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WSTĘP 
 
 2016 rok był dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rokiem znaczących 
zmian strukturalnych. Odtworzona została struktura historyczna; Zakład – jak we 
Lwowie – tworzą: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich oraz 
Wydawnictwo Ossolineum. W ramach Zakładu od kwietnia 2016 r. funkcjonuje także 
Muzeum Pana Tadeusza, owoc kilkuletnich prac nad wcieleniem w życie koncepcji, 
która w nowoczesny sposób poszerza ofertę kulturalną. Dotychczasowa działalność 
Muzeum pozwala na stwierdzenie, że pojawienie się tej ossolińskiej placówki we 
wrocławskim Rynku zostało zrealizowane z sukcesem. 

Poważną rolę odegrały zmiany dokonywane w odniesieniu do Muzeum 
Książąt Lubomirskich. Chociaż w strukturze zaistniało ono już wcześniej, to jednak w 
2016 r. poczyniono dalsze kroki w celu nadania tej części ZNiO docelowego 
muzealnego charakteru. I tak na przykład, zmianie uległy nazwy niektórych komórek 
organizacyjnych, takich jak Dział Sztuki w miejsce dotychczasowego Gabinetu Grafiki, 
pojawił się również Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych. Bardziej 
kompletny obraz organizacji Ossolineum został przedstawiony w treści 
sprawozdania, natomiast koniecznie należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny 
element, jakim jest Biuro Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich. Jego powołanie 
wynika z podjętych starań o budowę odrębnej siedziby Muzeum, która zapewni 
optymalne warunki dla działań zgodnych z jego programem. 
 W aktywności wydawniczej Zakładu rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem 
funkcjonowania Wydawnictwa Ossolineum jako integralnej części ZNiO, stworzonej 
z istniejącego wcześniej Działu Wydawniczego oraz ZNiO-Wydawnictwa spółki z o.o. 
Charakterystyczną cechą obecności Wydawnictwa w nowej formule stało się z jednej 
strony kontynuowanie ossolińskiego dorobku w jego najlepszych przejawach, takich 
jak seria „Biblioteka Narodowa”, z drugiej zaś strony rozwój koncepcji wydawniczej 
w postaci nowych serii i samodzielnych tytułów. 
 Ubiegły rok to także czas bezpośrednio poprzedzający 200-lecie Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, powołanego do życia 4 czerwca 1817 r., z chwilą 
decyzji cesarza Franciszka I, zatwierdzającej Ustanowienie familijne Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego. Trwały zatem przygotowania do realizacji 
przedsięwzięć, których kulminacja przypadnie w 2017 r. Obchody jubileuszu Zakładu 
objął honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda. 
 Warto także zauważyć, że niezależnie od wszystkiego, co nosi znamiona 
nowości lub wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym, Ossolineum pełni swoją misję 
w dotychczasowym zakresie. Za przytoczonymi w sprawozdaniu licznymi 
informacjami, dotyczącymi chociażby gromadzenia, opracowania i opieki nad 
zbiorami, kryje się systematyczny wysiłek całego zespołu pracowników, dzięki 
któremu Zakład utrzymuje swoją pozycję wśród najważniejszych polskich instytucji 
kultury. 



I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO-PRAWNA 
 

 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37 

został wpisany do KRS w dniu 12.02.2002 r. pod nr 0000090878, nr Regon 930691990.  
 

I. Zakładem kieruje Dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu, ul. Piotra 
Skargi 15/11. 
 
II. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów. 
W skład Rady Kuratorów IV Kadencji wchodzą: 

1. Dr hab. Jerzy Zdrada – wskazany przez ustępującą Radę  –  Przewodniczący Rady 
2. Prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół 

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

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

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

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

Umiejętności 

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



b) konferencji i seminariów, 
c) działalności popularyzatorskiej, 
d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji 
celów Zakładu. 
2. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz 
instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się 
problematyką nauki i kultury. 
 
 
V. Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
VI. Kontrole przeprowadzone w Zakładzie 
 
W roku 2016 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich zostały przeprowadzone 
kontrole na miejscu w Dziale Finansowo-Księgowym oraz dwanaście co miesięcznych 
czynności sprawdzających w Urzędzie Skarbowym. 
 
1. W dniach 19.08.2016 - 28.10.2016 Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził 
czynności kontrolujące w zakresie realizacji projektu „Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu-innowacyjna przestrzeń-edukacja przez kulturę”. 
 
Kontrolą objęte zostały następujące obszary: 
- stan rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu; 
- weryfikacja dokumentacji związanej z ubezpieczeniami i gwarancjami w ramach 
kontraktu; 
- zapewnienie przez beneficjenta odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi 
pracami    
  budowlanymi; 
-weryfikacja prac dodatkowych; 
- realizacja zakresu finansowego projektu; 
- kontrola systemu księgowania wydatków 
- problemy zaistniałe podczas realizacji projektu; 
- realizacja działań informacyjno-promocyjnych 
 
Kontrole zakończono protokołem pokontrolnym z dnia 28.10.2016  bez zaleceń 
pokontrolnych. 
 
2. W dniu 28.04.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
przeprowadził kontrolę projektu pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury IT Zakładu 
Narodowego im Ossolińskich” w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz 
zachowania trwałości projektu. 
 
Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczył: 
- utrzymania osiągniętych, na zakończenie realizacji projektu, wskaźników produktu 

i   rezultatu; 



- realizacji polityk wspólnotowych (poza polityką konkurencji i zamówień 
publicznych); 

- stosowania, po zakończeniu realizacji projektu, wymaganych środków 
informowania i   promocji; 

- archiwizacji dokumentacji projektowej; 
- generowanie dochodu w tym dochodu incydentalnego; 
- odzyskania podatku Vat; 
- podwójnego dofinansowania wydatków; 
- modyfikacji projektu po jego zakończeniu; 
- zachowania celu projektu. 
 
Kontrolę zakończono protokołem pokontrolnym z dnia 11.05.2016 bez zaleceń 
pokontrolnych. 
 
3. W dniach 7-8.06.2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przeprowadziło kontrolę realizacji projektu „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu-
innowacyjna przestrzeń-edukacja przez kulturę” . 
 
Protokół pokontrolny wydano w dniu 22.07.2016 bez zaleceń pokontrolnych. 
 
Ponadto w 2016 r. odbyło się dwanaście czynności sprawdzających poza siedzibą 
Zakładu w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto. Kontrole dotyczyły 
zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług (art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji 
Podatkowej). Dokonano weryfikacji rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 
za miesiące styczeń-grudzień 2016 r. w związku z zadeklarowanym zwrotem 
bezpośrednim na rachunek bankowy podatnika przed upływem terminu. Czynności 
kontrolne zakończono pozytywnymi zawiadomieniami pokontrolnymi. 
 
 



II. PODSTAWOWA DZIAŁANOŚĆ BIBLIOTEKI, MUZEÓW  
I WYDAWNICTWA 

 
W roku 2016 zanotowano przyrost zbiorów o 29.461 jedn. Stan wszystkich 

zbiorów na 31.12.2016 wyniósł 1.969.169 jedn. Na zakup zbiorów wydano 2.190.176,87 
zł a szacunkowa wartość darów i wymiany wyniosła 2.340.458 zł. Wśród darów na 
szczególną uwagę zasługuje przekazany przez Gminę Wrocław zespół materiałów po 
zmarłym w 2014 r. Tadeuszu Różewiczu, zawierający  archiwum poety, bogaty 
księgozbiór, obiekty graficzne i zespół druków ulotnych. Drugim dużym darem, który 
zasilił zbiory w 2016 r. był spadek po Bonifacji Marii Leskiej, w skład którego 
wchodziły m.in. rękopisy, książki, czasopisma oraz obiekty numizmatyczne i 
graficzne. Ważnym wydarzeniem było podpisanie z Fundacją Lanckorońskich 
umowy darowizny, na mocy której Zakład stał się właścicielem 43 miniatur 
pochodzących z depozytów wojennych Karoliny i Antoniego Lanckorońskich. 

Zarejestrowano 553 nowych czytelników, którym wyrobiono karty 
biblioteczne. Ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych w roku sprawozdawczym 
skorzystało w sumie 12.829 osób. Udostępniono im w 8 czytelniach Zakładu 66.156 
jedn. z kolekcji podstawowych i 3.307 książek z księgozbioru podręcznego. 

Wydawnictwo Ossolineum opublikowało 4 pozycje w serii Biblioteka 
Narodowa. Zainicjowano także edycję czterech nowych serii wydawniczych, w 
ramach których wydano 8 pozycji. Poza seriami wydawniczymi opublikowano 11 
pozycji (w tym druki ulotne propagujące bieżącą działalność ZNiO). W sumie 
Wydawnictwo w 2016 r. opublikowało 25 pozycji. 

Dnia 23 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Pana Tadeusza. 
Ekspozycję główną Muzeum, składającą się z części koncentrującej się wokół rękopisu 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz z wystawy „Misja Polska”, powstałej w 
oparciu o zbiory Gabinetów Świadków Historii zwiedziło roku sprawozdawczym 
19.635 osób.  Bogata oferta edukacyjno-artystyczna (lekcje muzealne, oprowadzania 
kuratorskie, wystawy czasowe, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, projekcje 
filmowe) przyciągnęła do Muzeum ponad 19.563 osoby. W sumie w 2016 r. 
odnotowano w Muzeum Pana Tadeusza 39.198 odwiedzających. 



1. BIBLIOTEKA OSSOLINEUM 
 

 GROMADZENIE ZBIORÓW 
 
W roku sprawozdawczym zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
powiększyły się o 29.213 jedn. Na zakup zbiorów wydano 2.057.896 zł. Zbiory trafiały 
do Biblioteki również w postaci darów i wymiany. Łączna wartość darów i wymiany 
wyniosła  2.170.815 zł.  
 Stan ogólny zbiorów Biblioteki na 31.12.2016 wyniósł 1.654.279 jedn.  
 
Druki zwarte 
W roku sprawozdawczym w księgach akcesyjnych zarejestrowano 19.388 dzieł w 
19.366 wol. o wartości 784.056,41 zł, w tym: kupiono 13.025 dzieł w 13.025 wol. za 
kwotę 493 237,41, w postaci darów otrzymano 5.866 dzieł w 5.844 wol. o wartości 
273.994,00; 362 dzieła w 362 wol. trafiły do Zakładu w ramach wymiany 
międzybibliotecznej. Wartość wymiany wyniosła 11.082,00 zł. Zarejestrowano 
również 135 wol. podarowanych przez Władysława i Zofię Bartoszewskich na łączną 
kwotę 5.743,00 zł. 
 
Po raz pierwszy zakupiono licencję na usługę elektroniczną dającą dostęp do 
genealogicznej bazy danych – tzw. „Wielką Genealogię Minakowskiego”. Wykupiono 
roczny abonament  Wielcy.pl dla 17 pracowników różnych działów.  
 
Od Gminy Wrocław otrzymano w darze księgozbiór Tadeusza Różewicza liczący 
ponad 4000 pozycji. 
 
Największą liczbę nabytków pozyskano poprzez zakup, dokonywany w księgarniach 
internetowych i tradycyjnych, wydawnictwach, antykwariatach oraz od osób 
prywatnych. 
 
Czasopisma 
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w Dziale Nowych Druków Ciągłych 2.338 
tyt. w 17.343 egz., z czego zakupiono 1.455 tyt., w darze otrzymano 674 tyt., a 209 tyt. 
uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej. 
 
 Tytuły Egz. 
Czasopisma i druki ciągłe 
polskie bieżące  

1778 8707 

Czasopisma zagraniczne bieżące 177 741 
Czasopisma polonijne 200 1060 
Czasopisma retrospektywne 183 6835 
 Razem 2338 17343 

 
Łącznie na czasopisma wydano 246.146,21 zł, z czego wartość kupna wyniosła 
171.063,21 zł, wartość darów  4.4048,00 zł, a wymiany  3.1035,00 zł.   
 



Przeprowadzone zapytania ofertowe na dostawę czasopism zagranicznych i 
polskich wyłoniły trzech dostawców, dostarczających łącznie 336 tytułów. Pozostałe 
968 tytułów czasopism bieżących dostarczane były do Działu na podstawie 
indywidualnych zamówień. 
 
