeden z 6 znanych egzemplarzy na świecie;
 2. Bembo Pietro, Delle Lettere Di M. Pietro Bembo. In Vinegia: [Gualtiero Scoto], 1575.

4 woluminy dzieł z prywatnej kolekcji Marii Leszczyńskiej z jej herbowym super-
ekslibrisem [→il. 14];

 3. Gerührte Empfindungen des Dankes und kindlicher Ehrfurcht… [Kłodzko: F. X. Pom-
pejus, po 9 IV 1795] [→il. 15].
Śląski druk okolicznościowy drukowany na jedwabnej wstędze;

 4. Dankbare Empfindungen dem frohen Geburtsfeste… [Kłodzko]: Gedruckt mit Pom-
pejus Schriften, [po 24 X 1796].
Śląski druk okolicznościowy drukowany na jedwabiu;

 5. Simoneau Philippe, Medailles de la Reine, [s.l.: s.n., po 1725].
Druk poświęcony Marii Leszczyńskiej, odbity w całości w płytach miedziorytowych, 
rzadkość bibliograficzna, jeden z 2 znanych egzemplarzy w Polsce.

 List Rafała Wojaczka do matki Elżbiety 
Wojaczek, 1966. Dział Rękopisów. 
 

 Pietro Bembo, Delle Lettere Di M. Pietro 
Bembo. In Vinegia: [Gualtiero Scoto], 1575. 
Woluminy w marokinowej oprawie z her-
bowym superekslibrisem Marii Leszczyń-
skiej. Dział Starych Druków.
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Dary
 1. Materiały dokumentujące poezję konkretną oraz działalność poety Stanisława Dróż-

dża. Dokumentacja wystaw krajowych i zagranicznych, plakaty, zaproszenia oraz 
unikatowe fotografie, szczególnie z wystaw z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. – kolejna partia zbiorów przekazana przez Annę Dróżdż;

 2. Archiwum działalności kompozytora, pedagoga i działacza społecznego okresu 
międzywojennego Zygmunta Urbanyi [→il. 16].
Bardzo cenny i rzadki materiał, zawiera głównie afisze, programy, fotografie i wycinki 
prasowe – dar prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej;

 3. Materiały reklamowe z lat dwudziestych i trzydziestych XX w., programy teatralne, 
dokumentacja i formularze Ossolineum – dar z archiwum Mieczysława Gębarowicza 
przekazany przez rodzinę Adamskich ze Lwowa;

 4. Dokumentacja działalności Teatru Zielona Latarnia, najstarszej ze scen amatorskich 
we Wrocławiu, z lat 2000–2018 – dar Jana Snarskiego;

dZiał dokumentóW życia 
społecZnego

 Gerührte Empfindungen des Dankes und kindlicher 
Ehrfurcht… [Kłodzko: F.X. Pompejus, po 9 IV 1795]. Śląski 
druk okolicznościowy na jedwabnej wstędze. Dział 
Starych Druków. 
 

 List Feliksa Nowowiejskiego do Zygmunta Urbanyi, 
1929. Dział Dokumentów Życia Społecznego.
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 5. Dokumentacja MS Ossolineum.
Historia oceanicznej jednostki patronackiej, dokumenty, fotografie oraz materiały 
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. dotyczące Wydawnictwa Osso-
lineum – dar Barbary Kocowskiej, uzupełniony o materiały historyczne z lat mię-
dzywojennych gromadzone w rodzinie państwa Kocowskich.

Zbiory nowych druków zwartych, ciągłych i starych druków opracowywane były w sys-
temie VIRTUA metodą współkatalogowania w centralnym katalogu NUKAT. Stan bazy na 
koniec 2019 r. wynosił: 342 863 rekordy bibliograficzne, 388 804 rekordy egzemplarza, 
1 846 868 rekordów wzorcowych i 17 479 rekordów zasobu.

Zbiory Działu Kartografii i Działu Dokumentów Życia Społecznego podlegały opra-
cowaniu w systemie MONA. W roku sprawozdawczym wprowadzono do bazy 4 789 rekor-
dów. W Dziale Rękopisów prowadzone były komputerowe bazy rękopisów akcesyjnych 
i zinwentaryzowanych. Ewidencję akcesyjną i inwentarzową nowych druków zwartych 
i ciągłych prowadzono natomiast w bazach w programie ACCESS.

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych dodał do bazy lokalnej 12 032 rekordy 
bibliograficzne, w tym 2 404 własne i 9 628 kopiowanych. Sporządzono 1 625 rekordów 
wzorcowych formalnych oraz utworzono 129 rekordów wzorcowych haseł słownikowych 
języka haseł przedmiotowych KABA. Łącznie w 2019 r. opracowano 13 368 woluminów 
druków zwartych (z bieżącej akcesji oraz retrokonwersji).

Kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2015 r. systematyczną retrokonwersję druków 
lwowskich należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

W 2019 r. Dział Opracowania przejął księgi inwentarzowe z Działu Przechowywania 
i Udostępniania Nowych Druków Zwartych. Do inwentarza wpisano 12 182 woluminów, 
do księgi ubytków 302 pozycji (1 396 wol.), do innych grup zbiorów przeniesiono 506 
woluminów.

W 2019 r. Dział Nowych Druków Ciągłych wprowadził do bazy lokalnej 987 rekordów 
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych (w tym 402 własnego autorstwa) oraz utwo-
rzył 1 077 rekordów zasobu. Ogółem skatalogowano 2 446 tytułów, z czego 987 w ramach 
retrokonwersji. Opracowując wydawnictwa monograficzne, wprowadzono do bazy 239 
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych i 239 rekordów egzemplarza.

Opracowanie 
i inwentaryzacja zbiorów

druki ZWarte

druki ciągłe
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Do inwentarza wpisano 1 803 pozycje.

Do księgi przybytków wprowadzono 123 pozycje. Uzupełniono internetowy katalog 
rękopisów akcesyjnych o 123 rekordy, a także uzupełniono i skorygowano katalog rękopi-
sów akcesyjnych i zinwentaryzowanych. Kontynuowano prace nad archiwami: Tadeusza 
Różewicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Jerzego Ficowskiego, 
Franciszka Bujaka oraz Karola Ludwika Konińskiego, Romana Aftanazego, Adama 
Galosa i Mieczysława Gębarowicza.

Do bazy lokalnej wprowadzono 594 rekordy bibliograficzne, 179 rekordów wzorcowych 
i 784 rekordy egzemplarza. Opracowaniu poddano łącznie 784 woluminy.

Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano 310 starych druków zdigitalizo-
wanych w ramach projektu finansowanego przez EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Wprowadzono opisy 115 egzemplarzy do bazy MEI (Material Evidence of Incunabula) 
na portalu CERL (Consortium of European Research Libraries).

Do księgi inwentarzowej wpisano 99 starych druków w 99 woluminach.

W systemie MONA skatalogowano 20 pozycji inwentarzowych. W ramach retrokonwersji 
wprowadzono do systemu 220 rekordów map i atlasów.

W systemie MONA opracowano 4 764 obiekty. Do poszczególnych zapisów inwentarzo-
wych wykonano i dołączono dokumentację wizualną [→il. 17, 18].

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych wprowadził do bazy dokumentów cyfrowych 
712 rekordów. Pod względem jakości i kompletności materiału sprawdzono ok. 24 600 
skanów w formatach TIFF z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki oraz 
z dwunastu numerów „Czasopisma ZNiO”. W ramach digitalizacji zbiorów własnych 
przyjęto i sprawdzono 59 516 skanów w formacie TIFF z 396 ossolińskich obiektów 
i przygotowano do nich pliki PDF.

W 2019 r. ze zbiorów Biblioteki skorzystało łącznie 14 112 osób. Wszystkie czytel-
nie Biblioteki, dysponujące łącznie 150 miejscami odwiedziło 10 928 osób, którym 
udostępniono prezencyjnie 53 751 jednostek z kolekcji podstawowych i 3 467 pozycji 

rękopisy

stare druki

kartografia

dokumenty życia społecZnego

mikroformy i ZBiory cyfroWe

Udostępnianie zbiorów
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z księgozbiorów podręcznych. W wypożyczalni odnotowano 3 184 wizyty czytelników. 
Ponadto w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 71 
książek i 288 mikrofilmów. W Centrum Rejestracji Czytelników wydano 753 nowe karty 
oraz 1 218 kart jednorazowych, a 791 osób dokonało prolongaty kont.

Ze zbiorów cyfrowych Zakładu udostępnionych na stronie internetowej Ossolineum 
oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej skorzystano 193 422 razy.

Udostępnianiem zbiorów w Czytelni Głównej oraz obsługą wypożyczalni zajmował się 
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych.

W Czytelni Głównej odnotowano 8 637 odwiedzin. Korzystającym ze zbiorów 
udostępniono prezencyjnie 42 479 woluminów z magazynu i księgozbioru podręcznego.

Wypożyczalnię Biblioteki odwiedziło 3 184 czytelników, którzy skorzystali z 6 168 
woluminów.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 71 dzieł, dla 
pracowników ZNiO sprowadziła 5 dzieł.

Z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Aca-
demica (z dostępem z terminala usytuowanego w Czytelni Głównej) skorzystało 9 użyt-
kowników, którym udostępniono 27 publikacji.

cZytelnia głóWna

 Afisz Komendy Wojsk Armii Czerwonej, 
informujący o zajęciu Lwowa i kontynu-
owaniu ofensywy w kierunku zachodnim, 
23 lipca 1944. Dział Dokumentów Życia 
Społecznego. 
 

 Program koncertu pt. Concert de Gala 
donne a l’occasion de la Visite Officielle de 
S.M.I. Hayilé Sélassé I er Empereur d’Ethiopie, 
którego organizatorem była Polska Rzecz-
pospolita Ludowa, oprac. typograficzne 
Leon Urbański, Warszawa 1964. Dział 
Dokumentów Życia Społecznego.
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W Czytelni Czasopism odnotowano 769 odwiedzin. Udostępniono 3 395 woluminów ze 
zbiorów magazynowych oraz 67 woluminów akcesyjnych. Periodyki udostępniano także 
do działów znajdujących się w Gmachu Głównym Ossolineum, przekazano tam również 
egzemplarze użytkowe czasopism oraz roczniki służące uzupełnieniu księgozbiorów 
podręcznych.

Zanotowano ogółem 548 odwiedzin. W czytelni działu udostępniono 1 406 rękopisów 
oraz 1 195 woluminów książek z księgozbioru podręcznego.

Ze zbiorów działu skorzystały 74 osoby, którym udostępniono 231 woluminów map 
i atlasów oraz 25 książek z księgozbioru podręcznego.

W czytelni działu odnotowano 153 wizyty, w czasie których udostępniono 644 woluminy 
starych druków i 97 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Dział odwiedziło 58 czytelników, którym udostępniono 4 581 jednostek ze zbiorów 
magazynowych oraz 20 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Czytelnię Działu odwiedziło 626 czytelników, którym udostępniono 2 449 mikroform 
i dokumentów elektronicznych oraz 275 woluminów z księgozbioru podręcznego. Ze 
zbiorów działu osoby zainteresowane korzystały również w Czytelni Głównej, gdzie 63 
czytelników sięgnęło po 347 mikrofilmów, oraz za pośrednictwem katalogu elektronicz-
nego zasobów cyfrowych, skąd pobrano 108 136 plików.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek i archiwów wysłano 288 
mikrofilmów, a 47 sprowadzono dla czytelników ZNiO.

W zakresie prac nad udostępnieniem on-line zdigitalizowanych zbiorów Zakładu 
w DBC opublikowano 1 445 pozycji. W roku sprawozdawczym w DBC odnotowano 
85 286 wyświetleń ossolińskich kolekcji.

W 2019 r. prowadzony był stały nadzór nad stanem zbiorów, a w szczególności nad 
warunkami ich przechowywania (pomiar temperatury i wilgotności) oraz przebiegiem 
prac konserwatorskich i introligatorskich, w większości przeprowadzanych w Dziale 

cZytelnia cZasopism

cZytelnia rękopisóW

cZytelnia dZiału kartografii

cZytelnia dZiału starych drukóW

cZytelnia dZiału dokumentóW 
życia społecZnego

cZytelnia mikroform  
i ZBioróW cyfroWych

Przechowywanie, ochrona 
i kontrola zbiorów
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Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. Zbiory poddawane były też odkażaniu 
w komorze fumigacyjnej.

Bezpośrednią opiekę nad zbiorami magazynowymi sprawowali magazynierzy biblio-
teczni, a w niektórych przypadkach bibliotekarze. Zajmowali się oni także konserwacją 
pasywną woluminów przechowywanych w magazynach. Do najważniejszych czynności 
związanych z obsługą zasobów bibliotecznych w magazynach należały w szczególności:

•	 realizacja rewersów wynikających z zamówień składanych przez czytelników,
•	 włączanie zwrotów oraz nowych dzieł do zasobu magazynowego,
•	 opracowanie techniczne skatalogowanych tytułów (sygnowanie, oklejanie, 

opisywanie),
•	 wydawanie dzieł w celu: retrokonwersji, prac konserwatorskich i introligator-

skich, fumigacji,
•	 wymiana obwolut na papier bezkwasowy,
•	 odkurzanie zbiorów.

W Magazynie Głównym przyjęto ogółem 38 644 rewersy, w tym 24 404 elektro-
niczne, w magazynie czasopism zrealizowano 1 763 rewersy, a w magazynie starych 
druków – 3 323.

Kontrolą zbiorów zajmował się wydzielony organizacyjnie Dział Kontroli Zbiorów. 
Skontrum zbiorów podstawowych (nowych druków zwartych i czasopism) prowadzone 
było w sposób ciągły. Kontrola zbiorów polegała na porównaniu zapisów w ewidencji ze 
stanem magazynowym, wyjaśnianiu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem 
faktycznym oraz ustalaniu braków względnych i bezwzględnych.

W 2019 r. kontynuowano kontrolę nowych druków zwartych. Przeprowadzono 
skontrum druków przechowywanych w magazynie na sygnaturach 600.001–620.000, 
625.000–638.321, 741.864–799.999. W podanych zakresach zweryfikowano łącznie 93 757 
woluminów, a ponadto zbiór cimeliów w 887 woluminach przechowywanych w wydzie-
lonym pomieszczeniu oraz liczący 89 woluminów księgozbiór podręczny byłego Działu 
Wystaw.

Kopiowaniem zbiorów na potrzeby całego Zakładu oraz na zlecenia czytelników i innych 
zamawiających zajmuje się Pracownia Reprograficzna. Głównymi zastosowanymi techni-
kami były: skanowanie z oryginalnych egzemplarzy i z mikrofilmów, fotografie cyfrowe, 
kserokopie.

Działalność reprograficzna
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Na potrzeby własne Zakładu wykonywano kopie cyfrowe zbiorów ossolińskich, 
przede wszystkim monet, pieczęci i orderów oraz rysunków, albumów i grafik po konser-
wacji. Kontynuowano też digitalizację fotografii ze zbioru Władysława Bartoszewskiego 
oraz zdjęć archiwalnych Działu Dokumentów Życia Społecznego. Wykonano fotografie 
nagród i statuetek Andrzeja Wajdy oraz szczegółową dokumentację przypinek Eugeniusza 
Geta -Stankiewicza.

Na zlecenia zewnętrzne w 2019 r. wykonano 79 zdjęć cyfrowych, 6 838 skanów, 15 716 
skanów z mikrofilmów, 331 skanów z książek i 30 806 kopii kserograficznych. W ramach 
zleceń wewnętrznych zrealizowano natomiast 3 195 fotografii cyfrowych, 43 947 kopii 
kserograficznych, 10 419 skanów ze zbiorów własnych oraz 232 skany z mikrofilmów.

Zakład Narodowy wiele uwagi poświęca zbiorom z kolekcji Ossolineum pozostającym 
we Lwowie. W 2019 r. kontynuowano rozpoczęte przed laty prace związane z digitalizacją 
i opracowaniem rękopisów. Wytypowano i przygotowano wykazy rękopisów przezna-
czonych do zeskanowania.

Rozpoczęto realizację projektów „Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji 
Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz „Zdigitalizowanie materiałów z archiwum 
Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocła-
wiu”, finansowanego w ramach umowy 824/p-dUN/2019 ze środków MNiSW przezna-
czonych na działalność upowszechniającą naukę. W roku sprawozdawczym w ramach 
digitalizacji zbiorów lwowskich wykonano 32 863 skanów.

We Lwowie przeprowadzano liczne kwerendy i realizowano projekty badawcze 
zmierzające do opracowania kolejnych fragmentów historycznych kolekcji ossolińskich, 
przede wszystkim rękopisów, starych druków i czasopism. W ramach tych działań:

•	 podjęto prace nad przygotowaniem trzeciego tomu Informatora o polonikach 
w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy 
im. W. Stefanyka;

•	 uzupełniano elektroniczny Inwentarz druków XVII–XVIII w. z historycznej kolek-
cji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. 
W. Stefanyka, udostępniony na stronie internetowej Zakładu, będący kontynuacją 
projektu „Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum”, realizowa-
nego w latach 2014–2018 z środków MNiSW (NPRH) i prowadzonego we współpracy 
ZNiO i LNNBU; w roku sprawozdawczym do bazy dodano opisy i zdjęcia 2 616 dzieł;

Zbiory Ossolineum  
pozostałe we Lwowie
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•	 w przechowywanych w LNNBU zbiorach czasopism i ich dokumentacji, a zwłasz-
cza w kartotekach gazet pochodzących z zasobów byłego Wydziału Zbiorów 
Zastrzeżonych „Specfond” LNNBU (niedostępnych do 2018 r.) przeprowadzono 
kwerendy, które pozwoliły m.in. zidentyfikować 580 nowych tytułów; w 2019 r. 
dane zebrane w ten sposób uzupełniły informacje o 1 038 tytułach prasowych 
(18,8% bazy lwowskiej).

Baza czasopism lwowskich wydanych w latach 1801–1939 liczy ok. 8 820 tytułów 
i zawiera informacje o czasopismach polskich (niezależnie od proweniencji) oraz obcych 
(tylko z dawnych zbiorów ossolińskich) przechowywanych w LNNBU.

W Bibliotece Ossolineum zrealizowano kilka wystaw czasowych. Były wśród nich:
 1. Wystawa planszowa „Na daleką metę obliczona. Jubileusz 100-lecia serii Biblioteka 

Narodowa” prezentowana we Wrocławiu (1–31 października, 4–17 listopada), Kra-
kowie (17 października – 29 listopada), Warszawie (21 października – 18 listopada) 
i Opolu (3 grudnia 2019 – 2 lutego 2020);

 2. „77. urodzinowa wystawa Eugeniusza Geta Stankiewicza” przygotowana przez Dział 
Dokumentów Życia Społecznego, a udostępniona we wrocławskim Domku Miedzio-
rytnika (14 maja – 6 czerwca) [→il. 19];

 3. „Druki ulotne do utworów Stanisława Moniuszki w zbiorach Działu Dokumentów 
Życia Społecznego ku uczczeniu 200. rocznicy urodzin ojca polskiej opery narodowej” 
prezentowana w siedzibie Ossolineum (15 czerwca);

 4. „Ossolińskie cymelia proweniencyjne XV–XVIII w.” jako wystawa towarzyszącą 
II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej „Kolekcje prywatne w zbiorach 
książki dawnej” (18–19 czerwca) [→il. 20].
W 2019 r. zbiory Biblioteki udostępniono w Muzeum Pana Tadeusza w ramach 

wystawy stałej, a także na potrzeby realizowanych tam wystaw czasowych. Część obiek-
tów była też eksponowana na wystawach zewnętrznych w Dreźnie, Gdańsku, Legnicy, 
Magdeburgu i Warszawie.

Jak co roku działy biblioteczne wzięły udział w ważnych wydarzeniach edukacyjnych. 
Z okazji odbywającej się 9 października Nocy Bibliotek przygotowano dla zwiedzających 
prelekcje i prezentacje bibliotecznych kolekcji:
 1. Rękopisy inaczej. Zielniki, sztambuchy, leporello, a nawet pisane ością (prezentacja ręko-

pisów nietypowych ze względu na formę lub zastosowane narzędzie pisarskie) [→il. 21],

Wystawy, działalność 
edukacyjna 
i popularyzatorska
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 2. Białe kruki ze zbiorów dawnej książki (cymelia z Działu Starych Druków, m.in. pierw-
sze wydanie traktatu Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich <Bazylea 1543>),

 3. Z książką przez dwa stulecia – słowo drukowane w XIX i XX wieku (próba pokazania 
ewolucji sposobów wydania książek od początku XIX w. do dzisiaj),

 4. Czas na relaks – XIX-wieczne czasopisma kobiece, podróżnicze i sportowe,
 5. Obraz – uniwersalny język kartografii,
 6. Język jako najważniejsza kategoria w tworzeniu informacji o zbiorach bibliotecznych 

(prezentacja pokazująca wieloaspektowy proces tworzenia, modyfikowania i udo-
stępniania informacji o zbiorach bibliotecznych).
Działy biblioteczne współtworzyły także program edukacyjny towarzyszący wysta-

wie „Średniowieczne skarby Ossolineum”. Zainteresowani mogli wysłuchać wykładów 
na następujące tematy: Z dziejów książki w średniowiecznym Wrocławiu (prelekcja 
poświęcona inkunabułom), Średniowieczne Imago Mundi (wykład o dawnej kartografii), 
W średniowiecznym skryptorium (spotkanie poświęcona najpiękniej zdobionym daw-
nym rękopisom). Osobne spotkania, zatytułowane „Okiem konserwatora”, poświęcono 
zagadnieniom konserwacji dawnych książek i numizmatów: Inkunabuły 500 lat później 
oraz Średniowieczne monety.

Ważnym elementem działalności edukacyjnej Biblioteki był udział w wykładach 
popularyzatorskich. W ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji”, prowadzonego przez Dział 
Edukacji MPT, pracownicy Biblioteki wygłosili ilustrowane zbiorami z poszczególnych 
działów wykłady: Sekrety tworzenia ossolińskiej kolekcji starych druków w powojennym 
Wrocławiu (wykład o powojennych losach lwowskich starych druków oraz o włączaniu 

 Otwarcie 77. wystawy urodzinowej 
Eugeniusza Geta-Stankiewicza,  
Domek Miedziorytnika, 1 maja 2019. 
 

 Wernisaż wystawy Ossolińskie  
cymelia proweniencyjne XV–XVIII wieku.  
Od lewej stoją Jolanta Gwioździk, Paulina 
Buchwald-Pelcowa, Urszula Paszkiewicz, 
18 czerwca 2019. 
 

 Noc Bibliotek, 5 października 2019.
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zbiorów Branickich, Lubomirskich, Schaffgotschów i benedyktynów z Krzeszowa do 
kolekcji), Kartografia krain niebyłych (wykład dotyczący nieodkrytych lądów oraz map 
z różnych powodów specjalnie deformowanych, zawierających wyobrażone przedstawie-
nia fantastycznych krain), O wrocławskiej „fabryce snów”: Wytwórnia Filmów Fabularnych 
we Wrocławiu (prezentacja zdjęć ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego 
dotyczących samej WFF, jak i powstałych w niej filmów), Miejsce nie tylko świdnic-
kiego piwa… Historia Piwnicy Świdnickiej w ossolińskich dokumentach życia społecznego, 
Mistrzowie kina amerykańskiego w interpretacji mistrzów plakatu polskiego (wykład 
poświęcony wybitnym twórcom plakatu polskiego z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX w.). Natomiast z okazji Dni Seniora można było wysłuchać wykładu „Kto Was 
zaraził teatrem?” Kolekcja Jakuba i Lii Rotbaumów w zbiorach Ossolineum.

Ciekawym wydarzeniem o charakterze jednorazowym była prezentacja zatytułowana 
Obrazy „Ksiąg Jakubowych” – u źródeł inspiracji Olgi Tokarczuk, przygotowana z okazji 
odebrania przez pisarkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Gościom zaprezento-
wano ilustrowane stare druki, z których korzystała autorka w czasie pracy nad Księgami 
Jakubowymi.

Jak co roku pracownicy działów bibliotecznych przeprowadzili liczne lekcje, wykłady 
oraz szkolenia dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (bibliotekoznawstwa, filologii 
polskiej, germanistyki, historii, muzykologii, politologii) oraz dla uczniów wrocławskich 
szkół średnich.

W dniach 18–19 czerwca 2019 r. pod hasłem „Kolekcje prywatne w zbiorach książki 
dawnej” odbyła się w siedzibie Zakładu zorganizowana przez Dział Starych Druków ZNiO 
II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna. Wydarzenie honorowym patronatem 
objęły: Fundacja Lanckorońskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz czasopismo 

„Spotkania z Zabytkami” [→il. 22].
Uczestniczyło w niej 80 osób z ośrodków zagranicznych (Litwa, Ukraina, Szwecja, 

Niemcy) i polskich. W trakcie konferencji wygłoszono 49 referatów, w tym cztery przy-
gotowane przez pracowników Zakładu:
 1. dr Agnieszka Franczyk-Cegła (Dział Starych Druków), Lwów–Kraków–Wrocław. 

Wojenne losy kochanovianów przechowywanych obecnie w zbiorach Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich;

Działalność naukowa
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 2. dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (Dział Rękopisów), Rękopisy z kolekcji Leona 
Pinińskiego (1857–1938) w zbiorach Ossolineum;

 3. dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Dział Starych Druków), Księgozbiór Józefa Kraińskiego 
z Bełza w zbiorach ossolińskich;

 4. Urszula Wencka (Dział Konserwacji), Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki), „Icones” 
Tomasza Tretera – zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium. Komunikat.

Od roku 2017 Dział Starych Druków koordynuje prace ogólnopolskiej Proweniencyjnej 
Grupy Roboczej, w której działaniach uczestniczą przedstawiciele polskich bibliotek 
i innych instytucji naukowych [→il. 23].

19 października 2019 zorganizowano na terenie ZNiO IV sesję Proweniencyjnej Grupy 
Roboczej. Udział w sesji wzięły 34 osoby z polskich instytucji kulturalnych, naukowych 
i rządowych. Podczas spotkania wygłoszono cztery referaty:
 1. Maria Romanowska-Zadrożna (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbio-

rów), Badania proweniencyjne w statutowej działalności Narodowego Instytutu Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów;

 2. Katarzyna Ślaska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Prace nad bazą prowe-
niencji starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie;

 II Międzynarodowa Konferencja Pro-
weniencyjna Kolekcje prywatne w zbiorach 
książki dawnej, 18–19 czerwca 2019. 
 

 IV Spotkanie Proweniencyjnej Grupy 
Roboczej, 14 października 2019.
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 3. dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii 
UMK w Toruniu), Potencjalne poszlaki proweniencyjne. Rzecz o oprawach książkowych;

 4. dr Agata Wołkowska-Wolska (Fundacja Zofii i Jana Włodków), dr hab. Marek 
Walczak, prof. UJ (Instytut Historii Sztuki UJ), Teoria i praktyka badań prowenien-
cyjnych, wspólny projekt Fundacji im. Zofii i Jana Włodków i Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponadto dr Andrzej Nowak z Działu Rękopisów wziął udział w projekcie „Dokumenty 
i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952–1976”, realizowanym 
przez prof. Rafała Habielskiego (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W II konferencji „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w biblio-
tekach oraz innych instytucjach kultury: Zbiory specjalne polskich bibliotek nauko-
wych w katalogu centralnym NUKAT”, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką 
w Warszawie, (25–26 listopada 2019), wzięli udział pracownicy Biblioteki Ossolineum: 
dr Mariusz Dworsatschek, dr Agnieszka Franczyk-Cegła, dr Agata Janiak, Andrzej 
Kraska  -Lewalski, dr Dorota Sidorowicz -Mulak.

Pracownicy Zakładu wystąpili z referatami w czasie wielu wydarzeń naukowych:
 1. dr Agnieszka Franczyk-Cegła:
 a) Czy możliwa jest identyfikacja krakowskich drukarzy literatury popularnej 

z I połowy XVII wieku?, referat wygłoszony podczas seminarium Metodologie 
badań nad drukarniami XV–XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą, zorga-
nizowanego przez Katedrę Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Kraków, 14 marca 2019 r.);

 b) Cooperation Between the Ossolineum Library in Wrocław and Vasyl Stefanyk 
National Science Library of Ukraine in Lviv in the Field of Documentary Heritage 
Research = Ossolineum bibliotekos Vroclave ir Ukrainos nacionalinės mokslinės Lvovo 
V. Stefaniko bibliotekos bendradarbiavimas tiriant dokumentinį paveldą, referat 
wygłoszony na seminarium „Experiences of Documentary Heritage Research 
and Dissemination in European Libraries = Dokumentinio paveldo tyrimų ir 
sklaidos patirtys Europos bibliotekose”, zorganizowanego z okazji 100-lecia  
Litewskiej Biblioteki Narodowej (Wilno, 9 października 2019 r.);

udZiał W konferencjach 
i seminariach
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 c) Katalogowanie starych druków w formacie MARC21 w katalogu NUKAT – teoria 
i praktyka, referat wygłoszony podczas II konferencji „HINC OMNIA. Zbiory 
historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach 
kultury: Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu central-
nym NUKAT”, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie 
(25–26 listo pada 2019);

 2. dr Agnieszka Franczyk-Cegła, dr Dorota Sidorowicz-Mulak:
 a) Ossolińskie straty wojenne w zasobach starych druków z tzw. zbiorów adelińskich, 

referat wygłoszony podczas konferencji „Wojna i książka”, zorganizowanej przez 
Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu (13–15 listopada 2019 r.);

 3. Piotr Galik:
 a) The Heroic Bear, a Myth which became a Fact, referat wygłoszony na między-

narodowej konferencji naukowej „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni: teoria 
i praktyka odbioru = Heroes of Children’s Imagination: Theory and Practice 
of Reception”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Akademię Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Wrocław, 
31 maja – 2 czerwca 2019 r.);

 b) Szczepin, Sokolniki, Nabycin. Osiedla dawnego Przedmieścia Mikołajskiego w świe-
tle map i planów ze zbiorów Działu Kartografii Biblioteki ZNiO, referat wygłoszony 
na sesji „Historia wrocławskich osiedli”, zorganizowanej przez Muzeum Miejskie 
Wrocławia (24–25 października 2019 r.);

 c) Less evident aspects of Cartography, referat wygłoszony na międzynarodowej 
konferencji naukowej „Map/Territory. Philosophy and Cartography”, zorganizo-
wanej przez Uniwersytet Wrocławski i Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(4–8 listopada 2019 r.);

 4. dr Agata Janiak:
 a) Oczywiste i nieoczywiste przykłady rodzicielstwa w polskiej literaturze, referat 

wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej „Rodzicielstwo 
w ujęciu interdyscyplinarnym”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (15–16 maja 2019 r.);

 b) Przezwyciężanie nihilizmu. O problemie nicości w twórczości i korespondencji 
Józefa Czapskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji „Nicość”, 
zorganizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład 
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Historii Filozofii Polskiej oraz Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego i kwartalnik 
kulturalno -filozoficzny „Kronos” (Warszawa, 17–8 maja 2019 r.);

 c) O metafizyce bez podstaw? Witold Gombrowicz w recepcji Józefa Czapskiego, refe-
rat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji „Gombrowicz. Świat i okolice”, 
zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Romańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego (13–14 czerwca 2019 r.);

 d) Rzeczywistość się pomału w świat przemienia ideału… O tradycji romantyzmu 
w twórczości Józefa Czapskiego, referat wygłoszony na konferencji „Wizje roman-
tyzmu w literaturze, krytyce literackiej i publicystyce polskiej XX wieku”, zorga-
nizowanej przez Fundację Mochnackiego i Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Kraków 21–22 listopada 2019 r.);

 e) Witold Gombrowicz w recepcji Józefa Czapskiego, referat wygłoszony na konferencji 
„Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze”, zorganizowa-
nej przez Muzeum Pana Tadeusza ZNiO (Wrocław, 28 listopada 2019 r.);

 5. Ryszard Nowakowski:
 a) Retrospektywny zbiór prasy polskiej (1801–1939) w Lwowskiej Narodowej Nauko-

wej Bibliotece im. W. Stefanyka oraz w Bibliotece Naukowej Uniwersytetu Lwow-
skiego im. I. Franki i jego znaczenie dla polskiej kultury narodowej, w świetle 
bibliograficzno -historycznych prac badawczych, referat wygłoszony podczas kon-
ferencji naukowej „Zbiory biblioteczne jako fenomen historyczno -kulturalny: 
chronienie, opracowanie, badanie”, zorganizowanej przez Uniwersytet Lwowski 
(17 maja 2019 r.);

 6. dr Marta Pękalska:
 a) Wino w przepisach (reskryptach) kuchennych, gospodarczych XIX – pocz. XX 

w. ze zbiorów ossolińskich – próba rekonesansu, referat wygłoszony na konfe-
rencji naukowej „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 
1989–2019”, zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (19–20 września 2019 r.);

 7. Katarzyna Podolec:
 a) Od autografu Ingmara Bergmana po jego „Szepty i krzyki” – ślady wybitnego 

szwedzkiego reżysera w zbiorach Ossolineum, referat wygłoszony na konferencji 
naukowej „Poszukiwanie Sensu w epoce postmetafizycznej: kino Ingmara Berg-
mana”, zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów 
Prowincji św. Jadwigi (Wrocław, 9 maja 2019 r.);
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 8. dr Dorota Sidorowicz-Mulak, dr hab. Jacek Soszyński (Instytut Historii Nauki PAN):
 a) Badania proweniencyjne nad dawną książką i ich potencjał, referat wygłoszony pod-

czas konferencji „Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštysyės 
tyrimuose = Nauki pomocnicze historii w badaniach nad historią Wielkiego 
Księstwa Litewskiego”, Instytut Historii Litwy (Wilno, 25–26 kwietnia 2019 r.);

 9. dr Dorota Sidorowicz-Mulak:
 a) Proweniencyjna Grupa Robocza i jej działalność, referat wygłoszony podczas 

cyklu „Teoria i praktyka badań proweniencyjnych” organizowanego przez Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację im. Zofii i Jana Włodków 
(Kraków, 16 maja 2019 r.);

 b) Zarzecki księgozbiór Magdaleny Morskiej (w świetle materiałów bibliotecznych 
z Ossolineum), referat wygłoszony podczas konferencji naukowej towarzyszącej 
obchodom 200-lecia powstania pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, zorganizo-
wanej przez Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas, Muzeum w Jarosławiu – 
Kamienica Orsettich oraz Gminę Zarzecze (Zarzecze, 13 września 2019 r.);

 c) Woluminy z lwowskiej oficyny Michała Śloski (?–1667) w zbiorach Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, referat wygłoszony podczas Międzyna-
rodowej Naukowej Konferencji „Vydawnyczyj ruch w Ukrajini: seredowyszcza, 
artefakty = Ruch wydawniczy na Ukrainie: środowiska, artefakty”, zorganizowa-
nej przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy i Lwowską Narodową Naukową 
Bibliotekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (Lwów, 24–25 października 2019 r.);

 d) Oprawy Aleksandra Semkowicza w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, 
referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Szary kruk”, zorgani-
zowanej przez Bibliotekę Gdańską PAN i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku 
(18–19 listopada 2019 r.);

 10. dr Małgorzata Skotnicka-Palka:
 a) „Nasz Cel – Wolna Polska”. Wybory 1989 roku we Wrocławiu, referat wygło-

szony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej II Seminarium Dydaktyków 
i Nauczycieli Historii „Rocznice wielu znaczeń – 1919/1939/1989 – Czy odro-
bione lekcje historii?”, zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opol-
skiego, Samorząd Województwa Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, 
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego, Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej -Curie (Opole, 
23–24 maja 2019 r.);
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 b) Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach dla szkoły 
podstawowej, referat wygłoszony podczas VII Dorocznej Konferencji Komitetu 
Badań nad Migracjami PAN „Migracje w przestrzeni publicznej”, zorganizowanej 
przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Badań nad 
Migracjami PAN, Centrum Historii Zajezdnia, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu (10–11 września 2019);

 11. Konrad Szymański:
 a) St. Theodore’s cult centers in Constantinople’s Hinterland. Old conceptions and new 

discoveries, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Laurea 
III. Antycznыj myr y Srednye weka: Cztenyja pamiaty professora Władymyra 
Ywanowycza Kadeewa = The Ancient World and the Middle Ages: Readings in 
memory of Professor Vladimir Ivanovich Kadeev ” (Charków, 21 czerwca 2019 r.).

Na dwumiesięcznym stażu naukowym (w lutym i czerwcu) przebywał w Zakładzie 
stażysta Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, prof. Vitalij Telvak z Państwowego Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, który korzystał ze zbiorów 
rękopiśmiennych. Ossolineum jest członkiem kapituły wymienionej nagrody, utworzonej 
przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i przeznaczonej dla 
badaczy z Ukrainy.

Dział Informacji Naukowej koordynował praktyki studenckie w ZNiO (praktyki 
odbyło 11 studentów uczelni wrocławskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwer-
sytetu Szczecińskiego). Prowadzono także szkolenia biblioteczne dla grup studenckich 
z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajęcia dla studentów różnych kierunków studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz dla licealistów prowadzono także w działach specjalnych Biblioteki: Dziale Rękopisów 
(polonistyka, historia), Dziale Starych Druków (polonistyka, muzykologia, biblioteko-
znawstwo), Dziale Dokumentów Życia Społecznego (politologia) oraz Dziale Kartografii 
(polonistyka – studenci programu ERASMUS, oraz uczniowie XVII LO we Wrocławiu).

