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spotkaNia ossolińskie we lwowie (2006–2020)

Spotkania Ossolińskie to cykl comiesięcznych wykładów odbywających się w ra-
mach współpracy zakładu Narodowego im. ossolińskich (dalej: zNio) z lwow-
ską Narodową Naukową Biblioteką ukrainy im. w. stefanyka (dalej: lNNBu). 
Celem Spotkań Ossolińskich jest kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerun-
ku ossolineum i Rzeczypospolitej polskiej poprzez oddziaływanie na opinię pub-
liczną lwowa; informowanie o polsce współczesnej i  jej historii oraz przekazy-
wanie dobrych praktyk i doświadczeń polskich instytucji kultury. uczestnictwo 
ossolineum w życiu kulturalnym miasta pomaga w realizacji kluczowej współ-
pracy z Biblioteką im. stefanyka oraz lwowskimi muzeami, do których po wojnie 
trafiły ossolińskie kolekcje. Spotkania Ossolińskie odbywają się pod honorowym 
patronatem konsula generalnego Rp we lwowie.

zapraszani na Spotkania goście należą do środowisk opiniotwórczych lwo-
wa. poza dziennikarzami gazet, czasopism i  telewizji, na wykłady zapraszani są 
profesorowie wszystkich lwowskich uniwersytetów, dyrektorzy muzeów, teatrów 
i innych instytucji kultury, przedstawiciele lwowskich placówek dyplomatycznych, 
członkowie Rady miejskiej i obwodowej, głowy oraz przedstawiciele wszystkich 
kościołów. stałymi gośćmi Spotkań są lwowscy polacy. By podkreślić dwustuletnią 
historię ossolineum, zapraszani goście na tydzień przed planowanym wykładem 
dostają tradycyjne, papierowe zaproszenia wysyłane drogą pocztową.

Spotkania Ossolińskie są organizowane od 2006 roku, do tej pory odbyło się 
95 wykładów. stały się rozpoznawalnym punktem na kulturalnej mapie lwowa. 
artykuły i notki ze Spotkań ukazują się w lwowskiej prasie i telewizji. ponieważ 
zapraszani goście to najwybitniejsi przedstawiciele polskiej kultury i nauki, Spot-
kania stanowią znakomitą promocję Rzeczypospolitej na ukrainie. Jednocześnie 
od 2010 roku w ramach projektu Razem w Zjednoczonej Europie, realizowanego 
wspólnie z konsulatem Rp we lwowie, zapraszani przez ossolineum goście wy-
głaszają również wykład dla studentów lwowskich uczelni.
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1. Bohdan osadczuk i Bogumiła Berdychowska, Jerzy Giedroyć i jego wizja sto-
sunków polsko- ukraińskich, 28 listopada 2006.

2. prof. Jan kubik, socjolog, Ameryka, Rosja, Europa Środkowa: stereotypy i rze-
czywistość, 26 marca 2007.

3. prof. wojciech tygielski, historyk, uniwersytet warszawski, Włosi w Rzeczy-
pospolitej XVI i XVII wieku, 18 czerwca 2007.

4. Bogdan gancarz, dziennikarz, historyk, Aktualność Lipińskiego. Na margine-
sie książki my szlachta ukraińska… zarys życia i działalności wacława lipińskiego 
1882–1914, 10 grudnia 2007.

5. prof. andrzej Nowak, historyk, uniwersytet Jagielloński, Imperializm rosyj-
ski, 17 czerwca 2008.

6. katarzyna herbertowa, tomasz merta, Jacek łukasiewicz, wiktor dmytruk, 
andrij pawlyszyn, Herbert. Tradycje, 24 września 2008.

7. prof. Jan pisuliński, historyk, uniwersytet Rzeszowski, Nie tylko Petlura. 
Kwestia ukraińska 1918–1923, 19 grudnia 2008.

8. dyrektor zNio adolf Juzwenko, Historia Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, 15 maja 2009.

9. prof. stanisław szuszkiewicz, naukowiec i polityk białoruski, Europa Wschod-
nia 20 lat po Wiskulach. Oczami świadka, 29 marca 2010.

10. prof. andrzej kunert i ambasador paweł kowal, Dwa wymiary tragedii ka-
tyńskiej 1940–2010, 26 kwietnia 2010.

11. prof. dieter Bingen, Niemcy – Polska: od wrogości do wspólnoty, 24 maja 
2010.