Źródłem nabycia czasopism antykwarycznych włączonych do zbiorów są oferty i 
aukcje antykwaryczne, oferty od osób prywatnych oraz wymiana międzybiblioteczna 
prowadzona z 29 bibliotekami w Polsce i z 5 instytucjami za granicą. Czasopisma 
docierały do Biblioteki także w formie darów. 
Prowadzono szeroką korespondencję dotyczącą bieżącej akcesji (zamówienia, 
reklamacje, monity, korekty faktur, uzupełnienia, prośby o dar), korespondencja  
związana z wymianą i kwerendami.  
Kontynuowane jest przenoszenie wydawnictw ciągłych z magazynu druków 
zwartych. Na podstawie 2 wniosków sprowadzono do Działu Nowych Druków 
Ciągłych 18 tytułów wydawnictw ciągłych w 646 vol. 
 
 
Rękopisy 
Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 291 jedn. akcesyjnych w 342 wol. (w tym 289 
jedn. rękopiśmiennych i 2 dokumenty) o łącznej wartości 1.672.818 zł. Zakupiono 2 
pozycje za kwotę 74.469 zł, a 289 jednostek akcesyjnych o wartości 1.667.172 zł 
otrzymano w darze.  
 
Ubytki: Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście IX Wydział 
Cywilny  z dnia 02. 06. 2016 r. przekazano powodowi Januszowi Baczyńskiemu w 
dniu 28. 09. 2016 r. pamiętniki Karola Baczyńskiego z lat 1885-1935, sygn. 12925/III- 
wartość inwentarzowa sprzed denominacji: 1800,00 zł. 
 
 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 wynosi: 
  Rękopisy  - 22015 
  Dokumenty  -  2 237 
 
Dary pochodziły  głównie od osób prywatnych. Gmina Wrocław reprezentowana 
przez prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza przekazała w darze 
Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich archiwum Tadeusza Różewicza. 
Na czynności związane z gromadzeniem zbiorów złożyły się wyjazdy do oferentów, 
recenzje ofert oraz przygotowanie do wpisania do księgi akcesyjnej dużych archiwów 
przekazanych do ZNiO. 
 
Zbiory Gabinetu Kartografii 
Zbiory Gabinetu Kartografii powiększyły się w roku sprawozdawczym o 56 wol. (52 
poz. w akcesji). Wszystkie nabytki pochodziły z zakupów dokonywanych w 
księgarniach, antykwariatach oraz od osób prywatnych. Łączna wartość nabytków 
wyniosła 9.314,84 zł. 
Stan zbiorów  Gabinetu Kartografii na dzień 31.12.2016: 29 385 wol. (tomy atlasów i 
arkuszy map), czyli 10 022 pozycje inwentarzowe 



 
Stare druki 
Do księgi akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano w 2016 r. 68 dzieł w 67 wol. Dwa 
woluminy zostały kupione na aukcji antykwarycznej organizowanej przez Dom 
Aukcyjny „Lamus”, jeden pochodzi z zakupów w krakowskim Antykwariacie 
Wójtowicz. Pozostałe wpływy pochodzą z nieopracowanych zasobów Działu oraz 
magazynu głównego ZNiO, wyodrębnionych podczas retrokonwersji druków XIX w. 
(7 dzieł w 10 wol.)  
Do księgi inwentarzowej wpisano 121 starych druków w 103 woluminach.  
Stan zbiorów na 31 grudnia 2016 wynosił 67.957 wol. 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
W 2016 r. wprowadzono do ewidencji zbiorów 4838 jedn. o wartości 56873,60 zł, z 
czego zakupiono 23 jedn. o wartości 3232,60 zł, w darze natomiast otrzymano 4815 
jedn. o wartości 53641,00 zł. Dominującą i podstawową formą gromadzenia były dary 
otrzymywane od instytucji z terenu Wrocławia i osób stale współpracujących z 
Działem. 
Do Działu trafił też dar Gminy Wrocław – materiały po Tadeuszu Różewiczu (druki 
ulotne, głównie teatralia, ok. 400 jedn.) 

Stan zbiorów na 31.12.2016 wynosi 334 422 jedn. 
 
Mikroformy i zbiory cyfrowe 
W roku 2016 zbiory powiększyły się o 4.253 jedn. w tym: 10 szpul (tj. 5.093 klatki 
mikrofilmowe), 1.150 dokumentów elektronicznych (13.825 skanów), pochodzących z 
digitalizacji zbiorów lwowskich i wrocławskich oraz 3.093 pozycji, które 
zdigitalizowano dla Muzeum Pana Tadeusza 
Wartość zakupu wyniosła 1.366.622,69 

Stan zbiorów na 31.12.2016 wynosi 67.057 jedn., w tym: 
- zbiory mikroformowe – 32.535 jedn.  
- zbiory cyfrowe – 34.522 jedn. 
 
 
 

 OPRACOWANIE I INWENTARYZACJA 
 
W roku sprawozdawczym zbiory nowych druków zwartych, ciągłych, a także starych 
druków, opracowywane były w systemie Virtua. Stan bazy na koniec 2016 r. wynosił: 
288.310 rekordów bibliograficznych, 327.781 rekordy egzemplarza, 1.549.086 
rekordów KHW, 14.863 rekordy zasobu. 

Zbiory specjalne (Gabinetu Kartografii i Działu Dokumentów Życia 
Społecznego) opracowywane były w systemie komputerowym MONA. W Dziale 
Rękopisów prowadzone były komputerowe bazy rękopisów akcesyjnych i 
zinwentaryzowanych. Ewidencję akcesyjną i inwentarzową nowych druków 
zwartych i ciągłych prowadzono w bazach w programie ACCESS. 
 
Druki zwarte 



W roku 2016 Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych wprowadził do bazy 
lokalnej 21.067 rekordów bibliograficznych, w tym 5.949 własnych i 15.118 
kopiowanych. Sporządzono 4.023 rekordy wzorcowe oraz utworzono 181 rekordów 
haseł przedmiotowych KABA. Łącznie w 2016 roku opracowano 23.607 wol. druków 
zwartych (w tym 17410 bieżącej akcesji, 3716 w ramach retrokonwersji i 2481 drugich 
egzemplarzy). 
Przez cały rok 2016 kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2015 r. retrokonwersję 
druków lwowskich z magazynu przy ul. Grodzkiej,  
Od początku działalności katalogu NUKAT Dział Opracowania ZNiO sporządził 
53.459 haseł wzorcowych formalnych, 3.943 hasła przedmiotowe słownikowe i 56176 
haseł przedmiotowych rozwiniętych oraz wprowadził do bazy centralnej 70.486 
rekordów bibliograficznych i skopiował do bazy lokalnej łącznie 270.735 rekordów 
bibliograficznych. 

W Dziale Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych do 
bazy Inwentarza wpisano  16.252 rekordy dzieł w 16.247 wol.  Dla nowych książek 
utworzono 17.083 rekordów egzemplarza (17.065 wol.), aktualizacji i melioracjom 
różnym poddano 2.991 rekordów egzemplarza. Rozpoczęto również prace 
zmierzające do stworzenia bazy cymeliów znajdujących się w zbiorach nowych 
druków zwartych. W roku sprawozdawczym opracowano merytorycznie 42 cymelia. 

 
Czasopisma 
W 2016 r. skatalogowano 3.009  tyt: 1.315 tyt. w ramach retrokonwersji, 1.694 tyt. w 
2.744 rocznikach w 3.290 wol. włączono do zbiorów (w tym opracowano 195 nowych 
tytułów w 454 rocz. i 473 wol.) oraz wykonano 167 uzupełnień.  
Wprowadzono do bazy lokalnej 1.505 nowych rekordów bibliograficznych dla 
wydawnictw ciągłych (w tym własnego autorstwa 630) oraz utworzono 1.657 nowych 
rekordów zasobu. Opracowując wydawnictwa monograficzne, wprowadzono do 
bazy 483 rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych i 483 rekordy 
egzemplarza. Do inwentarza wpisano 1.707 pozycji. Do księgozbioru podręcznego 
Czytelni włączono 76 książek.  
 

W 2016 roku Dział Nowych Druków Ciągłych zajął 3 miejsce w Polsce (po 
Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego) pod względem 
wprowadzonych do bazy centralnej nowych rekordów bibliograficznych dla 
wydawnictw ciągłych wśród bibliotek uczestniczących w katalogowaniu czasopism 
w NUKAT. 

 
Rękopisy 
Do księgi przybytków wprowadzono 291 pozycji. Uzupełniono internetowy katalog 
rękopisów akcesyjnych o 291 rekordów.  
 
Zakończono prace nad porządkowaniem archiwum Tadeusza Różewicza – materiały 
przełożono do teczek, posegregowano i podzielono na jednostki rękopiśmienne 
akcesyjne. 
Zakończono prace nad XX tomem Inwentarza Rękopisów oraz nad przygotowaniem 
edycji korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z czołowymi politykami III RP 
1989-2004 



Porządkowano: 
-  materiały ks. Franciszka Pluty, papiery rodziny Czarneckich i Marii Rappel, 
materiały literackie i korespondencję Juliana Stryjkowskiego, teczki z tłumaczeniem 
„Pana Tadeusza” na j. rosyjski Światosława Świackiego, archiwum Bonifacji Leskiej. 
Rozpoczęto prace nad korespondencją Tadeusza Żenczykowskiego 
Kontynuowano prace nad: 
-  archiwum Tymoteusza Karpowicza  
- opracowaniem archiwum Jana Nowaka Jeziorańskiego. 
- digitalizacją korespondencji i innych materiałów z Archiwum Jana Nowaka 
Jeziorańskiego (851skanów) 
- opracowaniem III części Informatora o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. 
 
Zakończono prace dotyczące projektu  „200 dokumentów na 200-lecie Ossolineum”, 
w ramach którego konserwowane były m.in. dokumenty Bolesława Wstydliwego z 
XIII w., królowej Jadwigi z XIV w., Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Augusta .  
Zakończono prace  związane z projektem „Konserwacja literackich i historycznych 
rękopisów z ossolińskich zbiorów”, objętych dofinansowaniem z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe: 
priorytet 2. W ramach projektu zakonserwowano m.in. rękopisy Józefa Maksymiliana 
Ossolińskiego, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta oraz wybrane archiwa 
rodzinne. 
 
Gabinet Kartografii 
W systemie MONA w 2016 r. skatalogowano 52 pozycje inwentarzowe map i atlasów. 
W ramach retrokonwersji wprowadzono do systemu 268 rekordów map i atlasów.  
 
Stare Druki 
Do księgi inwentarzowej wpisano 121 starych druków w 103 woluminach. Na liczbę 
tę złożyły się trzy woluminy pochodzące z obiegu antykwarycznego, dzieła z 
nieopracowanych zasobów działu, 7 dzieł (10 woluminów) przeniesionych do 
zbiorów starych druków z magazynu głównego ZNiO, 9 starych druków w wyniku 
ponownego opracowania zmieniło sygnatury. Zinwentaryzowano kolejną partię nut 
z księgozbioru Lubomirskich z Przeworska (48 dzieł w 30 woluminach). 
W katalogu centralnym NUKAT opracowane zostały nowe nabytki,  inkunabuły, 
druki obce XVI w. oraz druki XVII-XVIII w. opracowywane równocześnie do DBC. 
Łącznie 1004 woluminy. 
Wprowadzono do bazy 470 rekordów bibliograficznych, 189 rekordów wzorcowych i 
494 rekordy egzemplarza. 
W roku sprawozdawczym, po przeszkoleniu przez specjalistę z projektu „15century 
Bookstrade”, wprowadzono pierwsze opisy inkunabułów do bazy MEI prowadzonej 
na portalu CERL. W opisie takim odnotowuje się drogę książki, począwszy od 
drukarza lub księgarza, aż do ostatniego właściciela. Rejestracja taka uzupełniana jest 
o informacje o marginaliach, notach rękopiśmiennych, cenzurze, rysunkach i 
wszelkich ingerencjach właścicieli książek (AFC). 
Kontynuowano pracę nad katalogiem druków śląskich XVI-XVIII w. w zbiorach 
Ossolineum. Opracowano 447 dzieł 



Do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano 197 starych druków 
zdigitalizowanych w ramach projektu EOG. 
Opracowano 64 stare druki zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego 
W 2016 r. kontynuowano prace nad rozpoznawaniem zabytkowych opraw w kolekcji 
Działu (prace inwentaryzacyjne opraw poloników XVI w. - opis formalny, rejestracja 
zdobień, opis stanu zachowania, dokumentacja fotograficzna). 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
Ewidencja i opracowanie zbiorów odbywa się w systemie MONA. Opracowano 4.838 
obiektów.  
Wprowadzono 130 jedn. inwentarzowych z daru prof. Zbigniewa Osińskiego, głównie 
teatralia związane z działalnością i recepcją Teatru Laboratorium Jerzego 
Grotowskiego. Do księgozbioru podręcznego włączono 81 poz. 
Dokonano korekty i wydrukowano Księgę Akcesyjną (2016 r.) oraz Inwentarze 
zbiorów DŻS i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia. 
Do bazy katalogowej księgozbioru podręcznego wprowadzono 81 pozycji. 
 