Pracownicy Działu Opracowania uczestniczyli w organizowanych przez Centrum 
NUKAT webinariach dotyczących standardów bibliograficznych NUKAT (30 maja, 10 
września).

Przemysław Ćwikowski, bibliotekarz systemowy ZNiO, brał udział w spotkaniach: 
bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT (15 lutego), Grupy Roboczej ds. Stan-
dardów Bibliograficznych NUKAT (10 maja), Zespołu Konsultacyjnego języka haseł 

sZkolenia
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przedmiotowych KABA (26 czerwca), Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki 
Narodowej (17 grudnia) oraz konferencji „POLONA/3 miliony” zorganizowanej przez 
Bibliotekę Narodową (Warszawa, 17 grudnia 2019).

Istotną częścią pracy biblioteki było prowadzenie działalności informacyjnej. Stanowiła 
ona jedno z głównych zadań Działu Informacji Naukowej, który zrealizował ponad 200 
pisemnych kwerend dotyczących zbiorów Zakładu. Czytelnikom w Katalogu Głównym, 
w którym prowadzone były dyżury, udzielano informacji katalogowej i bibliotecznej o zbio-
rach ZNiO i innych bibliotek oraz o zasadach korzystania ze zbiorów i katalogów ZNiO. 
Uaktualniono też dane o Ossolineum w bazie „Nauka Polska” Ośrodka Przetwarzania 
Informacji, prowadzono bibliografie publikacji o Zakładzie i publikacji pracowników. Do 
zadań Działu Informacji należało również sporządzanie sprawozdań i planów (6) Zakładu 
na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sprawozdań (10) dla 
Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2 września 2019 r. Dział Informacji Naukowej 
przejął ponownie opiekę nad stroną internetową i mediami społecznościowymi Zakładu.

W pozostałych działach bibliotecznych także realizowano kwerendy (ponad 650) 
dotyczące zbiorów, w tym także kwerendy na potrzeby wystaw.

Spośród instytucji zagranicznych, z którymi łączą bibliotekę długofalowe kontakty, naj-
większe znaczenie nadal miała współpraca z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przechowującą pozostałe we Lwowie ossolińskie kolek-
cje. We Lwowie kontynuowano prace związane z digitalizacją rękopisów i czasopism 
z historycznej kolekcji Zakładu. W roku bieżącym realizowane były projekty „Digita-
lizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz 

„Zdigitalizowanie materiałów z archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki 
przechowywanych w Ossolineum we Wrocławiu” dofinansowane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontynuowano realizację projektu „Inwentarz druków 
XVII–XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum w Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka”.

Realizowano także wymiany międzybiblioteczne (Dział Gromadzenia, Dział Nowych 
Druków Ciągłych) z Ukraińską Biblioteką Narodową w Kijowie, Uniwersytetem im. Iwana 
Franki we Lwowie, LNNBU, Biblioteką Narodową w Pradze, Biblioteką Akademii Nauk 
w Pradze oraz instytucjami krajowymi. Tą drogą pozyskano do zbiorów 350 tytułów 
książek z 51 instytucji oraz 261 tytułów czasopism z 34 instytucji.

dZiałalność informacyjna

Współpraca Z instytucjami 
krajoWymi i ZagranicZnymi
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Dział Starych Druków współpracował z Consortium of European Research Libraries 
(CERL) w ramach Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, 
a także z Oxford Bibliographical Society (OBS), Material Evidence of Incunabula (opraco-
wanie inkunabułów), 15cBooktrade Project, Instytutem Historii Litwy z Wilna, Litewską 
Biblioteką Narodową w Wilnie, Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów 
oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (udział w pracach zespołu 
konsultacyjnego do „Leksykonu oprawoznawczego” dawnej książki).

Dział Dokumentów Życia Społecznego pozyskiwał materiały dzięki kontaktom 
z kilkudziesięcioma instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. Poważna część 
zbiorów trafiła do ZNiO dzięki umowie Zakładu z Gminą Wrocław w ramach projektu 

„Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia”. W bieżącym roku nawiązano także współ-
pracę z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia 
w zakresie przejmowania archiwów stowarzyszeń kombatanckich, seniorów, pionierów 
miasta Wrocławia w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentów związanych 
z historią Polski i naszego miasta.

Zakład kontynuował też współpracę z firmą Digital-Center, która skanowała m.in. archi-
wum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Wrocławiu i rękopisy pozostałe we Lwowie, 
oraz z Pracownią Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w zakresie 
publikowania i udostępniania zbiorów Zakładu w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Nakładem ZNiO
Agnieszka Franczyk-Cegła, Konsekwencje udostępniania cymeliów w pierwszej osso-

lińskiej czytelni we Lwowie, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 
2019, z. 30, s. 59–125, [205–208].

Dorota Jońska-Amanowicz, Druki muzyczne z kolekcji przeworskiej w zbiorach Osso-
lineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 129–146, 
[209–212].

Andrzej Kraska-Lewalski, „Czarna Pani we Wrocławiu…” Epidemia ospy prawdziwej 
w 1963 roku w archiwum i obiektywie Józefa Bakalarskiego, operatora Polskiej Kroniki Fil-
mowej, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 153–170, 
[217–231].

Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński, Korespondencja z lat 1952–1975. Doku-
menty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, t. 3, oprac. Andrzej 
Nowak, Krzysztof Kania, Wrocław 2019.

puBlikacje pracoWnikóW
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Marta Pękalska, Historia działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, w: Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii, red. S. Bereś, Wrocław 
2019, s. 15–31; Wydawcy serii „Biblioteka Narodowa”, w: tamże, s. 33–44; Kalendarium 
serii „Biblioteka Narodowa”, w: tamże, s. 45–52.

Dorota Sidorowicz-Mulak, „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” – spra-
wozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej (ZNiO, Wrocław, 18–19 
czerwca 2019), „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, 
s. 185–189, [235].

Małgorzata Skotnicka-Palka, „Ossolińskie świadectwa niepodległej kultury polskiej” – 
sprawozdanie z sesji poświęconej Arcybiskupiemu Komitetowi Charytatywnemu (Wrocław, 
13 grudnia 2018), „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, 
s. 181–184, [234].

Małgorzata Skotnicka-Palka, Wbrew systemowi. Działalność Arcybiskupiego Komi-
tetu Charytatywnego we Wrocławiu w okresie stanu wojennego, „Czasopismo Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 19–35.

Poza ZNiO
Agnieszka Franczyk-Cegła, O zadaniach i metodologii badań proweniencyjnych 

w bibliologii na przykładzie badań nad kolekcją Baworovianum, „Bibliotheca Nostra” 
2018, t. 54, z. 4, s. 6–74.

Agnieszka Franczyk-Cegła, Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem…, „Forum Aka-
demickie” 2019, nr 2, s. 61–63.

Agnieszka Franczyk-Cegła, Problemy metodologiczne w identyfikacji anonimów 
typograficznych na podstawie druków krakowskich z lat 1601–1620, „Terminus” 2019, 
t. 21, z. 4, s. 437–457.

Agnieszka Franczyk-Cegła, Losy biblioteki benedyktynów z Krzeszowa, „Rocznik 
Ziem Zachodnich” 2019, t. 3, [w druku].

Agnieszka Franczyk-Cegła, nota katalogowa w katalogu Faszination Stadt – Die 
Urbanisierung Europa sim Mittelalter und das Magdeburg Recht, Magdeburg 2019.

Agata Janiak, Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem ze zbio-
rów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w: Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa 
Czapskiego, red. Anna Pilch, Anna Włodarczyk, Kraków 2019, s. 199–216.

Elżbieta Ostromęcka, nota katalogowa w katalogu wystawy Świat polskich Wazów. 
Przestrzeń – ludzie – sztuka, Warszawa 2019.
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Marta Pękalska, O lwowskiej działalności Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera 
(1917–1920 i później), w: Bидавничий рух в Yкраїні: середовища, артефакти [Vydaw-
nyczyj ruch w Ukrajini: seredowyszcza, artefakty], Lviv 2019, s. 61–63.

Katarzyna Podolec, Podwórko, „Dolny Śląsk” 2019, nr 22, s. 210–213.
Protokoły ofiary wieczystej województwa kijowskiego 1789 roku, oprac. Konrad Rze-

mieniecki, Biała Cerkiew 2018.
Dorota Sidorowicz-Mulak, Księgozbiór Piotra Krausneckera (1763?–1842) w Bibliotece 

Ossolineum, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2018, nr 81, s. 68–84.
Dorota Sidorowicz-Mulak, [współautor] Jacek Soszyński, Senosios knygos prove-

niencijų tyrimai ir jų potencialas, w: Ženklai. Simboliai. Prasmės. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu, sud. Rūta Čapaitė, Gitana 
Zujienė, Vilnius 2019, s. 39–61.

Dorota Sidorowicz-Mulak, Woluminy z lwowskiej oficyny Michała Śloski (?–1667) 
w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, w: Bидавничий рух 
в Yкраїні: середовища, артефакти [Vydawnyczyj ruch w Ukrajini: seredowyszcza, 
artefakty], Lviv 2019, s. 18–21.

Dorota Sidorowicz-Mulak, nota katalogowa w katalogu wystawy Świat polskich 
Wazów. Przestrzeń – ludzie – sztuka, Warszawa 2019.

Małgorzata Skotnicka-Palka, The Sicilian marionette theater as a source of historical 
knowledge, „Kultura Enter” 2019, nr 2 (88), http://kulturaenter.pl/article/theatre-eng/, 
dostęp: 12.03.2020.

Konrad Szymański, St. Theodore’s cult centers in Constantinople’s Hinterland. Old 
conceptions and new discoveries, w: Laurea III. Античный мир и Средние века: Чте-
ния памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева [Laurea III. Antycznыj 
myr y Srednye weka. Cztenyja pamiaty professora Władymyra Ywanowycza Kadeewa], 
Charkow 2019, s. 149–152.
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W roku sprawozdawczym zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich powiększyły się o 884 
obiekty muzealne. Zakupiono 94 obiekty o wartości 41 573 zł, w darze otrzymano 773 
obiekty o wartości 523 290 zł, 17 obiektów pozyskano natomiast z zasobów własnych 
Zakładu; do kolekcji rzemiosła włączono posiadające wartość muzealną meble, wpisane 
wcześniej do rejestru środków trwałych i użytkowane w Zakładzie. Ich wartość oszaco-
wano na 33 051,20 zł.

Rozpoczęto również gromadzenie materiałów pomocniczych, które nie posiadają 
wartości muzealnej. W 2019 r. otrzymano w darze 231 takich obiektów (m.in. dublety 
ekslibrisów i obraz nieprzedstawiający walorów artystycznych) o szacunkowej wartości 
14 695 zł.

Nie uległa zmianie liczba obiektów wpisanych do Księgi Depozytów Działu Sztuki, 
stan przyjętych depozytów wynosi 37 obiektów, z czego 7, pochodzących z depozytu 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, było prezentowanych w  ramach ekspozycji 
Muzeum Pana Tadeusza, w tym 3 na wystawach czasowych.

W związku z obchodami Roku Rembrandta w Ossolineum zorganizowano Dni 
Rembrandta, przygotowując pokaz 25 rycin artysty i jego naśladowców, któremu towa-
rzyszyły prelekcje i oprowadzanie kuratorskie. Włączano się również w takie wydarzenia 
jak Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki, a także w projekty edukacyjne organizowane 
przez inne agendy Zakładu, m.in. w prelekcje w ramach cyklu Z ossolińskiej kolekcji. 
Tajemnice i odkrycia oraz w prezentacje towarzyszące wystawie rysunków Aleksandra 
Orłowskiego w Muzeum Pana Tadeusza. 

W grudniu 2019 r. Fundacja ART TRANSPARENT w imieniu i na zlecenie Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich ogłosiła „Konkurs na koncepcję aranżacji wystawy stałej 
w MKL”. Przez cały rok pracownicy Muzeum uczestniczyli w konsultacjach i spotka-
niach roboczych dotyczących przygotowania projektu wykonawczego nowego gmachu 
Muzeum Lubomirskich. Pracowano również nad doborem i przygotowaniem obiektów 
przeznaczonych dla części wystawy ukazującej cymelia ze zbiorów Muzeum.

Muzeum Książąt Lubomirskich
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Do ewidencji zbiorów Działu Sztuki przyjęto 747 obiektów muzealnych, z czego zaku-
piono 87 obiektów, a 600 otrzymano w darze. Do kolekcji rzemiosła włączono 17 mebli 
posiadających wartość zabytkową i ekspozycyjną, od dawna użytkowanych i wpisanych 
do rejestru środków trwałych ZNiO lub kupionych w ostatnich latach.

W grudniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację 
celową na zakup 5 rysunków Piotra Michałowskiego od Marka Walickiego z USA.

Zbiory Działu Numizmatycznego powiększyły się o 137 obiektów, z czego 7 zostało zaku-
pionych na aukcjach antykwarycznych i od osób indywidualnych, a 130 pochodzi z darów.

Kupno
 1. Emilian Doubrawa, Portret damy (Generałowa Helena Mond?), olej na płótnie, 

1926. Obraz zakupiony od osoby prywatnej z rodziny gen. Bernarda Monda. Dzieło 
prawdopodobnie przedstawia Helenę Mond, żonę Bernarda Stanisława Monda 
(1887–1957), generała brygady Wojska Polskiego [→il. 24];

 2. Karol Młodnicki, Portret Wandy Monné-Młodnickiej, pastel na kartonie, 1871. Zakup 
od osoby prywatnej. Wartość obiektu podwyższa pewna proweniencja i autorstwo, 
gdyż ofertę złożyła osoba z rodziny autora [→il. 25];

 3. Rysunek Maksymiliana Gierymskiego przedstawiający trzech Kozaków kubańskich 
w pejzażu z topolami (rysunek tuszem na papierze, sygnowany), zakupiony od osoby 
prywatnej. Obiekt może stanowić jeden ze wstępnych szkiców do zaginionego obrazu 
Czerkiesi pędzący do ataku z 1868 roku;

 4. Dwa większego formatu linoryty Eugeniusza Geta–Stankiewicza, zakupione od osoby 
prywatnej. Pochodzą one z kolekcji przyjaciela i wieloletniego współpracownika 
zmarłego wrocławskiego artysty. Znakomicie uzupełniają spory zespół prac Geta 
w zbiorach Działu Sztuki, w którym obiekty linorytnicze są słabo reprezentowane. 
Ich unikalność podkreśla dodatkowo niski nakład oraz dedykacja artysty dla przy-
jaciela umieszczona na jednej z grafik [→il. 26];

Gromadzenie zbiorów

dZiał sZtuki
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 5. Hryniawa, 1908, album pamiątkowy zawierający 1 rysunek i 54 fotografie – przed-
stawienia widoków z Karpat, koni, bydła, Hucułów – autorstwa Henryka Mikolascha, 
wybitnego fotografa okresu międzywojennego. Album opatrzony jest dedykacją dla 
Władysława Burzyńskiego i jego żony Zofii. Zakupiony we wrocławskim Antykwa-
riacie DAES;

 6. Album fotograficzny zawierający 19 fotografii ukazujących różne wydarzenia z lwow-
skiego życia towarzyskiego i społecznego, wykonane w latach 1927–1930, zakupiony 
od osoby prywatnej. Zebrane w albumie obiekty są wartościowym nabytkiem choćby 
poprzez fakt, że 10 z nich wykonał ceniony lwowski fotograf Marek Münz;

 7. Portret Adama Mickiewicza, tkany techniką żakardową na jedwabiu, oprawiony 
w oryginalną ramę za szkłem. Dzieło to powstało pomiędzy 1874 a 1939 r. w tkalni 
Joachima Grünspana w Andrychowie, której wyroby są dzisiaj rzadkością. Wize-
runek poety wykonano według fotografii (lub opartego na niej wzoru graficznego) 
Michała Schweycera;

 8. Główka fajki w formie pełnoplastycznego popiersia księcia Józefa Poniatowskiego, 
zakupiona od osoby prywatnej. Wykonana we Francji w fabryce Fiolet w Saint-

-Omer między rokiem 1830 a 1850 z glinki kaolinowej nieszkliwionej. Ukazuje 

 Doubrawa Emilian (1889–1948), Portret 
damy (Generałowa Helena Mond?), olej na 
płótnie, 1926. Dział Sztuki, sygn. I.o. 206. 
Fot: Pracownia Reprograficzna ZNiO 
 

 Karol Młodnicki (1835–1900), Portret 
Wady Monné-Młodnickiej, pastel na karto-
nie, 1871. Dział Sztuki, sygn. I.o. 205. 
 

 Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942–2011), 
Olimpijczyk, linoryt, 1967. Dział Sztuki, 
sygn. I.g. 34.328.
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charakterystyczny dla XIX w. styl w fajkarstwie, w którym to artyści prześcigali się, 
tworząc coraz to nowe figurki przedstawiające znane osoby.

Dary
 1. Kolekcja ekslibrisów rodziny Brodzkich, obejmująca łącznie 321 jednostek, w tym 

wiele znakomitych przykładów ekslibrisów obcych z początku XX wieku. W 2019 r. 
zakończono trwający od kilku lat proces przekazywania zbioru;

 2. Zespół 313 obiektów, na który składają się rysunek obcy, miniatura, dwie drobne 
grafiki dewocyjne oraz fotografie o różnej tematyce, varia fotograficzne i duży zbiór 
reprodukcji (w tym widokówki, pocztówki z reprodukcjami malarstwa i inne). Dar 
pochodzi ze zbiorów rodzinnych osoby prywatnej, związanej wcześniej z Wydaw-
nictwem Ossolineum.

Kupno
 1. Trzy denary litewskie Aleksandra Jagiellończyka (z literą gotycką „A” na awersie) 

wybite w latach 1501–1506 w mennicy w Wilnie, zakup od osoby prywatnej;
 2. Unikatowy srebrny brakteat śląski, tzw. szeroki, z przedstawieniem słonia z palan-

kinem na grzbiecie z drugiej połowy XIII w., zakup od osoby prywatnej [→il. 27];
 3. Brązowy medal „The Polish Associations of Great Britain to unhappy heroic Poland”, 

autorstwa Thomasa Hallidaya, wydany przez Komitet Polski w Londynie w 1833 r., 
zakup w antykwariacie „Garbary” we Wrocławiu;

 4. Żeliwny i czerniony medalion z portretem Adama Mickiewicza z początków XX w., 
zakup na aukcji zorganizowanej przez warszawski Dom Aukcyjny OSTOYA.

Dary
 1. Zespół pamiątek – orderów, odznaczeń, odznak i emblematów – po płk. Ignacym 

Benedykcie Wądołkowskim, oficerze Wojska Polskiego, wybitnym działaczu nie-
podległościowym i harcerskim. Dar córki płk. Wądołkowskiego – Anny Ziomeckiej 
z Wrocławia;

 2. Zespół 24 monet antycznych, w tym m.in.: moneta królestwa Seleucydów z okresu 
panowania Antiocha II Theosa 261–246 p.n.e., trackie monety brązowe z lat 189–145 
p.n.e., moneta w kształcie delfina (tzw. delfinek) z legendą „AY” z obszaru Sarma-
cji z V w. p.n.e., moneta brązowa z Odessos w Tracji z III w. p.n.e., denar rzymski 
cesarza Trajana ze 107 r., hybryda denara i antoniniana Galiena (awers) i Saloniny 

dZiał numiZmatycZny



51 muzeum książąt lubomirskich

(rewers) o cechach odpowiadających denarowi. Dar Marka Sokołowskiego z Lasek 
k. Kępna;

 3. Owalna plakieta z portretem Tadeusza Kościuszki i dewizą „ZA WOLNOŚĆ NASZĄ 
I WASZĄ” z początku XX w. Dar dyrektora ZNiO dr. Adolfa Juzwenki [→il. 28];

 4. Brakteat śląski, tzw. szeroki, z wyobrażeniem zoomorficznym (lew lub kozioł) z dru-
giej połowy XIII w. Dar Filipa Wartacza z Wrocławia.

Wszystkie zbiory muzealne opracowywane są w  systemie komputerowym MONA, 
w dwóch niezależnych od siebie działowych bazach danych.

Do systemu komputerowego MONA wprowadzono wszystkie nabytki z 2019 roku. Zin-
wentaryzowano 651 obiektów akcesyjnych: 4 obrazy, 4 miniatury, 204 rysunki obce, 319 
rysunków polskich, 1 rycinę, 88 fotografii, 31 obiektów z działu rzemiosła. Do rekordów 
wprowadzanych do bazy załączana była dokumentacja fotograficzna.

Zakończono trwający od kilku lat proces inwentaryzowania i rejestracji w MONIE 
kolekcji rysunków obcych – nie tylko historycznej kolekcji lwowskiej, ale również 
rysunków z powojennych nabytków (akcesyjnych) oraz rysunków zinwentaryzowanych 
w „Inwentarzu Grafiki” – i ujednolicania ich rekordów.

Zakończono proces wpisywania do MONY kolekcji zinwentaryzowanych miniatur.

Opracowanie zbiorów

dZiał sZtuki

 Śląski brakteat z wizerunkiem słonia z siedziskiem 
(palankinem), srebro, 2. połowa XIII w. Zakup od osoby pry-
watnej, rzadkość antykwaryczna. Dział Numizmatyczny. 
 

 Medalion z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki w mundu-
rze generalskim i dewizą „Za wolność naszą i waszą”, autor 
nieznany, blacha mosiężna patynowana na ciemno, ok. 1917. 
Dar Dyrektora Adolfa Juzwenki. Dział Numizmatyczny.
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Skatalogowano 295 obiektów z kolekcji grafiki śląskiej, 318 rysunków polskich, 304 
obiekty graficzne i 321 fotografii.

Ogółem w 2019 r. do bazy MONA wprowadzono 3 218 nowych rekordów.

Do księgi akcesyjnej Działu w systemie komputerowym MONA wpisano wszystkie 
nabytki – 137 rekordów.

Na potrzeby publikacji i wypożyczeń skatalogowano następujące zespoły: skarby 
wczesnośredniowieczne oraz wybrane monety X–XV w., wybrane najstarsze wczesno-
średniowieczne monety śląskie, banknoty niemieckie i sowieckie z czasów II wojny 
światowej oraz monety getta łódzkiego.

Dokonano korekty i uzupełnienia większości rekordów monet antycznych wpisanych 
do MONY w latach 2005–2018.

Do bazy danych w systemie MONA wprowadzono łącznie 1 520 rekordów, w tym: 
z zakresu mennictwa i banknotów polskich, medalierstwa polskiego – 773, mennic-
twa i banknotów obcych, medalierstwa obcego – 406, mennictwa antycznego – 294 
i sfragistyki – 47.

W roku sprawozdawczym Czytelnię Działu Sztuki odwiedziło 106 czytelników, którzy 
skorzystali z  430 woluminów książek i  czasopism z  księgozbioru podręcznego, a  61 
uprawnionym osobom udostępniono 4 271 obiektów ze zbiorów specjalnych Działu. 
W czasie pokazów udostępniono łącznie 689 obiektów muzealnych. Czytelnicy sięgali 
również do dokumentacji fotograficznej zbiorów w wersji elektronicznej (w liczbie 260 
sztuk).

Zbiory Działu Sztuki demonstrowano także na wystawach, pokazach i prezentacjach 
organizowanych przez ZNiO oraz instytucje zewnętrzne (łącznie ponad 200 obiektów).

Dział nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią, ze zbiorami numizmatyczno -sfragistycznymi 
oraz literaturą przedmiotu można zapoznawać się w pomieszczeniach Działu. W roku 
sprawozdawczym zbiory udostępniono 7 osobom. Ponadto były one demonstrowane 
na wystawach, pokazach i prezentacjach organizowanych przez ZNiO oraz instytucje 
zewnętrzne (łącznie ponad 400 obiektów). Dla celów publikacji i wystaw wykorzystano 

dZiał numiZmatycZny
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dZiał sZtuki

dZiał numiZmatycZny



53 muzeum książąt lubomirskich

również fotografie i skany obiektów z zasobów Działu. Z księgozbioru podręcznego Działu 
przekazano do Czytelni Głównej oraz do czytelni innych działów ZNiO 45 woluminów.

Stale prowadzony był nadzór nad profilaktyką ochrony zbiorów, a w szczególności nad 
warunkami ich przechowywania (pomiar temperatury i wilgotności) oraz nad przebie-
giem prac konserwatorskich. Opiekę nad zbiorami muzealnymi sprawują pracownicy 
merytoryczni oraz Główny Konserwator Zbiorów. Większość prac konserwatorskich 
i introligatorskich wykonano w Dziale Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. 
Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej.

W roku sprawozdawczym rozpoczęto w Dziale Sztuki skontrum kolekcji fotografii. 
Kontynuowano czynności poskontrowe (po skontrum Gabinetu Grafiki przeprowadzo-
nego przez Dział Kontroli Zbiorów w latach 2013–2016) zgodnie z protokołem zaleceń 
z jesieni 2017.

Wypożyczenia obiektów na wystawy zewnętrzne oraz zwroty obiektów użyczonych 
koordynował Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych. W 2019 r. spo-
rządzono dla Muzeum Książąt Lubomirskich 16 umów, na podstawie których użyczono 
137 obiektów z Działu Sztuki i Działu Numizmatycznego. Przyjęto zwrot 157 obiektów 
(116 z Działu Numizmatycznego i 41 z Działu Sztuki).

Dział koordynował również wypożyczenia i zwroty obiektów prezentowanych na 
wystawach organizowanych przez Muzeum Pana Tadeusza oraz sporządzał umowy kupna-

-sprzedaży (10) i umowy darowizny (19) dla nowych nabytków obiektów muzealnych.

W roku bieżącym kontynuowano kwerendy i badania zmierzające do opracowania 
kolejnych fragmentów dawnych zbiorów Muzeum Lubomirskich, przechowywanych 
obecnie w instytucjach lwowskich.

W Instytucie Badań Bibliotecznych nad Zasobami Sztuki Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka przechowywana jest część kolekcji 
rycin z dawnych zbiorów Muzeum Lubomirskich. Na podstawie przeprowadzonych 
kwerend w ramach programu MKDiN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” 
w 2019 roku przygotowano i złożono wniosek „Rozpoznanie kolekcji rycin Muzeum 

Przechowywanie, ochrona 
i kontrola zbiorów

Dział Głównego 
Inwentaryzatora  
Zbiorów Muzealnych

Zbiory muzeum  
pozostałe we Lwowie
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Lubomirskich w Bibliotece Stefanyka we Lwowie – etap I”. Przewidziany na dwa lata 
projekt zakłada rozpoznanie pojedynczych rycin (prawdopodobnie ok. 10 000 obiektów) 
z przedwojennej kolekcji pod kątem przygotowania ich do przyszłej digitalizacji oraz 
opracowania naukowego. Planowane jest utworzenie konkordancji dawnych numerów 
inwentarzowych Muzeum Lubomirskich z aktualnymi numerami inwentarzy LNNBU.

Informacje o  pozostałych we Lwowie zbiorach malarstwa z  dawnych zbiorów 
Muzeum Lubomirskich zawiera opublikowana w 2019 r. monografia Muzeum Lubo-
mirskich 1823–1940. Zbiór malarstwa autorstwa Beaty Długajczyk i Leszka Machnika 
(Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum).

Do druku przygotowano też publikację poświęconą kolekcji rysunku polskiego 
z dawnych zbiorów Muzeum Lubomirskich (Anita Soroko, Rysunki artystów polskich 
z Muzeum Lubomirskich we Lwowie, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2 kwartał 
2020).

Zbiory numizmatyczne dawnego Muzeum Lubomirskich przechowywane są w kilku 
instytucjach lwowskich. Na podstawie dotychczasowych kwerend przygotowano i zło-
żono w MNiSW pięcioletni projekt „Badania nad zbiorami numizmatycznymi z zasobów 
przedwojennego Ossolineum we Lwowie”.

Muzeum Książąt Lubomirskich udostępniało obiekty zarówno na ekspozycję stałą, jak 
i na wystawy czasowe prezentowane w Muzeum Pana Tadeusza. Na samych wystawach 
czasowych: „Średniowieczne skarby Ossolineum”, „Nasz malarz Orłowski. Rysunki 
Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum”, „Wilno Mickiewicza i Słowackiego: 
tropem Dziadów cz. III” oraz „#Zapolska”, znalazło się blisko 500 eksponatów ze 
zbiorów MKL.

Obiekty ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich były także wypożyczane na 
wystawy zewnętrzne w Dusznikach -Zdroju, Görlitz, Krakowie, Magdeburgu, Malborku, 
Warszawie, Wilanowie i Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych działy Muzeum Książąt Lubomirskich uczestni-
czyły w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze cyklicznym. W kwietniu z okazji 
Dnia Wolnej Sztuki zaprezentowano pięć obiektów: portret Wandy Monné-Młodnickiej 
autorstwa Karola Młodnickiego (1871), obraz Finis Poloniae nieznanego artysty według 
Dietricha Montena (druga poł. XIX w.), grafikę Poniatowski żegna się z rodziną Charona 
Louis François według wzoru malarskiego Pierra Martinet (ok. 1823), medal na zaślubiny 

Wystawy, działalność 
edukacyjna 
i popularyzatorska
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Zygmunta III z Anną Austriaczką w 1592 r. (Rudolf Lehman, Poznań 1596) oraz medal na 
zaślubiny Władysława IV i Cecylii Renaty (Sebastian Dadler, Gdańsk 1637). Prezentacji 
każdego z obiektów towarzyszyła prelekcja.

W maju specjalne pokazy i prelekcje przygotowano z okazji Nocy Muzeów. Dla 
Działu Sztuki była to okazja do pokazania cyklu akwarel Feliksa Lachowicza pt. Urycz 
w legendach, czemu towarzyszyły prelekcje kustosz Beaty Długajczyk. Dział Numizma-
tyczny prezentował zbiory banknotów polskich podczas wykładu Prawdziwy czy fałszywy? 
Zabezpieczenia na polskich banknotach (1794–2017) na przykładzie zbiorów Ossolineum 
wygłoszonego przez Elżbietę Baran i Roberta Forysiaka-Wójcińskiego.

W czerwcu, włączając się w obchodzony na całym świecie Rok Rembrandtowski, 
zorganizowano Dni Rembrandta w Ossolineum – trzydniowy pokaz pochodzących 
ze zbiorów Działu Sztuki grafik Rembrandta i jego naśladowców, którego kuratorkami 
były Anna Jezierska i dr Emilia Kłoda. Pokazowi towarzyszyły prelekcje i oprowadzania 
kuratorskie. Wydana została również broszura informacyjna [→il. 29].

W cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” można było wysłuchać wykładu Małgorzaty Mikuły 
Damy i ryciny u progu XIX stulecia, poświęconego rycinom stworzonym przez często nie-
znane artystki XIX wieku, natomiast w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego 

 Wykład inaugurujący Dni Rembrandta  
w Ossolineum, 28 sierpnia 2019. 
Fot. G. Polak.
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wystawie „Średniowieczne skarby Ossolineum” seniorów zaproszono na poświęconą 
dawnemu mennictwu prelekcję Elżbiety Baran Awers i rewers. Śląskie monety.

W 2019 r. ważnym wydarzeniem w Muzeum Książąt Lubomirskich było ukazanie się przy-
gotowywanej przez wiele lat monografii Muzeum Lubomirskich. Autorami opublikowanej 
przez Wydawnictwo Ossolineum książki zatytułowanej Muzeum Lubomirskich 1823–1940. 
Zbiór malarstwa są pracownicy Działu Sztuki: Leszek Machnik i Beata Długajczyk. Jest to 
pierwsze monograficzne opracowanie lwowskiego okresu historii Muzeum.

27 września Dział Numizmatyczny wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego był organizatorem obchodów 70-lecia ruchu numizma-
tycznego we Wrocławiu. W uroczystościach uczestniczyli nie tylko członkowie Oddziału 
Wrocławskiego PTN i pracownicy Działu, ale także liczni goście oraz członkowie innych 
Oddziałów PTN. Przemówienia okolicznościowe wygłosili prezes Oddziału Wrocław-
skiego prof. Kazimierz Choroś oraz kierownik Działu Numizmatycznego dr Łukasz 
Koniarek, z okolicznościowym wykładem pt. Historia herbu Wrocławia wystąpił zaś 
prof. Rościsław Żerelik z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość 
zakończył występ wrocławskiego zespołu muzyki dawnej „Kapela sarmacka”.

Na terenie ZNiO 17 czerwca 2019 r. odbyło się zorganizowanie przez Dział Sztuki 
oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego sympozjum „Dzieła znane 
i nieznane. Muzeum Książąt Lubomirskich na nowo odkrywane”. W trakcie konferencji 
wygłoszono 14 referatów, w tym trzy przygotowane przez pracowników Zakładu:
 1. Joanna Błoch (Dział Sztuki), Zwodnicza miłość boga – gobelin „Porwanie Europy”,
 2. dr Emilia Kłoda (Dział Sztuki), Wiedeński portret Tadeusza Solskiego,
 3. Bogna Górniak (Dział Konserwacji), „Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu 

w 1633 roku” – grafika ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich. Zagadnienia 
konserwatorskie.

W ramach programu Visiting Professors Zakład odwiedził w dniach 7–9 października 
2019 prof. Martin Zlatohlávek z Instytutu Historii Sztuki Chrześcijańskiej Uniwersytetu 
Karola w Pradze. W drugim dniu wizyty prof. Zlatohlávek wygłosił dwa wykłady: Cen-
nino Cennini and the Drawing (w siedzibie ZNiO) oraz The Clary-Aldringen Collection of 
Drawings in Teplice (w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego). Ponadto 
w Dziale Sztuki prof. Zlatohlávek przeprowadził konsultacje zespołu rysunków szkoły 
włoskiej z dawnej kolekcji Muzeum Lubomirskich [→il. 30].

Działalność naukowa
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 1. dr Barbara Butent-Stefaniak, XV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego, (Zamek Czocha, pow. Lubań, 31 maja – 2 czerwca 2019),

 2. dr Barbara Butent-Stefaniak (jako członek komitetu), posiedzenie komitetu organi-
zacyjnego XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, zorganizowanego 
przez Uniwersytet Warszawski, (Warszawa, 16 kwietnia 2019),

 3. Adam Degler, seminaria z numizmatyki antycznej, zorganizowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 18 marca, 1 kwietnia, 15 kwiet-
nia, 3 czerwca 2019),

 4. Emilia Kłoda, II Sympozjum Muzealnicze „Muzeum wobec humanistyki cyfro-
wej” w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne 
instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” (grant NPRH), zorganizowane przez 
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
(Toruń, 1–2 marca 2019),

 5. Emilia Kłoda (jako specjalista w obszarze digitalnej historii sztuki i konsultant ds. 
ontologii CIDOC), spotkanie warsztatowe na temat projektu „Obraz modyfikowany. 
Recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV do początku XVIII wieku” (grant 
NCN), zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 15 kwietnia 2019),

udZiał W konferencjach 
i seminariach

 Wykład prof. Martina Zlatohlávka 
z Pragi, zorganizowany w ramach pro-
gramu Visiting Professors, 8 października 
2019. Fot. A. Solnica.
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 6. Emilia Kłoda, debata What to Forget? What to Preserve? Politics of Digital Heritage 
in Central and Eastern Europe, zorganizowana przez Leibniz-Zentrum für Literatur- 
und Kulturforschung (Berlin, 5 czerwca 2019).