12. dyrektor zNio adolf Juzwenko i dyrektor lNNBu myroslav Romaniuk, 
Od sporów do współpracy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Lwowska Narodowa 
Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka, 5 października 2010.

13. prof. andrzej Nowak, historyk, uniwersytet Jagielloński, Mocarstwa za-
chodnie wobec niepodległości Ukrainy: 1920 (i 2010), 8 listopada 2010.

14. spotkanie z międzyrządową komisją polsko-ukraińską ds. ochrony i zwro-
tu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas drugiej wojny 
światowej, 1 grudnia 2010.

15. prof. Bohdan Cywiński, historyk idei, publicysta, Kultury narodowe a rusy-
fikacja w XIX w., 7 lutego 2011.

16. prof. andrzej mencwel, historyk literatury, uniwersytet warszawski, Euro-
pa Środkowa oczami Jerzego Giedroycia, 14 marca 2011.

17. ambasador henryk litwin, Status ziem ruskich w dawnej Rzeczypospolitej, 
4 kwietnia 2011.

18. prof. zdzisław mach, socjolog, uniwersytet Jagielloński, Europeizacja i glo-
balizacja, 16 maja 2011.

19. prof. Jerzy stępień, prawnik, senator, prezes trybunału konstytucyjnego, 
XX-lecie polskiej decentralizacji, 7 listopada 2011.

20. prof. mieczysław dąbrowski, literaturoznawca, uniwersytet warszawski, 
Literatura kresowa w świetle krytyki postkolonialnej, 12 grudnia 2011.
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21. prof. marek krawczyk, rektor uniwersytetu medycznego w warszawie, Ma-
ria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla medycyny, 6 lutego 2012.

22. prof. Roman duda, matematyk, uniwersytet wrocławski, Lwowska szkoła 
matematyczna, 5 marca 2012.

23. prof. Jaroslav hrycak, ukraiński historyk, dyrektor instytutu Badań Nauko-
wych uniwersytetu lwowskiego, Między historią a polityką [wykład poświęcony 
ivanowi łysiakowi-Rudnickiemu], 2 kwietnia 2012.

24. prof. tadeusz luty, chemik, politechnika wrocławska, O autonomii uniwer-
sytetu, 7 maja 2012.

25. prof. andrzej zoll, prawnik, uniwersytet Jagielloński, Społeczeństwo oby-
watelskie, 11 czerwca 2012.

26. prof. stanisław waltoś, prawnik, uniwersytet Jagielloński, Paradoksy gra-
bieży krakowskiego ołtarza Wita Stwosza w latach 1939–1940, 3 października 2012. 
spotkanie było imprezą towarzyszącą wspólnego posiedzenia Rad Naukowych 
lNNBu i zNio.

27. prof. mirosław wyrzykowski, prawnik, sędzia trybunału konstytucyjnego, 
Czy konstytucja jest wartością absolutną?, 5 listopada 2012.

28. prof. stanisław Nicieja, historyk, uniwersytet opolski, Fenomen Lwowa 
w kulturze europejskiej, 3 grudnia 2012.

29. Jarosław giemza, kierownik działu sztuki Cerkiewnej muzeum-zamku 
w łańcucie, Muzeum-Zamek w Łańcucie, historia i dzień dzisiejszy, 4 lutego 2013.

30. Romuald Nowak, dyrektor panoramy Racławickiej, Zagmatwane losy Pano-
ramy Racławickiej, 4 marca 2013.

31. prof. dr. hab. andrzej Rottermund, dyrektor zamku królewskiego w war-
szawie, Świątynie Przeszłości. O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości 
narodowej i politycznej Polaków od XVIII do XX wieku, 8 kwietnia 2013.

32. ewa kobierska-maciuszko, dyrektor Biblioteki uniwersytetu warszawskie-
go w latach 2003–2013, Biblioteki akademickie u progu ery cyfrowej – przypadek 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 13 maja 2013.

33. spotkanie zatytułowane Lwów. Cronica Urbis, 1918–1946. wzięli w  nim 
udział agnieszka Biedrzycka, autorka Kalendarium Lwowa 1918–1939 (2013) 
oraz prof. grzegorz mazur, współautora Kroniki 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 
(2007), 3 czerwca 2013.

34. prof. andrzej Rzepliński, prezes trybunału konstytucyjnego, Niezawisłość 
sędziowska, 2 września 2013.