Mikroformy i zbiory cyfrowe 
Wpisano 88 nowych pozycji do bazy inwentarza mikroform. 
Wprowadzono 1.150 rekordów do elektronicznej bazy dokumentów cyfrowych oraz 
3.093 rekordy do bazy danych MPT. 
Sprawdzono pod względem jakości i kompletności materiału ponad 26.700 skanów 
w formatach TIFF obejmujących prace wykonane w ramach projektu digitalizacji 
kolekcji rysunków z dawnego Muzeum Lubomirskich we Lwowie, digitalizacji 
zbiorów wrocławskich realizowanego przez Digital Center oraz pochodzących z 
digitalizacji własnej (Pracownia Reprograficzna).  
Przygotowywano z plików TIFF publikacje elektroniczne w formacie PDF. 
Prowadzono archiwizację cyfrową gromadzonych zbiorów na macierzy dyskowej.  
 
W roku   2016 opublikowano 1307  pozycji w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Do Archiwum Cyfrowego ZNiO wprowadzono 193 rekordy. 
 
 
 
 

 PRZECHOWYWANIE 
 
W roku sprawozdawczym stale prowadzony był nadzór nad profilaktyką ochrony 
zbiorów, a w szczególności nad warunkami przechowywania we wszystkich 
magazynach zbiorów ZNiO (pomiar temperatury i wilgotności) oraz nad przebiegiem 
prac konserwatorskich. Większość prac konserwatorskich i introligatorskich 
przeprowadzona w Pracowni Konserwatorskiej i Pracowni Introligatorskiej ZNiO. 
Bieżące drobne prace zabezpieczające zbiory prowadzone były przez pracowników 
poszczególnych działów.  

Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej. W roku 
sprawozdawczym fumigacji poddano 18 wsadów. 

 



Druki zwarte 
Do realizacji w magazynie przyjęto ogółem 29.946 rewersów, w tym elektronicznych 
27.455 (czytelnia – 16.420, wypożyczalnia miejscowa – 5.798, wypożyczalnia działowa 
– 5.237); nie zrealizowano 2.549 rewersów. Razem na podstawie rewersów z 
magazynów wydano 28.503 wol. książek. 18.716 rewersów wymieniono z 
tymczasowych na autoryzowane, co było czynnością równoważną z ich realizacją. 
Włączono do magazynów 17.361 wol. nowych dzieł oraz opracowano je technicznie.  
Na bieżąco przekazywano wymagające naprawy książki do Pracowni Introligatorskiej 
i Konserwatorskiej – łącznie 452 wol.  
105 wol. książek oprawiono w obwoluty bezkwasowe 
 
Czasopisma 
Przekazano do magazynu skatalogowane czasopisma w 3.290  wol. z 88 protokołów. 
Włączono do magazynu czasopisma w łącznej liczbie 7.472 wol.: wszystkie 
skatalogowane, udostępniane w Czytelni Czasopism, wypożyczone do Pracowni 
Reprograficznej, po konserwacji i oprawie. Dokonano technicznego opracowania 
wszystkich skatalogowanych tytułów (sygnowanie, oklejanie, opisywanie – 4.561 
wol., a także wykonano i włączono 1.329 szt. zakładek. 

Przeznaczono 820 wol. do oprawy, w tym 185 wol. do konserwacji, którą 
przeprowadziła ossolińska pracownia. Przekazywano do dezynfekcji w komorze 
fumigacyjnej zbiory magazynowe oraz nabytki antykwaryczne. Na bieżąco 
wykonywano drobne prace konserwacyjne: wklejanie wypadających kart, 
uzupełnianie opisów, w tym wykonywanie opisów na grzbietach w 724 wol. 
Dokonano wymiany zniszczonych teczek – 1085 szt. 

Opracowano techniczne 76 książek przeznaczonych do księgozbioru 
podręcznego. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na oprawę 1.100 wol. 
czasopism.  

 
Rękopisy 
W roku sprawozdawczym prace zabezpieczające zbiory wiązały się m.in. z oddaniem 
do oprawy 50 wol. rękopisów, do konserwacji 13 wol. rękopisów. Do fumigacji 
oddawano na bieżąco wszystkie nowe nabytki. 
Przygotowano i oddano do badań ph 250 dokumentów papierowych 
Przepakowywano w nowe teczki rękopisy z archiwum Tadeusza Różewicza oraz 
Tymoteusza Karpowicza, usuwano stare obwoluty z kwaśnego papieru, 
przygotowywano metryczki dla rękopisów udostępnianych w czytelni, 
przygotowywano teczki dla nowych rękopisów.  
Przyjmowano dokumenty po konserwacji wykonanej w ramach projektu 
„Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”.  
 
Gabinet Kartografii 
W roku 2016 trwały prace konserwatorskie nad IV tomem atlasu Theatrum Orbis 
Terrarum wyd. G.J. Blaeu.  
 
Stare Druki 
Do księgozbioru głównego włączono  239  dzieł w 89 wol. W magazynie trwały prace 
mające na celu zabezpieczenie zabytkowych lub zniszczonych opraw: odkurzono i 



oprawiono w papier bezkwasowy 2.341 wol. starych druków, ze 103 skórzanych 
opraw odklejono naklejki. 
Do Działu Konserwacji przekazano w celu konserwacji 35 wol. starych druków; 
odebrano 1 wol. po pełnej konserwacji oraz 24 wol. po konserwacji częściowej 
Zamówiono 100 pudeł i fascykuł z tektury bezkwasowej w celu zabezpieczenia 
zabytkowych opraw. 
 
Dokumenty Życia Społecznego 
Systematycznie odbywa się monitorowanie warunków przechowywania: 
temperatura i wilgotność w magazynie. Parametry przechowywania odbiegają od 
wyznaczonych norm, wykorzystywane urządzenia nie zapewniają stabilizacji 
wskaźników. 
Przeprowadzono segregację i uporządkowano materiał: 
 Klub 1212,  
dar prof. Zbigniewa Osińskiego (Teatr Laboratorium), 
dar Tadeusz Różewicz 
 Opisano regały i wykonano nowe zakładki przy serwisach fotograficznych, 
przeorganizowano przestrzeń magazynową, zagospodarowując miejsce do 
przechowywania dokumentów wielkoformatowych oraz środków do ich 
opracowania i zabezpieczania (obwoluty, tektury, papiery, tuby) 
 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych 
Przygotowywano do udostępniania nowe nabytki, wykonano nowe etykiety 
z sygnaturami na pudła mikrofilmowe. 
Wymieniano szpule metalowe na plastikowe, konserwowano taśmy mikrofilmowe.  
 
 

 UDOSTĘPNIANIE 
 
W roku sprawozdawczym w Centrum Rejestracji Czytelników wydano 553 karty 
nowym czytelnikom, w tym:  241 kart studentom Uniwersytetu Wrocławskiego; 112 
kart studentom innych uczelni, 20 kart pracownikom naukowym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 59 kart pracownikom naukowym innych uczelni, uczniom szkół 
średnich 26 kart, pozostałym czytelnikom – 95 kart. 581 osób prolongowało karty. 

Wszystkie czytelnie Biblioteki, dysponujące łącznie 150 miejscami, odwiedziło w 
sumie 12.704 czytelników, którym udostępniono 63.050 jedn. z kolekcji podstawowych 
i 3038 wol. z księgozbiorów podręcznych. W ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 197 książek i 240 szpul 
mikrofilmowych. 

 
Czytelnia Główna 
W Czytelni Głównej w roku sprawozdawczym odnotowano 10.280 odwiedzin. 
Korzystającym z czytelni użytkownikom udostępniono razem 48.555 wol., w tym 
46.798 wol. z Magazynu Głównego i 1.593 z księgozbioru podręcznego Czytelni. 
Czytelnicy skorzystali również z 47 wol. cymeliów i 117 wol. pochodzących z 
księgozbiorów podręcznych innych działów.  



Wypożyczalnia Miejscowa odnotowała 1.968 odwiedzin. Założono konta 10 osobom. 
Wypożyczono 4.161 dzieł w 4.343 wol. Wypożyczalnia działowa wydała 4.617 dzieł w 
5.297 wol. 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 197 dzieła, 
sprawdziła 205 nadesłanych rewersów. Dla pracowników ZNiO Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna sprowadziła 5 dzieł. Na wystawy wypożyczono 89 dzieł.  Łącznie 
udostępniono czytelnikom indywidualnym, instytucjom, pracownikom i Działom 
ZNiO 92.368 wol. książek. 
 
Czytelnia Czasopism 
W Czytelni Czasopism odnotowano odwiedziny 932 czytelników. Udostępniono im 
6.241 wol. ze zbiorów magazynowych na podstawie 2.780 rewersów oraz 174 wol. 
akcesyjnych na podstawie 74 rewersów. Udostępniano także i dostarczano do 
dziesięciu działów znajdujących się w Gmachu Głównym Ossolineum 102 wol. 
czasopism do księgozbiorów podręcznych oraz 491 egz. czasopism użytkowych. 
 
Czytelnia Rękopisów 
W roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 667 odwiedzin czytelników. W 
czytelni Działu udostępniono 1725 jedn. rękopisów i dokumentów oraz 840 wol. 
książek z księgozbioru podręcznego.  
 
Czytelnia Gabinetu Kartografii 
Ze zbiorów Gabinetu skorzystało 58 osób, którym udostępniono 213 wol. map i 
atlasów oraz 43 książki z księgozbioru podręcznego. 
 
Czytelnia Działu Starych Druków 
W czytelni Działu odnotowano 233 wizyty czytelników, którym udostępniono 759 
dzieł w 862 wol. Z magazynu wydano łącznie 5.120 wol., z księgozbioru podręcznego 
natomiast udostępniono 67 wol. 
 
Czytelnia Działu Dokumentów Życia Społecznego 
Dział odwiedziło 50 czytelników, którym udostępniono 5.361 jedn. oraz 10 wol. z 
księgozbioru podręcznego. 
 
 
Czytelnia Mikroform i Zbiorów Cyfrowych 
Czytelnię Działu odwiedziło 484 czytelników, którym udostępniono 1.850 mikroform 
i dokumentów elektronicznych oraz 264 wol. z księgozbioru podręcznego. W Czytelni 
Głównej udostępniono 71 czytelnikom 277 mikrofilmów. Do innych działów 
wypożyczono 176 mikrofilmów oraz dokumentów cyfrowych. 
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do bibliotek i archiwów 240 
mikrofilmów, dla czytelników Ossolineum sprowadzono 83 szpule mikrofilmowe. 
W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 1.307 pozycji. 

 
 

Pozostałe informacje o działalności – zob. cz. III Sprawozdania  



2. MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH 
 
Od 25.11.2016 r. w Muzeum Książąt Lubomirskich obowiązują nowe nazwy komórek 
organizacyjnych - dotychczasowy Gabinet Grafiki zmienił nazwę na Dział Sztuki, 
natomiast Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny na Dział Numizmatyczny. 
Wszystkie aktualnie obowiązujące nazwy podano w załączniku nr 1 Struktura 
zatrudnienia i skład osobowy. 