 1. Elżbieta Baran, dr Łukasz Koniarek:
 a) Medale na zaślubiny Zygmunta III Wazy z Anną Austriaczką i Władysława IV 

Wazy z Cecylią Renatą, referat wygłoszony na spotkaniu naukowym Oddziału 
Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (Wrocław, 8 maja 
2019 r.);

 2. Elżbieta Baran:
 a) Głowa i postać stojąca św. Jana Chrzciciela na monetach księstwa nyskiego bisku-

pów wrocławskich w zbiorach ZNiO we Wrocławiu, referat wygłoszony podczas 
VII Sympozjum Numizmatycznego SymNum’2019, zorganizowanego przez 
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Muzeum 
Powiatowe w Nysie (Nysa, 6–7 lipca 2019);

 3. Joanna Błoch:
 a) „Porwanie Europy” – gobelin z historią w tle, referat wygłoszony na konferencji 

„Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań”, zorganizowanej 
przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa, 11 paź-
dziernika 2019);

 b) Powrót „Porwanej Europy” – powojenne „wędrówki” dzieł, referat wygłoszony na 
konferencji „Museum as a Platform of Social Dialogue”, zorganizowanej przez 
Lwowskie Muzeum Historyczne (Lwów, 24 października 2019);

 4. dr Barbara Butent-Stefaniak:
 a) Wczesnośredniowieczne monety z X i XI w. w zbiorach Ossolineum, referat wygło-

szony podczas spotkania Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numi-
zmatycznego (Wrocław, 6 marca);

 b) Najstarsze wczesnośredniowieczne monety śląskie (XI–XII w.), referat wygłoszony 
podczas sesji naukowej towarzyszącej XV Walnemu Zjazdowi Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego (Zamek Czocha, 2 czerwca 2019 r.);

 c) Najstarsze monety śląskie z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, referat wygłoszony 
podczas VII Sympozjum Numizmatycznego SymNum’2019, zorganizowanego 
przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz 
Muzeum Powiatowe w Nysie (Nysa, 6–7 lipca 2019);

Wykłady
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 5. Beata Długajczyk:
 a) Muzeum Lubomirskich – pod cesarskim protektoratem, referat wygłoszony na 

konferencji „Muzea polskie pod zaborami” zorganizowanej przez Muzeum 
Narodowe w Krakowie (3 października 2019);

 6. Robert Forysiak-Wójciński:
 a) Fałszywe nie znaczy gorsze – pieczęcie śląskie w XII–XIII wieku i ich fałszerstwa, 

referat wygłoszony podczas VII Forum Sfragistycznego „Fałszerstwa pieczęci – 
przestępstwa i element kultury”, zorganizowanej przez Instytut Historii Uni-
wersytetu Śląskiego, Zakład Historii Średniowiecznej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, (Ciążeń n. Wartą, 13–15 września 2019 r.);

 7. Katarzyna Kenc:
 a) Rozdarte i rozproszone – zbiory artystyczne Muzeum Lubomirskich po 1939 roku, 

referat wygłoszony na konferencji „Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muze-
alnych po II wojnie światowej”, zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Mal-
borku (14–15 marca 2019 r.);

 8. Emilia Kłoda:
 a) Lubomirski Museum: origins, memory, re-creation, referat wygłoszony na mię-

dzynarodowym sympozjum „The Museum for all people: art, accessibility and 
social inclusion”, zorganizowanym przez konsorcjum muzeów hiszpańskich 
MUSACCES (Madryt, 2–5 kwietnia 2019 r.);

 9. dr Łukasz Koniarek:
 a) Odznaki Obrony Lwowa. Falerystyczne pamiątki polsko-ukraińskich walk o Lwów 

w 1918 i 1919 r., referat zaprezentowany na spotkaniu naukowym Oddziału 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (Wrocław, 
27 czerwca);

 b) Dzieje i tradycja Legionów Polskich. W 101. Rocznicę odzyskania Niepodległości, 
referat wygłoszony podczas spotkania naukowego Oddziału Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (Wrocław, 28 listopada 2019).

W dniach 4 lutego – 19 lipca 2019 r. w Dziale Numizmatycznym jako stypendysta 
programu „Gaude Polonia” MKiDN pracował dr Roman Cholij z Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

sZkolenia
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Pracownicy Działu Numizmatycznego, Działu Sztuki oraz Główny Inwentaryzator 
ZNiO brali udział w prezentacjach i szkoleniach nowych systemów ewidencjonowania 
i katalogowania zbiorów muzealnych – MUZA i MUZEO.

W roku akademickim 2019/2020 adiunkt Joanna Błoch (Dział Sztuki) rozpoczęła 
studia doktoranckie w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

W Działach przeprowadzono kilkadziesiąt kwerend dotyczących zarówno pojedynczych 
obiektów, jak i całych kolekcji ze zbiorów Muzeum, a także kwerendy tematyczne. Na 
potrzeby scenografii widowiska operowego w Teatrze Wielkim w Łodzi „Niestraszny 
Straszny Dwór” w reżyserii Roberto Skolmowskiego obszerną kwerendę zrealizował 
Dział Sztuki.

Pracownicy Działu Numizmatycznego przeprowadzili ekspertyzy numizmatyczne:
 1. 17 monet polskich i niemieckich z poł. XX w., pochodzących z badań archeologicz-

nych w Płocku, dla Wydziału Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej (Elżbieta 
Baran i Barbara Butent-Stefaniak);

 2. Monet śląskich i czeskich z XIV i XV w., pochodzących z badań archeologicznych 
prowadzonych na zamku Rogowiec (pow. Wałbrzych), dla dr. Artura Boguszewicza, 
archeologa z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocław-
skiego (Barbara Butent-Stefaniak).

Spośród instytucji zagranicznych, z którymi prowadzono współpracę, największe zna-
czenie miała Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Na 
podstawie przeprowadzonych tam kwerend przygotowano i złożono w ramach programu 
MKDiN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” wniosek „Rozpoznanie kolekcji 
rycin Muzeum Lubomirskich w Bibliotece Stefanyka we Lwowie – etap I”. Realizacja 
projektu przewiduje rozpoznanie, a następnie opracowanie i digitalizację kolekcji grafiki 
z dawnych zbiorów Muzeum Lubomirskich.

W efekcie nawiązanej w 2018 r. współpracy z Zakładem Historii Sztuki i Kultury 
Baroku (w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) w Dziale Sztuki 
ZNiO prowadzono zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku historia sztuki w ramach 
seminariów pomocniczych, licencjackich i magisterskich dotyczące zbiorów Działu. 
Podsumowaniem tych zajęć było sympozjum „Dzieła znane i nieznane. Muzeum Książąt 

dZiałalność informacyjna

ekspertyZy

Współpraca Z instytucjami 
krajoWymi i ZagranicZnymi
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Lubomirskich na nowo odkrywane” (17 czerwca 2019, opiekun naukowy prof. Andrzej 
Kozieł).

Dział Numizmatyczny kontynuował współpracę z Oddziałem Wrocławskim Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, dla którego przeprowadzono szereg drobnych konsultacji dotyczących monet 
i innych obiektów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przez pracow-
ników Instytutu. Pracownicy Działu, podobnie jak w latach poprzednich, podejmowali 
prace redakcyjne i recenzenckie dla czasopism „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 
(B. Butent -Stefaniak) i „Biuletyn Numizmatyczny” (Ł. Koniarek).

Nakładem ZNiO
Beata Długajczyk, Leszek Machnik, Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malar-

stwa, Wrocław 2019.
Katarzyna Kenc, Katarzyna Kroczak, Projekt „Badania technologiczne szesnastowiecz-

nych rysunków obcych ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Wrocławiu” – komunikat, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 191–196, [236–242].

Emilia Kłoda, Wiedeński portret Tadeusza Solskiego, „Czasopismo Zakładu Narodo-
wego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 147–151, [213–216].

Poza ZNiO
Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Adam Degler, Stała wystawa numizma-

tyczna w Ossolineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji, w: Utracone kolekcje numi-
zmatyczne. Materiały z konferencji naukowej – Warszawa 6–7 grudnia 2018, Warszawa 
2019, s. 61–86.

Barbara Butent-Stefaniak, Mennictwo i rozwój gospodarczy Śląska w czasach przyna-
leżności Śląska do Królestwa Polskiego i Korony Czeskiej. Najstarsze wczesnośredniowieczne 
monety śląskie (XI–XII w.), „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2019, nr 2, s. 23–33.

Joanna Błoch, Tischzucht, w: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mit-
telalter und das Magdeburger Recht, red. Gabriele Köster, Christina Link, Magdeburg 
2019, s. 579, [nota katalogowa do publikacji towarzyszącej wystawie zorganizowanej 
przez Kulturhistorischen Museum Magdeburg].

puBlikacje pracoWnikóW
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Katarzyna Kenc, „Rozdarte i rozproszone…” – zbiory artystyczne Muzeum Lubo-
mirskich po 1939 roku, w: Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie 
światowej, Malbork 2019, s. 350–375.

Emilia Kłoda, Lorenzo di Credi (krąg), „Dzieciątko Błogosławiące”, w: Leonardiana 
w kolekcjach polskich, Warszawa 2019, s. 208 [nota katalogowa do publikacji towarzyszącej 
wystawie „Leonardiana” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie].

Alicja Przestalska, Klucznik Gerwazy, nota katalogowa [w:] „Litwo, Ojczyzno moja…” 
Adam Mickiewicz i jego poemat „Pan Tadeusz”, Katalog międzynarodowej wystawy, oprac. 
M. Uzorka, M. Orzeł, G. Džiaugytė, Ž. Mikailienė, Wilno 2018, s. 454.



63 muzeum pana tadeusza

W myśl §7 p. 3 Statutu Zakładu jedną z form realizacji przyjętych przez Ossolineum celów 
jest prowadzenie Muzeum Pana Tadeusza. W strukturze Muzeum funkcjonowały: Dział 
Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”, Gabinety Świadków Historii, Gabinet Literacki 
im. Tadeusza Różewicza, Dział Organizacji Wydarzeń, Dział Edukacji, Dział Obsługi 
Widowni, Sekcja Administracyjna, Sekcja Techniczna.

Ekspozycja stała Muzeum Pana Tadeusza składa się z dwóch części: wystawy „Ręko-
pis Pana Tadeusza”, ilustrującej historię i recepcję Mickiewiczowskiego poematu, oraz 
wystawy „Misja: Polska”, poświęconej historii współczesnej prezentowanej przez pry-
zmat biografii Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zgodnie 
z zaleceniami konserwatorów obiekty na nich udostępniane są regularnie wymieniane. 
Dotyczy to zwłaszcza wrażliwych eksponatów – jak rysunki, grafiki, rękopisy, starodruki 
czy książki – przypisanych do pierwszego zbioru. Kolejne odsłony wystawy stałej, a także 
wystawy czasowe organizowane w jej przestrzeni pozwoliły zaprezentować 326 nowych 
obiektów z zasobów pozostałych działów Zakładu oraz wypożyczonych z innych instytucji, 
w tym z: Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, 
Wrocławiu i Kielcach, Muzeum Niepodległości czy z muzeów litewskich i Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

Muzeum prowadzi całoroczną działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową 
i artystyczną, dla publiczności czynne jest od wtorku do niedzieli (także w niektóre święta 
państwowe i dni wolne od pracy). W roku 2019 pracownicy Muzeum Pana Tadeusza 
przygotowali kilkanaście wystaw czasowych w siedzibie Muzeum i poza nią. Część 
ekspozycji była owocem działań artystów i uczestników warsztatów, zaproszonych do 
twórczych działań związanych z problematyką omawianą w Muzeum, niektóre zorga-
nizowano we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi (w tym nowy cykl 

„Wawelskie olśnienia” pokazywany od 30 marca 2019).
Muzeum Pana Tadeusza proponuje bogaty i zróżnicowany program edukacyjny. 

Lekcje i warsztaty artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone 
były w MPT (Rynek 6) i w gmachu głównym Ossolineum (ul. Szewska 37). Muzeum orga-
nizowało cykliczne programy edukacyjne, których uczestnikami byli rodzice z dziećmi 

Muzeum Pana Tadeusza
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do 2 lat („Brzdąc w muzeum”), warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz zajęcia dla indywidualnych uczestników dorosłych (m.in. „By życie uprzyjemnić. 
Warsztaty szlacheckie” [→il. 31], „Światłoczułe. Warsztaty fotograficzne”, „Polska, ludzie, 
czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum Pana Tadeusza”), w tym 
seniorów („Muzealni pasjonaci”). W Muzeum odbywały się również liczne wykłady 
i spotkania, cykliczne: „Środy nad książką”, „Współcześni romantycy”, oraz „Misja: 
Polska. Misja: Wrocław”. Kontynuowane są także cykle „Ossolińskie spotkania z kulturą” 
i „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice. Sensacje. Odkrycia”. W ramach działalności Gabi-
netu Literackiego prowadzone były dwa cykle spotkań: „Tłumacz w muzeum” i „Festiwal 
Tradycji Literackich”. 

Muzeum kontynuowało także bieżącą działalność edukacyjną i informacyjną poświę-
coną zbiorom Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. Współpracowało 
ponadto z Wydawnictwem Ossolineum.

W ramach działalności kina „Popiół i diament” prezentowano m.in. cykle: „Filmy 
Różewiczów”, „Nobel na ekranie”, „Wielkie biografie”, „Gombrowicz. Kto czyta, ten żyje”, 

„Filmoteka Sztuk Pięknych”, „Oblicza wojny”.
W Salonie romantycznym odbywały się koncerty kameralne oraz występy uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej, a także wydarzenia gościnne, m.in. Eklektik Session 
–  międzynarodowy festiwal muzyki i sztuki współczesnej. Hasło przewodnie festiwalu 
w roku 2019 brzmiało „Dom i Tożsamość”; Ossolineum było współorganizatorem wyda-
rzenia. 4 października w Muzeum Pana Tadeusza wystąpili Takuya Nakamura, japoński 
artysta, kompozytor i instrumentalista, oraz Azumi Oe, tancerka Butoh.

Muzeum włączyło się w wydarzenia Dnia Wolnej Sztuki, Nocy Muzeów, Nocy 
Księgarń, Europejskich Dni Dziedzictwa, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Dni Seniora, 
WrocWalk Marathon. Współpracowało z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego, Gminą Wrocław, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 
Centrum Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytetem Wrocławskim (m.in. Wydziałem 
Historii, Wydziałem Filologicznym), Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Forum Edukato-
rów Muzealnych, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza -Radeckiego, 
Festiwalem Eklektik Session, Fundacją ART TRANSPARENT, Międzynarodowym Festi-
walem Opowiadania, przewodnikami miejskimi oraz fundacjami i organizacjami poza-
rządowymi. Współorganizowało cykl spotkań polsko -ukraińskich. Ich uczestnikami byli 
m.in. Olga Tokarczuk [→il. 32], Jurij Andruchowycz, Dorota Masłowska, Serhij Żadan, 
Ziemowit Szczerek.
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Muzeum prowadziło szereg działań poza swoją siedzibą, przygotowując m.in. wykłady 
czy wystawy w przestrzeni miejskiej, a także realizując projekty zagraniczne. Szczególnie 
znaczącym tego rodzaju przedsięwzięciem była zakończona w lutym 2019 r. wystawa 

„Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat «Pan Tadeusz»” zorganizowana 
we współpracy z wileńskim Muzeum Narodowym – Pałacem Wielkich Książąt Litew-
skich w Wilnie oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu. Na wystawie eksponowane były 
zbiory z kilkudziesięciu instytucji muzealnych z Polski i Litwy. Wystawę zrealizowano 
na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza w ramach obchodów stulecia niepodległości. 
W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich prezentowana była ona od 27 listopada 2018 do 
24 lutego 2019. Odwiedziło ją 26 000 osób.

W 2019 roku Muzeum Pana Tadeusza gościło 62 700 osób. Indywidualnym zwie-
dzającym wystawę stałą sprzedano 17 311 biletów oraz wydano 5 073 bezpłatnych wej-
ściówek. W realizowanych na wystawie stałej płatnych zajęciach edukacyjnych wzięło 
udział 20 974 uczestników, w bezpłatnych – 876. Na wystawach czasowych i w pozosta-
łych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum frekwencja wyniosła 18 463 
osób (w tym 1 377 osób skorzystało z oferty płatnej). Powyższe informacje nie obejmują 
wydarzeń organizowanych przez Muzeum poza jego siedzibą.

W grudniu 2018 r. Muzeum Pana Tadeusza zostało nominowane do Europejskiej 
Nagrody Muzealnej Roku (EMYA 2019) przyznawanej przez Europejskie Forum Muzeów. 

 Zajęcia hafciarskie ze Stowarzyszeniem 
Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu 
„Krynolina” w ramach cyklu „«By życie 
uprzyjemnić». Warsztaty szlacheckie dla 
dorosłych”, 2 marca 2019. Fot. G. Polak.

 Spotkanie z Olgą Tokarczuk i Jurijem 
Andruchowyczem w cyklu „Rozmowy 
polsko -ukraińskie”, 7 marca 2019. Fot. 
G. Polak.
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Na uroczystej gali, odbywającej się w Sarajewie 25 maja 2019 roku, Muzeum Pana 
Tadeusza otrzymało dwie nagrody – wyróżnienie specjalne oraz stypendium dla Marii 
Marszałek, pracującej na co dzień w Gabinecie Literackim im. Tadeusza Różewicza. 
W uzasadnieniu jury napisało: „Muzeum Pana Tadeusza to nie tylko doskonałe muzeum 
literatury – to również odważna i innowacyjna odpowiedź na pytanie, jak historyczny 
dokument może stać się istotny dla XXI wieku. Miejsce to w wyjątkowy sposób pomaga 
wyobrazić sobie na nowo, co może osiągnąć muzeum narodowego skarbu”. Wyróżnie-
nia Europejskiego Forum Muzeów są wyrazem uznania dla innowacji w muzealnictwie. 
Wspierają rolę muzeów jako instytucji publicznych, propagując współpracę i wymianę 
idei. Nagroda EMYA promuje również wartości obywatelskie i demokratyczne oraz 
prawa człowieka, przenikanie się kultur ponad politycznymi i społecznymi barierami 
oraz zrównoważony rozwój. Nagrody odebrał w imieniu Zakładu wicedyrektor Marcin 
Hamkało [→il. 33].

Przez cały rok 2019 realizowane były liczne zadania mające na celu promowanie 
i informowanie o bieżącej działalności placówki. Muzeum jest obecne w mediach spo-
łecznościowych (Facebook – 7,6 tys. obserwujących, Instagram – 1,6 tys. obserwujących), 
przygotowano również projekt nowej strony internetowej, wdrożony w grudniu 2019 roku.

W Muzeum przystąpiono do opracowywania archiwum audiowizualnego pochodzą-
cego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Ossolineum. Uporządkowano, przejrzano 

 Gala Europejskiej Nagrody Muzealnej 
Roku (EMYA) w Sarajewie, 25.05.2019.  
Fot. European Museum Forum. 
 

 Wystawa czasowa Prawem naszym – 
zmartwychwstanie, 11 grudnia 2018 –  
24 marca 2019. Fot. A. Myśliwiec.
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i przesłuchano taśmy magnetofonowe szpulowe (55 sztuk), kasety magnetofonowe (291 
sztuk), kasety wideo (135 sztuk), płyty CD (31 sztuk), płyty winylowe (8 sztuk), diapo-
zytywy kolorowe (105 pudełek – ok. 7 000 sztuk slajdów), minikasety magnetofonowe 
(12 sztuk) oraz taśmę filmową 8 mm. W roku sprawozdawczym kontynuowano także 
prace przygotowujące wystawę stałą „Gabinet Tadeusza Różewicza”, która planowana jest 
w przestrzeni obecnej sali wystaw czasowych Muzeum Pana Tadeusza. Jej podstawę ma 
tworzyć archiwum Tadeusza Różewicza, obejmujące rękopisy wierszy, dramatów i opo-
wiadań, korespondencję, dokumenty oraz pamiątki zakupione od rodziny poety przez 
gminę Wrocław i przekazane Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. Zakończone 
zostały prace nad scenariuszem wystawy, typowaniem obiektów oraz ich aranżacją.

W Gabinecie Władysława i Zofii Bartoszewskich trwały prace inwentaryzacyjne 
oraz konserwacyjne. W ich ramach dokonano inwentaryzacji 324 obiektów oraz wery-
fikacji 240 teczek z materiałami do książek historycznych i artykułów Władysława 
Bartoszewskiego.

W 2019 roku pracownicy Muzeum Pana Tadeusza przygotowali jedenaście nowych 
wystaw czasowych, w tym jedną wystawę planszową. 25 marca 2019 r. zakończyła się 
natomiast ekspozycja „Prawem naszym zmartwychwstanie”, zainaugurowana w grudniu 
2018 z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (kuratorami byli Łukasz 
Koniarek, Małgorzata Orzeł i Mariusz Urbanek) [→il. 34].

Wśród przygotowanych w roku sprawozdawczym wystaw były:
 1. „Wawelskie olśnienia”, 30 marca 2019 – 31 marca 2020.

Wystawa prezentująca portrety staropolskie, porcelanę miśnieńską i dwa pejzaże 
romantyczne Corota (?) została wpleciona w całość narracji ekspozycji stałej. Obiekty 
wypożyczono z Zamku Królewskiego na Wawelu. W programie towarzyszącym znalazły 
się wykłady Jerzego T. Petrusa, wicedyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, Mał-
gorzaty Orzeł, Anity Soroko, dr. hab. Bogusława Bednarka, a także warsztaty dla dzieci 
i oprowadzania. Kuratorką wystawy była Małgorzata Orzeł;
 2. „Kto Ty jesteś?”, 14 czerwca 2019 – 31 sierpnia 2019 [→il. 35].

Wystawa w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej, prze-
znaczona dla dzieci w wieku 7–12 lat. Partnerami wystawy upamiętniającej 100-lecie 
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odzyskania niepodległości Polski byli Festiwal „Ojce i Dziatki” oraz Fundacja Czas Dzieci. 
Skierowana do najmłodszej publiczności ekspozycja pomagała odpowiedzieć na pytania, 
czym są Polska, ojczyzna, niepodległość, patriotyzm, życie w wolnym kraju, tożsamość 
narodowa, dziedzictwo, możliwość przekazywania i pielęgnacji tradycji rodzimych. 
Wystawie towarzyszyły m.in. wakacyjne warsztaty rodzinne „Posłuchajcie baśni!” i „Od 
Bałtyku po gór szczyty”. Wśród autorów prezentowanych prac znaleźli się m.in. Iwona 
Chmielewska, Joanna Concejo, Marianna Oklejak, Joanna Rusinek.
 3. Wystawa ilustracji belgijskiego autora Quentina Grébana, 7‒30 czerwca 2019.

Wystawa prezentowana w ramach programu towarzyszącego Międzypokoleniowemu 
Festiwalowi Literatury Dziecięcej „Ojce i dziatki”;
 4. „Senso-Litera. Wystawa edukacyjna dla dzieci”, 6 lipca 2019 – 29 września 2019 [→il. 36].

Interaktywna ekspozycja skierowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które 
rozpoczynają przygodę z poznawaniem liter. SENSO-Litera była przestrzenią przyjazną 
dzieciom, dzięki zaangażowaniu wszystkich zmysłów pozwalała odkrywać litery na wiele 
sposobów. Kuratorką była Monika Nowak;
 5. „Filmy Różewiczów”, wrzesień – czerwiec 2019.

Wystawa planszowa towarzysząca cyklowi filmowemu pod tym samym tytułem;

 Wernisaż wystawy „Kto Ty jesteś?”,  
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury 
Dziecięcej, 14 czerwca 2019 – 31 sierpnia 
2019. Fot. M. Nowak.
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 6. „Geniusz – gen i już. Publikacje Hugo Steinhausa i innych matematyków ze zbiorów 
Ossolineum”, 20–25 września 2019.
W ramach wystawy prezentowanej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 

Mariusz Urbanek wygłosił wykład poświęcony postaci prof. Hugona Steinhausa, genial-
nego matematyka i aforysty, współtwórcy Lwowskiej Szkoły Matematycznej, pierwszego 
dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 
roku: Matematyk zrobi to lepiej… Kuratorem wystawy był Grzegorz Polak;
 7. „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”, 

14 września 2019 – 27 października 2019.
Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków z kolekcji Zakładu Narodowego im. Osso-

lińskich. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dia-
logu i Porozumienia, prezentujące twórczość malarza, rysownika i grafika, ale przede 
wszystkim przenikliwego obserwatora, który w szybkich szkicach i satyrycznych rysun-
kach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość. Wystawa była okazją do ujrzenia świata 
sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko eksponowanej części ossolińskiej kolek-
cji. Towarzyszyły jej m.in. szkolenie dla przewodników miejskich, zwiedzanie kolekcji 

 Wernisaż wystawy edukacyjnej „SENSO-
-litera”, 6 lipca 2019. Fot. M. Basak.
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z kustoszem, warsztaty artystyczne dla dorosłych i młodzieży oraz prelekcja przy akom-
paniamencie muzyki. Kuratorką wystawy była Aldona Mikucka;
 8. „Wrocław odkrywa. Średniowieczne Skarby Ossolineum. Wystawa z programem 

edukacyjno -artystycznym”, 4 października 2019 – 15 grudnia 2019.
Wystawa prezentowała cenne ossolińskie kolekcje z epoki średniowiecza od X do 

początku XVI wieku. W części pierwszej, ilustrującej dzieje Śląska w kontekście europej-
skim, znalazły się śląskie numizmaty, fragmenty skarbów wydobytych z ziemi, najstarsza 
mapa regionu, pierwszy widok Wrocławia oraz jeden z najstarszych wrocławskich dru-
ków. Odniesienia europejskie stanowiły złote monety i pieczęcie. Część druga wystawy 
ukazywała średniowieczne Imago mundi, a także kulturę i sztukę tej epoki. Ekspozycja 
obejmowała replikę XIII-wiecznej Mappy mundi, iluminowane kodeksy pergaminowe, 
inkunabuł i późnogotyckie rysunki. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław, 
wystawa prezentowana przy ul. Szewskiej 37, w Sali Pod Kopułą. Kuratorką była Teresa 
Sokół;
 9. „Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem Dziadów cz. III”, 8 listopada 2019 – 

30 czerwca 2020 [→il. 37].
Wystawa opowiada o wileńskim procesie Filomatów i Filaretów (1823–1824), wyda-

rzeniu, które zaważyło na losach i twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowac-
kiego. Na ekspozycji znajdują się cenne obiekty, pochodzące ze zbiorów Muzeum Sztuki 
w Wilnie oraz archiwów i bibliotek wileńskich, pokazywane w Polsce po raz pierwszy, 
w tym oryginalne protokoły przesłuchań Filomatów i Filaretów. Z kolekcji Ossolineum 
pochodzą m.in. znakomite rysunki Józefa Peszki przedstawiające Wilno i Petersburg, 
oraz rękopis (jedna karta) Dziadów Juliusza Słowackiego. Wystawa realizowana we 
współpracy z Muzeum Narodowym – Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. 
Ekspozycji towarzyszył katalog. Kuratorką była Małgorzata Orzeł;
 10. „#Zapolska”, 22 listopada 2019 – 16 lutego 2020 [→il. 38].

Wystawa w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich, prezentująca fenomen życia 
i twórczości Gabrieli Zapolskiej – pisarki, aktorki, kolekcjonerki, artystki niepokornej 
i odważnej kobiety. Na ekspozycji pokazywane są zmultiplikowane podobizny pisarki 
(oryginalne fotografie i malowane portrety), teksty utworów literackich i listy do bliskich 
osób, pierwsze wydania książek, obrazy znakomitego nabisty Paula Sérusiera oraz katalog 
z wystawy kolekcji obrazów Gabrieli Zapolskiej we Lwowie w 1906 roku. Szczególną 
pamiątką prezentowaną na wystawie jest sekretarzyk Gabrieli Zapolskiej, przy którym 
pracowała we lwowskiej willi „Skiz”. Obiekty wypożyczono m.in. z Muzeum Narodowego 
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we Wrocławiu, Warszawie i Kielcach czy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. Kuratorką wystawy była Anita Soroko;
 11. Okolicznościowa wystawa w Gabinetach Świadków Historii „Boże Narodzenie 

w PRL”, grudzień 2019.

Wystawy prezentowano też poza siedzibą Muzeum:
 1. Trzydniowy pokaz rękopisu „Pana Tadeusza” w Muzeum Historycznym miasta 

Tarnobrzega w Dzikowie (dawny Pałac Tarnowskich), marzec 2019.
 2. Wystawa planszowa „Jan Nowak-Jeziorański. Swego życia nie zamieniłbym na żadne 

inne”, przygotowana przez Gabinety Świadków Historii, prezentowana w Muzeum 
Historycznym Miasta Lwowa od 4 października 2019 r.

 3. Wystawa czasowa „Pod Prąd. Pamięć. Pojednanie”, zrealizowana we współpracy 
z Uniwersytetem Viadrina, Fundacją Karla Dedeciusa, prezentowana w Dresden 
(11 stycznia – 23 lutego), Görlitz (8 marca – 13 kwietnia), St. Augustin (17 maja – 
4 czerwca), Düsseldorfie (18–28 czerwca), Oberhausen (21 lipca – 11 sierpnia). 
Ponadto w Homburgu (24 października – 15 listopada) oraz w Darmstadt (20 listo-
pada 2019 – 17 stycznia 2020) pokazano wystawę wzbogaconą o dodatkową część 

„Władysław Bartoszewski – Karl Dedecius. Dialog kulturowy”.

 Wystawa czasowa „Wilno Mickiewicza 
i Słowackiego: tropem Dziadów cz. III”, 
8 listopada 2019 – 30 czerwca 2020. 
Fot. A. Myśliwiec. 
 

 Wernisaż wystawy czasowej „#Zapolska”, 
III Festiwal Tradycji Literackich,  
22 listopada 2019. Fot. M. Gierucka.
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Pracownicy Muzeum wykonali około dwudziestu kwerend na potrzeby osób i instytucji 
zewnętrznych, zorganizowali również następujące konferencje i szkolenia na terenie 
Muzeum:
 1. #muzealniaki, szkolenie dla kadr instytucji kultury, 23–24 maja 2019.

W ramach projektu pod tą samą nazwą odbyło się szkolenie, do udziału w którym 
zaproszeni zostali pracownicy muzeów, bibliotek, domów kultury i innych instytucji kul-
tury. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Celami szkolenia były m.in. przybliżenie 
projektowego sposobu myślenia o budowaniu oferty dla rodziców z dziećmi do 6 lat, 
podniesienie kreatywności w budowaniu oferty dla tej grupy odbiorców, przybliżenie 
niestandardowego myślenia o odbiorcach kultury, poznanie dobrych praktyk, wymiana 
doświadczeń i wypracowanie sposobów na budowanie skutecznych komunikatów pro-
mocyjnych skierowanych do rodziców najmłodszych dzieci. Szkolenie opracował Dział 
Edukacji.
 2. „Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze”, konferencja 

w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich, 28 listopada 2019.
Konferencja organizowana co roku wspólnie z Wrocławskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. W roli prelegentów, słuchaczy i dyskutantów wystąpili zarówno naukowcy 
akademiccy, jak i praktykujący pedagodzy oraz pracownicy Działu Edukacji Muzeum 
Pana Tadeusza. Referaty przedstawili m.in. Leszek Bzdyl, dr. hab. Marian Bielecki, dr 
Agata Janiak, Anita Soroko, Maria Marszałek, Magdalena Musiał. Prelegenci poruszali 
takie tematy, jak: Ojcostwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego, Mężczyzna w opresyj-
nym świecie ról społecznych, Witold Gombrowicz w recepcji Józefa Czapskiego. Festiwal 
Tradycji Literackich koordynował zespół Gabinetu Literackiego im. Tadeusza Różewicza.
 3. „Drogi do wolności”, sesja popularnonaukowa, 11 grudnia 2019.

Odzyskana przez Polskę w 1989 roku suwerenność rodziła się w różnych miejscach: 
w Londynie, gdzie trwali Rząd i Prezydent RP na Uchodźstwie, w Maisons Laffitte, gdzie 
powstawała paryska „Kultura”, w Monachium, skąd nadawało radio Wolna Europa, 
w Nowym Jorku, gdzie wychodził „Nowy Dziennik”, oraz w Polsce, gdzie działała opozycja 
demokratyczna. Między innymi o tych instytucjach i osobach pracujących dla Polski na 
świecie opowiadano w trakcie wydarzenia. W sesji wzięli udział m.in. prof. Rafał Habiel-
ski, prof. Konrad Tatarowski, mec. Jacek Taylor, Julita Karkowska, dr Grzegorz Waligóra. 
Wydarzenie przygotował zespół Gabinetów Świadków Historii.

Działalność naukowa 
i edukacyjna
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Publikacje przygotowane w Muzeum:
Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem „Dziadów cz. III”, katalog wystawy, druk 

zawiera m.in. teksty Marijusa Uzorki i Małgorzaty Orzeł, kuratorki wystawy.
#Zapolska, broszura informacyjna. Wydawnictwo towarzyszące wystawie pod tym 

samym tytułem, organizowanej w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich, tekst: Anita 
Soroko.

Zeszyt do poezji, wydawnictwo edukacyjne w ramach III Festiwalu Tradycji Literac-
kich, tekst: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec.

Publikacje w przygotowaniu:
Ostatni rozdział, wspólne wydanie niepublikowanego dziennika Jana Nowaka-

-Jeziorańskiego z lat 1986–1987 oraz jego wspomnień z lat 1976–1978, uzupełnione 
o fragmenty wypowiedzi, listów i wywiadów, stanowiące trzecią część (po „Kurierze 
z Warszawy” i „Wojnie w eterze”) cyklu dokumentującego życie i działalność Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego.

Nowak -Jeziorański – Bartoszewski. Listy, tom korespondencji (wraz z opracowaniem 
i komentarzami) Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z okresu 
ich czterdziestoletniej współpracy i przyjaźni.

Kurier z Waszyngtonu, scenariusz trzeciej części komiksu poświęconego Janowi 
Nowakowi -Jeziorańskiemu, obejmujący lata 1976–2005: okres pracy Nowaka-

-Jeziorańskiego jako konsultanta Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, zabiegi o przy-
jęcie Polski do NATO i UE i okres od powrotu do Polski do śmierci.

Publikacje pracowników:
 1. Małgorzata Orzeł:
 a) „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickievičius ir jo poema Ponas Tadas”; „Litwo, 

Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”; „Lithuania, my 
Homeland… Adam Mickiewicz and his poem Pan Tadeusz”. Międzynarodowa 
wystawa w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 27 listopada 2018 – 
24 lutego 2019, w: „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 
2019, t. 30, s. 173–180;

 b) Entre Lwów et Wrocław. „Messire Thadée” et „La Tribune des Peuples” dans la Bib-
liothéque Ossolineum / Między Lwowem a Wrocławiem. „Pan Tadeusz” i „Trybuna 
Ludów” w Bibliotece Ossolineum, materiały po konferencji „À la recherche de 
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l’identité… La passé et le présent d’Auguste Laucaussade et des Polonais à Paris” / 
„W poszukiwaniu własnej tożsamości… Auguste Laucaussade i emigracja polska 
na paryskim bruku” (Wrocław, 13–14 grudnia 2018), La Reunion 2019 [artykuł 
w j. francuskim, tekst po francuskiej recenzji naukowej, przyjęty do druku].

 2. dr Mateusz Palka:
 a) Walter Benjamin, Dla ubogich zbieraczy [przekład z języka niemieckiego]; „Nowa 

Krytyka” 2018, nr 40, s. 81–84 (antydatowany);
 b) Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według 

Waltera Benjamina, tamże, s. 167–200;
 c) Rozbity na tysiące kawałków Paryż Waltera Benjamina, „Studia Philosophica 

Wratislaviensia” 2019, nr 14, z. 2, s. 129–130;
 d) Walter Benjamin, Paryż – miasto w zwierciadle. Wyznania miłosne pisarzy i arty-

stów wobec „stolicy świata” [przekład z języka niemieckiego], „Studia Philosophica 
Wratislaviensia” 2019, nr 14, s. 131–133;

 e) Nowe światło Witolda Romera, „Format” 2019, nr 81, s. 112–113;
 f) Mistrz i przyjaciel. Bogdan Konopka (27.7.1953 – 19.5.2019), „Format” 2019, 

nr 82–83, s. 161–163.
 3. Marcin Szyjka:
 a) Drzewucki uczy o Różewiczu, „Odra” 2019, nr 4, s. 115–117.

Muzeum Pana Tadeusza od chwili otwarcia realizuje bogaty i zróżnicowany program 
edukacyjny dla różnych grup wiekowych. Lekcje i warsztaty artystyczne prowadzone są 
w budynku MPT i w gmachu głównym Ossolineum (ul. Szewska 37). Wiele z nich ma 
charakter cykliczny [→il. 39]:
 1. „Brzdąc w muzeum”, „Brzdąc w Ossolineum” – przeznaczone dla rodziców z dziećmi 

w wieku 0–2 lat zajęcia odbywające się odpowiednio w Muzeum Pana Tadeusza 
i w gmachu głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Mają na celu eduka-
cję i promocję obiektów dziedzictwa kulturowego, które znajdują się w ossolińskiej 
kolekcji i wystawiane są w obu instytucjach – ta część skierowana jest do rodziców. 
Dzieci natomiast zapoznają się z nową sytuacją społeczną i od początku życia otwie-
rają się na obcowanie ze specyficzną przestrzenią muzealną. Elementem zajęć są 
także działania skierowane do najmłodszych, które nie tylko wspierają ich rozwój, 
ale także wzmacniają więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem (poprzez podjęcie 
wspólnej, innej niż w codziennych sytuacjach aktywności).

dZiałalność edukacyjna  
dla dZieci i dorosłych
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 2. „Maluchy odkrywają muzeum” – cykl przeznaczony dla dzieci w wieku 3–6 lat. 
W czasie zajęć dzieci zapoznają się z przestrzenią muzeum oraz rozwijają kreatyw-
ność i pogłębiają wiedzę o świecie poprzez różne aktywności i zadania.

 3. „Z walizki pani Kingi” – cykl dla dzieci w wieku 6–12 lat. W czasie warsztatów 
uczestnicy poznają różne techniki plastyczne. Zajęcia pozwalają uwolnić wyobraźnię 
i dają możliwość realizacji twórczych pomysłów. Jest to połączenie kreatywnego 
działania i dobrej zabawy.

 4. „Warsztaty Tomasza Brody” – ideą warsztatów jest uwolnienie dziecięcej energii 
i pobudzenie wyobraźni poprzez zabawę i nieskrępowaną niczym ekspresję. Jedno-
cześnie zajęcia mają wprowadzić narrację: inspiracją do plastycznych warsztatów jest 
opowieść wywiedziona z arcydzieł literatury pięknej, historii, popkultury. Pomysł 
i prowadzenie: Tomasz Broda.

 5. „Badacze świata” – cykl przeznaczony dla dzieci w wieku 5–12 lat. Podczas warszta-
tów dzieci naśladują projektantów, którzy, uważnie obserwując naturę, dostrzegają 
szczegóły i reguły po to, aby zamienić swoje inspiracje w gotowe realizacje plastyczne. 
Tematy warsztatów wiążą się z wystawami czasowymi w Muzeum Pana Tadeusza.