35. prof. Jacek purchla, dyrektor międzynarodowego Centrum kultury i czło-
nek Rady Naukowej zNio, Kraków i Lwów przełomu XIX i XX wieku wobec nowo-
czesności, 7 października 2013.

36. prof. marek Budzyński, architekt, profesor politechniki warszawskiej, Mia-
sto – krajobraz współżycia Natury i Kultury, 4 listopada 2013.

37. prof. wiesław Caban, historyk, uniwersytet Jana kochanowskiego w kiel-
cach, Powstanie Styczniowe 1863. Postawy społeczeństwa wobec walki zbrojnej, 
2 grudnia 2013.
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38. dr andrzej grajewski, redaktor tygodnika „gość Niedzielny”, i  marcin 
przeciszewski, prezes katolickiej agencji informacyjnej, Dialog i wsparcie. Kościół 
w Polsce wobec prawosławia, kościoła greckokatolickiego i kościoła łacińskiego na 
Wschodzie, 3 lutego 2014.

39. prof. Jan Jacek Bruski z instytutu historii uniwersytetu Jagiellońskiego, Pol-
ska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie, 1932–1933, 3 marca 2014.

40. spotkanie specjalne z  poetą, prozaikiem, tłumaczem adamem zagajew-
skim, 7 kwietnia 2014.

41. prof. Jerzy zdrada, historyk, Tajemne państwo polskie w czasie powstania 
styczniowego 1863–1864, 5 maja 2014.

42. prof. irena lipowicz, Rzecznik praw obywatelskich, Znaczenie wyborów 
4 czerwca 1989 roku dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2 czerwca 2014.

43. Nadzwyczajne spotkanie ossolińskie poświęcone pamięci ludwika Bernac- 
kiego (1882–1939), ostatniego przedwojennego dyrektora ossolineum, w 75-lecie 
jego śmierci, 19 września 2014.

44. prof. marian ursel, kierownik zakładu historii literatury Romantyzmu 
instytutu filologii polskiej na uniwersytecie wrocławskim, Aleksander Fredro na 
scenie życia i teatru, 6 października 2014.

45. prof. tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki kórnickiej, Biblioteka Kórnicka – 
historia i zbiory, 3 listopada 2014.

46. dr łukasz kamiński, prezes instytutu pamięci Narodowej, Polskie rozlicze-
nia z przeszłością 25 lat po upadku komunizmu, 1 grudnia 2014.

47. senator marek Rocki, Rola i miejsce Senatu w polskim procesie legislacyjnym, 
2 lutego 2015.

48. Jan pastwa, dyrektor krajowej szkoły administracji publicznej, Służba Cy-
wilna w Polsce, 2 marca 2015.

49. dr anna Jasińska, historyk sztuki, kustosz muzeum uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, oraz dr hab. inż. arch. artur Jasiński, profesor na wydziale architektu-
ry i sztuk pięknych krakowskiej akademii im. andrzeja frycza modrzewskiego 
w krakowie, Stare kolekcje – nowa architektura. Dylematy modernizacji muzeów 
kolekcjonerskich, 20 kwietnia 2015.

50. premier hanna suchocka, Transformacja ustrojowa Polski  – osobiste do-
świadczenie premiera i ambasadora, 5 maja 2015.

51. prof. lech mróz, etnolog, emerytowany prof. uniwersytetu warszawskie-
go, Między pamięcią a pragmatyzmem. Stosunki polsko-ukraińskie na pograniczu, 
2 czerwca 2015.

52. dr marek krajewski, latynista, autor kryminałów, laureat paszportu polity-
ki, Przedwojenny Lwów jako przestrzeń literacka, 7 września 2015.

53. Jerzy petrus, wicedyrektor zamku królewskiego na wawelu, członek Rady 
naukowej zNio, Wojenne losy skarbów wawelskich, 5 października 2015.

54. dr łukasz koniarek, kierownik działu Numizmatycznego zNio, Plastycz-
na Panorama Dawnego Lwowa inż. Janusza Witwickiego, 9 listopada 2015.

55. prof. krzysztof szwagrzyk, Polska szuka swoich bohaterów, 7 grudnia 2015.
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56. zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady programowej forum ekono-
micznego w krynicy-zdroju, Polska transformacja w latach 1990–2015, 8 lutego 2016.