 
 GROMADZENIE ZBIORÓW 

Zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich powiększyły się w roku sprawozdawczym o 
248 obiektów. Zakupiono 107 obiektów za 132.280,12 zł a 141 obiektów o wartości 
169.643,00 zł otrzymano w darze i w formie przekazów. 
 
Dział Sztuki 
W 2016 r. zbiory Działu Sztuki powiększyły się o 185 obiektów o wartości 276.689,12 
zł., z czego zakupiono 77 obiektów za kwotę 111.295,12 zł, w formie darów 
otrzymano 60 obiektów o wartości 90.815,00 zł a jako przekazy z innych jednostek 
organizacyjnych ZNiO pozyskano 48 obiektów o wartości 74.579 zł 

 
Rodzaje nabytków: 
 
 

Rodzaj 

Kupno Dary i inne 

ilość 
obiektów 

wartość w PLN ilość 
obiektów 

wartość  
w PLN 

malarstwo 3 82 300,00 6 50 500,00 

rysunki polskie 2 4 720,00 5 20 300,00 

grafika polska XX i XXI w. 1 1 080,00 3 950,00 

grafika w tekach  

i albumach 

1 vol. (20) 18 360,00 3 vol (29) 18 900,00 

fotografie   2 70,00 

ekslibrisy pojedyncze   1 20,00 

varia 2 4 080,00 48 74.579,00 

reprodukcje 49 755,12 14 75,00 

Łącznie 77 111 295,12 108 165.394,00 

 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 193.833 obiekty o łącznej wartości 
4.143.849,81 
W dniu 8 lipca 2016 r. podpisano z Fundacją Lanckorońskich umowę darowizny 
dotyczącą 43 miniatur pochodzących z depozytu wojennego Karoliny i Antoniego 
Lanckorońskich, co ostatecznie uregulowało ich status własnościowy. Z uwagi na fakt, 
że obiekty te zostały zinwentaryzowane i włączone do zbiorów ZNiO jeszcze w latach 



50. XX w., podpisanie tej umowy nie spowodowało żadnych zmian w ilościowym i 
wartościowym stanie zbiorów.  
Pracownicy Działu sprawdzali oferty zakupu i darowizn, do niektórych sporządzając 
pisemne opinie. Systematycznie przeglądano oferty aukcyjne i antykwaryczne. 
Zakupów dokonywano głównie na aukcjach antykwarycznych i od osób prywatnych  
Nie uległa zmianie liczba obiektów wpisanych do Księgi Depozytów, stan przyjętych 
depozytów wynosi 37 obiektów. 4 obiekty z depozytu Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu są prezentowane na ekspozycji stałej w Muzeum Pana Tadeusza 
 
Dział Numizmatyczny 
W roku 2016 zbiory Działu powiększyły się o 63 obiekty o łącznej wartości 25.234,00 
zł. W tym w formie darów otrzymano 33 obiekty o wartości 4.249,00 zł, a zakupiono 
30 obiektów o wartości 20.985,00 zł. 
 
 

Kupno Dary 

Rodzaje 
zbiorów Ilość 

wartość 
w PLN Ilość 

wartość 
w PLN 

Monety 9 7766 21 3445 
Banknoty, bony - - 10 354 
Medale, rzeźby 8 6810 1 300 
Falerystyka - - - - 
Sfragistyka 13 6409 - - 
Varia i kopie - - 1 150 
Łącznie: 30 20985 33 4249 

 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 121.057 jednostek inwentarzowych 

o łącznej wartości 2.426.543,93 zł, a z uwzględnieniem wartości modelu „Panoramy 
Plastycznej Dawnego Lwowa” (300 000,00 zł) - 2.726.543,93 zł zł. 
 
Dary otrzymano od Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP i Mennicy Polskiej. 
Zakupów dokonywano w antykwariatach, na aukcjach antykwarycznych oraz od 
osób prywatnych 
 
 

 OPRACOWANIE 
Wszystkie zbiory muzealne opracowywane są w systemie komputerowym MONA. 
Baza powiększyła się w 2016 r. o 4.507 rekordów. 
 
 
Dział Sztuki  
Do systemu komputerowego MONA wprowadzono nabytki z 2016 r.  
Zinwentaryzowano 73 obiekty: 2 obrazy, 9 rycin, 3 pocztówki, 59 variów. 
W sumie do systemu MONA wprowadzono w roku sprawozdawczym 3.108 rek. 
Poza systemem MONA opracowano 181 rysunków z historycznej kolekcji rysunków 
obcych. Tym samym zakończono trwający od kilku lat przegląd tego zbioru, 



przeprowadzany w celu opracowania podstawowych danych katalogowych 
umożliwiających zarejestrowanie kolekcji w muzealnej bazie danych. 
Zbiory opracowywano również w formie haseł do katalogów drukowanych. 
 
Dział Numizmatyczny 
Do księgi akcesyjnej Działu w systemie komputerowym MONA wpisano wszystkie 
nabytki –  58 rekordów dotyczących 66 obiektów. 
Do bazy danych w systemie MONA wprowadzono łącznie 1.399 rekordów, w tym:  
mennictwo i banknoty polskie, medalierstwo polskie – 503 rek., mennictwo i banknoty 
obce, medalierstwo obce - 495 rek., mennictwo antyczne – 145 rek., sfragistyka – 256 
rek. 
Kontynuowano opracowywanie medali z zakresu medalierstwa polskiego, 
uzupełniano i aktualizowano zapisy na kartach inwentarzowych medali związanych 
z postacią Henryka Sienkiewicza 
Zbiory opracowywano również w formie haseł do katalogów drukowanych 
 

 PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW 
 
Dział Sztuki 
Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe w magazynach, dokonywano 
systematycznie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza.  

Do Działu Konserwacji i Pracowni Introligatorskiej ZNiO wydano łącznie 705 
obiektów w celu dokonania przeglądu konserwatorskiego, konserwacji i oprawy. 90 
obiektów poddano dezynsekcji w komorze fumigacjnej. 
Osiem miniatur  przełożono do nowych pudełek, specjalnie na wymiar wykonanych 
dla każdej z nich przez Pracownię Introligatorską ZNiO.  
36 okładek albumów graficznych oprawiono w papier bezkwasowy   

Poza Działem Konserwacji ZNiO: 
- dokonano oprawy 1 obrazu Józefa Peszki Portret Tadeusza Kościuszki, stanowiącego 
depozyt Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
- niektóre obrazy nabywane do zbiorów Działu poddano konsultacjom konserwatora 
malarstwa 
 
 
Dział Numizmatyczny 
Na potrzeby Działu Numizmatycznego przeprowadzono w Dziale Konserwacji 
konserwację 186 monet polskich i obcych, 21 medali i odznak oraz 12 innych obiektów 
Porządkowano medale z zakresu medalierstwa polskiego według zapisów Księgi 
Inwentarzowej. 
 
 

 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
 
Dział Sztuki 
W roku sprawozdawczym Czytelnię Działu Sztuki odwiedziło 75 czytelników, 
którym udostępniono 269 wol. książek i czasopism z księgozbioru podręcznego, a 50 



osobom udostępniono 3106 obiektów ze zbiorów specjalnych działu. W czasie 
pokazów udostępniono łącznie 560 obiektów muzealnych.  
Na potrzeby stałej ekspozycji w MPT wydano łącznie 220 obiektów, a do innych 
prezentacji w ZNiO dodatkowo 51 rycin i innych zbiorów działu. 
Czytelnikom udostępniano również dokumentację fotograficzną zbiorów w wersji 
elektronicznej – 639 szt. 
Do Czytelni Głównej natomiast wypożyczono 9 wol. książek i czasopism. 
 
Dział Numizmatyczny 
Dział nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią, zbiory numizmatyczno-sfragistyczne 
oraz literatura przedmiotu udostępniane są w pomieszczeniach Działu. W roku 
sprawozdawczym zbiory udostępniono 4 osobom. Zbiory udostępniane były także na 
wystawach, pokazach i prezentacjach organizowanych przez ZNiO (łącznie 152 
obiekty, w tym 132 na wystawy organizowane przez MPT). Z księgozbioru 
podręcznego Działu udostępniono do Czytelni Głównej oraz do czytelni innych 
działów ZNiO 94 wol.  
 
 

 PRACE NAD BUDOWĄ NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT 
LUBOMIRSKICH 

 
Zarządzeniem Dyrektora ZNiO z 12.08.2015 został powołany Zespół ds. 

opracowania założeń do projektu pn. „Budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we 
Wrocławiu” realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W skład 
zespołu weszli: Marcin Szeląg, Marcin Hamkało, Janusz Szczytkowski, Małgorzata 
Grocholska, Katarzyna Kenc, Łukasz Koniarek. 

Rozpoczęciem procedury przygotowania inwestycji budowy Muzeum Książąt 
Lubomirskich oraz rejestracją Muzeum Książąt Lubomirskich, w tym opracowaniem 
m.in. programu funkcjonalno – użytkowego, koncepcji architektonicznej, analiz 
finansowych, nowych regulaminów, schematów i procedur funkcjonowania 
i organizacji muzeum, a także złożeniem Programu inwestycji do MKiDN zajęło się 
powołane w tym celu Biuro Projektu Muzeum Książąt Lubomirskich 

Biuro wykonało następujące prace: 

1. Opracowanie wstępnych założeń merytorycznych przez pracowników MKL 
dla funkcjonowania muzeum w nowym gmachu oraz podstaw scenariusza 
merytorycznego ekspozycji MKL. 

2. Uzyskanie warunków przyłączenia i dostawy mediów do nowego budynku. 
3. Negocjacje z właścicielem działki sąsiedniej w sprawie warunków 

zagospodarowania i wynajmu drugiej kondygnacji podziemnej, przeznaczonej 
na dodatkowy parking i urządzenia techniczne do obsługi budynku. 

4. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku oraz jego 
aktualizacja w związku z projektem wprowadzenia dodatkowej kondygnacji „-2". 

5.  Przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku przedstawiającej widoki 
elewacji i wizualizacje brył oraz propozycję rozwiązań materiałowych. 



6. Przygotowanie analiz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w wariancie finansowania przez MKiDN. 
Przygotowanie szacunku kosztów dla budowy w obiekcie kondygnacji -2.  

7. Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie 
promesy finansowania inwestycji. 

8. Przygotowanie projektu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Partnera 
Prywatnego. 

9. Udział w procedurze zmiany planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla działki, na której powstanie muzeum.  

10. Podpisanie porozumienia z Urzędem Miasta Wrocławia w sprawie 
przedłużenia okresu rozpoczęcia realizacji inwestycji w związku z umową 
wieczystej dzierżawy działki.  

11. Rozpoczęcie procedury rejestracji Muzeum Książąt Lubomirskich w tym 
opracowanie nowych regulaminów, schematów i procedur funkcjonowania 
i organizacji muzeum. 

12. Złożenie Programu inwestycji wraz z opisem projektu do Departamentu 
Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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3. MUZEUM PANA TADEUSZA 
 
 

Muzeum Pana Tadeusza powstało dzięki realizowanemu w latach 2014-2016 
projektowi „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez 
kulturę”, finansowanemu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego”.  

Na mocy zarządzenia Dyrektora ZNiO z 10 grudnia 2015 r. całość działalności 
Muzeum Pana Tadeusza organizuje, koordynuje i nadzoruje wicedyrektor ZNiO dr 
Marcin Hamkało. W strukturze Muzeum działają: Dział Historii i Interpretacji „Pana 
Tadeusza”, Gabinety Świadków Historii, Dział Organizacji Wydarzeń, Dział Edukacji 
MPT oraz Dział Obsługi Widowni. 

Muzeum Pana Tadeusza rozpoczęło działalność 23 kwietnia 2016 r. Oficjalne 
otwarcie Muzeum było jednym z wiodących wydarzeń towarzyszących programowi 
Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu i było związane z inauguracją Światowej 
Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. Od 23 do 30 kwietnia Muzeum Pana 
Tadeusza mogły odwiedzać grupy zapisane na „zwiedzanie testowe” (grupom przez 
cały czas zwiedzania towarzyszył pracownik Działu Edukacji MPT). Z tej możliwości 
skorzystało 30 grup (640 osób). Dnia 3 maja zorganizowano, cieszący się dużym 
zainteresowaniem, dzień otwarty Muzeum, podczas którego na wystawie stałej 
zaprezentowano oryginał Konstytucji 3 Maja.  
Regularne zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza odbywa się od 4 maja 2016 r. 
 