 Warsztat artystyczny dla dorosłych  
„Księgi skarg i zażaleń” w ramach  
programu towarzyszącego wystawie  
„Prawem naszym – zmartwychwstanie”,  
11 stycznia 2019. Fot. I. Polit.
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 6. „Muzyczne poranki rodzinne” – interaktywne koncerty rodzinne odbywające się 
w Muzeum Pana Tadeusza dwa razy w miesiącu (w niedzielę) w Salonie romantycz-
nym, przeznaczone dla rodzin z dziećmi, także w wieku niemowlęcym.

 7. „Klub młodego czytelnika” – cykl skierowany do dzieci w wieku 7–12 lat. Każde 
zajęcia obejmują część warsztatową, a także dyskusję wokół książek i czytania.

 8. „Rodzinna pracownia ilustracji” – zajęcia w ramach cyklu odbywały się raz w mie-
siącu, w niedzielę. Podczas zajęć uczestnicy odkrywali książkowe skarby z biblio-
tecznych magazynów i, zainspirowani nimi, próbowali sił w przeróżnych technikach 
plastycznych, tworząc własne ilustracje baśni, wierszy, legend i opowieści.

 9. „By życie uprzyjemnić. Warsztaty szlacheckie dla dorosłych” – każde ze spotkań 
dedykowane było innemu zagadnieniu związanemu z obyczajowością szlachecką. 
Warsztaty prowadzili zaproszeni eksperci – rekonstruktorzy. Zajęcia dotyczyły m.in. 
sztuki dobrego wysławiania się, hafciarstwa, dawnej toalety.

 10. „Światłoczułe. Warsztaty fotograficzne dla dorosłych” – warsztaty praktyczne z ele-
mentami teoretycznymi, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych fotografią: 
zarówno dla rozpoczynających przygodę, jak i dla tych, których znudziło cyfrowe 
zapisywanie obrazu i chcieliby sięgnąć do źródeł oraz wzbogacić warsztat o techniki 
analogowe.

 11. „Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum 
Pana Tadeusza” – cykl, podczas którego edukatorzy współpracujący z Muzeum 
Pana Tadeusza oprowadzają zwiedzających po wybranych częściach wystaw stałych 
Muzeum, opowiadając o niezwykłych postaciach, dramatycznych wydarzeniach 
i najciekawszych eksponatach.

 12. „Muzealni pasjonaci. Warsztaty dla seniorów” – cykl skierowany do seniorów, którzy 
chcieliby oddać się artystycznej pasji oraz zgłębić wiedzę na temat obyczajowości 
szlacheckiej. Zajęcia łączą opowieść o wybranych częściach ekspozycji Muzeum 
Pana Tadeusza z warsztatami, m.in. fotograficznymi, tanecznymi, malarskimi czy 
dietetycznymi. Wszystkie tematy ukazują bogactwo kultury XIX i XX wieku. Zadanie 
publiczne pt. „Muzealni pasjonaci. Warsztaty w Muzeum Pana Tadeusza i Ossoli-
neum” jest finansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław.

 13. „Otwarte pracownie: warsztaty dla młodzieży i dorosłych” W ramach pracowni 
w 2019 roku realizowany był cykl „Współcześni romantycy” – seria spotkań wokół 
sztuki, literatury i psychologii organizowana wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Przy-
kładowe tematy to: „O lęku z perspektywy klinicznej”, „Potrzeba przynależności 
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do grupy a wizerunek”, „Zaburzony obraz siebie”, „Kreowanie marki osobistej”, 
„Zazdrość i zdrada w związku”, „Fantazje i rutyna w relacji romantycznej”. Wśród 
prowadzących wykłady znalazły się m.in. Maria Marszałek, Zofia Szynal, Aleksandra 
Żyłkowska, dr Anna Jeleń.

 14. „Tłumacz w muzeum” – cykl spotkań z wybitnymi tłumaczami literatury pięknej 
przekładanej z języków obcych na język polski i odwrotnie. W 2019 roku odbyły się 
dwa spotkania: z Anną Sawicką – tłumaczką języka katalońskiego, m.in. powieści 
Jaumego Cabrégo (19 maja), i z dr Charlesem S. Kraszewskim – tłumaczem z języka 
angielskiego, m.in. Dziadów i sonetów Adama Mickiewicza oraz dramatów Zygmunta 
Krasińskiego (1 grudnia). Charles S. Kraszewski poprowadził również zamknięte 
warsztaty dla tłumaczy w ramach Festiwalu Tradycji Literackich.

 15. „Środy nad Książką” – cykl spotkań, których punktem wyjścia są książki dotyczące 
najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spoj-
rzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Ich bohaterami są autorzy tych 
książek: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiadają na pytania 
prowadzących i publiczności. W 2019 roku byli to na przykład Jacek Taylor, Witold 
Bereś, dr hab. Bożena Szaynok, Joanna Kuciel -Frydryszak i prof. Jakub Tyszkiewicz.

 16. „Misja Polska. Misja: Wrocław” – cykl wykładów i spotkań na temat powojennych 
dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska, regionu niczym soczewka skupiającego dra-
matyczne wydarzenia czasów współczesnych. Okres od 1945 roku to czas przemiany 
miasta z niemieckiego Breslau w polski Wrocław, niemieckiego Niederschlesien 
w polski Dolny Śląsk. To czas niemal całkowitej wymiany ludności, odbudowy 
z ruin, powstania nowej administracji, tworzenia zrębów życia naukowego i kultu-
ralnego, ale też walki z panującym ustrojem. W 2019 r. o dziejach miasta, regionu 
i mieszkańców, którym przyszło żyć i poszukiwać własnej tożsamości w zupełnie 
obcym zakątku Europy, rozmawiali m.in. prof. Janusz Degler, dr Cezary Buśko, 
dr hab. Romuald Łuczyński, Tomasz Kizny, prof. Jan Miodek.

 17. „Muzealny escape room” – to zabawa oparta na zasadach popularnych pokojów-
-zagadek. Jest częścią lekcji muzealnych prowadzonych na ekspozycji „Misja: Polska” 
dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Narracja pokoju dotyczy działania 
Polskiego Państwa Podziemnego i akcji, w której brał udział „Teofil”, czyli Władysław 
Bartoszewski.
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Pracownicy Muzeum Pana Tadeusza wygłosili wykłady między innymi w Katedrze 
Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wojsk Lądo-
wych we Wrocławiu i na konferencji „Warto być przyzwoitym – polityka historyczna czy 
poprawność historyczna”, a także podczas festiwali i wernisaży. Były to m.in.:
 1. „Kolaż literacki”, warsztaty i prezentacja w ramach Festiwalu Kreatywności Stu-

denckiej, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego (Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec);

 2. „Nigdy go tu nie było… Pamięć o wieszczu narodowym w miejscu bez genius loci”, 
wykład dla uczestników seminarium „Bohater w czasie – pamięć osoby – rodziny – 
wspólnoty”, odbywającego się w domu Jana Matejki w Krakowie (Magdalena Musiał);

 3. „Zagłada. Ludność żydowska podczas II wojny światowej”, wykład dla studentów 
Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego (Małgorzata 
Preisner -Stokłosa);

 4. „Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego”, wykład dla słuchaczy Akademii Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu (Małgorzata Preisner -Stokłosa);

 5. Wystąpienie w panelu dyskusyjnym towarzyszącym wystawie „Władysław Bartoszew-
ski – Karl Dedecius. Dialog kulturowy” oraz wystąpienie podczas otwarcia wystawy 

„Władysław Bartoszewski 1922–2015. Pod Prąd. Pamięć. Pojednanie”; wystawy pre-
zentowane od 24 października do 19 listopada w Homburgu i od 19 listopada do 
16 stycznia 2020 w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich (Deutsches Polen -Institut) 
w Darmstadt (Małgorzata Preisner-Stokłosa); 

 6. Udział w XXVIII Kongresie Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich 
„Sąsiedztwo w środku Europy” w Homburgu na zaproszenie Towarzystwa Niemiecko-
-Polskiego w Berlinie, przedstawienie kolekcji Władysława Bartoszewskiego w zbio-
rach MPT ZNiO (Małgorzata Preisner-Stokłosa);

 7. „Jan Nowak-Jeziorański. Kurier z Warszawy”, wykład w ramach cyklu „Lekcja historii 
w kinie” towarzyszącego Przeglądowi Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim 
Zamkiem”, Lwów (Mariusz Urbanek);

 8. „Jan Nowak-Jeziorański. Kurier z Warszawy”, wykład w Muzeum Historycznym 
Miasta Lwowa, poprzedzający otwarcie wystawy „Jan Nowak-Jeziorański. Swego 
życia nie zamieniłbym na żadne inne”, Lwów (Mariusz Urbanek);

 9. „Perypetie i peregrynacje rękopisu Pana Tadeusza”, wykład w Pałacu Wielkich Książąt 
Litewskich w Wilnie w ramach programu wystawy „Litwo, Ojczyzno moja… Adam 
Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” (Małgorzata Orzeł);

Wykłady pracoWnikóW  
WygłosZone poZa muZeum
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 10. „Mickiewiczowski Żegota. Historia pewnej przyjaźni”, wykład wygłoszony pod-
czas sesji zorganizowanej przez Wydział Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
poświęconej życiu i działalności Ignacego Domeyki, gościem honorowym był Pablo 
Domeyko, prawnuk Ignacego (Małgorzata Orzeł);

 11. „Muzeum Pana Tadeusza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Geneza i trzy 
lata działalności 23 kwietnia 2016 – czerwiec 2019”, wykład wygłoszony na konfe-
rencji naukowej „Bracia Mickiewiczowie w Wielkopolsce”, Objezierze 16–18 czerwca 
(Małgorzata Orzeł).

W 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowany był projekt „Misja: młodzież. Gra”, 
którego celem było przybliżenie młodzieży w ciekawej, interaktywnej formie drogi 
do wolności i pojednania polsko-niemieckiego na podstawie życiorysu i spuścizny 
Władysława Bartoszewskiego – jednego z dwóch bohaterów wystawy „Misja: Polska” 
prezentowanej w Muzeum Pana Tadeusza. Projekt przybliżał biografię Władysława Bar-
toszewskiego od jego pobytu w Auschwitz do przemówienia w Bundestagu, angażując 
młodzież w działania na wystawie „Misja: Polska”, które miały charakter warsztatowy. 
Ich efektem było zaprojektowanie i opracowanie gry – pomocy edukacyjnej dla polskich 
i niemieckich nauczycieli, przybliżającej historię stosunków polsko-niemieckich w XX 
wieku. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Od stycznia do grudnia 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowany był projekt 
„Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich” mający na celu digitalizację i udostępnienie wybranych 
materiałów z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wyselekcjonowane przez pracow-
ników Gabinetów Świadków Historii taśmy szpulowe i kasetowe, slajdy i film poddano 
digitalizacji, otrzymując 446 obiektów finalnych, w tym: 245 plików dźwiękowych (m.in. 
zapisy rozmów Jana Nowaka-Jeziorańskiego z płk. Kuklińskim), 200 slajdów autorstwa 
Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej oraz film dokumentalny z 1962 r., zrealizowany z okazji 
10-lecia powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Uzyskane w wyniku digita-
lizacji obiekty zostały w grudniu 2019 roku zaprezentowane na wystawie stałej „Misja: 

Wybrane projekty realizo-
wane w Muzeum w 2019

projekt „misja: młodZież. gra”

digitaliZacja archiWum  
audioWiZualnego Z daru  
jana noWaka ‑jeZiorańskiego  
dla Zakładu narodoWego  
im. ossolińskich
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Polska”, a częściowo także na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza. Całość zdi-
gitalizowanego archiwum udostępniana jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
na zasadach określonych w regulaminie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Na festiwal poświęcony twórczości trojga twórców i związkom między tradycją roman-
tyczną a literaturą współczesną złożyły się m.in. spotkania autorskie, konferencja, warsz-
taty pisania i translatorskie, zajęcia dla Głuchych. Projekt dofinansowano z programu 

„Promocja czytelnictwa” MKiDN. Wybrane wydarzenia Festiwalu:
 1. Noc Księgarń. Spotkanie z laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 

Olgą Hund oraz Tomaszem Tyczyńskim, kuratorem Nagrody (Muzeum Gombro-
wicza we Wsoli). Prowadzenie: Maria Marszałek, współpraca: Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli (20 września).

 2. Echa „Leśnych”. Aktualność partyzanckiej twórczości Tadeusza Różewicza. Pro-
jekcja spektaklu „Do piachu” w reżyserii Kazimierza Kutza i spotkanie z udziałem 
prof. Arkadiusza Bagłajewskiego, Krzysztofa Kopka, prof. Andrzeja Skrendy, Marty 
Streker oraz Agnieszki Wolny-Hamkało. Rozmowa o dramatach Tadeusza Różewicza 
i o powracających w nich wątkach, której punktem wyjścia były niepublikowane 
fragmenty sztuk z archiwum. Prowadzenie: Maria Marszałek, współpraca: Teatr 
Polski we Wrocławiu. Ossolineum (27 września).

 3. „Prześmiech”. Warsztaty rodzinne z „Zeszytem do poezji”. Na potrzeby Festiwalu 
wydano Zeszyt do poezji – inspirowaną Gombrowiczem instrukcję dla młodego 
twórcy. Zabawa jest podzielona na etapy: wybór interesujących motywów, ich prze-
twarzanie, układanie w konfiguracje, synteza, poszukiwanie skojarzeń językowych 
i wizualnych. Prowadzenie: Maria Marszałek i Adriana Myśliwiec (2 listopada).

 4. Warsztaty dramatopisarskie przeznaczone dla młodzieży od 16 lat i dorosłych 
Prowadzenie: Marzena Sadocha (16 listopada).

 5. „Podróż, pierwiastek wolności”. Slam poetycki inspirowany twórczością Zygmunta 
Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza. Prowadzenie: Aleksandra 
Bielecka (22 listopada).

 6. „Menażeria ludzka” – warsztaty poezji miganej inspirowane twórczością Gabrieli 
Zapolskiej. Prowadzenie: Arkadiusz Bazak (23–24 listopada).

 7. Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze – konferencja 
dla nauczycieli i naukowców (28 listopada).

festiWal tradycji literackich. 
roZdZiał iii: krasiński/Zapolska/
gomBroWicZ
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 8. „Czarna komedia”. Warsztaty aktorskie dla dorosłych. Jako materiał wyjściowy 
do przygotowania etiud teatralnych wykorzystano teksty Zygmunta Krasińskiego, 
Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza poświęcone narzekaniu na własne zdro-
wie. Działania teatralne przygotowano we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Prowadzenie: Beata Rakowska (30 listopada – 1 grudnia).

 9. Warsztaty dla tłumaczy inspirowane utworami Zygmunta Krasińskiego (w parze 
językowej angielski – polski), Prowadzenie: Charles S. Kraszewski (30 listopada).

 10. Przegląd filmowy „Gombrowicz. Kto czyta, ten żyje” oraz spotkanie z Jerzym 
Jarzębskim i Klementyną Suchanow, znawcami biografii i twórczości Gombrowicza. 
Filmy prezentowane 15 listopada – 7 grudnia, w piątki i soboty. Kuratorka: Adriana 
Prodeus.

Jesienią 2019 i wiosną 2020 roku, dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA, 
Muzeum Pana Tadeusza realizuje projekt edukacyjny „Pan i Pani Kurier”. Obejmuje 
on przygotowanie i przeprowadzenie serii lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży 
z dolnośląskich szkół, przede wszystkim z uboższych gmin. Zajęcia odbywają się na 
wystawie stałej „Misja: Polska”, opowiadającej o romantycznych ideach wolności prze-
niesionych w realia II wojny światowej oraz czasów powojennych – jednym z jej dwóch 
bohaterów jest Jan Nowak-Jeziorański. Specjalnie przygotowane zajęcia muzealne dotyczą 
działalności i życia słynnego „Kuriera z Warszawy”, jego aktywności w czasie II wojny 
światowej, życia w Stanach Zjednoczonych oraz działań powojennych na rzecz obalenia 
komunizmu w Europie, a po 1989 r. także tych popierających rozszerzenie NATO i przy-
stąpienie Polski do Unii Europejskiej. Warsztaty przypomną młodzieży również osobę 
Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, która przez całe życie wspierała męża w działaniach na 
rzecz demokracji. Była też doskonałą fotografką. Jej prace znajdują się obecnie w zbio-
rach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i są prezentowane na wystawie „Misja: 
Polska”. Projekt finansowany ze środków Departamentu Stanu USA / Ambasady Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie.

Projekt łączący formę koncertu, instalacji dźwiękowej i spaceru po muzealnej ekspozy-
cji. Jego prapremiera odbyła się 31 maja 2019 roku. Opracowany z myślą o konkretnym 
wnętrzu ossolińskiego Muzeum Pana Tadeusza. W tworzeniu „Fantomu” uczestniczyło 
czterech wrocławskich kompozytorów: dr hab. Rafał Augustyn, Cezary Duchnowski, 

„pan i pani kurier” – projekt  
edukacyjny dla dZieci Z uBogich 
gmin dolnego śląska

fantom adama. Wokół nienapisanej 
historii (prZysZłości), 31 maja



82 muzeum pana tadeusza

Paweł Romańczuk i Jacek Sotomski, a także artysta audiowizualny z Łodzi – Maciej 
Walczak. Towarzyszyły im trzy wybitne artystki: wiolonczelistka Magdalena Boja-
nowicz, gambistka Justyna Rekść-Raubo (grająca również na violone) i sopranistka  
Agata Zubel.

 1. Cykl filmowy „Filmoteka Sztuk Pięknych” (8 października – 10 grudnia)
Seanse filmowe z historią sztuki w tle. W programie znalazły się filmowe opowieści 

o burzliwych losach znanych artystów (w tym Fridy Kahlo, Amadea Modiglianiego 
i Gustava Klimta), intrygujące fabuły skupione wokół dzieł sztuki i arcydzieła klasyki 
kina, w których malarstwo i fotografia odgrywały niebagatelną rolę. Projekcje poprze-
dzone były krótkimi prelekcjami.
 2. Cykl filmowy „Filmy Niepodległej” (29 stycznia – 26 marca)

Seanse towarzyszące wystawie „Niepodległa”, w odstępach tygodniowych zapre-
zentowano filmy: „Wierna rzeka”, „Antek policmajster”, „Sztandar wolności”, „Dodek 
na froncie”, „Bohaterowie Sybiru”, „Mogiła nieznanego żołnierza”, „Dla Ciebie Polsko”, 

„Cud nad Wisłą”, „Śluby ułańskie”.
 3. Cykl filmowy „Filmy Różewiczów” (2 kwietnia – 4 czerwca)

Filmy Stanisława Różewicza wg scenariuszy lub na podstawie opowiadań Tadeusza 
Różewicza – w odstępach tygodniowych zaprezentowano filmy: „Trzy kobiety”, „Miej-
sce na ziemi”, „Świadectwo urodzenia”, „Głos z tamtego świata”, „Echo”, „Piekło i niebo”, 

„Mąż pod łóżkiem”, „Samotność we dwoje”, „Drzwi w murze”, „Opadły liście z drzew”.
 4. Cykl filmowy „Nobel na ekranie” (lipiec–sierpień)

Dwa razy w tygodniu (po dwa seanse dziennie) prezentowano filmy będące ekrani-
zacjami dzieł nagrodzonych Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, m.in. „Na wschód 
od Edenu”, „Śmierć w Wenecji”, „Stary człowiek i morze”. Projekcje poprzedzone były 
wprowadzeniem merytorycznym.
 5. Cykl filmowy „Wielkie biografie” (lipiec–sierpień)

Dwa razy w tygodniu (po dwa seanse dziennie) prezentowano filmy, których sce-
nariusz oparto na biografiach wybitnych pisarzy, m.in. Jane Austen, Williama Szekspira, 
Winstona Churchilla. Projekcje poprzedzone były wprowadzeniem merytorycznym.
 6. Cykl filmowy „Oblicza wojny. Bergman, Bogart, Connery, Hackman” 

(październik–grudzień)
Filmy, których scenariusze oparto na wydarzeniach wojennych, pokazujące je 

w sposób nietypowy i nieoczywisty. W czasie seansów zaprezentowano takie filmy, jak: 

dZiałalność kina 
„popiół i diament”
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„Dunkierka”, „Bitwa o Anglię”, „Patton”, „Tora! Tora! Tora!”, „Casablanca”, „Cienka czer-
wona linia”, „Wróg u bram”, „O jeden most za daleko”, „Bękarty wojny”, „Sztandar chwały”.
 7. Przegląd filmowy „Gombrowicz. Kto czyta, ten żyje” (15 listopada – 7 grudnia)

Organizowany w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich. Zaprezentowano m.in. 
„Strachy”, „Dom wariatów”, „Kosmos”. Kurator: Adriana Prodeus.
 8. Poranki filmowe

Pokazy dla rodzin w kinie „Popiół i Diament”, podczas których wyświetlane były 
klasyczne filmy animowane i najciekawsze produkcje dla najmłodszych z ostatnich lat. 
Pokazom towarzyszyły warsztaty i dyskusje.

Cykle filmowe w 2019 roku koordynowali Joanna Flisek i Marcin Szyjka, prelekcje przy-
gotowywali również Paweł Borowy, Agnieszka Marczak i Błażej Wiśniowski.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych w Muzeum Pana 
Tadeusza obejmują między innymi stałą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego w ramach projektu „ZINTEGROWANI”, aktywizującego do 
udziału w kulturze dzieci i młodzież z ośrodków na Dolnym Śląsku. W projekcie biorą 
udział głusi, niewidomi i niedowidzący oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
W ramach Festiwalu Tradycji Literackich w Muzeum odbyły się także warsztaty poezji 
miganej dla osób głuchych i słyszących.

Inne działania:
 1. „Poniedziałek Ja. Wtorek Ja. Środa Ja. Czwartek Ja” – autoportret: warsztaty foto-

graficzne (październik–listopad)
Prowadzone w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich zajęcia, przeznaczone dla 

uczniów Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Uczestnicy realizo-
wali zadania autoportretowe odnoszące się postrzegania siebie obecnie i w przyszłości. 
Posługiwali się technikami fotografii polaroidowej i filmu, których podstawy poznawali 
w trakcie warsztatów. Prowadzenie: Alicja Kielan.
 2. „Przedświt”: warsztaty artystyczne dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdro-

wia Psychicznego (październik–listopad)
Zajęcia w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich. Tytuł projektu zaczerpnięty został 

z poematu Zygmunta Krasińskiego. W warsztatach uczestniczyli pacjenci V męskiego 
oddziału zamkniętego. Działania polegały na projektowaniu i konstruowaniu form 

dZiałania na rZecZ osóB  
niepełnospraWnych  
i grup WyklucZonych
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architektonicznych, za pomocą różnych technik i narzędzi, dobranych w taki sposób, 
aby wykonanie zadania nie sprawiało trudności osobom o niewielkich zdolnościach 
manualnych i słabej kondycji psychofizycznej, a równocześnie umożliwiało tworzenie 
skomplikowanych makiet uczestnikom o dużych umiejętnościach technicznych. Pro-
wadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec.
 3. Warsztaty poezji miganej „Menażeria ludzka” (23–24 listopada)

Zajęcia prowadzone przez głuchego artystę Arkadiusza Bazaka z udziałem Justyny 
Kowal, tłumaczki polskiego języka migowego, skierowane do osób głuchych i słyszących, 
niezależnie od ich znajomości języka migowego. Uczestnicy zapoznawali się z podsta-
wami techniki Visual Vernacular, polegającej na improwizacjach aktorskich i panto-
mimicznych. Następnie interpretowali za jej pomocą postaci bohaterów opowiadania 
Gabrieli Zapolskiej pt. Koteczek, pochodzącego ze zbioru Menażeria ludzka. Warsztaty 
stanowiły kontynuację projektu rozpoczętego w 2017 roku, w ramach I Festiwalu Tra-
dycji Literackich.
 4. Szkolenie „Kultura dla wszystkich. Obsługa oraz budowanie oferty dla osób 

z niepełnosprawnościami”
Szkolenie prowadzone wspólnie z niepełnosprawnymi ekspertami. Przybliżyło 

specyfikę grup o specjalnych potrzebach, ćwiczyło także umiejętności obsługi osób 
niepełnosprawnych i komunikacji z nimi. Szkolenie finansowane ze środków PFRON 
w dyspozycji UMWD. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Działu Edukacji, edukatorzy 
zewnętrzni oraz pracownicy Działu Obsługi Widowni. Współpraca: Fundacja Katarynka.

Muzeum Pana Tadeusza prowadzi regularne działania komunikacyjne i marketingowe 
skierowane do wielu grup odbiorców. Do celów budowania pozytywnego wizerunku 
instytucji oraz promocji bieżącej działalności kulturalnej i edukacyjnej Muzeum wykorzy-
stywane są różnorodne narzędzia PR-owe: strona internetowa muzeum (60 343 odsłony 
w 2019 r.), newsletter (ponad 2 000 kontaktów), fanpage na Facebooku (ok. 7 650 obser-
wujących i ok. 7 360 polubień), profil na Instagramie (ok. 1 600 obserwujących), kam-
panie outdoorowe, np. kolportaż druków promujących projekty, kampanie plakatowe na 
słupach, city lighty, współpraca partnerska, prezentacja oferty na targach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych. Działania promocyjne są dostosowywane do odbiorców na 
podstawie prognoz. Baza kontaktów wykorzystywanych przy wysyłce newsletterów 
została posegmentowana na potrzeby poszczególnych kampanii: gości indywidualnych 
(ponad 1 000 kontaktów), rodzin z dziećmi (ponad 300), branżowych: pracowników 

dZiałalność promocyjna muZeum
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instytucji kultury (ponad 350 kontaktów), szkół i innych ośrodków skupiających dzieci 
i młodzież (ponad 200 kontaktów), mediów (ponad 500 kontaktów). W 2019 roku we 
współpracy z zewnętrzną firmą wykonano rebranding materiałów promujących ofertę 
Muzeum, a w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat działalności oraz współczesne 
trendy w projektowaniu graficznym sporządzono nowy key visual. Wypracowany do 
kampanii outdoorowych oraz internetowych system identyfikacji został wykorzystany 
również na nowej stronie internetowej Muzeum, którą opracowywana była przez drugie 
półrocze i została uruchomiona w grudniu 2019 roku.

Wybrane działania promocyjne poza siedzibą Muzeum:
 1. 11. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego (Wrocław, 1–3 marca)
 2. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (6–7 kwietnia)
 3. Dzień Polski w Pradze organizowany przez Instytut Polski w Pradze (15 czerwca)
 4. „Projekt: Plaża”, program telewizji TVN (9–11 sierpnia)
 5. Festiwal Międzykulturowości we Lwowie i Dzień Niepodległości Ukrainy  

(22–25 sierpnia)
 6. Zimowy Narodowy w Warszawie (7–8, 14–15 grudnia)
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Rok 2019 był w Wydawnictwie Ossolineum rokiem jubileuszu najstarszej i najbardziej 
znanej polskiej serii wydawniczej, Biblioteki Narodowej. Pierwszy tom słynnej beenki 
ukazał się 1 listopada 1919 roku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich odkupił ją od pier-
wotnego wydawcy, Krakowskiej Spółki Wydawniczej, w roku 1933 i wydaje nieprzerwanie 
do dzisiaj, co, zważywszy na burzliwą historię Europy w ostatnim stuleciu, a także los 
samego Ossolineum oraz wielu instytucji polskiej kultury w tym okresie, należy uznać 
za duże osiągnięcie. W roku jubileuszowym w katalogu serii znajdowało się 608 tytułów, 
dodajmy: tytułów chętnie czytanych przez szerokie rzesze Polaków i dyskutowanych 
przez literaturoznawców, dydaktyków, pisarzy, studentów i uczniów. Cieszymy się, że 
to właśnie Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich przypadło w udziale świętowanie 
setnych urodzin jednego z najokazalszych i najbardziej żywotnych pomników pol-
skiej kultury. Jesteśmy dumni, że w głównych wydarzeniach obchodów swoją obecność 
zaznaczyły osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie oraz najwybitniejsi polscy 
literaturoznawcy i pisarze, m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, Minister Kultury Wicepremier Piotr Gliński, prof. Jerzy Bralczyk, 
prof. Stefan Chwin, prof. Jerzy Jarzębski, Marek Krajewski, Ryszard Krynicki, prof. 
Ryszard Nycz czy Tomasz Różycki.

Jakkolwiek organizacja jubileuszu Biblioteki Narodowej pochłonęła wiele czasu 
i energii pracowników Wydawnictwa, to oficyna nie ograniczyła swojej podstawowej 
działalności, jaką jest wydawanie książek. Wręcz przeciwnie, w roku 2019 ossolińskich 
premier było więcej niż w latach poprzednich, licząc od wznowienia działalności Wydaw-
nictwa w strukturze Fundacji ZNiO w listopadzie 2015 roku. Nowe tytuły ukazywały się 
w każdej z sześciu serii wydawniczych Ossolineum, wydano także jeden tytuł poza seriami 
oraz kolejny tom „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”. W sumie tych 
publikacji było 26, z czego najwięcej, bo aż 15, to książki z serii Biblioteka Narodowa. Do 
grona autorów Wydawnictwa Ossolineum dołączyły takie sławy literatury światowej jak 
Federico García Lorca, W.G. Sebald i César Aira, a na liście tytułów pojawiły się pozycje 
o najwyższej randze literackiej i historycznej. Wśród wydanych książek znalazł się m.in. 

Wprowadzenie

Wydawnictwo Ossolineum
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obszerny wybór z Archiwum Getta Warszawy, znanego jako Archiwum Ringelbluma, 
dokumentującego tragedię polskich Żydów w latach II wojny światowej.

Podobnie jak w latach poprzednich, kolejnym premierom towarzyszyły organi-
zowane w kilku miastach Polski spotkania autorskie, w których wzięły udział znane 
osobistości polskiej kultury, m.in. Jakub Ekier, Jerzy Jarniewicz, Jakub Kornhauser, Jacek 
Leociak, Filip Łobodziński, Łukasz Musiał i Andrzej Zawada.

Również pod względem recepcji działalności Wydawnictwa Ossolineum rok 2019 
był udany. Kolejne książki oficyny spotykały się z bardzo dobrym przyjęciem czytelników, 
dziennikarzy i krytyków literackich. Recenzje naszych tytułów i rozmowy z ich autorami 
oraz tłumaczami ukazywały się w najważniejszych polskich mediach.

O uznaniu, z jakim spotykają się książki Wydawnictwa Ossolineum, świadczyły 
także przyznane im w roku 2019 nagrody i nominacje, w szczególności Nagroda Prezy-
denta Miasta Gdańska im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego dla Marcina Szustra za przekład 
książki Djuny Barnes Ostępy nocy (Seria Z Kraju i ze Świata) oraz nominacja do Nagrody 
Literackiej NIKE dla Jerzego Jarniewicza za książkę Tłumacz między innymi. Szkice 
o przekładach, językach i literaturze (seria Sztuka Czytania).

Sprzedaż ossolińskich publikacji w roku 2019 nie odbiegała znacząco od sprzedaży 
w latach poprzednich. Do rąk czytelników za pośrednictwem księgarń trafiły 18 283 
egzemplarze naszych książek.

Ogromna większość książek reaktywowanego Wydawnictwa Ossolineum ukazuje się 
w seriach wydawniczych. Najstarszą i najważniejszą z nich jest oczywiście Biblioteka 
Narodowa, wydane w niej tomy stanowią centralny punkt naszej oferty. Pozostałe serie 
mają nieporównanie krótszy żywot, ale mimo tego zdołały zyskać sobie stałe miejsce 
w świadomości polskich czytelników; publikowane w nich książki albo uzupełniają 
i rozwijają program Biblioteki Narodowej, albo propagują historię i bieżącą działalność 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oto krótkie opisy naszych serii oraz pełna lista 
tytułów wydanych przez Ossolineum w roku 2019:

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, 
a od roku 1933 jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W roku 2013 
patronat nad serią objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydane tytuły

seria BiBlioteka narodoWa
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„Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kulturalną 
i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży 
wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu 
podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy” – pisali sto lat temu twórcy serii. Ta 
deklaracja jest aktualna do dziś.

Rada Naukowa: prof. Alina Kowalczykowa – przewodnicząca, prof. Józef Bachórz, 
prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy Jarzębski, prof. Ryszard Nycz.

Redaktor: prof. Stanisław Bereś.

Premiery
 1. Federico García Lorca, Wiersze i wykłady, różni tłumacze, wstęp i opracowanie 

Justyna Ziarkowska, wybór i uzupełnienie przekładów Marcin Kurek, BN II 264, 
Wrocław 2019.

 2. Cyprian Norwid, Cztery dramaty, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Braun, 
BN I 332, Wrocław 2019.

 3. Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii, redakcja Stanisław Bereś, 
Wrocław 2019.

 4. Kazimierz Wyka, Wybór pism, wstęp i opracowanie Paweł Mackiewicz, BN I 333, 
Wrocław 2019.

 5. Archiwum Ringelbluma. Antologia, różni tłumacze, wstęp Jacek Leociak, wybór 
i opracowanie Marta Janczewska, Jacek Leociak, BN I 334, Wrocław 2019.

 6. Żagary. Antologia poezji, wstęp Tadeusz Bujnicki, opracowanie Jarosław Fazan, 
Krzysztof Zajas, BN I 335, Wrocław 2019.

Wznowienia w cyklu „Wzorcowe tomy BN na stulecie serii”
 1. Bolesław Leśmian, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Jacek Trznadel, BN I 217. 

Wydanie elektroniczne, Wrocław 2019.
 2. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, wstęp Maria Janion, przypisy Maria Gra-

bowska, BN I 24. Wydanie elektroniczne, Wrocław 2019.
 3. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, wstęp i opracowanie Stefan Chwin, BN I 72. 

Wydanie elektroniczne, Wrocław 2019.
 4. Jan Kochanowski, Treny, wstęp i opracowanie Janusz Pelc, BN I 1. Wydanie elektro-

niczne, Wrocław 2019.



89 wydawnictwo ossolineum

 5. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, BN I 3. Wydanie elektroniczne, Wrocław 
2019.

 6. Bolesław Prus, Lalka, wstęp i opracowanie Józef Bachórz, BN I 262. Wydanie elek-
troniczne, Wrocław 2019.

 7. Jan Pasek, Pamiętniki, wstęp i opracowanie Władysław Czapliński, BN I 62. Wydanie 
elektroniczne, Wrocław 2019.

 8. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wybór dramatów, wybór i wstęp Jan Błoński, przypisy 
Marian Kwaśny, BN I 221. Wydanie elektroniczne, Wrocław 2019.

 9. Bruno Schulz, Opowiadania – wybór esejów i listów, wstęp i opracowanie Jerzy 
Jarzębski, BN I 264. Wydanie elektroniczne, Wrocław 2019 [→il. 40].

Lekkość, szybkość, dokładność, przejrzystość, wielorakość, zwartość – te cechy Italo 
Calvino uważał za kluczowe dla literatury XXI wieku. Mówiąc o lekkości, nie miał, 
rzecz jasna, na myśli beztroski. Z Kraju i ze Świata to seria prezentująca ambitną prozę 
współczesną, która pozostaje w zgodzie z tym kodeksem.

Wiemy, kto dostał ostatnio ważną nagrodę literacką, czytamy także listy bestselerów, 
ale nie ulegamy rankingom i modzie. Z literatury światowej wybieramy książki nieko-
niecznie bardzo głośne, ale znakomite, cieszące się uznaniem znawców i pisarzy, często 
wywierające istotny wpływ na tradycję literacką swojego języka.

 1. César Aira, Trzy opowieści, tłumaczenie z języka hiszpańskiego Tomasz Pindel, 
posłowie Marek Bieńczyk, Wrocław 2019.

Książki o literaturze, ale także o sztuce czy kulturze masowej, które same mają walor 
literacki. Nie wierzymy w obiektywną wiedzę o wytworach ludzkiej wyobraźni, natomiast 
chętnie damy się przekonać komuś, kto dysponuje niepowtarzalnym stylem.

Czytanie może być sztuką także wtedy, kiedy interpretator posiada nadzwyczajną 
sprawność albo kiedy widzi swój przedmiot z wyjątkowej perspektywy.

Kwintesencją serii są książki pisarzy o pisarzach.

 1. Grzegorz Jankowicz, Blizny. Eseje, Wrocław 2019.
 2. W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, tłumaczenie z języka niemieckiego 

Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Arkadiusz Żychliński, Wrocław 2019 [→il. 41].

seria Z kraju i Ze śWiata

seria sZtuka cZytania
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Seria monografii, które w przystępnej formie mówią o mniej znanych zjawiskach z historii 
polskiej kultury. Jak podpowiada nazwa, w tej serii temat jest najważniejszy, jego grun-
towne opracowanie stanowi punkt wyjścia każdej książki, ale o atrakcyjności tomów 
w równej mierze decyduje nowe ujęcie zagadnienia.

Seria Na Jeden Temat została stworzona z myślą o autorach stojących u progu kariery 
naukowej, którzy potrafią pisać tak, by po ich książki chcieli sięgać także czytelnicy 
spoza akademii.