57. matthew Bryza, ambasador usa w azerbejdżanie w latach 2011–2012, Po-
lityka USA wobec Rosji i Europy Wschodniej, 7 marca 2016.

58. prof. Jarosław prytula, docent w katedrze analizy matematycznej i funk-
cjonalnej uniwersytetu im. iwana franki we lwowie, Życie matematyczne we Lwo-
wie w latach międzywojennych, 4 kwietnia 2016.

59. Jarosław Niewierowicz, minister energetyki Republiki litewskiej w latach 2012–
2014, Bezpieczeństwo energetyczne regionu – litewskie doświadczenia, 10 maja 2016.

60. prof. krzysztof mikulski, prezes polskiego towarzystwa historycznego, 
Polskie Towarzystwo Historyczne w 130. rocznicę powstania – bilans dokonań i wy-
zwania na przyszłość, 13 czerwca 2016.

61. wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława go-
wina, 24 czerwca 2016.

62. dr agnieszka morawińska, dyrektor muzeum Narodowego w warszawie, 
Stanisław Wyspiański. Projekt okna dla Katedry Lwowskiej, 19 września 2016.

63. waldemar krzystek, reżyser, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo  – biała plama 
w polskim filmie, 10 października 2016.

64. prof. adam myjak, rektor akademii sztuk pięknych w warszawie, Moja 
Akademia, 7 listopada 2016.

65. prof. adam Redzik, prawnik i historyk, Academia Militans. Rzecz o Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza, 5 grudnia 2016.

66. andrzej seweryn, aktor i  reżyser teatralny i  filmowy; pedagog, dyrektor 
teatru polskiego w warszawie, 6 lutego 2017.

67. dr marcin szeląg, historyk sztuki, wicedyrektor ds. muzeum książąt lubo-
mirskich zNio we wrocławiu, Muzeum Książąt Lubomirskich – przeszłość i plany 
na przyszłość, 6 marca 2017.

68. dr hab. ola hnatiuk, ukrainoznawca, tłumaczka, profesor uniwersytetu 
warszawskiego i  akademii kijowsko-mohylańskiej, Znane i  nieznane dzienniki 
okupowanego Lwowa, 3 kwietnia 2017.

69. spotkanie specjalne, rozpoczynające obchody jubileuszu dwustulecia 
działalności ossolineum, zatytułowane Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro. 
w spotkaniu wzięli udział: konsul generalny Rp we lwowie Rafał wolski; dyrektor 
zNio we wrocławiu adolf Juzwenko; wicedyrektor lNNBu NaN ukrainy wasyl 
fersztej; henryk litwin, ambasador Rp na ukrainie w latach 2011–2016; marki-
jan malski, ambasador ukrainy w polsce w latach 2010–2014; dyrektor studium 
europy wschodniej uniwersytetu warszawskiego i współprzewodniczący polsko-
-ukraińskiego forum partnerstwa Jan malicki, 12 maja 2017.

70. (specjalne) spotkanie ossolińskie z cyklu Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – 
jutro, z udziałem ambasadora Rp na ukrainie Jana piekły oraz ambasadora ukrai-
ny w polsce andrija deszczycy. moderatorem spotkania był Jan malicki, dyrektor 
studium europy wschodniej uniwersytetu warszawskiego i współprzewodniczą-
cy polsko-ukraińskiego forum partnerstwa, 24 maja 2017.
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71. prof. piotr gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Współczes-
na polityka RP w dziedzinie kultury, 16 czerwca 2017.

72. Rafał dutkiewicz, prezydent wrocławia 2002–2018, oraz prezydent lwowa 
andrij sadowy, Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, 3 lipca 2017.

73. zofia gołubiew, historyk sztuki, dyrektor muzeum Narodowego w krako-
wie w latach 2000–2015, Muzea a wartości. Na przykładzie Muzeum Narodowego 
w Krakowie, 13 listopada 2017.

74. mariusz urbanek, pisarz i publicysta, kierownik gabinetów świadków hi-
storii w muzeum pana tadeusza, Rudolf Weigl i jego Instytut Badań nad Tyfusem 
Plamistym we Lwowie, 13 grudnia 2017.

75. Jan malicki, dyrektor studium europy wschodniej uniwersytetu warszaw-
skiego i przewodniczący polskiej części polsko-ukraińskiego forum partnerstwa, 
Co robić?, 7 marca 2018.