We współpracy ze wszystkimi działami bibliotecznymi i muzealnymi ZNiO 
oraz po przeprowadzeniu szeregu kwerend w instytucjach muzealnych na terenie 
całej Polski oraz w wielu instytucjach lwowskich powstała stała ekspozycja MPT 
składająca się z dwóch części: 

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

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

Na wystawie głównej pokazywanych jest stale ok. 700 eksponatów ze zbiorów ZNiO 
oraz obiektów wypożyczonych. Ekspozycję uzupełnia ponad sto prezentacji i aplikacji 
multimedialnych.  
 

Ze względu na zalecenia konserwatorskie na wystawie stałej wymagana jest 
ciągła wymiana eksponatów na podłożu papierowym. Wymiany takie odbywają się 
w odstępach 6-12 tygodni. W 2016 r. nastąpiło 5 zmian ekspozycji poświęconej Panu 
Tadeuszowi, każdorazowo poprzedzonych kwerendami, w wyniku których z działów 
bibliotecznych i muzealnych ZNiO wypożyczono ogółem 286 obiektów (rysunków, 
grafik, rękopisów, starodruków i książek).  

Sam rękopis Pana Tadeusza, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, może być 
pokazywany tylko przez 120 godzin w ciągu roku. W pozostałym czasie na ekspozycji 
prezentowana jest kopia rękopisu. 



Na wystawie Misja: Polska, wymiana eksponatów dotyczyła zwłaszcza druków, 
obiektów filatelistycznych i filumenistycznych, numizmatów papierowych i 
fotografii. 
 

W 2016 r. prezentowano również 8 wystaw czasowych, organizowanych przez 
pracowników MPT, Dział Sztuki ZNiO, Dział Starych Druków ZNiO oraz przez 
organizacje zewnętrzne – zob. Wystawy   

Każdej z wystaw towarzyszył opracowany przez pracowników Muzeum 
program edukacyjny. 

 
MPT realizuje bogaty program edukacyjny o charakterze stałym, skierowany 

głównie do młodzieży szkolnej: lekcje i warsztaty muzealne, zajęcia wakacyjne, 
spacery tematyczne itp. Oprócz tego zwiedzającym proponowane są liczne 
wydarzenia edukacyjne i kulturalne: cykle warsztatów rodzinnych, projekcje filmowe, 
wystawy czasowe, spotkania autorskie, koncerty. Organizacją działalności 
popularyzatorsko-edukacyjnej na terenie Muzeum Pana Tadeusza zajmuje się Dział 
Edukacji MPT i Dział Organizacji Wydarzeń. 

 
W omawianym okresie, czyli od 23 kwietnia do 31 grudnia 2016 r., Muzeum 

Pana Tadeusza odwiedziło 39.198 osób. Sprzedano 16.395 biletów oraz wydano 3.240 
bezpłatnych wejściówek na wystawę stałą, w płatnych zajęciach edukacyjnych wzięło 
udział 14.513 uczestników, a na wystawach czasowych i w pozostałych bezpłatnych 
wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych frekwencja wyniosła 5.050 osób. 
Przez cały czas realizowane są zadania mające na celu promowanie i informowanie o 
bieżącej działalności Muzeum. 
W roku 2016 zespół Muzeum rozpoczął prace koncepcyjne nad przygotowaniem 
ekspozycji poświęconej życiu i twórczości Tadeusza Różewicza 
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4. WYDAWNICTWO  OSSOLINEUM 
 
 
W roku sprawozdawczym działalność wydawnicza Zakładu prowadzona była 

przez Wydawnictwo Ossolineum, funkcjonujące w nowym kształcie od 30.11.2015 r.  
Wydawnictwo realizuje dwa podstawowe cele. Pierwszy to uczestnictwo w polskim 
życiu wydawniczym i intelektualnym przez wydawanie ważnych prac naukowych i 
literackich, zarówno polskich, jak i tłumaczonych. Drugim celem jest publikowanie 
katalogów, inwentarzy i druków ulotnych na potrzeby ZNiO, a także materiałów ze 
zbiorów własnych popularyzujących Ossolineum i jego historię.  

Szczególne miejsce w ofercie wydawniczej Zakładu zajmuje seria „Biblioteka 
Narodowa”, w której ukazują się najcenniejsze utwory literatury polskiej i obcej we 
wzorowych opracowaniach.  

W styczniu Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powołał Radę 
Naukową serii Biblioteka Narodowa w składzie: prof. Alina Kowalczykowa – 
przewodnicząca, prof. Józef Bachórz, prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy Jarzębski, 
prof. Ryszard Nycz. Powołanie Rady ma na celu podniesienie rangi i prestiżu serii.  

Wydawanie „Biblioteki Narodowej” jest możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
W 2016 r. rozpoczęto edycję czterech nowych serii wydawniczych, wydano 3 pozycje 
poza seriami oraz wydawano druki ulotne propagujące bieżącą działalność Zakładu. 
 
Pracownicy Wydawnictwa prowadzili korespondencję i rozmowy z potencjalnymi 
autorami polskimi oraz wydawcami i agentami autorów zagranicznych – 
rozpatrywanych jest kilkadziesiąt propozycji wydawniczych miesięcznie. 
Wydawnictwo Ossolineum współpracuje również z Wydawnictwem ZNiO we 
Wrocławiu – Spółką z o.o. w likwidacji przy udzielaniu zgód podmiotom trzecim na 
wykorzystanie fragmentów publikacji ossolińskich w książkach innych wydawnictw. 
 
W roku sprawozdawczym opublikowano: 
 
Seria Biblioteka Narodowa  
(redaktor serii prof. Stanisław Bereś) 

 Aleksander Fredro, Wybór komedii, wstęp i opracowanie Marian Ursel, 
Wrocław 2016, BN I 325, także w postaci e-booka 

 Hieronim Morsztyn, Wybór poezji, wstęp i opracowanie Stanisław Pigoń, 
Wrocław 2016, BN I 326, także w postaci e-booka 

 Wisława Szymborska, Wybór poezji, wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza, 
Wrocław 2016, BN I 327, także w postaci e-booka 

 Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, wstęp i opracowanie Andrzej Skrendo, 
Wrocław 2016, BN 328, także w postaci e-booka 

 
Seria Osso wczoraj i dziś 

 Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tom XX. 
Rękopisy 18631–18996. Opracowanie Elżbieta Ostromęcka. Wrocław 2016 



 Mieczysław Gębarowicz, Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie. Dzieje 
zabytku oraz jego znaczenie w rozwoju malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej. 
Opracowanie Agnieszki Gronek, Wrocław 2016 

 W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod redakcją 
Teresy Sokół, Wrocław 2016 

 Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki, Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we 
Wrocławiu – dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury, Wrocław 
2016 
 

Seria Z Kraju i ze Świata 
 Alexander Kluge, Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945. Przekład i posłowie 

Arkadiusz Żychliński, Wrocław 2016, także w postaci e-booka 
 

Seria Sztuka Czytania 
 Jacek Gutorow, Życie w rozproszonym świetle. Eseje. Wrocław 2016, także w 

postaci e-booka 
 Stanisław Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wydanie drugie, 

rozszerzone. Opracowanie i posłowie Adam Poprawa, Wrocław 2016, także w 
postaci e-booka 

 
Seria Na Jeden Temat 

 Dominika Skiba, Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie, 
Wrocław 2016, także w wersji ebooka 

 
Książki poza seriami i periodyki: 

 Katarzyna Łoza, Chrystyna Charczuk (współpraca), Cmentarz Łyczakowski we 
Lwowie. Przewodnik, Wrocław 2016 

 „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, zeszyt 26/27, Wrocław 
2016 

 „Rocznik Wrocławski”, tom 13/14, Wrocław 2016 
 

Druki ulotne propagujące bieżącą działalność ZNiO 
 Przyszli, żeby zobaczyć poetę, folder towarzyszący wystawie plakatów 

teatralnych do sztuk Tadeusza Różewicza, opracowanie Iwona Zygmuntowicz, 
Wrocław 2016 

 Co drugie krzesło było inne, folder towarzyszący wystawie z okazji 
sześćdziesięciopięciolecia Czytelni Głównej Biblioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, opracowanie Krzysztof Gluziński, Wrocław 2016 

 Katalog Wydawnictwa Ossolineum: jesień–zima 2016. Zapowiedzi książkowe na 2. 
połowę 2016 roku. Redakcja Dariusz Sośnicki, Wrocław 2016. 

 Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów, plakat, 
zaproszenie i zakładki na potrzeby wystawy (tytuł jak wyżej), opracowanie 
Małgorzata Grocholska, Wrocław 2016 

 Cymelia w zbiorze nowych druków zwartych XIX–XXI wieku, folder 
towarzyszący wystawie (temat jak wyżej), opracowanie Krzysztof Gluziński, 
Wrocław 2016 



 Im więcej Ci dano, tym więcej jesteś winien…, ulotka towarzysząca wystawie 
Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra Pinińskiego dla Ossolineum, 
opracowanie Anita Soroko, Wrocław 2016 

 Nie na marne. Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum. Folder towarzyszący 
wystawie (temat jak wyżej), także w wersji angielskiej, opracowanie 
Grzegorz Polak, Hanna Kulesza, Wrocław 2016 

 Edukacja w Ossolineum. Informator Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów 
ZNiO, październik 2016 – sierpień 2017, opracowanie Beata Salamon, 
Wrocław 2016 

 
  



III. INNE WAŻNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI  ZAKŁADU 
 

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
 RADA NAUKOWA 

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

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

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

Kraków) 
23. Daniela Stankiewicz (konserwator dzieł sztuki) 
24. Tomasz Syk (dyrektor Muzeum w Przeworsku) 
 

W 2016 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej ZNiO – 28 czerwca i 17 
listopada.  
Posiedzenie w dniu 28 czerwca miało charakter organizacyjny. Wybrano 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady III kadencji a następnie dyrektor A. 
Juzwenko poinformował o bieżącej sytuacji Zakładu i o planowanych 



przedsięwzięciach związanych z działalnością statutową, w szczególności działalności 
pionów muzealnych i wydawniczego. Najwięcej uwagi poświęcił Muzeum Pana 
Tadeusza, przygotowaniom do budowy gmachu Muzeum Lubomirskich  i do 
Jubileuszu 200-lecia ZNiO. Dyr. Juzwenko przedstawił też  postępy we współpracy z 
Biblioteką im. W. Stefanyka w skanowaniu zbiorów lwowskich. Na posiedzeniu 17 
listopada dyrektor A. Juzwenko i wicedyrektor M. Hamkało przedstawili informacje 
o muzealnej działalności ZNiO, w szczególności o pierwszych miesiącach 
funkcjonowania Muzeum Pana Tadeusza. Redaktor naczelny Wydawnictwa ZNiO D. 
Sośnicki przedstawił sytuację Wydawnictwa, nowości wydawnicze i plany, 
zaanonsował nowe serie wydawnicze. Wicedyrektor M. Dworsatschek poinformował 
o zakupach zbiorów w l. 2014-2016. Po jego wystąpieniu miała miejsce dyskusja 
dotycząca polityki gromadzenia zbiorów ZNiO. 
Dyr. A. Juzwenko zdał relację z przygotowań do obchodów Jubileuszu 200-lecia 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 2017 r.  
 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW 
 
Danuta Adamowicz - kontynuowała rozpoczętą w 2015 r. współpracę z Biblioteką 
Polską w Paryżu w ramach grantu „Opracowanie katalogu XIX-wiecznych druków 
wydawanych na emigracji i ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu 
i Towarzystwa Historyczno-Literackiego”, kompleksowo opracowując XIX-wieczne 
polskie wydawnictwa ciągłe przechowywane w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 
 
Elżbieta Baran - kontynuowała prace nad kolejnym tomem Katalogu monet polskich w 
zbiorach ZNiO, który obejmować będzie mennictwo doby Aleksandra Jagiellończyka - 
prowadziła weryfikację zbiorów oraz przygotowała zestawienie najnowszej literatury 
przedmiotu; z ciągów inwentarzowych wyłączyła 591 monet, w tym: 3 denary 
litewskie, 289 półgroszy koronnych (ze zbiorów lwowskich), 19 półgroszy koronnych 
z daru Stanisława Garczyńskiego dla ZNiO, 8 półgroszy koronnych z daru Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego dla ZNiO i 261 półgroszy litewskich; 
 
Barbara Butent-Stefaniak - kontynuowała prace nad przygotowaniem groszy 
praskich do Katalogu wczesnośredniowiecznych monet czeskich w zbiorach Ossolineum, 
zakończyła opracowanie denarów wczesnośredniowiecznych, rozpoczęła 
katalogowanie groszy praskich Wacława II, Jana Luksemburskiego i Karola IV, 
jednocześnie we współpracy z Pracownią Konserwatorską ZNiO koordynowała 
przebieg prac konserwatorskich prowadzonych nad tym zespołem; 
 
Elżbieta Baran i Barbara Butent – Stefaniak przygotowały odczyt i prezentację 
poświęconą ossolińskiej kolekcji monet jagiellońskich na potrzeby wystąpienia na 
międzynarodowej konferencji numizmatycznej w Kutnej Horze (Czechy) pt. 
Jagellonské mincovnictví ve střední Evropě. 
 