 1. Michał Piepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne 
wobec transformacji gospodarczej, Wrocław 2019.

Nie ma polskiej kultury ostatnich dwóch wieków bez Ossolineum. Lista wybitnych 
postaci związanych z instytucją zajęłaby sporo miejsca i oczywiście nie mogłaby być listą 
zamkniętą. Biblioteczne i muzealne zbiory Zakładu należą do najcenniejszych w kraju, 
ciągle ich przybywa, a losy wielu kolekcji, archiwów i pojedynczych nabytków zasługują 
na oddzielne monografie.

W serii Osso Wczoraj i Dziś publikujemy książki propagujące historię oraz bieżącą 
działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 1. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Osso-
lineum, Wrocław 2019.

 2. Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Badania i konserwacja, redakcja 
Małgorzata Grocholska, Katarzyna Kroczak, Wrocław 2019.

 3. Jan Tomkowski, „Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny, Wrocław 2019.
 4. Beata Długajczyk, Leszek Machnik, Muzeum Lubomirskich 1823–1940. Zbiór malar-

stwa, Wrocław 2019 [→il. 42].

Cykl prezentujący i popularyzujący zbiory przekazane do Ossolineum przez Władysława 
Bartoszewskiego oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Bohaterowie książek publikowanych 
w serii brali udział w najważniejszych wydarzeniach XX wieku. Niekiedy wpływali na 
bieg historii. Ich świadectwo – autentyczne i niepowtarzalne – znakomicie uzupełnia 
podręczniki dziejów najnowszych.

seria na jeden temat

seria osso WcZoraj i dZiś

seria śWiadkoWie historii
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 1. Jan Nowak-Jeziorański, Edward Raczyński, Korespondencja z lat 1952–1975. Doku-
menty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, tom 3, Wrocław 
2019.

 2. Rafał Habielski, Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa w latach 1952–1975, Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa, tom 4, Wrocław 2019.

 1. Ewa Łukaszyk, Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współ-
czesności, Wrocław 2019.

 2. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, tom 30, Wrocław 2019.

 1. Wydawnictwo Ossolineum: katalog wiosna 2019 – wiosna 2020. Zapowiedzi ksią-
żek na 2., 3. i 4. kwartał 2019 roku i 1. kwartał roku 2020, tekst i redakcja: zespół 
Wydawnictwa Ossolineum, Wrocław 2019.

 1. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka 
z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wstęp i opracowanie Stanisław 
Pigoń, opracowanie aneksu Julian Maślanka. BN I 83, wydanie czternaste, Wrocław 
2018.

książki poZa seriami, periodyki

druki propagujące Bieżącą  
dZiałalność Znio, W sZcZególności 
WydaWnictWa

dodruki starsZych tytułóW

 Bolesław Prus, Lalka, wydanie elektro-
niczne w cyklu Wzorcowe tomy  
na stulecie serii, okładka. 
 

 W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje 
o literaturze, okładka autorstwa Wojtka 
Kwietnia-Janikowskiego na podstawie 
koncepcji Przemka Dębowskiego. 
 

 Beata Długajczyk, Leszek Machnik, 
Muzeum książąt Lubomirskich 1823–1940. 
Zbiór malarstwa, okładka autorstwa 
Agnieszki Pasierskiej.
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 2. Wisława Szymborska, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza, 
BN I 327, Wrocław 2016.

 3. Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Skrendo, 
BN I 328, Wrocław 2017.

 4. Zbigniew Herbert, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Małgorzata Mikołajczak, 
BN I 331, Wrocław 2018.

 5. Djuna Barnes, Ostępy nocy, przekład i posłowie Marcin Szuster, Wrocław 2018.

Obchody stulecia serii Biblioteka Narodowa zostały oficjalnie zainaugurowane 26 wrze-
śnia 2019 r. konferencją prasową z udziałem Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich dr. Adolfa Juzwenki, Redaktora Serii Biblioteka Narodowa prof. Stanisława Beresia 
oraz Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Ossolineum Dariusza Sośnickiego; konferencję 
prowadziła Agnieszka Topolska. O godz. 12.00 w Refektarzu Ossolineum przedstawi-
ciele mediów ogólnopolskich i lokalnych najpierw obejrzeli krótki film poświęcony serii, 
a następnie wysłuchali przygotowanych wystąpień, dotyczących kolejno historii Biblioteki 
Narodowej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (dyr. A. Juzwenko), dotychcza-
sowego dorobku i planów serii (prof. S. Bereś) oraz programu obchodów (D. Sośnicki).

Kilka dni po konferencji prasowej w Ogrodzie Barokowym Ossolineum przy ul. Szewskiej 
37 została otwarta wystawa planszowa zatytułowana „Na daleką metę obliczona” – stulecie 
serii Biblioteka Narodowa. Autorami wystawy byli dr Marta Pękalska z Działu Informacji 
Naukowej ZNiO i dr Grzegorz Polak z Działu Sztuki ZNiO, opiekę naukową nad ekspozycją 
sprawował prof. Stanisław Bereś. Na trzydziestu planszach w przystępnej i atrakcyjnej 
wizualnie formie przedstawiono w skrócie stuletnie dzieje serii, zaprezentowano syl-
wetki jej twórców, w szczególności kolejnych redaktorów, oraz statystyki i ciekawostki. 
W kolejnych tygodniach wystawę można było obejrzeć także w trzech innych miastach 
Polski: Krakowie, Warszawie i Opolu. Oto szczegóły dotyczące lokalizacji i terminów, 
w jakich prezentowano ekspozycję:
 1. Wrocław, Ogród Barokowy, 1–31 października 2019,
 2. Wrocław, ul. Oławska, 4–17 listopada 2019,

Obchody stulecia  
serii Biblioteka Narodowa

konferencja prasoWa  
inaugurująca oBchody

WystaWa plansZoWa „Na daleką 
metę OBlicZONa” – stulecie serii 
BiBliOteka NarOdOwa
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 3. Warszawa, hol gmachu głównego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 21 paź-
dziernika – 18 listopada 2019,

 4. Kraków, hol Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 października – 
29 listopada 2019,

 5. Opole, hol Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, 3 grudnia 2019 – 31 stycznia 2020.

Kulminację obchodów stanowiła uroczysta gala jubileuszowa, która odbyła się 22 paź-
dziernika o godz. 18.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierw-
szej części uroczystości głos zabrali wydawca serii dr. Adolf Juzwenko, jej redaktor prof. 
Stanisław Bereś, przewodnicząca Rady Naukowej serii prof. Alina Kowalczykowa (pod 
nieobecność prof. Kowalczykowej odczytano przygotowany przez nią list) oraz przedsta-
wiciel mecenasa serii, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz 
stanu w Ministerstwie dr Magdalena Gawin. W drugiej części gali odczytano listy gra-
tulacyjne przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, m.in. Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Wicepremiera Piotra Glińskiego. Następnie zgromadzona w Oratorium 
Marianum publiczność miała okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli instytucji sta-
nowiących istotny kontekst dla działalności serii, m.in. Polskiego PEN Clubu, Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiej Izby Książki, Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Książki i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Galę 
zakończył koncert śpiewaczki Kingi Majewskiej, której na fortepianie akompaniowała 
Justyna Skoczek. Na program artystki złożyły się kompozycje do słów wybitnych twór-
ców literatury różnych epok, m.in. Heinricha Heinego, Alfreda Tennysona i Williama 
Szekspira [→il. 43].

Kolejnego dnia obchodów, 23 października, w Auli Ossolineum odbyła się zorganizowana 
we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim konferencja zatytułowana „Niezwykłe 
i powikłane żywoty arcydzieł”. Badacze literatury i pisarze o kanonie. Zaproszenie do 
udziału w tym wydarzeniu przyjęli najwybitniejsi polscy literaturoznawcy i twórcy lite-
ratury, m.in. prof. Grażyna Borkowska, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Stefan Chwin, prof. 
Jerzy Jarzębski, Marek Krajewski, Ryszard Krynicki, prof. Ryszard Nycz. W czterech pół-
toragodzinnych debatach zastanawiano się m.in. nad definicją arcydzieła, jego miejscem 
i rolą w kulturze, historyczną zmiennością kanonu literackiego, metodami kształtowania 
kanonu przez politykę i sposobami edytowania dzieł literackich w seriach takich jak 

gala juBileusZoWa

konferencja „NieZwykłe  
i pOwikłaNe żywOty arcydZieł”. 
BadacZe literatury i pisarZe 
O kaNONie
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Biblioteka Narodowa. Wskazywano także wartościowe teksty kultury różnych epok, 
które dotychczasowi redaktorzy serii pomijali w swoich wyborach, a które ze względu 
na swoją żywotność oraz wpływ wywierany na twórców kolejnych pokoleń z pewno-
ścią zasługują na miano kanonicznych. Oto dokładny program wydarzenia oraz skład 
uczestników debat:
 1. Arcydzieła średniowiecza, renesansu i baroku. Uczestnicy: prof. Andrzej Borowski, 

prof. Tomasz Chachulski, prof. Marcin Cieński (prowadzący), prof. Katarzyna Meller;
 2. Arcydzieła oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu. Uczestnicy: prof. Grażyna 

Borkowska, prof. Jerzy Fiećko, prof. Ewa Paczoska, prof. Zbigniew Przychodniak 
(prowadzący), prof. Wiesław Rzońca;

 3. Arcydzieła XX i XXI wieku. Uczestnicy: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Stefan Chwin, 
prof. Jerzy Jarzębski, prof. Ryszard Nycz (prowadzący), dr Adam Pomorski;

 4. Arcydzieła w życiu i twórczości pisarzy. Uczestnicy: prof. Stanisław Bereś (prowadzący), 
Marek Krajewski, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Eustachy Rylski [→il. 44, 45].

Stulecie serii znalazło odzwierciedlenie także w ważnych publikacjach. Jak przy każdej 
okrągłej rocznicy Biblioteki Narodowej wydawca serii przygotował katalog podsumo-
wujący jej dorobek. W okazałym, liczącym ponad 600 stron tomie, zatytułowanym 
Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii, znalazły się m.in. obszerny 
esej redaktora tomu prof. Stanisława Beresia poświęcony historii serii, sylwetki wszyst-
kich redaktorów BN, teksty na temat cykli wydawniczych publikujących kanon literacki 

juBileusZoWy katalog serii  
oraZ cykl „WZorcoWe tomy Bn  
na stulecie serii”

 Justyna Czechowska, Gala Jubileuszowa 
z okazji stulecia serii Biblioteka Narodowa, 
Oratorium Marianum, 22 października 
2019. Fot. A. Solnica.

 Stefan Chwin, Konferencja naukowa 
z okazji stulecia serii Biblioteka Naro-
dowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
23 października 2019. Fot. A. Solnica.

 Marek Krajewski, Konferencja naukowa 
z okazji stulecia serii Biblioteka Naro-
dowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
23 października 2019. Fot. A. Solnica.
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w innych krajach oraz wypowiedzi znakomitości polskiego literaturoznawstwa, pisarzy, 
dydaktyków i uczniów. Ta okazała publikacja stanowi dziś bez wątpienia najbardziej 
kompletne i najcenniejsze źródło informacji na temat Biblioteki Narodowej.

Jubileusz serii uhonorowano także wznowieniem w wersji elektronicznej dziewięciu 
niedostępnych na rynku księgarskim, wzorcowych tomów BN, wybranych z katalogu 
serii przez znawców literatury i dydaktyków. Cykl cieszy się ogromną popularnością 
czytelników. W okresie kilkutygodniowego bezpłatnego udostępniania e-booków przez 
stronę internetową Wydawnictwa Ossolineum książki pobrano ponad 80 tysięcy razy; 
od 15 stycznia 2020 roku wszystkie e-booki z cyklu są dostępne w sprzedaży w niskiej 
cenie 9,50 zł za egzemplarz.

Z okazji jubileuszu Radio Wrocław Kultura wyemitowało pięć półgodzinnych audy-
cji poświęconych wybranym tomom serii. Bohaterami audycji przygotowanych przez 
redaktora naczelnego stacji Grzegorza Chojnowskiego we współpracy z Wydawnictwem 
Ossolineum były: Lalka Bolesława Prusa w opracowaniu Józefa Bachórza, proza Franza 
Kafki w opracowaniu Łukasza Musiała, proza Brunona Schulza w opracowaniu Jerzego 
Jarzębskiego, dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza w opracowaniu Jana Błońskiego 
i wiersze Wisławy Szymborskiej w opracowaniu Wojciecha Ligęzy. Harmonogram emisji 
znajduje się w wykazie nr 2 w niniejszym sprawozdaniu.

Jubileusz serii był także tematem specjalnego ośmiostronicowego dodatku do „Tygodnika 
Powszechnego”. Numer (43/2019) ukazał się z datą 27 października 2019 i zawierał krótki 
tekst redaktora BN prof. Stanisława Beresia oraz recenzje najnowszych tomów serii: 
Wyboru dramatów Cypriana Norwida w opracowaniu Kazimierza Brauna, Wyboru prozy 
Franza Kafki w opracowaniu Łukaszu Musiała, Wierszy i wykładów Federico Garcíi Lorki 
oraz Wyboru pism Kazimierza Wyki w opracowaniu Pawła Mackiewicza.

Poza głównymi wydarzeniami jubileuszowymi w setnym roku działalności serii odbyły 
się także spotkania poświęcone trzem tegorocznym premierom BN, Wierszom i wykła-
dom Federico Garcíi Lorki, Wyborowi pism Kazimierza Wyki oraz antologii Archiwum 
Ringelbluma. Zostały one uwzględnione w wykazie nr 1 załączonym do niniejszego spra-
wozdania. W tym miejscu warto także wspomnieć o pojedynczych audycjach radiowych, 
publikacjach prasowych i relacjach medialnych z wydarzeń jubileuszowych – najważ-
niejsze z nich zostały wymienione w wykazie nr 2 [→il. 46, 47, 48].

cykl audycji OpOwieści  
literackie Na stulecie serii  
BiBliOteka NarOdOwa

dodatek do „tygodnika 
poWsZechnego”

inne
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Wydawaniu książek przez Ossolineum towarzyszy systematyczna działalność informa-
cyjna i promocyjna, dzięki której czytelnicy mogą zapoznać się szczegółowo z ofertą 
oficyny, brać udział w dyskusjach towarzyszącym kolejnym premierom i śledzić recep-
cję wydanych książek. Działalność ta realizowana jest na wiele sposobów, m.in. przez 
stronę internetową Wydawnictwa, profil na Facebooku, katalog wydawniczy, spotkania 
autorskie i promocyjne, udział w targach książki oraz newslettery wysyłane regularnie 
do prasy i innych mediów.

Stworzona w połowie roku 2016 strona internetowa Wydawnictwa Ossolineum była 
w ubiegłych miesiącach systematycznie wzbogacana o nowe materiały. W rubryce „Aktu-
alności” stale pojawiały się informacje dotyczące działalności Wydawnictwa, zwłaszcza 
premier kolejnych książek, towarzyszących im spotkań autorskich i recenzji.

Strona pełniła także funkcję sklepu internetowego. Od czerwca 2017 można kupować 
za jej pośrednictwem również elektroniczne wersje naszych książek.

Działalność informacyjna 
i promocyjna

strona internetoWa  
i profil na faceBooku

 Biblioteka Narodowa. Sezon 100. Lorca, 
plakat promujący spotkanie poświę-
cone książce Wiersze i wykłady Federica 
Garcíi Lorki autorstwa Renaty Makuszak-
-Krzyżaniak. 
 

 Andrzej Zawada, Paweł Mackiewicz, 
promocja książki Wybór pism Kazimierza 
Wyki, Wrocławski Dom Literatury,  
27 listopada 2019. Fot. A. Solnica. 
 

 Helena Datner, Marta Janczewska, 
Jacek Leociak, promocja książki Archiwum 
Ringelbluma. Antologia, Wrocławski Dom 
Literatury, 11 grudnia 2019. Fot. A. Solnica.
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Fanpage Wydawnictwa na Facebooku w roku 2019 znacząco zwiększył aktywność 
i zasięg, skupiając wokół siebie do końca grudnia 2019 roku ok. 8 000 stałych obserwa-
torów.

W maju 2019 roku ukazał się czwarty katalog Wydawnictwa Ossolineum po jego powrocie 
w struktury Fundacji. Opisano w nim szczegółowo przygotowywane do druku książki, 
przedstawiono ich autorów, okładki i podano terminy premier. W drugiej części publi-
kacji znalazła się pełna lista ossolińskich książek dostępnych w dystrybucji. Katalog 
otwiera wstęp Redaktora Naczelnego Wydawnictwa wskazujący punkty wspólne oferty 
oficyny w roku 2019 i w pierwszym kwartale roku 2020. Tematami przewodnimi tekstu 
były jubileusz serii Biblioteka Narodowa oraz widziane z różnych perspektyw kluczowe 
momenty historii Polski XX wieku.

Jak co roku Wydawnictwo eksponowało książki na najważniejszych imprezach bran-
żowych w kraju i za granicą. W pierwszej połowie roku wzięliśmy udział w Warszaw-
skich Targach Książki (17–20 maja), w drugiej zaś – w Międzynarodowych Targach 
Książki we Frankfurcie nad Menem (14–18 października), Międzynarodowych Targach 
Książki w Krakowie (24–27 października) oraz Wrocławskich Targach Dobrej Książki 
(5–8 grudnia).

Co zrozumiałe, ogromna większość spotkań i dyskusji wokół książek Wydawnictwa 
Ossolineum odbywała się w roku 2019 pod hasłem stulecia serii Biblioteka Narodowa. 
Wydarzenia te zostały omówione w części sprawozdania poświęconej jubileuszowi. 
Wydawnictwo starało się jednak nie zaniedbywać innych publikacji, organizując spo-
tkania poświęcone zarówno książkom wydanym w 2019 r., jak i premierom z końca 
2018 roku. Spotkania te odbywały się w Gdyni, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, a ich 
współorganizatorami były m.in. krakowska Księgarnia Karakter, warszawski Nowy Teatr, 
Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowi-
zualny w Warszawie. Za najważniejsze wydarzenie tego rodzaju można uznać dyskusję 
poświęconą powieści Djuny Barnes Ostępy nocy z udziałem m.in. tłumacza książki 
Marcina Szustra oraz pisarki, tłumaczki i  literaturoznawczyni Julii Fiedorczuk. Aby 
porozmawiać o książce, 19 marca 2019 do warszawskiego Nowego Teatru przybyło 
ponad osiemdziesiąt osób [→il. 49].

katalog WydaWnicZy

udZiał W targach książki

spotkania autorskie  
i dyskusje Wokół książek
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Wydawnictwo przekazuje informacje o książkach oraz autorach dystrybutorom, prasie 
i innym mediom. Rozsyła także egzemplarze recenzyjne książek i zabiega o artykuły 
prasowe oraz audycje na temat publikacji. Poza tym wykupuje reklamy prasowe.

Eseistyczna seria Sztuka Czytania, w której w minionych latach ukazały się m.in. 
książki Stanisława Barańczaka, Edwarda W. Saida, Jerzego Jarniewicza i Marjorie Perloff, 
jest objęta stałym patronatem medialnym czasopisma „Przegląd Polityczny” i stacji TVP 
Kultura; w tym roku logotypy obu mediów znalazły się na dwóch kolejnych tomach serii: 
Bliznach Grzegorza Jankowicza i Opisie nieszczęścia W.G. Sebalda.

Recepcja działalności Wydawnictwa Ossolineum od kilku lat jest bardzo bogata i świadczy 
nie tylko o atrakcyjności i wysokim poziomie naszej oferty książkowej, ale także o stałym 
zainteresowaniu polskiej inteligencji losami najstarszej polskiej oficyny wydawniczej. Pod 
tym względem dodatkowym, silnym impulsem dla mediów – zarówno specjalistycznych, 

inne formy promocji

Recepcja

recenZje, WyWiady i omóWienia 
W prasie, radiu i teleWiZji

 Magdalena Barbaruk, Grzegorz Janko-
wicz, promocja książki Blizny. Eseje Grzego-
rza Jankowicza, Muzeum Pana Tadeusza,  
7 czerwca 2019. Fot. A. Solnica.
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poświęconych literaturze i historii, jak i tych skierowanych do szerszego odbiorcy – okazał 
się jubileusz serii Biblioteka Narodowa.

Recenzje naszych tytułów, rozmowy z ich autorami oraz tłumaczami, a także prze-
krojowe materiały poświęcone serii Biblioteka Narodowa ukazywały się m.in. w „Mie-
sięczniku ZNAK”, „Nowych Książkach”, „Literaturze na Świecie”, „Polityce”, „Gazecie 
Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”, były emitowane na antenach Drugiego i Trze-
ciego Programu Polskiego Radia, Radia TOK FM, Radia Dla Ciebie oraz Radia Wrocław 
Kultura, pisali bądź mówili o nich m.in. Jerzy Franczak, Eliza Kącka, Beata Maciejewska, 
Adam Poprawa, Piotr Paziński, Justyna Sobolewska.

Pełna lista tegorocznych recenzji, omówień, dyskusji i wywiadów obejmuje 64 pozy-
cje i znajduje się w końcowej części niniejszego sprawozdania (wykaz nr 2).

Od kilku lat nasze książki są konsekwentnie doceniane przez grona eksperckie i jurorów 
nagród oraz pojawiają się w rankingach i podsumowaniach branżowych. Pod tym wzglę-
dem rok 2019 był wyjątkowo dobry. Oto lista najważniejszych tegorocznych wyróżnień, 
jakie przypadły ossolińskim tytułom:
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za całokształt 

pracy translatorskiej dla Małgorzaty Łukasiewicz – z rekomendacji Wydawnictwa 
Ossolineum.

 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za przekład 
jednego dzieła dla Marcina Szustra za tłumaczenie książki Djuny Barnes Ostępy nocy.

 3. Nominacja do Nagrody Literackiej NIKE dla Jerzego Jarniewicza za książkę Tłumacz 
między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze.

 4. Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii „Przekład” dla Marcina 
Szustra za tłumaczenie książki Djuny Barnes Ostępy nocy.

 5. Nominacja do Nagrody „Nowej Fantastyki” w kategorii „Utwór polski” dla książki 
Joanny Majewskiej Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński 
i jego świat.

 6. Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniej-
sze Książki Roku 2018” dla tomu Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej, nominacje dla 
serii Z Kraju i ze Świata oraz Sztuka Czytania.

 7. Nominacja do Nagrody im. Bolesława Michałka dla najlepszej książki filmowej 
lat 2018–2019 dla tomu Michała Piepiórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. 
Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej.

nagrody, nominacje, oBecność 
W rankingach i podsumoWaniach
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 8. Trzy opowieści Césara Airy wśród 12 najlepszych zagranicznych książek wydanych 
w Polsce w roku 2019 według tygodnika „Polityka”.

Łączna sprzedaż w roku 2019 18 238 egz.
Łączny przychód ze sprzedaży w roku 2019  429 501,19 zł netto

Najlepiej sprzedające się tytuły w roku 2019
Franz Kafka, Wybór prozy  1 641 egz.
Wisława Szymborska, Wybór poezji 1 487 egz.
Djuna Barnes, Ostępy nocy  1 338 egz.
Zbigniew Herbert, Wybór poezji 1 171 egz.
Federico García Lorca, Wiersze i wykłady 1 132 egz.

Najlepiej sprzedające się książki w latach 2016–2018
Wisława Szymborska, Wybór poezji 5 998 egz.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz 3 643 egz.
Tadeusz Różewicz, Wybór poezji 3 182 egz.
Zbigniew Herbert, Wybór poezji 2 786 egz.
Christine Lavant, Zapiski z domu wariatów 2 520 egz.

 1. „Król, Ekier i Musiał o Wyborze prozy Franza Kafki (Ossolineum)”, spotkanie z udzia-
łem Łukasza Musiała i Jakuba Ekiera. Prowadzenie: Zofia Król. Organizatorzy: 
Wydawnictwo Ossolineum i Austriackie Forum Kultury (10 stycznia, Austriackie 
Forum Kultury w Warszawie).

 2. „Lucinella – spotkanie z Magdą Heydel i Barbarą Kopeć-Umiastowską”, wydarzenie 
promujące powieść Lore Segal Lucinella z udziałem tłumaczki oraz autorki posłowia. 
Prowadzenie: Monika Ochędowska. Organizatorzy: Wydawnictwo Ossolineum 
i Księgarnia Karakter (31 stycznia, Księgarnia Karakter w Krakowie).

 3. „Spotkania Małego Formatu: Ostępy nocy Djuny Barnes”, dyskusja z udziałem 
Marcina Szustra, Olgi Byrskiej i Julii Fiedorczuk. Prowadzenie: Jacek Wiaderny. 

Sprzedaż książek

Wykazy

WykaZ nr 1. spotkania autorskie 
i dyskusje Wokół książek  
WydaWnictWa ossolineum
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Organizatorzy: Wydawnictwo Ossolineum, Mały Format, Nowy Teatr (12 marca, 
Nowy Teatr w Warszawie).

 4. „Tłumacz między innymi – spotkanie z Jerzym Jarniewiczem”. Prowadzenie: Jakub 
Kornhauser. Organizatorzy: Wydawnictwo Ossolineum, Księgarnia Karakter, Cen-
trum Badań Przekładoznawczych i Koło Naukowe Przekładoznawców UJ WKoło 
Tłumaczeń (15 marca, Księgarnia Wydawnictwa Karakter w Krakowie).

 5. „Właściwy początek opowieści. Blizny Grzegorza Jankowicza”, spotkanie z udziałem 
Grzegorza Jankowicza i Magdaleny Barbaruk. Prowadzenie: Karol Poręba. Organi-
zatorzy: Wydawnictwo Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza (7 czerwca, Muzeum 
Pana Tadeusza).

 6. „Biblioteka Narodowa. Sezon 100. Lorca”, premiera Wierszy i wykładów Federica 
Garcíi Lorki z udziałem Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka. Prowadzenie: Filip 
Łobodziński. Organizatorzy: Wydawnictwo Ossolineum i Wrocławski Dom Litera-
tury (26 czerwca, Wrocławski Dom Literatury).

 7. 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spotkanie z Michałem Pie-
piórką, autorem tomu Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne 
wobec transformacji gospodarczej. Prowadzenie: Marcin Adamczak. Organizatorzy: 
Wydawnictwo Ossolineum i FPFF w Gdyni (20 września).

 8. „Filmowe oblicza polskiej transformacji – spotkanie z książką”, rozmowa z Micha-
łem Piepiórką, autorem książki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy 
fabularne wobec transformacji gospodarczej. Prowadzenie: Michał Oleszczyk. Organi-
zatorzy: Wydawnictwo Ossolineum i Filmoteka narodowa – Instytut Audiowizualny 
(29 września, Kino Iluzjon w Warszawie).

 9. „Biblioteka Narodowa. Sezon 100. Wyka”, spotkanie wokół Wyboru pism Kazimierza 
Wyki z udziałem Pawła Mackiewicza. Prowadzenie: Andrzej Zawada. Organizatorzy: 
Wydawnictwo Ossolineum i Wrocławski Dom Literatury (27 października, Wro-
cławski Dom Literatury).

 10. Spotkanie wokół tomu Archiwum Ringelbluma. Antologia, z udziałem Jacka Leociaka 
i Marty Janczewskiej. Prowadzenie: Andrzej Żbikowski. Organizatorzy: Wydawnic-
two Ossolineum i Żydowski Instytut Audiowizualny (12 grudnia, Żydowski Instytut 
Historyczny w Warszawie).
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 1. 1 stycznia, Jerzy Franczak, Oczyszczenie, recenzja książki Thomasa Manna Niemieccy 
słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945, „Nowe Książki” 2019, nr 1.

 2. 4 stycznia, rekomendacja książki Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habs-
burskiej Marjorie Perloff w programie „Tygodnik Kulturalny” stacji TVP Kultura.

 3. 11 stycznia, rekomendacja powieści Ostępy nocy Djuny Barnes w programie „Tygo-
dnik Kulturalny” stacji TVP Kultura.

 4. 13 stycznia, Jak gnuśny koala został maskotką Australii, Zuzanna Piechowicz roz-
mawia z Dariuszem Sośnickim o powieści Koala Lukasa Bärfussa oraz serii Z Kraju 
i ze Świata, program „Idealna Niedziela”, Radio TOK FM.

 5. 17 stycznia, rozmowa o książce Lucinella Lore Segal z autorką przekładu Magdaleną 
Heydel, audycja „Wybieram Dwójkę”, Program Drugi Polskiego Radia.

 6. 17 stycznia, Jacek Antczak rozmawia z Dariuszem Sośnickim o roku 2018 w Wydaw-
nictwie Ossolineum oraz o planach na rok 2019, audycja „DAB + Literatura”, Radio 
Wrocław Kultura.

 7. 19 stycznia, Grzegorz Tomicki, recenzja książki Marjorie Perloff Ostrze ironii. Moder-
nizm w cieniu monarchii habsburskiej, portal innelektury.pl.

 8. 21 stycznia, Ostępy nocy Djuny Barnes wśród czytelniczych, filmowych i muzycznych 
rekomendacji, audycja „Debata o kulturze”, Radio Opole 2 KULTURA.

 9. 30 stycznia, Jakub Nowak, Możliwości niemożliwego, czyli „Tłumacz między innymi” 
Jerzego Jarniewicza, recenzja książki Jerzego Jarniewicza Tłumacz między innymi. 
Szkice o przekładach, językach i literaturze, blog pozeracz.pl.

 10. 1 lutego, Sara Nowicka, Nocne mary, recenzja książki Djuny Barnes Ostępy nocy, 
„artPapier” 2019, nr 3.

 11. 3 lutego, Bernadetta Darska, Przewodnik, towarzysz i twórca, recenzja książki Jerzego 
Jarniewicza Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, blog 
bernadettadarska.blogspot.com.

 12. 1 marca, Marta Ewa Rogowska, Święto urodzaju, czyli nowe edycje i przekłady, m.in. 
o Wyborze prozy Franza Kafki wydanym w serii Biblioteka Narodowa, „Nowe Książki” 
2019, nr 3.

 13. 1 marca, Paulina Adamczyk, Osobowość pisarza, recenzja powieści Lore Segal Luci-
nella, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 2.

 14. 15 marca, Eliza Kącka, Tłumacz jako twórca, recenzja książki Jerzego Jarniewicza 
Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, „Znak”, 2019, 
nr 3.

WykaZ nr 2. recepcja ksią‑
żek WydaWnictWa ossolineum 
W 2019 r. – recenZje, WyWiady 
i omóWienia W prasie, radiu 
i teleWiZji
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 15. 27 marca, Bezkompromisowy oniryzm, recenzja książki Djuny Barnes Ostępy nocy, 
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 3.

 16. 29 marca, Nie potrafimy się od Kafki uwolnić, Dorota Gacek rozmawia z Łukaszem 
Musiałem o Wyborze prozy Franza Kafki, audycja „Dwukropek”, Program Drugi 
Polskiego Radia.

 17. 1 kwietnia, Sławomir Iwasiów, Nowojorski (Anty)Spleen, recenzja książki Lore Segal 
Lucinella, „artPapier” 2019, nr 7.

 18. 1 kwietnia, Łukasz Wolak, RWE w dokumentach, recenzja tomu Rozgłośnia Polska 
Radia Wolna Europa w latach 1950–1975 Rafała Habielskiego i Pawła Machcewicza, 

„Nowe Książki” 2019, nr 4.
 19. 1 kwietnia, Jerzy Franczak, Siła zwątpienia, recenzja książki Marjorie Perloff Ostrze 

ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, „Nowe Książki” 2019, nr 4.
 20. Kwiecień, Piotr Paziński, Na ostrzu ironii, recenzja książki Ostrze ironii. Modernizm 

w cieniu monarchii habsburskiej Marjorie Perloff, „Przegląd Polityczny” 2019, nr 153.
 21. Kwiecień, Aldona Kopkiewicz, Zbyt lekka, recenzja powieści Lucinella Lore Segal, 

„Znak” 2019, nr 4.
 22. 1 maja, Tomasz Jopkiewicz, Czułość nieco bezlitosna, recenzja książki Lore Segal 

Lucinella, „Nowe Książki” 2019, nr 5.
 23. 7 maja, Paulina Ambroży, Paradoksy i prowokacje, recenzja książki Jerzego Jarniewi-

cza Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, „Literatura 
na Świecie” 2019, nr 3–4.

 24. 21 maja, Rafał Hetman, Świetna seria od Ossolineum. Znacie?, recenzja serii Z Kraju 
i ze Świata, blog czytamrecenzuję.pl.

 25. 29 maja, RWE. Radio, które dawało wolność, Mirosław Biełaszko rozmawia z Rafałem 
Habielskim i Andrzejem Mietkowskim,, audycja „Białe plamy”, Program Trzeci 
Polskiego Radia.

 26. 30 maja, rekomendacja zbioru Blizny. Eseje Grzegorza Jankowicza na portalu inter-
netowym pisma „Przegląd Polityczny”.

 27. 3 czerwca, Adam Poprawa, Czy Marjorie Perloff nie czytała Leca?, recenzja książki 
Marjorie Perloff Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, „artPapier” 
2019, nr 11.

 28. 13 czerwca, Paweł Kaczmarski, O przekładzie, o przekład, recenzja książki Jerzego 
Jarniewicza Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, 

„Nowy Napis” 2019, nr 1.
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 29. 18 czerwca, Grzegorz Chojnowski rozmawia z Justyną Ziarkowską, Marcinem Kur-
kiem oraz Dariuszem Sośnickim o tomie Wiersze i wykłady Federica Garcíi Lorki,, 
audycja „Wieczór z kulturą”, Radio Wrocław Kultura.

 30. 1 lipca, Jarosław Holden, Autor! Autor!, recenzja książki Jerzego Jarniewicza Tłumacz 
między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, blog czytanieisluchanie.
blogspot.com.

 31. 2 sierpnia, Wojciech Rusinek, Pismo bólu, recenzja tomu Grzegorza Jankowicza 
Blizny. Eseje, „artPapier” 2019, nr 15–16.

 32. 7 sierpnia, Kłopoty z zieloną dziewczyną, Zofia Zaleska rozmawia z autorem wyboru 
wierszy Federica Garcíi Lorki, Marcinem Kurkiem, „Dwutygodnik” 2019, nr 261.

 33. 26 sierpnia, Bartosz Panek rozmawia z Michałem Piepiórką o książce Rockefelle-
rowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji, audycja 

„Wybieram Dwójkę”, Program Drugi Polskiego Radia.
 34. 27 sierpnia, Paweł Majewski, Poeta śpiewa, ale musi też pisać. O „Wierszach i wykła-

dach” Federica Garcíi Lorki, „Kultura Liberalna” 2019, nr 555.
 35. 1 września, Alicja Piechucka, Rzecz o kobiecie i kobietach, recenzja książki Djuny 

Barnes Ostępy nocy, „Nowe Książki” 2019, nr 9.
 36. 2 września, Sto lat literatury, Waldemar Mazur rozmawia ze Stanisławem Beresiem 

o serii Biblioteka Narodowa, „Wrocławski Niezbędnik Kulturalny” 2019, nr 9.
 37. 5 września, Jacek Antczak rozmawia z Dariuszem Sośnickim o książce Michała 

Piepiórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec trans-
formacji gospodarczej oraz najnowszych premierach w serii Biblioteka Narodowa, 
audycja „DAB+Literatura”, Radio Wrocław Kultura.

 38. 20 września, Nowy sezon Wydawnictwa Ossolineum, Magdalena Talik rozmawia 
z Dariuszem Sośnickim o jubileuszu serii Biblioteka Narodowa i planach Wydaw-
nictwa Ossolineum, portal wroclaw.pl.

 39. 30 września, Beata Maciejewska, Z laurem na okładce, artykuł poświęcony serii 
Biblioteka Narodowa w dodatku do „Gazety Wyborczej” „Ale Historia”.

 40. Październik, Eliza Kącka, Zakład Ubezpieczeń od Upadków, recenzja tomu Franza 
Kafki Wybór prozy, „Znak” 2019, nr 10.

 41. 1 października, Piotr Prachnio, Księżyc jak z Lorki, recenzja tomu Federica Garcii 
Lorki Wiersze i wykłady, „Nowe Książki” 2019, nr 10.
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 42. 1 października, Sabina Strózik, Archipelagi spadających gwiazd, recenzja książki Ewy 
Łukaszyk Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności, 

„artPapier” 2019, nr 19.
 43. 4 października, 608 pozycji, Cezary Łasiczka rozmawia z Dariuszem Sośnickim 

o jubileuszu serii Biblioteka Narodowa, audycja „OFF Czarek”, Radio TOK FM.
 44. 9 listopada, Mateusz Matyszkowicz rozmawia z Janem Tomkowskim o monografii 

„Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny, audycja „Trójkowy Chuligan Literacki”, Pro-
gram Trzeci Polskiego Radia.

 45. 15 października, poświęcona Lalce Bolesława Prusa audycja z cyklu „Opowieści 
literackie na stulecie Biblioteki Narodowej”, o jubileuszu serii Grzegorz Chojnow-
ski rozmawia z Stanisławem Beresiem oraz Dariuszem Sośnickim, Radio Wrocław 
Kultura.

 46. 17 października, Rafał Hetman, recenzja książki Alexandra Klugego Nalot na Hal-
berstadt 8 kwietnia 1945, blog czytamrecenzuje.pl.

 47. 17 października, poświęcona Wyborowi dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza 
audycja Grzegorza Chojnowskiego z cyklu „Opowieści literackie na stulecie Biblioteki 
Narodowej”, Radio Wrocław Kultura.