76. prof. stanisław Bereś, poeta, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, 
autor m.in. Rozmów ze Stanisławem Lemem (1987) i  Tako rzecze... Lem (2002), 
Stanisław Lem – meteor czy gwiazda?, 28 marca 2018.

77. John micgiel, Columbia university, visiting professor uw, Polityka zagra-
niczna Prezydenta Trumpa, 18 kwietnia 2018.

78. dr Jan a. Choroszy, uniwersytet wrocławski, Stanisław Vincenz: od Hucul-
szczyzny do „Połoniny”, 16 maja 2018.

79. Brigitte gautier, uniwersytet lille, literaturoznawca, edytorka i tłumaczka, 
Zbigniew Herbert – pisarz europejski, 13 czerwca 2018.

80. prof. elżbieta smułkowa, językoznawczyni, slawistka, w latach 1992–1995 
ambasador Rp na Białorusi, Pogranicze kulturowe w osobistym doświadczeniu na 
przykładzie książki Był dom we lwowie, 12 września 2018.

81. prof. dariusz stola, historyk, dyrektor muzeum historii Żydów polskich 
poliN, Polski rok 1968 – pół wieku później, 3 października 2018.

82. Polsko-ukraińska wojna o  Lwów, debata z  prof. Jarosławem hrycakiem 
(ukraiński uniwersytet katolicki, lwów) i dr. maciejem kozłowskim (Collegium 
Civitas, warszawa), 7 listopada 2018.

83. O Mieczysławie Gębarowiczu w 125. rocznicę urodzin, 5 grudnia 2018 i od-
słonięcie tablicy upamiętniającej prof. mieczysława gębarowicza we lwowie, 
20 grudnia 2018.

84. marek mutor, dyrektor Centrum historii zajezdnia, Czy powojenny Wroc-
ław zaczął się tutaj? Prezentacja Centrum Historii Zajezdnia i  projektu Obertyn, 
13 lutego 2019.

85. dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego instytutu polskiego 
dziedzictwa kulturowego za granicą poloNika, Nasze, wasze, wspólne? Ochro-
na dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej, 6 marca 2019.

86. tomasz kuba kozłowski, dom spotkań z historią w warszawie, Chwała 
Galicji! Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 roku, 10 kwietnia 2019.

87. zbigniew gluza, twórca i prezes fundacji karta, Dwa stulecia Ossolineum, 
cztery dekady KARTY: na rzecz tożsamości, 15 maja 2019.
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88. Bogumiła Berdychowska, redaktorka; dyrektorka lwowskiej galerii obra-
zów taras woźniak, Redaktor i Profesor. Na marginesie korespondencji Jerzego Gie-
droycia i Bohdana Osadczuka, 19 czerwca 2019.

89. prof. Jakub lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, 
Lwów międzywojenny. Miasto, architektura, modernizm, 11 września 2019.

90. dr tomasz makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie – tradycje i znaczenie, 2 października 2019.

91. specjalne spotkanie ossolińskie. daniel fried, amerykański polityk i dy-
plomata, w latach 1997–2000 ambasador stanów zjednoczonych w polsce, Polska 
i Ukraina w Wielkiej Strategii Stanów Zjednoczonych, 15 października 2019.

92. krzysztof Czyżewski, współtwórca ośrodka „pogranicze – sztuk, kultur, na-
rodów” w sejnach oraz międzynarodowego Centrum dialogu w krasnogrudzie, 
Rodzinna Europa XXI wieku – o aktualności Vincenza i Miłosza, 6 listopada 2019.

93. dr Vydas dolinskas, dyrektor muzeum Narodowego  – pałacu wielkich 
książąt litewskich, Pałac Wielkich Książąt Litewskich – odbudowa i funkcjonowa-
nie, 4 grudnia 2019.

94. ks. prof. franciszek longchamps de Bérier, kierownik katedry prawa 
Rzymskiego uniwersytetu Jagiellońskiego, Tradycje łacińskiej Europy i  prawo 
rzymskie, 12 lutego 2020.

95. prof. włodzimierz mędrzecki (polska akademia Nauk, warszawa) i prof. 
Jarosław hrycak (ukraiński uniwersytet katolicki, lwów), Czy możemy mówić 
o Kresach dzisiaj?, debata, 4 marca 2020.

ossoliński meetiNgs iN lViV (2006–2020)
summary

in her article, the author reports on the progress of the Ossoliński Meetings in lviv, 
organised since 2006.
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