Adam Degler 
- prowadził prace związane z grantem „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i 
historycznie z Polską związanych (FMRPL)”, realizowanym we współpracy formalnej 
między ZNiO a Uniwersytetem Warszawskim, w ramach tego grantu przeprowadził 



wraz z dr. Kirillem Myzginem kwerendy źródłowe w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie (m.in. dokumentacja dotycząca monet ze zbioru 
rzekomych „znalezisk” Ernesta Benesza, korespondencja między Muzeum a 
Romanem Szkaradkiem, kontrolerem w urzędzie pocztowym w Nowym Sączu, 
dawny inwentarz, w którym znajdują się zapisy dotyczące monet z tego zbioru i 
wcierki ołówkowe tychże monet), Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w 
Krakowie (monety ze znalezisk z Galicji Wschodniej) oraz z Lwowskim Muzeum 
Historycznym (materiały dotyczące monet rzymskich znalezionych na terenach Galicji 
Wschodniej) 
- uczestniczył (jako wolny współpracownik) w grancie pt.: "Imagines Maiestatis: 
Barbarian Coins, Elite Identities and the Birth of Europe (IMAGMA)"; realizowanym 
we współpracy formalnej między Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a 
Uniwersytetem Warszawskim; dr Degler przygotowywał m.in. teksty obu 
porozumień 
- przygotował wniosek do Komisji ds. Badań Naukowych w ZNiO dotyczący 
opublikowania całości zbioru monet antycznych w Lwowskim Muzeum 
Historycznym w ramach serii „Poza Krajem”, wydawanej pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt zyskał poparcie dyrektora 
Lwowskiego Muzeum Historycznego – Romana Czmełyka;  
Beata Długajczyk, Leszek Machnik - kontynuowali prace nad publikacją poświęconą 
dziejom zbiorów malarstwa w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. 
 
Robert Forysiak – Wójciński  
- w ramach prac rekonstrukcyjnych nad dawnym zbiorem sfragistycznym lwowskiego 
Ossolineum skatalogował w bazie Excel 89 tłoków pieczętnych z okresu powstania 
styczniowego pochodzących z dawnych i obecnych zbiorów ossolińskich oraz innych 
dawnych zbiorów lwowskich (np. z Muzeum Narodowego im. Jana III), obecnie 
znajdujących się w Lwowskim Muzeum Historycznym. Ustalono daty nabycia, źródło 
pozyskania, dawne numery inwentarzowe lub akcesyjne 61 tłoków zgromadzonych 
przez Ossolineum do 1940 r. 
- prowadził badania i poszukiwania związane z publikacją katalogu pieczęci 
woskowych ze zbioru Działu Numizmatycznego ZNiO, przeprowadził m.in. 
kwerendy w archiwach w Warszawie związane z badaniami proweniencyjnymi części 
zbioru pieczęci woskowych; 
- brał udział w pracach Zespołu Naukowego powołanego przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych w 2015 r. do przygotowania nowej redakcji wskazówek 
metodycznych dla opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów 
państwowych 
 
Małgorzata Grocholska, Marta Drawc - przeprowadziły badania Ocena stanu 
zachowania kolekcji dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami w zbiorach Działu Rękopisów 
ZNiO. Badaniami objęto 351 wybranych losowo dokumentów znajdujących się 
w ossolińskich zbiorach. Szczególną uwagę zwrócono na zniszczenia istotne dla ich 
dalszego bezpiecznego przechowywania. Postanowiono także dokonać próby 
poszerzenia wiadomości na temat techniki wykonania dokumentów 
uwierzytelnionych pieczęciami, rodzaju podłoża, rodzaju pieczęci potwierdzających 
ich autentyczność, typu wiązadeł pieczętnych. W drugiej części badań określano 



stopień uszkodzenia obiektów poprzez ocenę zniszczeń mechanicznych, 
biologicznych, fizykochemicznych. Dokonano oceny stanu zachowania podłoża, 
atramentów i pieczęci. Oceniono także zniszczenia zachowanych metalowych i 
drewnianych puszek pieczętnych, woreczków z tkanin oraz wiązadeł pieczętnych. 
Ocena zniszczeń mikrobiologicznych obiektów odbywała się na podstawie obserwacji 
wzrokowej zmian barwnych, obecności nalotów, zmian podłoża (puszystości papieru, 
żelatynizacji pergaminu itp.). Przeprowadzono także badania pH wszystkich 
dokumentów na podłożu papierowym, co było bardzo istotne dla określenia 
zagrożenia autodestrukcją podłoża. 
 
Małgorzata Grocholska - zebrała i dokonała wstępnej redakcji przed złożeniem do 
druku 8 artykułów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych w 2015 r. na 
sesji Konserwacja i badanie dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami promującej zadanie 
Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum. 
 
Agata Janiak - kontynuowała prace nad rozprawą doktorską Eseistyka Józefa Czapskiego 
przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Heck z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
Monika Jaremków - kontynuowała prace nad rozprawą doktorską Żydowska literatura 
piękna w polskim repertuarze wydawniczym XX w. (edycje książkowe przekładów z języków 
hebrajskiego i jidysz), przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny 
Żbikowskiej-Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Agnieszka Knychalska-Jaskulska - kontynuowała prace nad edycją Pamiętników 
Jędrzeja Grzymały Jabłonowskiego oraz Podróżą po krajach niemieckich Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego.  
 
Katarzyna Kroczak, Marta Drawc - opracowały dokument Ocena stanu zachowania oraz 
wytyczne konserwatorskie dotyczące digitalizacji rysunków polskich w zbiorach Biblioteki im. 
W. Stefanyka we Lwowie podsumowujący przeglądy konserwatorskie wykonane w 
ramach zadania: Kwerenda rysunku polskiego w Muzeum Lubomirskich znajdującego się w 
zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowanego w latach 2015–2016. 
 
Małgorzata Minkowska - kontynuowała prace nad katalogiem silesiaców w zbiorach 
Działu Starych Druków. Opracowała 447 dzieł. 
 
Andrzej Nowak - bierze udział w projekcie: Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1976 realizowanego w ramach finansowania przez 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Projekt przewiduje wydanie drukiem 
korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Edwardem Raczyńskim z lat 1952-1975. 
 
Ryszard Nowakowski - kontynuował prace badawczo-dokumentacyjne w Bibliotece 
im. Stefanyka we Lwowie, związane z przygotowywaną monografią prasy polskiej z 
lat 1801-1945 w zbiorach lwowskich, planowaną na 200-lecie Zakładu. 
 



Mateusz Palka: Opracowuje i przygotowuje do druku nieukończoną i 
nieopublikowaną książkę autobiograficzną Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz jego 
dziennik z lat 80 
 
Marta Pękalska - kontynuowała prace nad Księgą darczyńców Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich z lat 1817-2016, przygotowywaną na jubileusz 200-lecia ZNiO. 
 
Paweł Pluta  
- kontynuował prace prowadzone w ramach grantu badawczego pt.: „Czytanie 
poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński” 
finansowanego z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i kierowanego przez dr hab. Bożenę 
Mazurek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego 
Uniwersytetu Śląskiego. 
- był członkiem rady naukowej numerowanej serii wydawniczej „Czytanie Poetów 
Polskiego Oświecenia”, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk. 
 
Konrad Rzemieniecki - kontynuował prace nad III częścią Informatora o polonikach w 
zbiorach Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie. 
 
Dorota Sidorowicz-Mulak - kontynuowała badania tegumentologiczne w zbiorach 
Działu Starych Druków ZNiO - przeprowadziła prace inwentaryzacyjne opraw 
poloników XVI w. (opis formalny, rejestracja zdobień, opis stanu zachowania), 
sporządzała dokumentację fotograficzną 
 
Tomasz Serwatka - zakończył prace nad edycją korespondencji Jana Nowaka-
Jeziorańskiego z czołowymi politykami III Rzeczypospolitej w latach 1989-2004, m.in. 
Tadeuszem Mazowieckim, Lechem Wałęsą, Krzysztofem Skubiszewskim. 
 
Anita Soroko  
- kontynuowała prace nad rozprawą doktorską „Zbiór pamiątek ojczystych” Aleksandra 
Batowskiego. Kolekcja narodowa w Galicji połowy XIX wieku prowadzoną pod kierunkiem 
dr. hab. Piotra Oszczanowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego 
- zakończyła rozpoczęty w 2015 r. dwuletni projekt badawczy Kwerenda rysunku 
polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, który został przeprowadzony dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, na podstawie wniosku nr 53825/14/A2 z dnia 20.03.2015 r. i umowy nr 
02805/15/FPK/DDK z dnia 22.04.2015 r. W ramach całego projektu zidentyfikowano 
i zaktualizowano podstawowe dane dotyczące ponad 4500 rysunków (w tym w 
szkicownikach). 
 
W ramach projektu Anita Soroko odbyła w 2016 r. trzy kilkutygodniowe delegacje do 
Lwowa podczas których przejrzała ok. 1500 obiektów z kolekcji oraz weryfikowała 
techniki ich wykonania. Prowadziła też prace koordynujące oraz uzupełniające, 
polegające głównie na poszukiwaniu obiektów w zespołach numerów sugerujących, 



iż mogą one zawierać obiekty z dawnego zbioru Muzeum Lubomirskich. W ich 
rezultacie znaleziono dodatkowo ponad 200 obiektów z dawnych zasobów Muzeum. 
W projekt zaangażowanych było także dwoje pracowników Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka oraz, ze strony polskiej, Katarzyna 
Kroczak i Marta Drawc z Działu Konserwacji ZNiO. Informacje o działaniach 
prowadzonych w ramach II etapu projektu zostały opublikowane na stronie 
internetowej ZNiO w dziale „Aktualności” w grudniu 2016 r.: Anita Soroko, Kwerenda 
polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich znajdującego się w zbiorach Biblioteki im. Wasyla 
Stefanyka we Lwowie - komunikat z II etapu badań. 
 
Dział Starych Druków - W Dziale realizowany jest projekt naukowy Katalog druków 
XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum finansowany z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
(grant nr 0113/NPRH3/H12/82/2014). W projekcie biorą udział wszyscy pracownicy 
Działu. W 2016 r. opracowano 1612 druków XVI w. w katalogu internetowym, z 
indeksami drukarzy, nakładców księgarzy, ilustracji oraz proweniencji.  
Do inwentarza druków XVII-XVIII w. z historycznej kolekcji Ossolineum 
przechowywanych w Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie wprowadzono 80 pozycji. 
Prowadzono ścisłą współpracę z Biblioteką im. W. Stefanyka we Lwowie – z dr I. 
Kachur. 
 