 48. 21 października, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” (2019, nr 43) poświęcony 
serii Biblioteka Narodowa.

 49. 22 października, poświęcona Wyborowi poezji Wisławy Szymborskiej audycja Grze-
gorza Chojnowskiego z cyklu „Opowieści literackie na stulecie Biblioteki Narodowej”, 
Radio Wrocław Kultura.

 50. 23 października, Malwina Gadawa, Ossolineum świętuje stulecie serii wydawniczej 
Biblioteka Narodowa, materiał poświęcony konferencji naukowej „Badacze literatury 
i pisarze o kanonie”, portal radiowroclaw.pl.

 51. 26 października, Piotr Osowicz, Ossolineum obchodzi setną rocznicę wydawnictwa 
Biblioteka Narodowa, materiał poświęcony obchodom jubileuszu serii Biblioteka 
Narodowa, portal radiowroclaw.pl.

 52. 29 października, poświęcona Procesowi Franza Kafki audycja Grzegorza Choj-
nowskiego z cyklu „Opowieści literackie na stulecie Biblioteki Narodowej”, Radio 
Wrocław Kultura.

 53. 5 listopada, poświęcona tomowi Opowiadania, wybór esejów i listów Brunona Schulza 
audycja Grzegorza Chojnowskiego z cyklu „Opowieści literackie na stulecie Biblioteki 
Narodowej”, Radio Wrocław Kultura.
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 54. Listopad 2019, Magdalena Barbaruk, To, co pozostaje. Powrót do blizn, recenzja tomu 
Grzegorza Jankowicza Blizny. Eseje, „Przegląd Polityczny” 2019, nr 156.

 55. 1 listopada, Magda Nabiałek, Rana, która się nie goi, recenzja tomu Grzegorza Jan-
kowicza Blizny. Eseje, „Nowe Książki” 2019, nr 11.

 56. 15 listopada, Cezary Polak rozmawia z Michałem Piepiórką o książce Rockefellerowie 
i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej, 
audycja „Polak potrafi”, Radio Dla Ciebie.

 57. 16 listopada, Piotr Kofta rekomenduje Trzy opowieści Césara Airy, audycja „Czytelnia”, 
Program Drugi Polskiego Radia.

 58. 19 listopada, Justyna Sobolewska, Anty-Polska, recenzja książki Césara Airy Trzy 
opowieści, „Polityka” 2019, nr 47.

 59. 27 listopada, Bartosz Peruń, Literackie eksperymenty, recenzja książki Lore Segal 
Lucinella, blog kreatywnewizje.wordpress.com.

 60. Grudzień, [bez autora], Forma krótka Césara Airy, recenzja tomu Césara Airy Trzy 
opowieści, blog ksiazkisaniebezpieczne.blogspot.com.

 61. 2–6 grudnia, lektura fragmentów Trzech opowieści Césara Airy w interpretacji 
Andrzeja Mastalerza, audycja „To się czyta”, Program Drugi Polskiego Radia.

 62. 10 grudnia, Bartosz Żurawiecki, Widmo krąży, recenzja książki Michała Piepiórki 
Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji 
gospodarczej, „Dwutygodnik” 2019, nr 270.

 63. 15 grudnia, „Opis nieszczęścia”. W.G. Sebald o literaturze, Andrzej Franaszek roz-
mawia z Justyną Sobolewską i Markiem Zagańczykiem o książce W.G. Sebalda Opis 
nieszczęścia. Eseje o literaturze, audycja „Dwukropek”, Program Drugi Polskiego 
Radia.

 64. 15 grudnia, Karol Kućmierz, Podaruj sobie kino, rekomendacja tomu Michała Pie-
piórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec trans-
formacji gospodarczej, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 50.

 65. 17 grudnia, Justyna Sobolewska, Najlepsze zagraniczne książki 2019 roku. Autorskie 
podsumowanie roku w literaturze światowej, rekomendacja tomu Césara Airy Trzy 
opowieści na portalu internetowym czasopisma „Polityka”.

 66. 20 grudnia, rekomendacja książki Césara Airy Trzy opowieści w programie „Tygodnik 
Kulturalny” stacji TVP Kultura.
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Dotacje i dofinansowania otrzymane w roku 2019
 1. W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze (tytuł roboczy Wybór esejów), 

tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Łukasiewicz, Wrocław 2019. Dofi-
nansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Literatura 2019”.
 2. Michał Piepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne 

wobec transformacji gospodarczej, Wrocław 2019. Pełne finansowanie w ramach 
Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 3. Elektroniczne wydanie dziewięciu najcenniejszych tomów z serii Biblioteka Naro-
dowa. Pełne finansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Kultura cyfrowa 2019”.

 4. Betje Wolff, Aagje Deken, Sara Burgerhart, tłumaczenie, wstęp i opracowanie Jan 
Urbaniak, seria Biblioteka Narodowa, Wrocław 2022. Dofinansowanie Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 5. Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii. Dofinansowanie w ramach 
Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski dotacyjne złożone w roku 2019
 1. Wydanie i promocja książki eseistycznej Erica Griffithsa If not Critical w przekładzie 

Barbary Kopeć -Umiastowskiej, wnioskowana kwota 16 235 zł w roku 2020 i 14 400 
zł w roku 2021.

 2. Wydanie i promocja książki eseistycznej Arkadiusza Żychlińskiego Zwrot przez 
współczesną. Pryzmaty, wnioskowana kwota 20 825 zł.

 3. Wydanie i promocja powieści Jean Rhys Witaj, mroku w przekładzie Julii Fiedorczuk, 
wnioskowana kwota 16 359,50 zł.

 4. Wydanie i promocja książki Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina w przekładzie 
Małgorzaty Łukasiewicz, wnioskowana kwota 25 810 zł.

WykaZ nr 3. dotacje 
i dofinansoWania
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W 2019 r. zadania Działu Konserwacji, oprócz wykonywania specjalistycznych prac 
konserwatorskich na zabytkowych obiektach ze zbiorów Ossolineum, w dużej mierze 
koncentrowały się na szeroko rozumianej konserwacji profilaktycznej. Dokonano licz-
nych przeglądów zabytków typowanych na wystawy organizowane w Ossolineum i poza 
nim. Przeprowadzono doraźną konserwację części obiektów Zakładu wypożyczanych na 
wystawy zewnętrzne, sprawowano nadzór merytoryczny nad właściwym sposobem ich 
ekspozycji, warunkami klimatycznymi i oświetleniem w pomieszczeniach wystawien-
niczych w placówkach wypożyczających. Warunki ekspozycyjne konsultowano także 
na wystawie stałej w Muzeum Pana Tadeusza oraz w gmachu głównym Ossolineum. 
Pracownicy Działu Konserwacji utworzyli tzw. zespół klimatyczny, koordynujący dzia-
łania prowadzące do utrzymywania właściwych dla zbiorów warunków temperaturowo-

-wilgotnościowych w ossolińskich budynkach. W porozumieniu z Działem Technologii 
Informatycznych testowano nowe systemy monitoringu klimatu. Przeprowadzano też 
bieżące kontrole magazynów zbiorów.

W 2019 r. odbyły się przeglądy konserwatorskie ponad 160 obiektów przeznaczo-
nych do eksponowania na wystawach w MPT oraz około 150 obiektów kierowanych na 
wystawy i inne wydarzenia organizowane przez Ossolineum, spośród których warto 
wymienić takie jak: „Stanisław Moniuszko – bohater fabularny i dokumentalny. Spo-
tkanie ossolińskie”, „Nasz malarz Orłowski”, „Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem 
Dziadów cz. III”, „Średniowieczne skarby Ossolineum” czy „#Zapolska”. Prace objęły 
m.in. konserwację, oprawy passe-partout do grafik, rysunków i wydruków, wykonanie 
specjalnych podpórek do bezpiecznej ekspozycji, oprawa w ramy, montaż eksponatów.

Sprawdzano stan zachowania, sporządzano raporty konserwatorskie dla obiektów 
wypożyczanych przez ZNiO z instytucji zewnętrznych (43 jednostki) oraz obiektów 
ossolińskich pożyczanych do innych instytucji (131 jednostek).

Dział Konserwacji przeprowadził pełną, częściową i zabezpieczającą konserwację 
956 obiektów ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych Zakładu: rękopisów, starych dru-
ków, książek z XIX–XX w., rysunków, grafik, fotografii oraz obiektów numizmatycznych 
i sfragistycznych.

Konserwacja zbiorów
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Do ważniejszych obiektów poddanych konserwacji w roku sprawozdawczym nale-
żały: rocznik „Kuriera Wileńskiego” z 1863 r., Pięćdziesiąt lat pracy J.I. Kraszewskiego 
(1830–1879) Karola Estrreichera (Kraków 1879, cymelium w formie zwoju), 17 zabytko-
wych opraw inkunabułów, akwaforta Stefano della Belli Wjazd Jerzego Ossolińskiego do 
Rzymu w 1633 r. (po 1650 r.), brązowy medal papieża Sykstusa V (1586 r.) czy półgrosze 
Aleksandra Jagiellończyka z lat 1501–1506. Ponadto przeprowadzono zabieg odzyski-
wania pociemniałej bieli ołowiowej na jednym z najcenniejszych obiektów w Ossoli-
neum – Głowie brodatego starca Albrechta Dürera. Dokonano także wymiany tektur (na 
tektury z rezerwą alkaliczną z atestami konserwatorskimi) w oprawach passe-partout 
do 32 rysunków Rembrandta, tym samym zabezpieczając ten cenny zbiór na wiele lat. 
Przeprowadzono również konserwację kilkunastu opraw inkunabułów wykonanych 
w czołowych polskich warsztatach introligatorskich oraz gotyckich i renesansowych 
opraw włoskich i niemieckich. W ramach umowy dwa obiekty z Działu Starych Druków 
powierzono natomiast zewnętrznej firmie konserwatorskiej.

Główna Konserwator Zbiorów sprawowała także nadzór merytoryczny nad dzia-
łaniami Pracowni Introligatorskiej, która pod kierunkiem Katarzyny Kroczak i Bogny 
Górniak kontynuuje naprawę nowych druków zwartych z zachowaniem oryginalnych 
opraw wydawniczych oraz oryginalnej konstrukcji książki. W Pracowni przeprowadza 
się również zabiegi strukturalnego wzmacniania oraz odkwaszania papieru, a także 
opracowuje się nowe rodzaje opakowań ochronnych na zbiory biblioteczne.

W Pracowni Introligatorskiej wykonano 1 462 oprawy rękopisów, książek, czasopism 
i innych materiałów, a także 246 teczek i pudeł ochronnych oraz 20 479 mniejszych 
elementów użytkowych. Natomiast w zakresie odkażania zbiorów realizowana była 
fumigacja (31 wsadów).

W roku 2019 nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukazała się publikacja Zabyt-
kowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania, współredagowana 
przez Małgorzatę Grocholską, emerytowaną Konserwator Zbiorów ZNiO, oraz Katarzynę 
Kroczak, Główną Konserwator Zbiorów ZNiO. Pracownicy Działu Konserwacji brali też 
aktywny udział w konferencjach naukowych:
 1. Urszula Wencka, Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki), „Icones” Tomasza Tretera – 

zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium. Komunikat – referat wygłoszony podczas 
II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej Kolekcje prywatne w zbiorach 
książki dawnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 18–19 czerwca 2019.
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 2. Bogna Górniak, „Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku” – grafika ze 
zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich. Zagadnienia konserwatorskie – referat wygło-
szony podczas sympozjum Dzieła znane i nieznane. Muzeum Książąt Lubomirskich 
na nowo odkrywane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 17 czerwca 2019.
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W 2019 r. Dział Technologii Informatycznych prowadził działania związane z zapew-
nieniem utrzymania ciągłości pracy systemów informatycznych oraz z rozwojem infra-
struktury informatycznej (sprzęt i oprogramowanie). W celu utrzymania serwisów 
internetowych, zasoby w ramach kont hostingowych zwiększono dwukrotnie. Dzięki 
środkom uzyskanym w ramach programu MKiDN „Infrastruktura Kultury” wdrożono 
nowoczesny system tworzenia kopii zapasowych środowisk wirtualnych (na potrzeby 
awaryjnego odtwarzania systemów) i archiwów plikowych (jako kopie do długotermi-
nowego przechowywania). Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w Czy-
telni Głównej, rozbudowano sieć o kilka tras kablowych (ok. 400 m) oraz dostarczono 
7 nowych stacji klienckich, a zasięg systemu monitoringu parametrów klimatu zwiększono 
o kolejne 12 punktów pomiarowych.

Dział Technologii Informatycznych utrzymuje w ruchu wszystkie systemy infor-
matyczne wykorzystywane w ZNiO przez inne komórki organizacyjne. W Ossolineum 
wykorzystywane są systemy operacyjne z rodziny MS Windows (stacje klienckie i ser-
wery), Linux (stacje klienckie i serwery) oraz jeden serwer z systemem SUN Solaris. 
Kluczowe aplikacje wykorzystywane w działalności Zakładu to system obsługi zbiorów 
bibliotecznych VIRTUA wraz z modułem CHAMO, systemy MONA, aplikacje graficzne 
z pakietu Adobe Creative Cloud oraz liczne aplikacje i systemy wytworzone na potrzeby 
działalności wewnętrznej (ok. 50 sztuk). W roku 2019 rozpoczęto proces migracji systemu 
katalogowego VIRTUA do nowej wersji uzupełnionej o moduł CHAMO.

W czytelniach udostępnione są terminale wyposażone w przeglądarki i oprogra-
mowanie pozwalające na sięganie do zasobów katalogowych Ossolineum oraz treści 
dostępnych w sieci Internet (połączenia monitorowane w systemie IPS). Poszczególne 
działy korzystają również z oprogramowania specjalistycznego, służącego do obsługi 
administracyjnej ZNiO, tj. systemów: finansowo-księgowych (w tym systemów rezerwacji 
i sprzedaży online), kadrowych, kontroli klimatu (w pomieszczeniach magazynowych 
i przestrzeniach wystawienniczych) i BMS, monitoringu wizyjnego i VoIP. W Muzeum 
Pana Tadeusza wykorzystywane są dodatkowo specjalistyczne systemy informatyczne 
do zarządzania ekspozycją (urządzeniami i dystrybucją treści).

Działalność w zakresie technologii informatycznych
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Oprócz standardowych działań DTI wspiera merytorycznie inne działy w realizacji 
nowych projektów (w tym pozyskiwaniu środków) oraz we współpracy z jednostkami 
zewnętrznymi w zakresie IT. W 2019 r. pracownicy Działu wybierali nowy system obsługi 
zbiorów muzealnych, którego wdrożenie zaplanowane jest na rok 2020. DTI włączył się 
w kilka projektów digitalizacji zasobów oraz modernizacji stron internetowych Zakładu. 
Na bieżąco prowadzone są również prace związane z kontrolą działania i modernizacją 
oprogramowania i baz danych.

W 2019 r. Dział Technologii Informatycznych realizował szereg zadań związanych 
z bezpieczeństwem sieci. Wspólnie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i Specja-
listą ds. Obrony Cywilnej dokonano przeglądu systemów informatycznych wykorzysty-
wanych w procesach przetwarzania informacji niejawnych, rozpoczęto testy wspólnego 
systemu logowania oraz przydzielania uprawnień dla nowych aplikacji ZNiO, przeprowa-
dzono testy implementacyjne autoryzacji użytkowników w sieciach bezprzewodowych, 
wymieniono certyfikaty SSL na serwerach internetowych oraz wprowadzono bardziej 
rozbudowane zasady monitorowania w systemie IPS, dwukrotnie podejmowane były 
także działania w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmo-
wego Bravo CRP.

Pracownicy Działu wzięli udział w kilku spotkaniach konsorcjum Open GLAM (Gal-
leries, Libraries, Archives and Museums), w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem 
sieciowym, obsługą systemów macierzowych oraz w dwóch konferencjach organizowa-
nych przez CIONET.
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Pełnomocnik ZNiO we Lwowie wykonywała zadania związane ze współpracą Zakładu 
z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przecho-
wującą pozostałe we Lwowie kolekcje ossolińskie. Coraz większego znaczenia zaczęły 
nabierać kontakty z innymi instytucjami lwowskimi, zwłaszcza Lwowską Galerią Sztuki 
im. B.G. Woźnickiego, w której zgromadzono obrazy pochodzące z Muzeum Książąt 
Lubomirskich. Ważnym aspektem tej współpracy była kontynuacja cyklu „Spotkania 
Ossolińskie”. W roku sprawozdawczym zorganizowano 10 takich spotkań:
 1. LXXXIV Spotkanie (13 lutego), z udziałem dr. Marka Mutora, dyrektora Centrum 

Historii Zajezdnia we Wrocławiu, na temat: Czy powojenny Wrocław zaczął się tutaj? 
Prezentacja Centrum Historii Zajezdnia i projektu Obertyn. Spotkaniu towarzyszyła 
prezentacja wystawy planszowej „Wrocław breaks the Iron Curtain”.

 2. LXXXV Spotkanie (6 marca), z udziałem Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, dyrektor 
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 
na temat: Nasze, wasze, wspólne? Ochrona dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej. 
Spotkanie połączone było z projekcją filmu dokumentalnego Kościół Jezuitów we 
Lwowie w reżyserii Artura Jaworskiego.

 3. LXXXVI Spotkanie (10 kwietnia), z udziałem Tomasza Kuby Kozłowskiego, z Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie, na temat: Chwała Galicji! Fenomen Powszechnej 
Wystawy Krajowej 1894 roku.

 4. LXXXVII Spotkanie (15 maja), z udziałem Zbigniewa Gluzy, współtwórcy Ośrodka 
KARTA, na temat: Dwa stulecia Ossolineum, cztery dekady KARTY: na rzecz tożsamości. 
Spotkanie poświęcone książe Skarbiec. 200 lat Ossolineum.

 5. LXXXVIII Spotkanie (19 czerwca), z udziałem Bogumiły Berdychowskiej i dyrektora 
Tarasa Woźniaka, na temat: Redaktor i Profesor. Na marginesie korespondencji Jerzego 
Giedroycia i Bohdana Osadczuka.

 6. LXXXIX Spotkanie (11 września), z udziałem prof. Jakuba Lewickiego, historyka 
sztuki i architektury, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na 
temat: Lwów międzywojenny. Miasto, architektura, modernizm.

Działalność Pełnomocnika ZNiO we Lwowie
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 7. XC Spotkanie (2 października), z udziałem dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, na temat: Biblioteka Narodowa w Warszawie – 
tradycje i znaczenie.

 8. XCI Specjalne Spotkanie Ossolińskie (15 października), z udziałem Daniela Frieda, 
ambasadora USA w Polsce w latach 1997–2000, na temat: Polska i Ukraina w Wielkiej 
Strategii Stanów Zjednoczonych. Spotkanie było połączone z promocją książki The 
United States and Central Europe in the American Century.

 9. XCII Spotkanie (6 listopada), z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, współtwórcy 
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego 
Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, na temat: Rodzinna Europa XXI w. – o aktual-
ności Vincenza i Miłosza.

 10. XCIII Spotkanie (4 grudnia), z udziałem dr. Vydasa Dolinskasa, dyrektora Muzeum 
Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, na temat: Pałac Wielkich Książąt 
Litewskich – odbudowa i funkcjonowanie.
W ramach projektu „Razem w Europie”, prowadzonego od 2010 r. przez ZNiO i Kon-

sulat Generalny RP we Lwowie, goście „Spotkań Ossolińskich” wygłosili dodatkowe 
wykłady dla studentów lwowskich uczelni.

Pełnomocnik miała znaczący udział zarówno w koordynowaniu trwających od 
wielu lat projektów digitalizacji historycznych kolekcji Ossolineum we Lwowie, jak 
i w realizowaniu innych zadań związanych z cyfryzacją. W 2019 r. dotyczyły one przede 
wszystkim digitalizacji archiwum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, znadującego 
się we wrocławskich zbiorach ZNiO. Uroczystość przekazania cyfrowych kopii archiwum 
odbyła się 3 października 2019 r. w Czytelni Głównej LNNBU.

W roku sprawozdawczym pełnomocnik uczestniczyła w pracach stowarzyszenia 
„Forum Współpracy i Dialogu Polska–Litwa”, organizacji działającej na rzecz rozwoju 
relacji polsko-litewskich przede wszystkim w dziedzinie kultury i edukacji. Efektem tej 
współpracy było zorganizowanie 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Kazimierzowskim (UW) 
uroczystości wręczenia nagród Forum, przyznanych w kategoriach „Historia”, „Lite-
ratura” i „Biznes”. Pełnomocnik udzielała pomocy organizacyjnej pracownikom ZNiO 
oraz polskim naukowcom przyjeżdżającym do Lwowa w celu przeprowadzenia kwerend 
w Bibliotece im. Wasyla Stefanyka i innych placówkach lwowskich oraz uczestniczyła 
w pracach związanych z wypożyczaniem obiektów ze zbiorów ukraińskich na wystawy 
w Ossolineum. We współpracy z ukraińskim PEN Clubem współorganizowała spotkanie 
z okazji 110 rocznicy urodzin lwowianina, Stanisława Jerzego Leca.
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Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 208,5 osoby, tj. 206,1 etatów

Zakład zatrudnia
21 osób z tytułem doktora
99 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
mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum
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 – specjalista ds. zarządzania kryzysowego i informacji 
niejawnych oraz koordynator ds. ochrony danych osobowych

Dział Konserwacji
mgr Katarzyna Kroczak (st. konserwator) – Główny Konserwator Zbiorów ZNiO, kie-
rownik Działu

mgr Marta Drawc (st. asystent konserwatorski), mgr Bogna Górniak (st. asystent kon-
serwatorski), Mariusz Jaskulski (st. renowator), Anna Kupczak (st. mistrz introligatorski), 
mgr Urszula Wencka (st. konserwator)

komórki organiZacyjne 
BeZpośrednio podległe 
dyrektoroWi

Załącznik nr 1. Stan zatrudnienia w ZNiO
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Dział Finansowo-Księgowy
mgr Jolanta Kulińska-Siewior – główna księgowa

Lizetta Koss (specjalista ds. finansowo-księgowych), Agnieszka Łata (specjalista ds. 
finansowo -księgowych), Grażyna Przybysławska (specjalista ds. finansowo -księgowych), 
mgr Małgorzata Szymeczek (specjalista ds. finansowo -księgowych), mgr Anna Urbańczyk 
(specjalista ds. finansowo -księgowych)

Dział Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Dworzyńska, mgr Monika Szczucińska-Parczyk

Dział Technologii Informatycznych
Krzysztof Syguda (pełnomocnik ds. technologii informatycznych)

Krzysztof Dąbrowski (administrator sieci i systemów), Kamil Gąciarek (administrator 
sieci i systemów – od 1 lutego), mgr Dariusz Jakubowski (programista – od 1 marca), 
mgr Marek Stepowicz (administrator systemów IT, specjalista ds. środowisk serwero-
wych – do 13 czerwca), Tomasz Trawka (programista PHP i MySQL, administrator baz 
danych), Kamil Żmijowski (umowa/zlecenie od 1 marca)

Dział Marketingu, Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami
mgr Alicja Kliber – kierownik Działu

mgr Agata Kempczyńska (urlop macierzyński i rodzicielski), mgr Beata Lubicka (st. spe-
cjalista ds. pozyskiwania środków – do 30 czerwca), dr Agnieszka Topolska (specjalista 
ds. komunikacji – do 30 sierpnia)

Dział Administracyjno-Prawny
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka – kierownik Działu

Radcy Prawni: mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka, mgr Małgorzata Plizga

Sekcja administracyjna: mgr Ewelina Grabowicz – kierownik sekcji administracyjnej, 
mgr inż. Alina Ambroszko (specjalista ds. administracyjnych), Marta Sobótka (specjalista 
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ds. administracyjnych), Dorota Kozieł (referent ds. administracyjnych / telefonistka), 
Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska (operator skanera), Wanda Prysiażniuk (szatniarka).

Sprzątaczki: Renata Matkowska (brygadzistka), Małgorzata Bauer, Elżbieta Bujak, Dorota 
Gniada, Bożena Niedzielska, Barbara Pichur, Teresa Stachowska, Wanda Szudzik (budy-
nek przy ul. Sołtysowickiej 24), Renata Rudzińska (budynek przy ul. Sołtysowickiej 24)

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
mgr inż. Marek Adamczyk – kierownik Działu

Sekcja techniczna: Mieczysław Hnatów (gospodarz budynku / konserwator, budynek 
przy ul. Sołtysowickiej 24), mgr inż. Józef Goclik (specjalista ds. instalacji sanitarnych), 
Włodzimierz Kowalczyk (robotnik/konserwator), lic. Artur Mostek (specjalista ds. tech-
nicznych), Tomasz Oświęcimski (robotnik/konserwator)

Archiwum Zakładowe
mgr Olga Mieleszko (st. archiwista), mgr Karolina Wąsowicz (archiwista)

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (st. kustosz) – kierownik Działu

mgr Dorota Biszkont (st. bibliotekarz), mgr Dorota Hejnowicz (st. bibliotekarz), mgr Beata 
Pietrucha (st. bibliotekarz – do 15 listopada), mgr Beata Tracz-Wójcik (st. bibliotekarz)

Dział Nowych Druków Ciągłych
mgr Jolanta Dorota Mączka (kustosz) – kierownik Działu

mgr Danuta Adamowicz (st. kustosz), Sabina Cynar (st. magazynier), Aleksander 
Częścik (magazynier – do 31 stycznia), mgr Krystyna Duniec (kustosz), mgr Anna 
Frett (st. bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz-Pakuła (bibliotekarz), mgr Elżbieta Haj-
duk (st. bibliotekarz), mgr Marta Krajewska (st. bibliotekarz), mgr Maria Kropelnicka 
(kustosz – do 31 sierpnia), mgr Wiesław Mandecki (bibliotekarz), mgr Ryszard Nowa-
kowski (st. kustosz), mgr Nada Stojanović-Nawrot (st. kustosz, 1/2 etatu)

BiBlioteka ossolineum
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Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz) – kierownik Działu i bibliotekarz systemowy

mgr Jan Górecki (st. bibliotekarz – urlop rodzicielski 16 stycznia – 16 lipca; urlop wycho-
wawczy od 23 sierpnia), dr Piotr Grącikowski (st. bibliotekarz), mgr Magdalena Hajduk 
(st. bibliotekarz – do 31 maja), mgr Marzena Matuszczak (bibliotekarz – od 2 września), 
mgr Katarzyna Przybycień (st. bibliotekarz), mgr Katarzyna Szczypka (st. bibliotekarz), 
mgr Grażyna Wójcik (st. bibliotekarz – 4/5 etatu do 31 maja, pełny etat od 1 czerwca)

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych
mgr Dorota Jońska-Amanowicz (st. bibliotekarz) – kierownik Działu

Róża Będzieszak (st. magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), Henryk Falkowski (st. 
magazynier), Paulina Jaskulska (bibliotekarz), Ilona Klimowicz (magazynier, st. magazy-
nier – od grudnia), Jerzy Mazurek (bibliotekarz), Wiesława Mendryk (st. magazynier – do 
31 maja), Dariusz Misiak (magazynier), mgr Mariola Moskot (bibliotekarz), Małgorzata 
Nowakowska (st. bibliotekarz – do 26 listopada), mgr Monika Owczarek (st. bibliote-
karz), Grzegorz Smolis (bibliotekarz), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), Grażyna 
Szymanek (st. magazynier), Żaklina Szynkiewicz (st. bibliotekarz – od 1 grudnia), Beata 
Teklak (magazynier)

Dział Informacji Naukowej
dr Marta Pękalska (st. kustosz dyplomowany) – kierownik Działu

mgr Joanna Grześkowiak-Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), 
mgr Katarzyna Podolec (st. bibliotekarz)

Dział Rękopisów
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz) – kierownik Działu

dr Agata Janiak (kustosz), dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (st. kustosz), Aleksander 
Kubisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej Nowak (st. kustosz), 
dr Konrad Rzemieniecki (st. kustosz), dr Tomasz Serwatka (kustosz).



119 załącznik nr 1 – stan zatrudnienia w znio

Dział Starych Druków
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (st. kustosz) – kierownik Działu

dr Agnieszka Franczyk-Cegła (st. bibliotekarz), Mariola Kozak (st. magazynier), mgr Kon-
rad Szymański (bibliotekarz)

Dział Kartografii
mgr Piotr Galik (bibliotekarz) – kierownik Działu
mgr Żaklina Szynkiewicz (st. bibliotekarz – do 30 listopada)

Dział Dokumentów Życia Społecznego
mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz) – kierownik Działu

mgr Andrzej Kraska-Lewalski (kustosz), dr Liliana Nawrot-Łakomiec (st. kustosz), 
dr Barbara Otfinowska (kustosz), dr Małgorzata Skotnicka-Palka (bibliotekarz, 3/4 etatu – 
do 4 października)

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych
mgr Violetta Szymczyk (kustosz) – kierownik Działu

mgr Sylwia Gardoń (st. bibliotekarz), mgr Monika Huczek (st. bibliotekarz), mgr Monika 
Masel (st. bibliotekarz), mgr Sandra Sobolewska (bibliotekarz)

Dział Kontroli Zbiorów
Bożena Boczulak-Hołyńska (st. kustosz) – kierownik Działu do 31 grudnia

Beata Pietrucha (st. bibliotekarz – od 18 listopada), Stanisław Sowiński (kustosz)

Pracownia Introligatorska
mgr Krzysztof Palka (introligator) – kierownik Działu

Jadwiga Błaszczyk (st. mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator), Renata 
Kryńska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski (st. mistrz 
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introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Urszula Rudzińska (introligator), 
Barbara Żurawska (introligator)

Pracownia Reprograficzna
Halina Kreczko (specjalista ds. fotografii i digitalizacji) – kierownik Działu

Elżbieta Ceglarek (operator skanera), Andrzej Niedźwiecki (specjalista ds. fotografii i digi-
talizacji), mgr inż. Andrzej Solnica (specjalista ds. fotografii i digitalizacji, inspektor BHP)

Dział Sztuki
mgr Katarzyna Kenc (st. kustosz) – kierownik Działu

mgr Joanna Błoch (adiunkt), mgr Beata Długajczyk (st. kustosz), mgr Marlena Dłu-
goszewska (st. bibliotekarz), mgr Anna Jezierska (adiunkt), dr Emilia Kłoda (asystent), 
mgr Hanna Kuś-Joachimiak (adiunkt – urlop macierzyński i rodzicielski), mgr Leszek 
Machnik (st. kustosz), mgr Małgorzata Mikuła (st. kustosz), dr Grzegorz Polak (adiunkt – 
od 1 sierpnia), mgr Aurelia Zduńczyk (asystent, 1 sierpnia – 31 grudnia)

Dział Numizmatyczny
dr Łukasz Koniarek (st. kustosz) – kierownik Działu

mgr Elżbieta Baran (st. kustosz), dr Barbara Butent-Stefaniak (st. kustosz), dr Adam 
Degler (kustosz), mgr Robert Forysiak-Wójciński (adiunkt)

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
Alicja Przestalska (adiunkt) – kierownik Działu, p.o. Główny Inwentaryzator Zbiorów 
Muzealnych od 1 maja 2020

Katarzyna Bischof-Rosiak (st. dokumentalista)

Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż. Anna Sieroń

muZeum książąt luBomirskich
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Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza
mgr Magdalena Musiał – kierownik Działu

dr Monika Bronowicka (adiunkt – do 30 października), mgr Maja Kwiecińska (asystent – 
od 7 listopada), mgr Aldona Mikucka (adiunkt), mgr Kinga Łaska (adiunkt), mgr Monika 
Nowak (adiunkt), dr Grzegorz Polak (adiunkt – do 31 lipca), mgr Teresa Sokół (adiunkt)

Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”
mgr Małgorzata Orzeł (st. kustosz) – kierownik Działu

dr Sabina Macioszek (adiunkt), mgr Anita Soroko (kustosz), mgr Zuzanna Urbanik 
(adiunkt)

Gabinety Świadków Historii
mgr Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów

dr Mateusz Palka (adiunkt), dr Małgorzata Preisner-Stokłosa (kustosz), mgr Marcin 
Szyjka (adiunkt)

Gabinet Literacki Tadeusza Różewicza
mgr Dobromiła Jankowska – kierownik Działu

mgr Maria Marszałek (adiunkt)

Dział Organizacji Wydarzeń
mgr Paweł Rogowski – kierownik Działu

Magdalena Basak (młodszy specjalista ds. digitalizacji i fotografii), mgr Joanna Flisek 
(asystent – od 1 czerwca), mgr Adriana Myśliwiec (adiunkt), mgr Alicja Przestalska 
(adiunkt – do 31 maja), mgr Agnieszka Śrutwa (specjalista ds. marketingu)

Dział Obsługi Widowni
Maja Jędo – p.o. kierownik Działu

muZeum pana tadeusZa
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mgr Natalia Łabowska (specjalista ds. obsługi widowni)

Pracownicy obsługi widowni: Paweł Borowy, Paulina Gawońska (od 14 marca), Marta 
Gierucka, Michał Gruz, Jolanta Jeż (od 10 czerwca do 30 września), Kamil Kasprzak (do 
30 września), mgr Radomir Komsta, Anna Lubszczyk, Marta Łobacz (do 31 sierpnia), 
Jolanta Madalińska, (od 18 października), mgr Agnieszka Marczak, mgr Michał Narewski 
(do 21 sierpnia), mgr Emilia Niemczyńska, mgr Joanna Poślednia, Magdalena Sozańska, 
Magdalena Sudoł, mgr Aleksandra Suszycka, Agata Szala (do 31 marca), mgr Patrycja 
Walaszczyk (do 31 stycznia), Alicja Waścińska, Ewelina Wypchło, mgr Justyna Zimna 
(opiekun ekspozycji)

Sekcja Administracyjna
mgr Małgorzata Kamecka – kierownik Sekcji od 1 października

mgr Joanna Flisek (specjalista ds. administracyjnych – do 31 maja), mgr Joanna Krzy-
wak (specjalista ds. administracyjnych – od 3 lipca), mgr Błażej Wiśniowski (specjalista 
ds. administracyjnych)

Sekcja Techniczna Muzeum Pana Tadeusza
mgr Marcin Ludwin – kierownik Sekcji (do 28 lutego)
mgr Regina Kulig-Posłuszny – kierownik Sekcji (od 1 marca)

Dariusz Błażowski (gospodarz budynku), Joanna Kozieł (sprzątaczka), Anna Mikulska 
(sprzątaczka), Dorota Miłachowicz (sprzątaczka), Beata Misztela (sprzątaczka), Danuta 
Kraśniewska (sprzątaczka – 4 listopada), Wioleta Roziel (sprzątaczka – do 1 grudnia), 
Wojciech Siewior (pracownik do prac fizycznych), mgr Tomasz Zatorski (specjalista 
ds. multimediów)

mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa

mgr Renata Łukaszewska – sekretarz redakcji (zatrudniona w niepełnym wymiarze 
godzin: 3/5 etatu; do 30 czerwca), mgr Magdalena Łachacz – sekretarz redakcji (od 9 lipca 
do 26 października), mgr Anna Krzywania – redaktor prowadząca, mgr Karol Poręba – 
redaktor prowadzący, dr Agnieszka Topolska – marketing i promocja (od 1 września do 

WydaWnictWo ossolineum



123 załącznik nr 1 – stan zatrudnienia w znio

30 listopada), mgr Beata Nawrotkiewicz – specjalista ds. produkcji książek (od 8 stycznia), 
Szczepan Kulpa – specjalista ds. sprzedaży książek (do 31 lipca), mgr Łukasz Ragan – 
specjalista ds. sprzedaży książek (od 1 października), Zbigniew Wołek – magazynier

Byli pracownicy Ossolineum
1 lutego 2019 zmarła Krystyna Krężlewska, urodzona 4 marca 1932 w Poznaniu. W Osso-
lineum zatrudniona w latach 1973–1991 (Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział 
Finansowo-Księgowy). Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim.

26 czerwca 2019 zmarła Urszula Sionkowska, urodzona 28 lutego 1962 w Wałbrzychu. 
W Ossolineum w latach 1988–1999 pracowała w Dziale Opracowania. Pochowana na 
cmentarzu w Szczawnie-Zdroju.