 

 KONFERENCJE, SPOTKANIA, UROCZYSTOŚCI 
 

 Uroczyste podpisanie Umowy darowizny z Fundacją Lanckorońskich. 
Dokument został podpisany przez prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego i dyrektora 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolfa Juzwenkę. Przedmiotem 
darowizny był zespół 43 miniatur portretowych, unikatowej kolekcji niewielkich 
rozmiarów dzieł sztuki o wysokiej klasie artystycznej i znacznej wartości 
historycznej, pochodzących z depozytów wojennych Karoliny i Antoniego 
Lanckorońskich. Podpisanie umowy, będącej zwieńczeniem trwających kilka lat 
negocjacji, ostatecznie uregulowało status własnościowy kolekcji. Refektarz, 8 
lipca 2017 r. 

 Książka dawna i jej właściciele. Stan badań, opracowanie, perspektywy = Early 
printed books and their owners - międzynarodowa konferencja naukowa 
zorganizowana przez zespół działu Starych Druków ZNiO we współpracy z 
Consortium of European Research Libraries. Wydarzenie patronatem honorowym 
objął minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a dofinansowanie 
przyznało Wrocławskie Centrum Akademickie funkcjonujące przy Prezydencie 
Wrocławia. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób (57 prelegentów, 67 
zarejestrowanych słuchaczy, kilkunastu niezarejestrowanych) z bibliotek, 
instytucji naukowych i uniwersytetów polskich i zagranicznych.  
29 września – 1 października 2016 r. 

 Spotkanie konserwatorów towarzyszące wernisażowi wystawy Konserwacja 
literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów promującej zadanie 
o tej samej nazwie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 



Narodowego realizowane przez Ossolineum w latach 2015-2016. Celem spotkania 
konserwatorów, muzealników i bibliotekarzy było pokazanie zmian 
zachodzących w konserwacji poprzez pryzmat działalności wiodących 
i zorganizowanych wzorcowo pracowni konserwatorskich: Biblioteki Naukowej 
UMK w Toruniu oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Refektarz ZNiO, 15 
listopada 2016 r. 

 Wokół Gabinetu Tadeusza Różewicza – koordynowana przez Dział Organizacji 
Wydarzeń Muzeum Pana Taduesza. Spotkali się na niej akademicy, specjaliści od 
twórczości poety oraz Ossolińczycy reprezentujący różne działy i gabinety, które 
gromadzą spuściznę poety. Sesja była połączona z prezentacją części zbiorów 
ZNiO poświęconych Różewiczowi ; Muzeum Pana Tadeusza, 10 grudnia 2016. 

 Spotkanie autorskie towarzyszące premierze rozszerzonego wydania książki 
Stanisława Barańczaka Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wzięli w nim 
udział redaktor tomu prof. Adam Poprawa oraz literaturoznawczyni dr Ewa 
Rajewska. Dyskusję poprowadził redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum 
Dariusz Sośnicki. Muzeum Pana Tadeusza, 13 listopada 2016 
Drugie spotkanie poświęcone wydaniu książki Stanisława Barańczaka miało 
miejsce w Poznaniu. Obok literaturoznawców wymienionych wcześniej w drugim 
spotkaniu wzięli udział również dr Jerzy Kandziora i dr Krzysztof Hoffman, który 
jednocześnie był prowadzącym spotkanie. Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 14 
grudnia 2016. 
 
 

 WYGŁOSZONE REFERATY 

 
Adamowicz Danuta: Czy reprint czasopisma to nadal czasopismo? – referat wygłoszony 
podczas konferencji pt. „Czasopisma naukowe w bibliotekach - zmierzch czy świt” 
zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Centrum 
NUKAT, Gdańsk 19-20 września 2016 
Baran Elżbieta: Monety śląskich Wazów w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - referat wygłoszony 
na sesji popularnonaukowej „Wazowie na Śląsku” towarzyszącej spotkaniu Kołłątajki 
2016 (obchody patrona numizmatyków św. Eligiusza), zorganizowanym przez Zarząd 
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Wrocław 
Muzeum Narodowe 22 październik 2016 
Baran Elżbieta, Butent-Stefaniak Barbara: Monety Jagiellońskie w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich - referat wygłoszony podczas międzynarodowej 
konferencji pt. „Jagellonské mincovnictví ve střední Evropě”, Kutna Hora (Republika 
Czeska) 19 września 2016 
Butent-Stefaniak Barbara: Największe problemy związane z przygotowaniem „Inwentarza 
wczesnośredniowiecznych znalezisk monet na Śląsku („Frühmittelalterliche Münzfunde aus 
Schlesien”) - odczyt wygłoszony w ramach zebrania Zespołu Studiów 
Numizmatycznych Komitetu Nauki Historycznych PAN, Warszawa 11. marca 2016 
Degler Adam: Zoloti ryms’ki monety na terenakh Ukrainy: vid legendy do dijsnosti – referat 
przygotowany i wygłoszony razem z dr. Kirillem Myzginem na Uniwersytecie im. 
Iwana Franka we Lwowie, Lwów 8 czerwca 2016 



Drawc Marta: Fusuma – rozsuwane drzwi japońskie. Znaczenie analizy techniki wykonania 
w badaniach proweniencji i datowania zabytku – referat wygłoszony podczas 9. 
Ogólnopolskich spotkań historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki orientu 
poświęconych pamięci mgr Mirosławy Wojtczak, Toruń 23-24 czerwca 2016 
Dworsatschek Mariusz:  
- Zbiory lwowskie w Ossolineum – odczyt wygłoszony w ramach „Tygodnia Kultury 
Lwowskiej i Kresowej”, Książnica Karkonoska, Jelenia Góra,16 czerwca 2016 
- Biblioteka Ossolineum w dawnej i obecnej kulturze książki - referat wygłoszony podczas 
konferencji pt. „Kultura książki w humanistyce współczesnej”, zorganizowanej z 
okazji jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniw. 
Wrocławskiego, Wrocław 23-24 listopada 2016 
Forysiak-Wójciński Robert:  
- O drugim żywocie pieczęci urzędowej na podstawie aktu administracyjnego PRL z 1975 r. 
Komunikat o podkolekcji tłoków w Ossolineum - odczyt wygłoszony na V Forum 
Sfragistycznym pt. „Przy dokumencie i na „Sadzie Bożym”. Aspekty prawne 
pieczęci”, Ciążeń, Pałac biskupów poznańskich, 24-26 czerwca 2016 r. 
- Pieczęć „sześciu braci”. Zagadkowe znalezisko z Dolnego Śląska – odczyt wygłoszony w 
ramach sesji naukowej ”V Seminarium Sfragistyczne – Pieczęcie kościelne. Cz. II”, 
Kraków 18 listopada 2016 
- Sfragistyczne zabytki powstania styczniowego w zbiorach i na wystawach Ossolineum – 
odczyt wygłoszony w ramach zebrania naukowego Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego - Oddziału w Poznaniu, Poznań 23 listopada 2016 
 
 
Franczyk-Cegła Agnieszka:  
- Losy książek z księgozbiorów ze skasowanych klasztorów na przykładzie egzemplarzy 
znajdujących się w Ossolineum – referat wygłoszony podczas Międzynarodowej 
Konferencji „Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.)”, 
Pelplin 15-17 września 2016 
- The project “The catalogue of the XVIth century books from the Ossolineum historical 
collection” – methods of research and recording provenance – referat wygłoszony podczas 
międzynarodowej konferencji pt. „Książka dawna i jej właściciele = Early printed 
books and their owners” zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we współpracy z Consortium of European Research Libraries CERL, Wrocław 29 IX–
1 X 2016 
- Katalog druków XVI wieku i inwentarz druków XVII–XVIII w. z historycznej kolekcji 
Ossolineum - referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Zbiory specjalne w 
bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji”, zorganizowanej przez Książnicę 
Pomorską, Szczecin 1-2 XII 2016 
Grocholska Małgorzata: Ocena stanu zachowania zbiorów jako ważny element profilaktyki 
konserwatorskiej - referat wygłoszony podczas sesji towarzyszącej 4.Targom 
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów 
i Bibliotek DZIEDZICTWO, Warszawa 5-7 października 2016 
Koniarek Łukasz:  
- Falerystyczne i medalierskie pamiątki bitwy pod Gorlicami w 1915 r. - odczyt wygłoszony 
w ramach spotkania naukowego Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, Wrocław 4 maja 2016 



- Jak rozmienić denara? – popularnonaukowy komentarz wygłoszony podczas otwarcia 
ekspozycji skarbu z X w. znalezionego w okolicach Małkowic, woj. dolnośląskie, w 
Galerii WuPeBe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas Opolskiej 
Nocy Kultury, 27 maja 2016 
- Z koroną czy bez korony? – w ramach popularnonaukowych spotkań w Galerii WuPeBe 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas Opolskiej Nocy Kultury – 27 
maja 2016 r. 
- Order Virtuti Militari. Pierwsze dziesięciolecia najwyższego polskiego orderu wojskowego – 
w ramach naukowego spotkania Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, Muzeum Miejskie Wrocławia–Arsenał – 16 listopada 2016 r. 
- Kirasjerzy Księstwa Warszawskiego - odczyt wygłoszony w ramach spotkania 
naukowego Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Miłośników dawnej Broni i 
Barwy, Wrocław 15 grudnia 2016 
Malicka Wiktoria:  
- Codzienność i odświętność w doświadczaniu miasta – o tożsamościach współczesnego Lwowa 
– referat wygłoszony na konferencji „Kultura sztuki: historia, teoria i metodologia” 
zorganizowanej przez Instytut Badań Bibliotecznych nad zasobami Sztuki Biblioteki 
im. W. Stefanyka we Lwowie, 5 listopada 2016 
- Lwów wielokulturowy? Turystyczne kreacje współczesnego Lwowa – referat wygłoszony 
na konferencji „Ukraina i Polska na skrzyżowaniu kultur europejskich” 
zorganizowanej przez międzynarodową fundację „Oracul” w Pałacu Potockich we 
Lwowie, 5 listopada 2016 
 
 
Marszałek Maria:  
- Recepcja twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Studiach Filmoznawczych oraz w 
Kwartalniku Filmowym - referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Światłem i 
cieniem wydobywał prawdę o człowieku. W dwudziestą rocznicę śmierci Krzysztofa 
Kieślowskiego”, zorganizowanej przez WSD Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi we 
Wrocławiu oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 9 marca 2016 
- Ekfrazy budowli sakralnych w polskiej poezji powojennej. Konstrukcja poetycka i 
architektoniczna. Czy są możliwe intertekstualne paralele? - referat wygłoszony podczas 
konferencji pt. „Literatura a architektura”, zorganizowanej przez Instytut 
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 16 kwietnia 
2016  
- Skreślenia Różewicza (uwagi do rękopisów poety) - referat wygłoszony podczas 
konferencji pt. „Efekt motyla 3. Niestabilność, chaos, samoorganizacja w języku, 
literaturze, nauczaniu”, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 30 maja 2016 
Nawrot Łakomiec Liliana: Etyka, materia i duch w alchemicznej filozofii Michała Sędziwoja 
- referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Alchemia - historia, interpretacje, 
tropy”, zorganizowanej przez Instytut Farmacji Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, Wrocław 9 grudnia 2016 
Palka Mateusz: Stań się kurierem podziemia, poczuj się jak stalinowski więzień. 
Multimedialna wystawa Misja: Polska w ossolińskim Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 
- referat wygłoszony podczas VIII Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów 