Osoby związane z Ossolineum
24 marca 2019 zmarł prof. dr hab. Mieczysław Inglot, historyk literatury polskiej, edy-
tor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji na temat literatury 
okresu romantyzmu. W latach 1978–1989 był członkiem Rady Naukowej Biblioteki ZNiO, 
a w okresie 1981–1983 pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Zmarli W 2019 r.
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Zarządzenie nr 1 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego za 2018 r. pracownikom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 2 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 3 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 4 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 5 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 6 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie Polityki Antymobbingowej w Zakła-
dzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 7 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 8 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Załącznik nr 2. Zarządzenia Dyrektora ZNiO
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Zarządzenie nr 9 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Zakła-
dzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 10 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 11 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 12 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 13 z dnia 26 kwietnia 2019 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 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 14/A z dnia 5 czerwca 2019 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 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 15/A z dnia 18 lipca 2019 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 16 z dnia 22 sierpnia 2019 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 17 września 2019 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 10 września 2019 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 16 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 20 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 21 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
wolnych od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 22 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania formacji obrony 
cywilnej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 23 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum 
zbiorów fotografii Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 24 z dnia 13 listopada 2019 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 25 z dnia 29 listopada 2019 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 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zakładowych komisji 
inwentaryzacyjnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 27 z dnia 12 grudnia 2019 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 17 grudnia 2019 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 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Sekcji Programistów 
w Dziale Technologii Informatycznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Rodzaj zbiorów Stan na 
31.12.2018

Przybyło Ubyło Stan na 
31.12.2019

BiBlioteka Druki zwarte 941 138 12 182 1 396 951 924

Czasopisma 219 149 2 671 - 221 820

Rękopisy 22 548 123 - 22 671

Dokumenty 2 238 - - 2 238

Stare druki 68 200 99 - 68 299

Zbiory Działu Kartografii 29 495 25 - 29 520

DŻS 345 038 4 764 - 349 802

Zbiory Mikroform 67 971 605 - 68 576

Kopie różne 1 320 - - 1 320

Dar Wł. Bartoszewskiego 8 070 - - 8 070

Biblioteka razem 1 705 167 20 469 1 396 1 724 240
muZeum książąt luBomirskich Zbiory Działu Sztuki 195 016 747 - 195 763

Zbiory Działu Numizmatycznego 121 191 137 - 121 328

MKL razem 316 207 884 - 317 091
raZem ZBiory Znio 2 021 374 21 353 1 396 2 041 331

Załącznik nr 3. Zbiory ZNiO

I. Stan zbiorów ZNiO  
na koniec 2018 i 2019
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Czytelnie Liczba miejsc Odwiedziny Liczba udostępnionych 
jednostek

z kolekcji 
podstawowej

z księgozbioru
 podręcznego

BiBlioteka Główna 82 8 637 40 691 1 788

Rękopisów 8 548 1 406 1 195

Starych Druków 10 153 671 97

Działu 
Kartografii

2 74 231 25

DŻS 4 58 4 561 20

Mikroform 17 689 2 796 275

Czasopism 27 769 3 395 67
raZem cZytelnie BiBlioteki 150 10 928 53 751 3 467
muZeum książąt luBomirskich Działu Sztuki 6 167 4 271 430
raZem cZytelnie Zakładu 156 11 095 58 022 3 897

II. Wykorzystanie zbiorów 
w czytelniach
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Rodzaj zbiorów Z zakupów Z darów* Z zasobów 
własnych

2018 2019 2018 2019 2019

BiBlioteka Druki zwarte 421 023,92 363 674,67 104 665,00 134 167,00
Czasopisma 137 024,82 137 676,58 34 500,00 42 500,00
Rękopisy 308 900,00 53 754,00 126 500,00 76 412,00
Stare druki 28 370,00 22 080,48 - 4 900,00 33 050,00**

Zbiory Działu Kartografii 8 483,20 8 350,00 1 160,00 475,00
DŻS 250,00 425,00 97 450,00 135 611,00
Zbiory Mikroform 287 068,22 161 826,65 - 100,00
Dar Wł. Bartoszewskiego - - -
Biblioteka razem 1 191 120,16 747 787,38 364 275,00 394 165,00 33 050,00

muZeum książąt luBomirskich Dział Sztuki zbiory 25 420,00 38 322,00 64 315,00 55 080,00 33 051,20***

m.p.**** - - - 13 795,00
Dział  
Numizmatyczny 23 718,00 3 251,00 11 437,88 468 210,00

Dział Głównego 
Inwentaryzatora

m.p.****
- - - 900,00

MKL razem 49 138,00 41 573,00 75 752,88 537 985,00 33 051,20
raZem ZBiory Zakładu narodoWego im. ossolińskich 1 240 258,16 789 360,38 440 027,88 932 150,00 66 101,20

III. Wydatki na zakup 
zbiorów oraz wartość darów 
w latach 2018 i 2019

* Wartość darów i wymiany 
** Wartość nieopracowanych wcześniej zasobów Działu (tzw. defektów)  

oraz obiektów przekazanych z magazynu głównego ZNiO
*** Wartość włączonych do kolekcji rzemiosła 17 mebli,  

stanowiących wcześniej środki trwałe Zakładu
**** materiały pomocnicze
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 1. Krystyna Ziętak, Zrozumieć krew. Historyczno-literackie fascynacje. Artykuł 
na temat spotkania z prof. Urszulą Glensk, które odbyło się w Muzeum Pana 
Tadeusza. „Gazeta Senior” 2019, nr 1.

 2. Jerzy Franczak, Oczyszczenie, recenzja książki Thomasa Manna Niemieccy słu-
chacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945, „Nowe Książki” 2019, nr 1.

 3. O poezji Herberta. Informacja o prezentacji wydanej przez Wydawnictwo Osso-
lineum książki Zbigniew Herbert. Wybór poezji. „Łącznik Zielonogórski” 2019, 
nr 294.

 4. W Muzeum na rynku. Zaproszenie do MPT na warsztaty dla dorosłych „Księgi 
skarg i zażaleń”. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 18 stycznia 2019.

 5. Na Rynku. Zaproszenie na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Prawem 
naszym zmartwychwstanie…” i na spotkanie z Tomaszem Kiznym w MPT. 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 18 stycznia 2019.
 6. Magda Piekarska, Polska pokazana w starym kinie. Dotyczy przygotowanego 

w MPT przeglądu „W starym kinie”, towarzyszącego wystawie „Prawem naszym 
zmartwychwstanie…”. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 23 stycznia 2019.

 7. Grzegorz Filip, Skomplikowane i proste. Laureaci konkursu. Artykuł przedstawia 
sylwetki laureatów konkursu ogłoszonego przez Forum Akademickie, wśród 
nagrodzonych znalazła się dr Agnieszka Franczyk-Cegła z Działu Starych Dru-
ków ZNiO. „Forum Akademickie” 2019, nr 1.

 8. W Rynku. Zaproszenie do MPT na spotkanie z cyklu „Polska, ludzie, czas”. „Gazeta 
Wyborcza – Wrocław” z 25 stycznia 2019.

 9. Z historykiem, o poecie, w muzeum. Informacja o mającym się odbyć w MPT 
spotkaniu z prof. Januszem Deglerem, który będzie mówił o Tadeuszu Różewiczu. 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 1 lutego 2019.
 10. Ferie w Muzeum Pana Tadeusza. Prezentacja oferty MPT na ferie zimowe. „Gazeta 

Polska Codziennie. Dolnośląska” z 7 lutego 2019.
 11. W Muzeum na Rynku. Informacja o wydarzeniach w MPT w czasie weekendu. 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 8 lutego 2019.

Załącznik nr 4. Obecność ZNiO w mediach

Prasa
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 12. Wiesław Chełmniak, Adam wrócił do domu. Dotyczy współpracy polsko-
-litewskiej oraz prezentowanej w Wilnie wystawy „Litwo, Ojczyzno moja”. „Do 
Rzeczy” 2019, nr 7.

 13. Arkadiusz Bednarczyk, Jak wieszcz swatał księcia z Przeworska. Artykuł o księciu 
Jerzym Lubomirskim i jego przyjaźni z Zygmuntem Krasińskim. „Super Nowości” 
z 12 lutego 2019.

 14. Prawem naszym zmartwychwstanie. Informacja o konkursie poetyckim w MPT. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 14 lutego 2019.

 15. Marcin Rosołowski, Skarb, który w całości pozostał we Lwowie. Artykuł na temat 
Biblioteki Baworowskich. „Gazeta Krakowska” z 14 lutego 2019.

 16. Z kalendarium podkarpackiej historii 15–21 lutego. Notatka w rocznicę śmierci 
Adama Fastnachta, ossolińczyka związanego z  ziemią sanocką. „Tygodnik 
Sanocki” z 15 lutego 2019.

 17. Agnieszka Franczyk-Cegła, Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem. Autorka, 
pracownik Działu Starych Druków, pisze o swojej pracy badawczej. „Forum 
Akademickie” 2019, nr 2.

 18. Zawisła między niebem a ziemią. Artykuł o Joannie Rawik, która pracowała jako 
maszynistka w Ossolineum. „Na Żywo” z 21 lutego 2019.

 19. Skarby Ossolineum. Informacja na temat oferty MPT (rękopisów Krasickiego 
i warsztatów dla dzieci). „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 23 lutego 
2019.

 20. Tadeusz Różewicz w obiektywie. Informacja o wystawie czasowej w MPT – „Tade-
usz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”. „Gazeta Polska Codziennie – Dol-
nośląska” z 26 lutego 2019.

 21. Jagna Kaczanowska, Kurierka z Warszawy. Artykuł dotyczący Jadwigi Nowak-
-Jeziorańskiej. „Twój Styl” 2019, nr 3.

 22. Marta Ewa Rogowska, Święto urodzaju, czyli nowe edycje i przekłady, m.in. 
o Wyborze prozy Franza Kafki wydanym w serii Biblioteka Narodowa. „Nowe 
Książki” 2019, nr 3.

 23. Natalia Semczuk, Wyborcza na żywo. Dotyczy cyklu spotkań w MPT „Rozmowy 
polsko -ukraińskie”. Cykl jest częścią Festiwalu Twórczej Współpracy „WROC-
loveUKRAINA”. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 7 marca 2019.
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 24. Piotr Welanyk, „Pan Tadeusz” wraca do domu. Rękopis „Pana Tadeusza” będzie 
przez trzy dni prezentowany w Zamku w Dzikowie. „Tygodnik Nadwiślański” 
z 7 marca 2019.
 (Na ten sam temat również: Tydzień nad Wisłą i Sanem, „Tygodnik Nadwiślań-
ski” z 7 marca 2019; Pan Tadeusz wróci do domu, „Super Nowości” z 12 marca 
2019; Trzy dni na zobaczenie bezcennego unikatu, „Tygodnik Sztafeta” z 14 marca 
2019; Rękopis narodowej epopei zobaczymy w zamku w Dzikowie, „Echo Dnia 
Podkarpackie” z 14 marca 2019; Rękopis „Pana Tadeusza” zobaczymy w zamku 
w Dzikowie, „Gazeta Codzienna Nowiny” z 15 marca 2019; Ruszyła już sprzedaż 
biletów na prezentację „Pana Tadeusza”, „Echo Dnia Podkarpackie” z 21 marca 
2019; „Pan Tadeusz” przyjedzie pancernym autem, „Tygodnik Nadwiślański” 
z 21 marca 2019; „Pan Tadeusz” przez trzy dni w Dzikowie. Zobacz rękopis!, „Echo 
Dnia Podkarpackie” z 22 marca 2019; „Pan Tadeusz” już w Dzikowie! Zobacz 
dzieło Mickiewicza, „Echo Dnia Podkarpackie” z 23 marca 2019; Narodowa 
relikwia na wyciągnięcie ręki, „Super Nowości” z 25 marca 2019; Niezwykłe spo-
tkanie z „Panem Tadeuszem” to wzruszająca chwila, „Echo Dnia Podkarpackie” 
z 25 marca 2019; „Pan Tadeusz” w Dzikowie. Oryginalny rękopis obejrzały już 
tłumy, „Gazeta Codzienna Nowiny” z 25 marca 2019; Tam, gdzie Jankiel grał, 

„Tygodnik Nadwiślański” z 28 marca 2019; „Pan Tadeusz” niczym Dagome iudex, 
„Tygodnik Nadwiślański” z 28 marca 2019; Historyczna wizyta „Pana Tadeusza”, 
„Tygodnik Sztafeta” z 28 marca 2019; „Pan Tadeusz” w oryginale, „Echo Dnia 
Kieleckie” z 29 marca 2019).

 25. O Janku, co psom szył buty. Informacja o warsztatach w MPT. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 9 marca 2019.

 26. Paulina Adamczyk, Osobowość pisarza, recenzja powieści Lore Segal Lucinella. 
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 2.

 27. Dialog o losie i duszy. Informacja o wystawie poświęconej twórczości Stanisława 
Vincenza, na ekspozycji prezentowanej w Bibliotece Publicznej w Lublinie znala-
zły się m.in. materiały ze zbiorów ZNiO. „Dziennik Wschodni” z 14 marca 2019.

 28. Eliza Kącka, Tłumacz jako twórca, recenzja książki Jerzego Jarniewicza Tłumacz 
między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. „Znak” 2019, nr 3.

 29. SlamFil #3 w muzeum. Informacja na temat turnieju poetyckiego w MPT. „Gazeta 
Polska Codziennie – Dolnośląska” z 22 marca 2019.
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 30. Prestiżowa nominacja. MPT jako jedno z muzeów polskich nominowanych do 
nagrody Europejskiego Muzeum Roku. „Gazeta Farmaceutyczna” z 1 marca 2019.

 31. Zasłużony dla Dolnego Śląska. Informacja o  odznaczeniu dyrektora ZNiO 
dr. Adolfa Juzwenki medalem „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. „Gazeta Polska 
Codziennie” z 29 marca 2019.

 32. Więzień 4427. Władysław Bartoszewski. Zaproszenie do MPT na marcowe spo-
tkanie z cyklu „Polska, ludzie, czas”. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” 
z 30 marca 2019.

 33. Bezkompromisowy oniryzm, recenzja książki Djuny Barnes Ostępy nocy, „Maga-
zyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 3.

 34. Jerzy Franczak, Siła zwątpienia, recenzja książki Marjorie Perloff Ostrze ironii. 
Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, „Nowe Książki” 2019, nr 4.

 35. Dorota Oczak-Stach, Spotkanie z Masłowską i Żadanem. Zaproszenie na kolejne 
spotkanie z cyklu „Rozmowy polsko-ukraińskie” w MPT. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” z 2 kwietnia 2019.

 36. Piotr Paziński, Na ostrzu ironii, recenzja książki Ostrze ironii. Modernizm w cieniu 
monarchii habsburskiej Marjorie Perloff, „Przegląd Polityczny” 2019, nr 153.

 37. Laboratorium historii najnowszej. Zaproszenie na wystawę i warsztaty do MPT. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 3 kwietnia 2019.

 38. Rzecz o obyczajach szlacheckich. Zaproszenie do MPT na wykład Tomasza Ciesiel-
skiego i Filipa Wolańskiego. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 4 kwiet-
nia 2019.

 39. Powtórka z lektury. Relacja z wizyty w MPT uczniów z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Brzegu Dolnym. „Kurier Gmin” z 4 kwietnia 2019.

 40. O wrocławskiej fabryce snów. Zaproszenie do MPT na wykład „O wrocławskiej 
fabryce snów. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu”. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 10 kwietnia 2019.

 41. Misja: Polska. Misja: Wrocław. Zaproszenie do MPT na spotkanie z dr. Cezarym 
Buśką. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 11 kwietnia 2019.

 42. Beata Maciejewska, Pamiętamy o ogrodach. Artykuł dotyczy m.in. ogrodu „baro-
kowego” w Ossolineum. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 12 kwietnia 2019.

 43. Hommage à Chopin. Zaproszenie do MPT na recital gitarowy Agaty Warchockiej. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 13 kwietnia 2019.
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 44. Zaproszenie do MPT dla seniorów, na spotkanie z cyklu „Muzealni pasjonaci”. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 17 kwietnia 2019.

 45. Leszek Puchała [oprac.], Kazimiera, żona Adama. Wspomnienia zmarłej w 2019 
roku Kazimiery Fastnachtowej, żony Adama Fastnachta, pracownika Ossolineum. 

„Tygodnik Sanocki” z 19 kwietnia 2019.
 46. Aldona Kopkiewicz, Zbyt lekka, recenzja powieści Lucinella Lore Segal, „Znak” 

2019, nr 4.
 47. Paulina Ambroży, Paradoksy i prowokacje, recenzja książki Jerzego Jarniewicza 

Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, „Literatura 
na Świecie” 2019, nr 3–4.

 48. Wojna w eterze z użyciem balonów. Zaproszenie do MPT na warsztaty z cyklu 
„Laboratorium historii najnowszej”. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” 
z 8 maja 2019.

 49. Mecenas Solidarności. Zaproszenie do MPT na spotkanie z mecenasem Jackiem 
Taylorem. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 8 maja 2019.

 50. Paweł Stachnik, Bezcenny dar dla narodu. Artykuł poświęcony historii Ossoli-
neum. „Gazeta Krakowska” z 9 maja 2019.

 51. Paweł Stachnik, Ze Lwowa na ziemie zachodnie. Artykuł poświęcony historii 
Ossolineum. „Gazeta Krakowska” z 9 maja 2019.

 52. Maria Sokołowska, Filmowy Pan Tadeusz. Dotyczy organizowanych w MPT 
wydarzeń związanych z Tadeuszem Różewiczem – wystawy fotografii poety oraz 
cyklu „Filmy Różewiczów”. „Nowe Książki” 2019, nr 5.

 53. Krzysztof Trzciński, Historia inspiruje. Wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam 
Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz w Wilnie” zakwalifikowana do II etapu 
plebiscytu na wydarzenie historyczne roku 2019. „Głos Nauczycielski” z 1 maja 
2019.

 54. „Jak Bartoszewski zmieniał Niemców”. Zaproszenie do MPT na spotkanie z Mar-
cinem Barczem, asystentem Władysława Bartoszewskiego. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” z 10 maja 2019.

 55. Józef Maksymilian Ossoliński jako mecenas nauki i kolekcjoner. Zaproszenie na 
wykład do MPT. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 13 maja 2019.

 56. Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy. Zaproszenie na wykład do MPT. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 14 maja 2019.



136 załącznik nr 4. obecność znio w mediach

 57. Noc Muzeów we Wrocławiu. Informacje o wydarzeniach przygotowanych m.in. 
przez MPT. „Nasze Miasto – Wrocław” z 16 maja 2019.

 58. Dorota Oczak -Stach, Na co w Noc Muzeów? Oferta przygotowana na Noc Muzeów 
przez muzea wrocławskie, w tym Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” z 17 maja 2019.

 59. Łodzianie wśród nominowanych do XIV Nagrody Literackiej Gdynia. Informacja 
o nominacjach do XIV Nagrody Literackiej Gdynia, w tym także dla książki 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum – Ostępy nocy Djuny Barnes w prze-
kładzie Marcina Szustra (w kategorii „Przekład na język polski”). „Dziennik 
Łódzki” z 21 maja 2019.

 60. Katarzyna Bielińska, Wirtualna biblioteka. Artykuł dotyczy Dolnośląskiej Biblio-
teki Cyfrowej. ZNiO od początku wchodzi w skład Konsorcjum DBC. „IT w Admi-
nistracji” 2019, nr 5.

 61. Kawa, książki, przewodniki. Informacja o otwarciu w MPT księgarnio-kawiarni 
„Popiół i Diament”. „Nasze Miasto – Wrocław” z 23 maja 2019.

 62. Film w Muzeum. Zaproszenie do MPT na kolejny film w ramach cyklu „Filmy 
Różewiczów”. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 24 maja 2019.

 63. Notatka o rocznicy urodzin Władysława Łozińskiego, pierwszego sekretarza 
naukowego Ossolineum, rubryka „Kalendarium”. „Gazeta Codzienna Nowiny” 
z 29 maja 2019.

 64. Dorota Oczak-Stach, Dla dzieci na Dzień Dziecka. Informacje o wydarzeniach 
przygotowanych m.in. przez MPT. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 30 maja 2019.

 65. Zwiedzanie z muzealnym tabletem. Zaproszenie do MPT na zorganizowane z oka-
zji Dnia Dziecka specjalne zwiedzanie wystawy stałej „Rękopis Pana Tadeusza”. 

„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 31 maja 2019.
 66. Tomasz Jopkiewicz, Czułość nieco bezlitosna, recenzja książki Lore Segal Lucinella, 

„Nowe Książki” 2019, nr 5.
 67. Fantom Adama. Zaproszenie do MPT na widowisko muzyczne „Fantom Adama. 

Wokół nienapisanej historii (przyszłości)”. „Gazeta Wyborcza  – Wrocław” 
z 31 maja 2019.

 68. Irmina Zakrzewska, Laur za poszukiwanie i umacnianie wolności. Dotyczy 
Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. „Rzeczpospolita” z 5 czerwca 2019.
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 69. Laboratorium historii najnowszej. Zaproszenie do MPT na warsztaty z cyklu 
„Laboratorium historii najnowszej” w ramach wystawy „Misja: Polska”. „Gazeta 
Polska Codziennie – Dolnośląska” z 5 czerwca 2019.

 70. Właściwy początek opowieści. Zaproszenie do MPT na zorganizowane przez 
Wydawnictwo Ossolineum spotkanie z Magdaleną Barbaruk i Grzegorzem Jan-
kowiczem wokół książki Blizny.Eseje Grzegorza Jankowicza. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 7 czerwca 2019.

 71. Honory dla Gaucka. Informacja o przyznaniu Nagrody Jana Nowaka -Jezio-
rańskiego Joachimowi Gauckowi, byłemu prezydentowi RFN. „Gazeta Wybor-
cza – Wrocław” z 7 czerwca 2019.

 72. Informacja o przyznaniu Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego Joachimowi 
Gauckowi. „Fakt – Wrocław” z 8 czerwca 2019.

 73. Wschodnia Rzeczpospolita Szlachecka. Zaproszenie do MPT na spotkanie z cyklu 
„Polska, ludzie, czas. Niedzielne oprowadzanie po wystawach stałych”. „Gazeta 
Polska Codziennie – Dolnośląska” z 8 czerwca 2019.

 74. Muzealni pasjonaci. Zaproszenie do MPT na zajęcia skierowane do seniorów. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 11 czerwca 2019.

 75. Beata Maciejewska, Pamiętamy o Moniuszce. Dotyczy organizowanego przez 
Ossolineum wydarzenia poświęconego Stanisławowi Moniuszce (m.in. projekcja 
filmu, wystawa). „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 11 czerwca 2019.

 76. Wokół odnalezionego „Raptularza” Słowackiego. Zaproszenie do MPT na dyskusję 
poświęconą odnalezionemu rękopisowi Juliusza Słowackiego. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 12 czerwca 2019.

 77. Irmina Zakrzewska, Wyróżnienie za budowę pojednania w Europie. Informa-
cja o przyznaniu Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego Joachimowi Gauckowi, 
byłemu prezydentowi RFN. „Rzeczpospolita” z 13 czerwca 2019.

 78. „Kto ty jesteś?”. Informacja o wernisażu wystawy „Kto ty jesteś?” w MPT skiero-
wanej do dzieci, zorganizowanej w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Lite-
ratury Dziecięcej. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 13 czerwca 2019.

 79. Prezentacja rękopisu „Ślubów Panieńskich”. Informacja o wystawie w MPT. „Gazeta 
Polska Codziennie – Dolnośląska” z 14 czerwca 2019.

 80. Piotr Orzechowski i Kuba Więcek. Zaproszenie do MPT na koncert jazzowy 
zorganizowany w ramach cyklu „Współbrzmienia”. „Gazeta Polska Codziennie – 
Dolnośląska” z 15 czerwca 2019.
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 81. Paweł Piskorski, Brudne chwyty dekomunizatorów. Artykuł poświęcony prof. 
Stanisławowi Kulczyńskiemu oraz próbom zdezawuowania jego działalności 
przez IPN. „Gazeta Wyborcza” z 17 czerwca 2019.

 82. W Miękini gościli dyplomaci. Informacja na temat zorganizowanego w Miękini 
spotkania z cyklu „The Future of Eastern Partnership”, którego organizatorami 
byli: Kolegium Europy Wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ZNiO. 

„Ekspress Średzki” z 19 czerwca 2019.
 83. Witold Salański, Zrozumieć historię. Artykuł dotyczący gali plebiscytu Histo-

ryczne Wydarzenie Roku; nominowanej do konkursu wystawie „Litwo Ojczyzno 
moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” przyznano tytuł finalisty. 

„Głos Nauczycielski” z 19 czerwca 2019.
 84. Bielawski w Prozie. Zapowiedź cyklu spotkań „Biblioteka Narodowa: Sezon 100” 

w klubie Proza Wrocławskiego Domu Literatury organizowanego we współpracy 
z ZNiO. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 24 czerwca 2019.

 85. Grafiki Rembrandta w Ossolineum. Dotyczy zorganizowanej w ramach obchodów 
Roku Rembrandtowskiego prezentacji grafik Rembrandta ze zbiorów Muzeum 
Książąt Lubomirskich. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 25 czerwca 
2019.

 86. Zapowiedź pozycji książkowych Wydawnictwa Ossolineum: R.  Habielski, 
Audycje historyczne i kulturalne Rozgłośni Polskiej RWE, G. Jankowicz, Blizny. 
Eseje, F.G. Lorca, Wiersze i wykłady, E. Łukaszyk, Mgławica Pessoa, J. Nowak-

-Jeziorański, E. Raczyński, Korespondencja z lat 1952–1975, M. Piepiórka, Roc-
kefellerowie i Marks nad Warszawą, „Nowe Książki” 2019, nr 6.

 87. 20 książek nominowanych do Nagrody Nike 2019. Wśród nominowanych książek 
jest wydana nakładem Wydawnictwa Ossolineum książka Jerzego Jarniewicza 
Tłumacz między innymi. „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 6.

 88. XIV Nagroda Literacka Gdynia. Wśród nominowanych znalazła się książka 
wydana przez Wydawnictwo Ossolineum Ostępy nocy Djuny Barnes w prze-
kładzie Marcina Szustra (w kategorii „Przekład na język polski”). „Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI” czerwiec 2019, nr 6.

 89. Arkadiusz Bednarczyk, Hrabia, który pokochał książki. Artykuł poświęcony 
Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu. „Super Nowości” z 2 lipca 2019.
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 90. Wystawa i filmy. Zaproszenie do MPT na wystawę edukacyjną „Senso-Litera” oraz 
na pokazy filmów nagranych podczas majowego wykonania „Fantomu Adama”. 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 5 lipca 2019.
 91. Szymon Filipowski, Konferencja naukowa w Objezierzu. Informacja na temat 

konferencji „Bracia Mickiewiczowie na ziemi obornickiej”, poświęconej braciom 
Adamowi i Franciszkowi Mickiewiczom. Z referatem wystąpiła Małgorzata Orzeł, 
www.oborniki.naszemiasto.pl, 21 czerwca 2019.

 92. Pióro ostrzejsze od miecza? Zapowiedź pokazu filmu „Anonimus” w kinie „Popiół 
i Diament” w MPT. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 9 lipca 2019.

 93. Litery słuchać, wąchać. Informacja na temat wystawy edukacyjnej „Senso-Litera” 
w MPT. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 9 lipca 2019.

 94. Wakacje bez internetu. Informacja o zajęciach edukacyjnych w MPT. „Gazeta 
Polska Codziennie – Dolnośląska” z 16 lipca 2019.

 95. Piątkowy kryzys twórcy. Informacja o pokazach filmowych w MPT. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 19 lipca 2019.

 96. Kim chcesz zostać. Zaproszenie na seans niespodziankę do kina „Popiół i Diament”. 
„Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 3 sierpnia 2019.

 97. Alicja Piechucka, Rzecz o kobiecie i kobietach, recenzja książki Djuny Barnes 
Ostępy nocy, „Nowe Książki” 2019, nr 9.

 98. Waldemar Mazur, Sto lat literatury. Rozmowa ze Stanisławem Beresiem o serii 
Biblioteka Narodowa. „Wrocławski Niezbędnik Kulturalny” 2010, nr 9.

 99. Narodowe czytanie w sobotę w Ossolineum. Zaproszenie do Ossolineum na 
Narodowe Czytanie. „Gazeta Wrocławska” z 4 września 2019.

 100. Na dziedzińcu Ossolineum z książką w ręku. Zaproszenie do Ossolineum na 
Narodowe Czytanie. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 4 września 
2019.

 101. Rafał Zieliński, Lektura dla każdego. O udziale Ossolineum w Narodowym 
Czytaniu. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 6 września 2019.

 102. Narodowe czytanie wrocławskich książek. Informacja o szczegółach wydarzenia 
odbywającego się m.in. w Ossolineum. „Gazeta Wrocławska” z 6 września 2019.

 103. Małgorzata Matuszewska, Odkryjmy perły i korzenie świadczące o naszej tożsa-
mości. Rozmowa z Agnieszką Szepetiuk-Barańską, koordynatorką Europejskich 
Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. W obchody EDD włączyło się Muzeum Pana 
Tadeusza. „Gazeta Wrocławska” z 6 września 2019.
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 104. Janusz Gajdamowicz, Naszym zobowiązaniem jest hołubić polskość. Relacja 
z Narodowego Czytania, które odbyło się w Ossolineum. „Gazeta Polska Codzien-
nie” z 9 września 2019.

 105. Dolnośląski Festiwal Nauki. Informacja o zajeciach w MPT organizowanych 
w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. „Gazeta Polska Codziennie” 
z 16 września 2019.

 106. Kinga Czernichowska, Noc księgarń we Wrocławiu. Jest szansa, że będzie można 
kupić książkę taniej. Do organizowanej w całym kraju Nocy Księgarń włączyła 
się księgarnia w MPT. „Gazeta Wrocławska” z 17 września 2019.

 107. Spotkanie z laureatką nagrody literackiej. Informacja o spotkaniu z Olgą Hundt, 
laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, zorganizowanym 
w MPT w ramach III edycji Festiwalu Tradycji Literackich. „Gazeta Polska 
Codziennie – Dolnośląska” z 17 września 2019.

 108. Dorota Oczak-Stach, Zaczytaj się. Promocja Nocy Ksiegarń we Wrocławiu, w której 
uczestniczy księgarnia w MPT. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 20 września 2019.

 109. Rafał Zieliński, Noc księgarń. Promocja wydarzenia, w której uczestniczy księ-
garnia w MPT. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 20 września 2019.

 110. Wojenne pieniądze. Informacja dotycząca wystawy „Pieniądz czasów II wojny 
światowej”, przygotowanej przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju; 
obiekty na wystawę wypożyczono m.in. z ZNiO. „Gazeta Noworudzka” z 19 wrze-
śnia 2019.

 111. Matematyk zrobi to lepiej. Zapowiedź spotkania w MPT w ramach XXII Dolnoślą-
skiego Festiwalu Nauki. „Gazeta Polska Codziennie – Dolnośląska” z 24 września 2019.

 112. Beata Maciejewska, Z laurem na okładce. Artykuł poświęcony serii Biblioteka 
Narodowa. „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Ale Historia”) z 26 września 2019.

 113. Beata Maciejewska, Stulatka, którą wszyscy znamy. Artykuł na temat rozpoczyna-
jących się obchodów stulecia Biblioteki Narodowej. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
z 28 września 2019.

 114. Piotr Prachnio, Księżyc jak z Lorki, recenzja Wierszy i wykładów Federica Garcíi 
Lorki wydanych przez Wydawnictwo Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa, 

„Nowe Książki” 2019, nr 10.
 115. Informacja o prezentowanej w MPT wystawie rysunków Aleksandra Orłowskiego. 

„Odra” 2019, nr 10.
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 116. Eliza Kącka, Zakład Ubezpieczeń od Upadków, recenzja Wyboru prozy Franza 
Kafki, wydanej w serii Biblioteka Narodowa, „Znak” 2019, nr 10.

 117. Piotr Kitrasiewicz, Krakowska Spółka Wydawnicza. Tekst przybliżający historię 
serii Biblioteka Narodowa. „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” 2019, nr 9.

 118. Wojciech Konończuk, Piotr Kosiewski, Nie tylko Ossolineum. Artykuł dotyczący 
starań o odzyskanie pozostałych we Lwowie zbiorów i współpracy między Osso-
lineum a Lwowem. „Nowa Europa Wschodnia” 2019, nr 5.

 119. Beata Maciejewska, Beenka świętuje setkę. Relacja z uroczystej gali zorganizowa-
nej z okazji stulecia serii Biblioteka Narodowa. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
z 24 października 2019.

 120. Rafał Zieliński, Eklektic Session. Materiał na temat Festiwalu Eklektik Session, 
część wydarzeń festiwalowych odbywa się w MPT. „Gazeta Wyborcza –Wrocław” 
(dodatek „Co jest Grane”) z 4 października 2019.

 121. Rafał Zieliński, Festiwal Opowiadania. Informacje o 15 Międzynarodowym 
Festiwalu Opowiadania zorganizowanym w MPT. „Gazeta Wyborcza –Wrocław” 
(dodatek „Co jest Grane”) z 4 października 2019.

 122. Rozmowy polsko-ukraińskie. Materiał na temat czwartej odsłony „Rozmów polsko-
-ukraińskich” w ramach WROCloveUKRAINA – Festiwalu Twórczej Współpracy, 
mających miejsce w MPT. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” (dodatek „Co jest 
Grane”) z 11 października 2019.

 123. Dzieje się we Wrocławiu. Informacja o spotkaniu z Heleną Kowalik, autorką 
książki PeeReL zza krat, zorganizowanym w MPT w ramach cyklu „Środy nad 
Książką”. „Gazeta Wyborcza –Wrocław” (dodatek „Co jest Grane”) z 1 listopada 
2019.

 124. Na bezludną wyspę. Informacja o obchodach jubileuszu serii wydawniczej Biblio-
teka Narodowa. „Polityka” 2019, nr 42.

 125. Specjalny dodatek „Biblioteka Narodowa”. „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 43 
(w ramach „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI WTYGODNIUKU”).

 a) Michał Sowiński, Zawodowy Andaluzyjczyk. Recenzja: Federico García Lorca, 
Wiersze i wykłady, BN II 264, Wrocław 2019,

 b) Katarzyna Trzeciak, Zza biurka widać więcej. Recenzja: Kazimierz Wyka, 
Wybór pism, BN I 333, Wrocław 2019,

 c) Eliza Kącka, Dramaty w czasach upadku. Recenzja: Cyprian Kamil Norwid, 
Cztery dramaty, BN I 332, Wrocław 2019,



142 załącznik nr 4. obecność znio w mediach

 d) Grzegorz Jankowicz, Stwarzanie Kafki. Recenzja: Franz Kafka, Wybór prozy, 
BN II 263, Wrocław 2018,

 e) Stanisław Bereś, Seryjni i bezkompromisowi. Fragment tekstu Historia serii 
Biblioteka Narodowa zamieszczonego w tomie Biblioteka Narodowa 1919–2019. 
Księga jubileuszowa serii (red. S. Bereś),

 f) Na stulecie serii. O serii Biblioteka Narodowa mówią: prof. Aleksander Fiut, 
prof. Jerzy Jarzębski, Wojciech Orliński, prof. Maria Prussak.

 126. Premiery w roku jubileuszowym. Prezentacja okładek kolejnych tomów serii 
Biblioteka Narodowa wydanych w 2019 r. „Książki. Magazyn do Czytania” 2019, 
nr 5.

 127. Jacek Szczerba, Michał Piepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą, recenzja 
książki Michała Piepiórki wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum. „Książki. 
Magazyn do Czytania” 2019, nr 5.

 128. Marcin Sendecki, Opowiadania. Trzy opowieści, recenzja wydanej przez Wydaw-
nictwo Ossolineum książki Trzy opowieści Césara Airy, „Książki. Magazyn do 
Czytania” 2019, nr 5.

 129. Informacja o stuleciu serii Biblioteka Narodowa i o Festiwalu Tradycji Literackich, 
rubryka „Kalendarium”. „Książki. Magazyn do Czytania” 2019, nr 5.

 130. Szymon Babuchowski, BN-ki wiecznie młode. Tekst na temat serii wydawniczej 
Biblioteka Narodowa. „Gość Niedzielny” 2019, nr 45.

 131. Magda Nabiałek, Rana, która się nie goi, recenzja wydanej w 2019 przez Wydaw-
nictwo Ossolineum książki Grzegorza Jankowicza Blizny, „Nowe Książki” 2019, 
nr 11.

 132. (Or), [rec.] Franz Kafka, Wybór prozy, BN II 263. Wrocław 2018, „Odra” 2019, 
nr 11.

 133. Informacja o wystawie planszowej poświęconej serii Biblioteka Narodowa „Na 
daleką metę obliczona”. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919–2019. Wystawa 
przygotowana przez ZNiO prezentowana będzie w Audytorium Maximum UJ. 

„Gazeta Wyborcza – Kraków” z 13 listopada 2019.
 134. Informacja o wystawie planszowej poświęconej serii Biblioteka Narodowa „Na 

daleką metę obliczona”. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919–2019. Wystawa 
przygotowana przez ZNiO prezentowana będzie w bibliotece Uniwersytetu Opol-
skiego. „Gazeta Wyborcza – Opole” z 29 listopada 2019.
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 135. Informacja o wystawie planszowej poświęconej serii Biblioteka Narodowa „Na 
daleką metę obliczona”. Jubileusz serii Biblioteka Narodowa 1919–2019. Wystawa 
przygotowana przez ZNiO prezentowana będzie na ul. Oławskiej we Wrocławiu. 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13 listopada 2019.
 136. Informacja o rozpoczynającym się w kinie „Popiół i diament” przeglądzie fil-

mów „Gombrowicz. Kto czyta ten żyje”, zorganizowanym w ramach III Festiwalu 
Tradycji Literackich. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” (dodatek „Co Jest Grane”) 
z 15 listopada 2019.

 137. Zaproszenie do MPT na wernisaż wystawy „#Zapolska”. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” (dodatek „Co Jest Grane”) z 22 listopada 2019.

 138. Informacja o  trwającym w  MPT przeglądzie filmowym, zorganizowanym 
w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
(dodatek „Co Jest Grane”) z 22 listopada 2019.

 139. Premiery w roku jubileuszowym. Prezentacja wizerunków okładek kolejnych 
tomów serii Biblioteka Narodowa wydanych w 2019 r., „Polityka” 2019, nr 45.

 140. Justyna Sobolewska, Anty-Polska, recenzja książki Césara Airy Trzy opowieści, 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum, „Polityka” 2019, nr 47.

 141. Informacja o wystawie „Średniowieczne skarby Ossolineum” prezentowanej 
w Salach pod Kopułą w ZNiO. „Polska Gazeta Wrocławska” z 27 listopada 2019.

 142. Reklama 30 tomu „Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. „Książki. 
Magazyn do Czytania” 2019, nr 12.

 143. Beata Maciejewska, Gigant przy Hali Stulecia? Informacja o wizualizacji pomnika 
Adama Mickiewicza, zaprezentowanej 10 grudnia w MPT. W społecznym komi-
tecie budowy pomnika Mickiewicza we Wrocławiu zasiada m.in. dyrektor ZNiO 
dr Adolf Juzwenko. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13 grudnia 2019.

 144. O Gombrowiczu. Informacja o organizowanym w MPT w ramach III Festiwalu 
Tradycji Literackich spotkaniu z Klementyną Suchanow i Jerzym Jarzębskim, 
znawcami twórczości Witolda Gombrowicza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
(dodatek „Co Jest Grane”) z 6 grudnia 2019.

 145. Janusz Miliszkiewicz, W grudniu ostro licytujemy. Artykuł zawierający m.in. 
recenzję zorganizowanej w MPT wystawy poświęconej Gabrieli Zapolskiej. „Par-
kiet” z 7–8 grudnia 2019.
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 146. Janusz Miliszkiewicz, Nie chcieliśmy obrazu van Gogha. Artykuł poświęcony 
Zapolskiej, nawiązujący do prezentowanej w MPT wystawy „#Zapolska”. „Parkiet” 
z 21–22 grudnia 2019.

 147. Informacja [plakat] o wykładach w cyklu „Z ossolińskiej kolekcji” zaplanowanych 
na pierwsze półrocze 2020. „Polska Gazeta Wrocławska” z 9 grudnia 2019.

 148. Wileński Mickiewicz we Wrocławiu. Tekst dotyczy projektu wykonania we Wro-
cławiu pomnika Adama Mickiewicza – repliki wileńskiego pomnika projektu 
Zbigniewa Pronaszki. W Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Mickiewicza 
zasiada m.in. dyrektor Zakładu narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko. 

„Polska Gazeta Wrocławska” z 10 grudnia 2019.
 149. Jacek Cieślak, Za troskę o sprawy publiczne i budowanie mostów między sąsia-

dami. Artykuł dotyczy przyznawanej przez Redakcję „Rzeczpospolitej” Nagrody 
im. Giedroycia. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody wymieniony jest 
dr Adolf Juzwenko (za rok 2018). „Rzeczpospolita” z 11 grudnia 2019.

 150. Adam Boniecki, Zapis z pola bitwy, recenzja wydanej przez Wydawnictwo Osso-
lineum w 2016 r. książki Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, Korespon-
dencja 1955–1989 ze wstępem i opracowaniem Andrzeja Nowaka, „Tygodnik 
Powszechny” 2019, nr 50.

 1. 5 stycznia, Nie Przegap! (TVP3 Wrocław) – zaproszenie do MPT na warsztaty 
dla dorosłych „Księgi skarg i zażaleń”.

 2. 13 stycznia, Idealna niedziela (TOK FM) – rozmowa Zuzanny Piechowicz z Dariu-
szem Sośnickim o wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książce Lukasa 
Bärfussa Koala.

 3. 15 stycznia, Magazyn Reporterów (Meloradio Wrocław) – Monika Nowak 
z Działu Edukacji Muzeum Pana Tadeusza przedstawia ofertę MPT na ferie 
zimowe.

 4. 24 stycznia, Wiadomości (Polskie Radio Wrocław) – zaproszenie do MPT na 
spotkanie z Tomaszem Kiznym, założycielem niezależnej agencji fotograficznej 
Dementi, [także Wiadomości Radio RAM, 24 stycznia].

 5. 25 stycznia, Wiadomości (Radio RAM) – Marcin Szyjka z Gabinetów Świadków 
Historii MPT mówi o nowej ofercie Muzeum: kinie pokazującym stare polskie 
filmy.

Radio i telewizja –  
wybrane audycje
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 6. 25 stycznia, Off Czarek (Radio TOK FM) – rozmowa z dr Agnieszką Franczyk-
-Cegłą, laureatka organizowanego przez Forum Akademickie konkursu „Skom-
plikowane i proste”.

 7. 2 lutego, Fakty (TVP3 Wrocław) – informacja o nominowaniu MPT do nagrody 
Europejskiego Muzeum Roku.

 8. 11 lutego, Magazyn Reporterów (Meloradio Wrocław) – Marcin Szyjka opowiada 
o pokazach organizowanych w kinie działającym przy MPT.

 9. 12 lutego, Kulturalna Jedynka (Radio TOK FM) – informacja o wystawie „Tade-
usz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”, [także: Wiadomości Radio RAM 
26 lutego, 1 marca), Wiadomości Polskie Radio Wrocław, 26–28 lutego, 1 marca), 
Wiadomości Kulturalne Radio Zet, 4 marca 2019).

 10. 17 marca, Poranek TVP Info (TVP Info) – prezentacja Wystawy „Misja: Polska” 
w MPT, po wystawie oprowadza Monika Bronowicka, informacja o udziale MPT 
w akcji „Weekend za pół ceny”.

 11. 19 marca (TVP3 Pasmo ogólnopolskie) – zapowiedź emisji filmu dokumentalnego 
Ossolińczycy. 200 lat historii (emisja: 20 marca 2019).

 12. 21 marca, Zapiski ze współczesności (Polskie Radio Program 2) – rozmowa 
z dyrektorem ZNiO dr. Adolfem Juzwenką.

 13. 28 marca, Wiadomości (Polskie Radio Wrocław) – informacja o przyznaniu 
dr. Adolfowi Juzwence Złotej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”.

 14. 5 kwietnia, Fakty o Poranku (TVP3 Wrocław) – O wystawie „Wawelskie olśnie-
nia” opowiada kuratorka Małgorzata Orzeł z MPT [także: Fakty TVP Wrocław, 
Dziennik regionów TVP3 Pasmo ogólnopolskie].

 15. 2 maja, Poranek z Dolnego Śląska (Polskie Radio Wrocław) – rozmowa z Piotrem 
Galikiem, kierownikiem Działu Kartografii ZNiO na temat obchodzonego Dnia 
Flagi.

 16. 13 maja, Informacje Kulturalne (TVP Kultura) – o połączonej z pokazem filmów 
wystawie „Filmy Różewiczów” opowiadają Marcin Szyjka i Mariusz Urbanek, 
[także: Poranek TVP Info, TVP Info, 18 maja].

 17. 18 maja, Fakty (TVP3 Wrocław) – informacja o udziale MPT w Nocy Muzeów.
 18. 20 maja, Kronika (TVP 3 Kraków) – relacja z wręczenia dyrektorowi ZNiO 

dr. Adolfowi Juzwence nagrody Polskiej Akademii Umiejętności, [także Fakty 
TVP 3 Wrocław 30 maja].
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 19. 4 czerwca, Wiadomości (Polskie Radio Wrocław) ‒informacje o przyznaniu 
nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, [także: Radio RAM, Radio Tok FM, 
Polskie Radio Program 1, 5 czerwca].

 20. 12 czerwca, To, co najlepsze (Radio TOK FM) – rozmowa z Dariuszem Sośnickim, 
redaktorem naczelnym Wydawnictwa Ossolineum, na temat książki Lukasa 
Bärfussa Koala.

 21. 28 czerwca, Fakty (TVP3 Wrocław) –o prezentowanej w Ossolineum wystawie 
grafik Rembrandta mówią dr Emilia Kłoda i Anna Jezierska z Muzeum Książąt 
Lubomirskich, [także: Teleexpress TVP1, Wiadomości Polskie Radio Wrocław, 
Wiadomości Radio Zet, Wiadomości Radio RAM, 28 czerwca; Panorama TVP 
Info, 29 czerwca].

 22. 4 lipca, Wiadomości (Radio TOK FM) – informacja o czynnej w MPT wystawie 
edukacyjnej dla dzieci SENSO-Litera, [także: Zapraszamy na weekend, Polskie 
Radio Program 3, 6 lipca]

 23. 9 lipca, Fakty (TVP3 Wrocław) – relacja z uroczystego przekazania do Ossolineum 
zakupionych przez miasto listów Rafała Wojaczka, o nabytku mówi dyrektor ZNiO 
dr Adolf Juzwenko i kierownik działu Rękopisów Elżbieta Ostromęcka, [także: 
Radio RAM, Radio ZET, Meloradio Kraków, Meloradio Katowice, Meloradio 
Wrocław, Polskie Radio Wrocław, Polskie Radio Program 2].

 24. 7 września, Fakty (TVP3 Wrocław) – relacja z Narodowego Czytania, które odbyło 
się w Ossolineum, [także serwisy informacyjne: Polskie Radio 24, Polskie Radio 
Wrocław; Radio Pogoda Wrocław].

 25. 14 września, Nie Przegap! (TVP3 Wrocław) – o Festiwalu Tradycji Literackich 
mówi Maria Marszałek z MPT.

 26. 4 października, OFFCzarek (Radio TOK FM) – rozmowa z redaktorem naczel-
nym Wydawnictwa Ossolineum Dariuszem Sośnickim na temat serii Biblioteka 
Narodowa.

 27. 5 października, Info Dzień (TVP Info) ‒informacja o przekazaniu przez ZNiO 
Lwowskiej Narodowej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka cyfrowych kopii 
dokumentów archiwalnych i rękopisów Towarzystwa Naukowego im. Tarasa 
Szewczenki [także: Polskie Radio24; Wiadomości Kulturalne, Polskie Radio 
Program 2; Wiadomości, Polskie Radio Wrocław, 4 października].
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 28. 9 października, Wiadomości Kulturalne (Polskie Radio Program 2) – o wystawie 
„Jan Nowak Jeziorański. Misja: Polska” prezentowanej w Muzeum Historii miasta 
Lwowa mówi kurator Mariusz Urbanek.

 29. 11 października, Fakty o Poranku (TVP3 Wrocław) – rozmowa z Marcinem 
Hamkało, dyrektorem Muzeum Pana Tadeusza ZNiO, na temat Nagrody Nobla 
dla Olgi Tokarczuk.

 30. 23 października, Wiadomości Kulturalne (Polskie Radio Program 2) – informacja 
o konferencji „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł”, zorganizowanej z okazji 
stulecia serii Biblioteka Narodowa, [także: Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, 
TVP Kultura, TVP3 Wrocław (rozmowa z Dariuszem Sośnickim)].

 31. 31 października, Magazyn Reporterów (Meloradio Wrocław) – rozmowa z Joanną 
Flisek z Działu Organizacji Wydarzeń MPT na temat projekcji filmowych w kinie 
prowadzonym przy MPT.

 32. 2 listopada, Nie Przegap! (TVP3 Wrocław) – zapowiedź wystawy „Wilno Mic-
kiewicza i Słowackiego. Tropem Dziadów cz. III”, o wystawie mówi kuratorka 
Małgorzata Orzeł, [także: Polskie Radio Program 2].

 33. 7 listopada, WrocławSię! (TVP3 Wrocław) – na wystawę „Wilno Mickiewicza 
i Słowackiego. Tropem Dziadów cz. III” zaprasza Marcin Hamkało, dyrektor 
Muzeum Pana Tadeusza, [także: Radio RAM, Polskie Radio Wrocław, 8–9 listo-
pada; Fakty TVP3 Wrocław (Marcin Hamkało, Małgorzata Orzeł), 12 listopada; 
Teleexpress Extra, TVP Info, 13 listopada].

 34. 12 listopada, Fakty (TVP3 Wrocław) – o Muzeum Pana Tadeusza mówi Joanna 
Flisek.

 35. 20 listopada, Fakty (TVP3 Wrocław) – warsztaty taneczne w MPT, o ofercie 
skierowanej do rodzin i seniorów mówi Kinga Łaska z MPT.

 36. 24 listopada, Polonia 24 (TVP Polonia) – audycja poświęcona współpracy między 
ZNiO i Biblioteką W. Stefanyka w zakresie wykonywania kopii cyfrowych.

 37. 26 listopada, Cztery Pory Roku (Polskie Radio Program 1) – wizyta w Muzeum 
Pana Tadeusza, o Muzeum i eksponatach mówi Małgorzata Orzeł, kuratorka 
wystawy „Rękopis Pana Tadeusza”, oraz dyrektor Muzeum Pana Tadeusza Marcin 
Hamkało.

 38. 7 grudnia, Kulturalni.pl (TVP Polonia) – gościem programu była Anita Soroko, 
kuratorka wystawy „#Zapolska”, [także: Radio Pogoda Wrocław, Radio Złote 



148 załącznik nr 4. obecność znio w mediach

Przeboje, 20 listopada; Radio RAM, Polskie Radio Wrocław, 24 listopada; Polskie 
Radio Program3, 27 listopada].

 39. 10 grudnia, Fakty (TVP3 Wrocław) – informacje o wykładach w Ossolineum 
z okazji przyznania Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla.

 40. 12 grudnia, Do Południa (Polskie Radio Program 3) – dr Adolf Juzwenko, dyrek-
tor ZNiO, współinicjator powstania Społecznego Komitetu Budowy pomnika 
Adama Mickiewicza opowiada o projekcie odsłonięcia we Wrocławiu pomnika 
projektu Zbigniewa Pronaszki.

 41. 13 grudnia, O wszystkim z Kulturą (Polskie Radio Program 2) – w rocznicę 
ogłoszenia stanu wojennego rozmowa z dr. Adolfem Juzwenką, dyrektorem ZNiO 
na temat opozycji demokratycznej.

 42. 17 grudnia, Wiadomości Kulturalne (Polskie Radio Program 2) – rozmowa 
z redaktorem serii Biblioteka Narodowa prof. Stanisławem Beresiem na temat 
wydanej w serii książki Archiwum Ringelbluma [także: Wybieram Dwójkę, Polskie 
Radio Program 2, 18 grudnia].



149 załącznik nr 5. projekty dofinansowane ze środków europejskich oraz innych źródeł

W 2019 r. Dział Finansowo-Księgowy rozliczał i monitorował łącznie 40 dotacji.

Realizowane dotacje można podzielić na trzy grupy:
 1. dotacje rozliczone, wobec których nałożono obowiązek monitorowania przez okres 

trwałości projektu,
 2. dotacje roczne i wieloletnie ‒ zakończone,
 3. dotacje wieloletnie – trwające.

Ze względu na źródło finansowania da się natomiast wyróżnić dwie grupy:
 1. dotacje celowe ze środków krajowych,
 2. dotacje celowe 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 kwietnia 2011, 
zakończenie finansowe projektu: 31 grudnia 2011, 
zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości projektu 
i uzyskanych wskaźników oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grudnia 2021.

 2. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja 
przez kulturę”.
Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009–2014 r., w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego”.
Czas realizacji zadania: I kw. 2014 – II kw. 2016 r.
Koszty kwalifikowalne: 37 809 815,71 zł. 
Całkowity koszt projektu: 44 817 300,12 zł.

Dotacje zakończone, 
monitorowane –  
ze środków zagranicznych

Załącznik nr 5. Projekty dofinansowane  
ze środków europejskich oraz innych źródeł
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Zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości projektu 
i uzyskanych wskaźników oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grudnia 2021.

 1. „Modernizacja infrastruktury IT Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” ze 
środków RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 
115 233,78 zł.
Zakończenie rzeczowe projektu: 5 grudnia 2012, 
zakończenie finansowe projektu: 31 czerwca 2013, 
zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z obliczania luki finansowej oraz 
wskaźnika kosztów operacyjnych związanych z projektem, wskaźników rezul-
tatów oraz generowania zatrudnienia: 5 lat od daty zakończenia finansowego 
projektu, tj. do 31 stycznia 2019.

 2. „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów”.
Cel projektu: konserwacja 8 rękopisów.
Dofinansowanie z MKiDN w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” 
na kwotę: 183 893,44 zł łącznie w ramach umowy nr 02664/15/FPK/NIMOZ 
z dnia 22 czerwca 2015.
Zadanie na lata 2015–2016:
Rok 2015 – kwota ogółem: 183 894,49 zł, 

wkład własny: 83 894,49 zł, 
dofinansowanie z MKiDN: 100 000 zł;

Rok 2016 – kwota ogółem: 160 464,98 zł, 
wkład własny: 60 464,98,00 zł, 
dofinansowanie z MKiDN: 100 000 zł.

Łączna kwota projektu: 344 359,47 zł.
Zakończenie rzeczowe projektu: 30 grudnia 2016, zakończenie finansowe pro-
jektu: 30 grudnia 2016, zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z trwałości 
projektu: 3 lata od daty zakończenia finansowego projektu, tj. do 30 grudnia 2019.

W przypadku wszystkich zakończonych i monitorowanych projektów corocznie skła-
dane jest sprawozdanie z trwałości projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatów.

Dotacje zakończone, 
monitorowane –  
ze środków krajowych
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 1. „Festiwal Tradycji Literackich. Rozdział III: Krasiński/Zapolska/Gombrowicz”
Cel projektu: promocja twórczości polskich pisarzy Zygmunta Krasińskiego, 
Gabrieli Zapolskiej oraz Witolda Gombrowicza.
Dotacja celowa ze środków MKiDN w ramach programu „Promocja Czytelnictwa 
2019”.
Całkowity koszt zadania: 84 000 zł, 
wkład własny: 17 000 zł, 
kwota dofinansowania: 67 000 zł.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia – 31 grudnia 2019.

 2. „Moniuszko – bohater dokumentalny i fabularny. Spotkanie ossolińskie”.
Cel projektu: organizacja spotkania popularyzującego twórczość Stanisława 
Moniuszki i jego wpływu na budowanie tożsamości kulturowej Dolnego Śląska po 
II wojnie światowej.
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w ramach zadania publicznego pn. „Rok Moniuszkowski, 200 Rocznica Urodzin 
Stanisława Moniuszki”.
Całkowity koszt zadania: 14 113,76 zł, 
wkład własny: 4 535,61 zł, 
dofinansowanie: 9 578,15 zł.
Termin realizacji zadania: 1 kwietnia – 31 lipca 2019.

 3. „Wakacyjne warsztaty dla dzieci w Muzeum Pana Tadeusza”.
Cel projektu: organizacja cyklu bezpłatnych wakacyjnych warsztatów 
muzealnych.
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w ramach zadania publicznego pn. „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”.
Całkowity koszt zadania: 10 953,44 zł, 
wkład własny: 2 953,44 zł, 
dofinansowanie: 8 000 zł.
Termin realizacji zadania: 6 maja – 15 października 2019.

Dotacje roczne realizowane 
i wieloletnie zakończone –  
ze środków krajowych
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 4. „Wrocław odkrywa. ŚREDNIOWIECZNE SKARBY OSSOLINEUM. Wystawa 
z programem edukacyjno-artystycznym”.
Cel projektu: organizacja wystawy „Średniowieczne skarby Ossolineum”.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach zadania publicz-
nego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Całkowity koszt zadania: 23 120,93 zł, 
wkład własny: 5 520,93 zł, 
dofinansowanie: 17 600 zł.
Termin realizacji zadania: 15 lipca – 31 grudnia 2019.

 5. Działania na rzecz wrocławskich seniorów w 2019 roku – „Muzealni Pasjonaci. 
Warsztaty w Muzeum Pana Tadeusza i Ossolineum”.
Cel projektu: realizacja bezpłatnych warsztatów artystycznych dla seniorów, 
opartych o wystawę stałą MPT.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach zadania publicz-
nego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspoma-
gająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
Całkowity koszt zadania: 25 562,79 zł, 
wkład własny: 3 062,79 zł, 
dofinansowanie: 22 500 zł.
Termin realizacji zadania: 1 marca 2019 – 15 grudnia 2019.

 6. „#muzealniaki”. Szkolenie dla kadr instytucji kultury.
Cel projektu: organizacja szkoleń przeznaczonych dla kadr instytucji kultury.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury MKiDN w ramach 
programu „Edukacja kulturalna”.
Całkowity koszt zadania: 38 949,24 zł, 
wkład własny: 7 949,24 zł, 
dofinansowanie: 31 000 zł.
Termin realizacji zadania: 1 lutego – 31 sierpnia 2019.
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 7. „SENSO-Litera. Wystawa edukacyjna dla dzieci”.
Cel projektu: stworzenie wystawy artystycznej dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury MKiDN w ramach 
programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.
Całkowity koszt zadania: 41 365,90 zł, 
wkład własny: 8 365,90 zł, 
dofinansowanie: 33 000 zł.
Termin realizacji zadania: 1 kwietnia – 30 listopada 2019.

 8. Międzynarodowa wystawa „Wilno Mickiewicza i Słowackiego”.
Cel projektu: organizacja międzynarodowej wystawy, która miała na celu ukaza-
nie znaczenia Wilna I poł. XIX wieku w kulturze współczesnych narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej.
Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm jutra 2019”.
Całkowity koszt zadania: 76 378,53 zł, 
wkład własny: 18 261,13 zł, 
dofinansowanie: 58 117,40 zł.
Termin realizacji zadania: 2 maja – 2 grudnia 2019.

 9. „100 lat serii Biblioteka Narodowa – literacki manifest patriotyzmu. Wystawa 
planszowa”.
Cel projektu: organizacja wystawy planszowej przygotowanej z okazji przypada-
jącego w roku 2019 jubileuszu stulecia najstarszej polskiej serii wydawniczej.
Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm jutra 2019”.
Całkowity koszt zadania: 64 878,46 zł, 
wkład własny: 14 878,46 zł, 
dofinansowanie: 50 000 zł.
Termin realizacji zadania: 15 maja – 2 grudnia 2019.
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 10. Cykl „Środy nad książką”.
Cel projektu: organizacja cyklu spotkań, których punktem wyjścia są książki 
dotyczące najnowszej historii Polski.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla 
książki”.
Całkowity koszt zadania: 14 384,40 zł, 
wkład własny: 3 109,31 zł, 
dofinansowanie: 11 275,09 zł.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2019.

 11. Visiting Professor.
Cel projektu: organizacja seminarium naukowego doc. PhDr. Martina Zlatohla-
vka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław jako element zadania „Pro-
mocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego 
wymiaru wizerunku Wrocławia jako miasta nauki”.
Całkowity koszt zadania: 2 032,52 zł, 
dofinansowanie: 2 032,52 zł.
Termin realizacji zadania: 2 października – 8 października 2019.

 12. Konferencja „Drogi do wolności”.
Cel projektu: organizacja konferencji „Drogi do wolności”.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław jako element zadania „Pro-
mocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego 
wymiaru wizerunku Wrocławia jako miasta nauki”.
Całkowity koszt zadania: 5 000 zł, 
dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław: 5 000 zł.
Termin realizacji zadania: 11 grudnia 2019.
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 13. Modernizacja infrastruktury IT w Ossolineum na potrzeby archiwizacji i udo-
stępniania dóbr kultury.
Cel projektu: wdrożenie systemu wykonywania kopii zapasowych systemów 
cyfrowych oraz tworzenia archiwów zdigitalizowanych zasobów Ossolineum.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Infrastruktura 
kultury”.
Całkowity koszt zadania: 215 000 zł, 
wkład własny: 65 000 zł, 
dofinansowanie: 150 000 zł.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia – 30 grudnia 2019.

 14. Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Cel projektu: digitalizacja, opracowanie cyfrowe, zapewnienie odpowiednich 
warunków przechowywania oryginalnych nośników oraz plików cyfrowych, 
a także udostępnienie archiwum audiowizualnego Jana i Jadwigi Nowaków-

-Jeziorańskich na wystawie stałej „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza, 
poświęconej życiu i działalności darczyńcy.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Całkowity koszt zadania: 68 068,61 zł, 
wkład własny: 15 177,61 zł, 
dofinansowanie: 52 891 zł.
Termin realizacji zadania: 2 stycznia – 31 grudnia 2019.

 15. Digitalizacja i udostępnianie w wersji elektronicznej najcenniejszych tomów 
serii Biblioteka Narodowa.
Cel projektu: digitalizacja i udostępnienie w wersji elektronicznej dziesięciu naj-
cenniejszych, niedostępnych na rynku księgarskim tomów serii BN.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Całkowity koszt zadania: 91 054,25 zł, 
wkład własny: 3 610,25 zł, 
dofinansowanie: 87 444 zł.
Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2019 – 31 grudnia 2019.
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 16. Promocja obchodów stulecia serii Biblioteka Narodowa i nowości Wydawnic-
twa Ossolineum w roku jubileuszowym.
Cel projektu: działania obejmujące kampanię promocyjną obchodów jubileuszu 
stulecia Biblioteki Narodowej oraz 10 spotkań promocyjnych premier książko-
wych Wydawnictwa Ossolineum.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Promocja 
czytelnictwa”.
Całkowity koszt zadania: 38 086,19 zł, 
wkład własny: 8 086,19 zł, 
dofinansowanie: 30 000 zł.
Termin realizacji zadania: 2 stycznia – 31 grudnia 2019.

 17. Opublikowanie 30 numeru „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Osso-
lińskich” poświęconego jubileuszowi 200-lecia Ossolineum.
Cel projektu: wydanie 30 numeru „Czasopisma ZNiO” oraz upowszechnienie 
dotychczasowego dorobku poprzez zdigitalizowanie poprzednich numerów i bez-
płatne ich udostępnienie na stronie internetowej Wydawnictwa, a także przetłu-
maczenie spisów treści i streszczeń tekstów na język angielski.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Czasopisma”.
Całkowity koszt zadania: 15 131,93 zł, 
wkład własny: 3 203,93 zł, 
dofinansowanie: 11 928 zł.
Termin realizacji zadania: 2 stycznia – 31 grudnia 2019.

 18. Wydanie książki Wybór esejów W.G. Sebalda w przekładzie Małgorzaty 
Łukasiewicz.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Literatura”.
Całkowity koszt zadania: 56 258,98 zł, 
wkład własny środki ZNiO: 32 588,98 zł 
wkład własny z przychodu: 3 670 zł, 
dofinansowanie: 20 000 zł.
Termin realizacji zadania: 2 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019.
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 19. Publikacja monografii – Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej.
Cel projektu: publikacja książki Rockeffellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie 
filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej Michała Piepiórki.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach zadania z zakresu działalno-
ści upowszechniającej naukę.
Całkowity koszt zadania: 42 781,04 zł, 
wkład własny: 4 540 zł, 
dofinansowanie: 38 241,04 zł.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2019.

 20. „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł”. Konferencja z okazji jubileuszu 100-
lecia serii Biblioteka Narodowa.
Cel projektu: organizacja konferencji naukowej, przygotowanej w związku z obcho-
dami jubileuszu 100-lecia serii Biblioteka Narodowa, przypadającego w 2019 roku.
Projekt dofinansowano ze środków MKiDN w ramach zadania z zakresu działalno-
ści upowszechniającej naukę.
Całkowity koszt zadania: 115 216,19 zł, 
wkład własny: 13 391,81 zł, 
dofinansowanie: 101 824,19 zł.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2019.

 21. Obchody Jubileuszu stulecia serii Biblioteka Narodowa.
Cel projektu: organizacja obchodów jubileuszu stulecia serii Biblioteka Naro-
dowa, przypadającego w 2019 roku.
Dotacja celowa ze środków MKiDN.
Całkowity koszt zadania: 150 000 zł, 
dofinansowanie: 150 000 zł.
Termin realizacji zadania: 25 lutego – 31 grudnia 2019.

 22. Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Cel projektu: opracowanie dokumentacji projektowej budowy Muzeum Książąt 
Lubomirskich we Wrocławiu.
Dotacja celowa ze środków MKiDN.
Całkowity koszt zadania: 1 300 000 zł, 
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dofinansowanie: 1 300 000,00 zł. – w ramach dotacji celowej.
Termin realizacji zadania: 19 kwietnia – 31 grudnia 2019.

 23. Kontynuacja zadań statutowych w zakresie gromadzenia zbiorów bibliotecz-
nych i muzealnych.
Cel projektu: zakup rękopisów Stanisława i Andrzeja Vincenzów, listów Juliusza 
Poniatowskiego i Zbigniewa Brydaka oraz rysunków Piotra Michałowskiego.
Dotacja celowa ze środków MKiDN, z rezerwy budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania: 94 000 zł, 
dofinansowanie: 94 000 zł.
Termin realizacji zadania: 15 października – 31 grudnia 2019.

 24. Przygotowanie wystawy czasowej prezentującej rysunki Aleksandra Orłow-
skiego ze zbiorów Ossolineum wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym.
Cel projektu: organizacja wystawy czasowej „Nasz malarz Orłowski. Rysunki 
Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum” oraz towarzyszącego jej pro-
gramu edukacyjnego.
Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia przyznanych w ramach VIII Otwartego Konkursu o dotację 
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach 
polsko -rosyjskich.
Całkowity koszt zadania: 21 713,02 zł, 
wkład własny: 6 713,02 zł, 
dofinansowanie: 15 000 zł.
Termin realizacji zadania: 15 maja – 31 października 2019.

 25. „Misja: Młodzież. Gra”.
Cel projektu: współpraca pomiędzy dwiema instytucjami zajmującymi się m.in. 
działalnością Władysława Bartoszewskiego.
Dotacja celowa ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Całkowity koszt zadania: 100 417,96 zł, 
wkład własny: 52 417,96 zł, 
dofinansowanie: 48 000 zł.
Termin realizacji zadania: 1 maja – 10 października 2019.
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 1. Wydanie i promocja książki Edwarda Saida On late style (O stylu późnym).
Dotacja celowa ze środków MKiDN w ramach programu „Literatura”.
Zadanie na lata 2017–2019:
Całkowity koszt zadania: 31 200 zł, 
wkład własny: 11 400 zł, 
kwota dotacji: 19 800 zł;

Rok 2017 – kwota ogółem: 26 600 zł, 
wkład własny: 7 200 zł, 
dotacja: 19 400 zł;

Rok 2018 – kwota ogółem: 3 100 zł, 
wkład własny: 2 800,00 zł, 
dotacja: 300,00 zł;

Rok 2019 – kwota ogółem: 1 500 zł, 
wkład własny: 1 400,00 zł, 
dotacja: 100,00 zł.

 2. Wydanie i promocja książki Christine Lavant Aufzeichnungen aus dem irrenhaus 
(Zapiski z domu wariatów).
Dotacja celowa ze środków MKiDN w ramach programu „Literatura”.
Zadanie na lata 2017–2019:
Całkowity koszt zadania: 24 400 zł, 
wkład własny: 9 400 zł, 
dotacja: 15 000 zł;

Rok 2017 – kwota ogółem: 18 500 zł, 
wkład własny: 4 200 zł, 
dotacja: 14 300 zł;

Rok 2018 – kwota ogółem: 3 200 zł, 
wkład własny: 2 700 zł, 
dotacja: 500 zł;

Rok 2019 – kwota ogółem: 2 700 zł, 
wkład własny: 2 500 zł, 
dotacja: 200 zł.

Dotacje wieloletnie, 
trwające – ze środków 
krajowych
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 3. Wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka Odbiorca ubezwłasnowol-
niony. W kręgach kultury masowej i popularnej.
Dotacja celowa ze środków MKiDN w ramach programu „Literatura”.
Zadanie na lata 2017–2019:
Całkowity koszt zadania: 47 004,66 zł, 
wkład własny: 27 274,66 zł, 
dotacja: 19 730 zł;

Rok 2017 – kwota ogółem: 40 404,66 zł, 
wkład własny: 20 874,66 zł, 
dotacja: 19 530 zł;

Rok 2018 – kwota ogółem: 4 400 zł, 
wkład własny: 4 300 zł, 
dotacja: 100 zł; 

Rok 2019 – kwota ogółem: 2 200 zł, 
wkład własny: 2 100 zł, 
dotacja: 100 zł.

 4. Wystawa „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan 
Tadeusz”.
Cel projektu: realizacja wystawy „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz 
i jego poemat Pan Tadeusz” przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza 
i Muzeum Narodowym – Pałacem Wielkich Książąt Litewskich.
Zadanie na lata 2018–2019:
Całkowity koszt zadania: 464 500 zł, 
kwota dofinansowania: 420 000 zł, 
wkład własny: 44 500 zł.

Rok 2018 – kwota ogółem: 414 500 zł, 
wkład własny: 44 500 zł, 
dotacja: 370 000 zł

Rok 2019 – kwota ogółem: 50 000 zł, 
dotacja: 50 000 zł

Termin realizacji projektu w 2018: 27 kwietnia – 14 grudnia.
Termin realizacji projektu w 2019: 1 stycznia – 22 marca.
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 5. „Prawem naszym – Zmartwychwstanie”.
Cel projektu: realizacja warsztatów historyczno-fotograficznych oraz organizacja 
wystawy „Lwów we Wrocławiu”.
Projekt dofinansowany przez MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Nie-
podległa” na lata 2017–2021.
Zadanie na lata 2018–2019:
Całkowity koszt zadania: 471 993,16 zł, 
dofinansowanie: 400 000 zł, 
wkład własny: 71 993,16 zł;

Rok 2018 – kwota ogółem: 271 776,56 zł, 
wkład własny: 21 776,56 zł, 
dotacja: 250 000 zł;

Rok 2019 – kwota ogółem: 200 216,60 zł, 
wkład własny: 50 216,60 zł, 
dotacja: 150 000 zł.

 6. „Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia”.
Cel projektu: gromadzenie, archiwizowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie 
i udostępnianie w formie tradycyjnej i cyfrowej materiałów związanych ze współ-
czesnym życiem kulturalnym miasta.
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław, na lata 2018–2020.
Całkowity koszt projektu: 231 000 zł, 
wkład własny: 21 000 zł, 
dofinansowanie: 210 000 zł.

 7. Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich.
Cel projektu: upowszechnianie działalności badawczej Ossolineum oraz zwięk-
szenie zainteresowania dotychczasowym dorobkiem naukowym ZNiO poprzez 
organizację 16 wykładów w cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji”.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach zadania z zakresu działalno-
ści upowszechniającej naukę.
Całkowity koszt zadania: 68 599 zł, 
wkład własny: 5 717,08 zł, 
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dofinansowanie: 62 881,92 zł;
Rok 2019 – kwota ogółem: 24 018 zł, 

wkład własny: 3 576,08 zł, 
dotacja: 20 441,92 zł;

Rok 2020 – kwota ogółem: 44 581 zł, 
wkład własny: 2 141 zł, 
dotacja: 42 440 zł.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 – 30 czerwca 2020.

 8. Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we 
Lwowie oraz cyfryzacja zbioru prasy polskiej w Bibliotece im. W Stefanyka we 
Lwowie.
Cel projektu: utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych 
o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa oraz udostępnienie zasobów 
bibliotecznych w formie zdigitalizowanych materiałów.
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach zadania z zakresu działalno-
ści upowszechniającej naukę.
Całkowity koszt zadania: 175 800,81 zł, 
wkład własny: 26 668,96 zł, 
dofinansowanie: 149 131,85 zł.

Rok 2019 – kwota ogółem: 145 447,21 zł, 
wkład własny: 22 243,36 zł, dotacja: 123 203,85 zł;

Rok 2020 – kwota ogółem: 30 353,60 zł, 
wkład własny: 4 425,60 zł, 

dotacja: 25 928 zł.
Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2019 – 31 marca 2020.

 9. Rafał Augustyn, Cezary Duchnowski, Paweł Romańczuk, Jacek Sotomski, 
instalacja -koncert w Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław.
Cel projektu: instalacja-koncert zatytułowana Fantom Adama. Wokół nienapisa-
nej historii (przeszłości).
Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Zamówienia 
kompozytorskie”.
Całkowity koszt zadania: 46 800 zł, 
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wkład własny: 16 000 zł, 
dofinansowanie: 30 800 zł;

Rok 2018 – kwota ogółem: 9 000 zł, 
dotacja: 9 000 zł;

Rok 2019 – kwota ogółem: 37 800 zł, 
wkład własny: 16 000 zł, 
dotacja: 21 800 zł.

Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2018 – 30 września 2019.

 1. „Ręce do góry! Rebelia w kinie krajów V4”.
Cel projektu: pokazanie widzom, w jaki sposób kino kształtowało i odzwiercie-
dlało postawy i opór społeczny w krajach wyszehradzkich. W ramach programu 
towarzyszącego odbędą się 4 debaty oraz 4 wydarzenia artystyczne, podczas 
których artyści z krajów V4 stworzą materiały audiowizualne oscylujące wokół 
tematyki buntu. Materiały zostaną następnie przedstawione szerszej publiczności.
Zadanie sfinansowane dotacją celową z Programu Grantów Wyszehradzkich Mię-
dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 30 830 euro.
Termin realizacji: 1 października 2019 – 31 lipca 2020.

 2. „Mr and Mrs Courier”.
Cel projektu: edukacyjny projekt na temat Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ukazu-
jący relacje polsko-amerykańskich w czasach komunizmu w Polsce.
Zadanie sfinansowane grantem federalnym z Departamentu Stanów USA, Amba-
sada USA Warszawa w kwocie 16 000 dol.
Termin realizacji: 27 września 2019 – 30 czerwca 2020.

Dotacje wieloletnie, 
trwające – ze środków 
zagranicznych