Regionalnych z Województwa Łódzkiego pt. „Narracyjność ekspozycji muzealnej w 
kontekście konstruowania dyskursu społecznego”, zorganizowanej przez Łódzki 
Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Brzezinach, Brzeziny 24 listopada 2016 
Pękalska Marta: Franciszek Pajączkowski (1905-1970) – historyk teatru, bibliotekarz, po 
prostu ossolińczyk – referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” 
zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniw. Jana 
Kochanowskiego, Kielce 25-26 kwietnia 2016 
Pluta Paweł: Z sercem rozmowa: „Sumienie”. Referat w trakcie seminarium 
warsztatowego „Nad tekstami Karpińskiego”, zorganizowanym w Klewinowie w 
ramach grantu badawczego pt. „Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – 
Naruszewicz – Trembecki – Karpiński”, 16–21 maja 2016 
Sidorowicz-Mulak Dorota:  
- Niemcy jako inspirujący wzór w publikacjach Piotra Świtkowskiego - referat wygłoszony 
na III Kongresie Badaczy Osiemnastego Wieku "Wiek osiemnasty jako zmiana: 
Rzeczpospolita i oświecenie", Poznań, 15-17 września 2016 
- Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje – referat 
wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji pt. „Książka dawna i jej 
właściciele = Early printed books and their owners” zorganizowanej przez Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Consortium of European Research 
Libraries CERL, Wrocław 29 IX–1 X 2016 
- Późnogotyckie oprawy Mistrza Drobnych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich położonych 
na terenach południowo-wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum – referat wygłoszony 
podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Introligatorzy i ich klienci”, 
zorganizowanej przez Książnicę Kopernikańską, Toruń 17-18 listopada 2016 
Skotnicka-Palka Małgorzata: Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. – 
referat wygłoszony podczas VII Konferencji Naukowej „Edukacja – Kultura – 
Społeczeństwo”, w ramach Kongresu Edukacyjnego „Człowiek w świecie bez 
wolności” (projekt Instytutu Pamięci Narodowej na Europejską Stolicę Kultury), 
Wrocław 11-13 października 2016  
Soroko Anita: Kwerenda rysunku polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach 
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z badań 
2016, przedstawiony podczas konferencji Kultura artystyczna. Historia, Teoria, 
Metodologia, zorganizowanej przez Instytut Badań Bibliotecznych Zasobów Sztuki 
Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, 25 listopada 2016 
Szaradowski Piotr:  
- Historia nie-obrazkowa. Rola obiektu w badaniu historii mody – referat wygłoszony 
podczas konferencji pt. „Krzyk mody. Przemiany, zjawiska, kierunki badawcze”, 
zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury przy 
Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniw. 
Jagiellońskiego, Kraków, 13-14 maja 2016 
- O konsekwencjach traktowania mody jako sztuki – referat wygłoszony podczas 
konferencji „Art. Next to fashion”, zorganizowanej przez Centrum Sztuki 
Współczesnej ‘Znaki Czasu’ w Toruniu, Toruń 10-11 maja 2016 
Szeląg Marcin:  
- Edukacja muzealna w perspektywie posthumanizmu - wartości edukacji z wykorzystaniem 
problematyki zwierząt – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji 



naukowej pt. „Chów zwierząt gospodarskich i tradycyjna upraw roślin użytkowych 
w edukacji muzealnej”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 13-14 maja 2016 
- Dla kogo tekst w muzeum? – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. „Tekst w muzeum, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w 
Krakowie, 26-27 października 2016 
- Zabytek w przestrzeni muzealnej - muzeum w przestrzeni zabytkowej – referat wygłoszony 
podczas II Sesji naukowej pt. „Piórem i skalpelem”, zorganizowanej pod patronatem 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Poznań 15 listopada 2016. 
 
 
 STOPNIE NAUKOWE, NAGRODY 

 
Mateusz Palka  
Uzyskał stopień naukowy doktora nauk filozoficznych na podstawie pracy Koncepcja 
alegorii Waltera Benjamina przygotowanej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Różanowskiego, 
prof. UWr.  



2. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
W Dziale Informacji Naukowej odpowiedziano na 230 kwerend pisemnych oraz 

elektronicznych dotyczących zbiorów Zakładu. Odpowiadano również na kwerendy 
telefoniczne oraz udzielano informacji czytelnikom zgłaszającym się bezpośrednio do 
Katalogu Głównego, w którym prowadzone były dyżury. Uaktualniono dane o 
Ossolineum w bazie „Nauka Polska” Ośrodka Przetwarzania Informacji. Ponadto 
Dział Informacji Naukowej przygotowywał sprawozdania z działalności Ossolineum 
do Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdania merytoryczne i plany 
merytoryczne Zakładu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
opracował sprawozdanie z działalności ZNiO za 2015 rok. Sprawowano również 
opiekę merytoryczną nad stroną internetową Ossolineum - przygotowywano 
informacje na stronę WWW, w tym podstronę poświęconą konferencji jubileuszowej 
ZNiO; opracowano poszerzone kalendarium ossolińskie za lata 1951-1995 i 
sukcesywnie udostępniano jego części na stronie www; przygotowano i udostępniono 
na stronie www „Wykaz zmarłych pracowników ZNiO wraz z miejscem pochówku”. 
Zamieszczano aktualności na profilu Ossolineum na portalu społecznościowym 
Facebook  oraz prowadzono redakcję elektronicznej Bazy Darczyńców Zakładu. Na 
bieżąco prowadzono bibliografię publikacji o Zakładzie oraz publikacji pracowników. 

 
W Dziale Gromadzenia informowano o możliwości nabycia poszukiwanych 

książek (nowości lub uzupełnianie publikacji zniszczonych, zagubionych, itp.), 
wartości i stanie zachowania książek w ramach proponowanych ZNiO ofert kupna, 
darów i wymiany. 

 
W Wypożyczalni Międzybibliotecznej prowadzonej przez Dział 

Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych zarejestrowano 86 
kwerend elektronicznych. 

 
W Dziale Druków Ciągłych udzielano informacji bibliograficznych i 

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

 
W Dziale Dokumentów Życia Społecznego realizowano kwerendy (pisemne, 

elektroniczne, telefoniczne) na potrzeby wystawiennicze, wydawnicze, 
publicystyczne, filmowe, m. in. dla Muzeum Narodowego i Muzeum Architektury we 
Wrocławiu, Pracowni Filmowej Klubu Pod Kolumnami, Radia Wrocław, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodka Karta, 
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Fundacji KARTA, Polskiej Agencji 
Prasowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 



W marcu 2016 uruchomiono podstronę internetową poświęconą Tadeuszowi 
Różewiczowi. W zamiarze, regularnie uzupełniana strona, ma stać się kompletną bazą 
wizerunków druków ulotnych związanych z Tadeuszem Różewiczem. 

 
W Dziale Starych Druków odpowiedziano łącznie na 153 pytania o zbiory.  
 
W Dziale Rękopisów zrealizowano ponad 300 kwerend w formie listów 

tradycyjnych oraz elektronicznych kierowanych przez osoby indywidualne i 
instytucje, wydawnictwa, muzea, m.in. Ośrodek Karta, Bibliotekę Narodową i 
Muzeum Literatury w Warszawie.  

 
W Dziale Mikroform odpowiedziano na 19 kwerend elektronicznych oraz na 

bieżąco udzielano informacji katalogowych i bibliograficznych.  
 
W Dziale Sztuki odpowiedziano na kilkadziesiąt pytań o zbiory kierowanych 

przez osoby indywidualne, wydawnictwa i instytucje. Kwerendy dotyczyły 
konkretnych obiektów lub dorobku poszczególnych twórców oraz ikonografii 
miejscowości, osób czy wydarzeń historycznych m. in.: - materiałów ikonograficznych 
związanych z M. Gębarowiczem i ZNiO (na potrzeby filmu o M. Gębarowiczu); 
tematyki muzycznej w rysunkach i rycinach europejskich XVI-XVIII wieku; prac 
graficznych z portretem Anny Jagiellonki; materiałów ikonograficznych dotyczących 
historii Kościoła na Górnym Śląsku; fotografii nagrobków na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie; różnych materiałów po Romanie Aftanazym;  motywów 
bożonarodzeniowych w grafice; ikonografii rodziny Lubomirskich.  
Dla TVP Wrocław przygotowano prezentację rysunków Wojciecha Gersona ze 
spuścizny p. Bonifacji Marii Leskiej. 

 
W Dziale Numizmatycznym przeprowadzano kwerendy oraz udzielano 

informacji i konsultacji związanych ze zbiorami Działu m.in. dla: Muzeum w Hradec 
Kralove na temat groszy praskich Ludwika Jagiellończyka, Muzeum Śląska 
Opolskiego  na temat wykopalisk na Zamku Rogowiec, Kazimierza Chorosia z 
Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego na temat 
wrocławskich groszy z XV w. 

 
W Gabinetach Świadków Historii (Muzeum Pana Tadeusza) przeprowadzono 

kilkanaście kwerend na potrzeby wystawiennicze, wydawnicze, publicystyczne, 
filmowe m.in. dla Wydawnictwa WAM, Żydowskiego Instytutu Historycznego, 
biografa Władysława Bartoszewskiego, p. Marka Zająca, Ośrodka Pamięć i Przyszłość, 
mec. Jacka Taylora 

 
Archiwum Zakładowe udzieliło odpowiedzi na 10 kwerend 
 
Pełnomocnik ZNiO we Lwowie przeprowadzała w zbiorach lwowskich 

kwerendy dla naukowców z Polski 
 



4. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
 

 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
Dział Informacji Naukowej zajmował się koordynowaniem szkoleń nowo 

zatrudnionych pracowników Zakładu, praktyk odbywających się w Ossolineum oraz 
organizacją staży, jakie mieli w ZNiO dr V. Dolinovski ze Lwowa i p. Inna Arabchuk 
ze Stanisławowa. Przeprowadzono też szkolenie biblioteczne dla studentów Wydziału 
Prawa i Administracji i Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
studentów turystyki i rekreacji z Politechniki Opolskiej. Dwukrotnie przeprowadzono 
szkolenie nowych pracowników Zakładu (MPT, Wydawnictwo). 
 

W Dziale Rękopisów prowadzono zajęcia warsztatowe dla studentów Instytutu 
Filologii Polskiej, kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (3 
grupy). Zajęcia dotyczyły historii, profilu i najważniejszych obiektów Działu 
Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz pracy z tekstem 
rękopiśmiennym. Przeprowadzono również szkolenia nowo przyjętych pracowników 
Zakładu. 
 

W Dziale Starych Druków w dniach 28 września-7 października gościła dr I. 
Kachur ze Lwowa, która została przeszkolona w zakresie wprowadzania danych do 
bazy danych używanej w pracy nad tworzeniem inwentarza druków XVII-XVIII w. 
oraz w zakresie opracowania haseł proweniencyjnych z wykorzystaniem literatury 
pomocniczej zgromadzonej w księgozbiorze podręcznym. I.Kachur  zapoznała się z 
terminologią dotyczącą morfologii książki i oprawy. W Dziale przeprowadzono 
również zajęcia z zakresu historii książki i drukarstwa dla studentów specjalności 
edytorskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego ze specyfiką gromadzenia, 
opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów DŻS zapoznano dwie 
osoby: pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach (kwiecień) oraz pracownika 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu (listopad). 

 
W Gabinecie Kartografii odbyła się prezentacja zbiorów „Ziemie Ukrainne 

Rzeczypospolitej w zabytkach kartograficznych”   dla studentów ukraińskich i białoruskich 
z uczelni wrocławskich (kwiecień) 

 
W Dziale Sztuki dla stażystów z Ukrainy oraz dla nowych pracowników ZNiO 

wygłoszono prelekcję na temat zbiorów działu połączoną z prezentacją wybranych 
obiektów ze zbiorów grafiki i fotografii (marzec). Dla studentów historii sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano pokaz rysunków obcych i grafik oraz 
prelekcję w ramach zajęć fakultatywnych dotyczących metod określania autorów dzieł 
sztuki (czerwiec). Prezentacja zbiorów Działu została również przeprowadzona dla 
praktykantek Pracowni Konserwatorskiej, pracowników MPT i nowych pracowników 
ZNiO (lipiec-październik). W październiku Anita Soroko wygłosiła wykład kuratorski 
dotyczący wystawy Im więcej ci dano tym więcej jesteś winien”. Dary Fundacji 



Lanckorońskich i Piotra Pinińskiego dla Ossolineum dla pracowników Działu Edukacji 
Muzeum Pana Tadeusza 

W Dziale Konserwacji praktykę odbyły: Marlena Borycka, studentka 
Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry UMK w Toruniu oraz Magdalena Bajek i 
Zuzanna Kowalik, studentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

 
 

 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
 
- Pracownia Introligatorska i Pracownia Konserwatorska: kontynuowano rozpoczęte 
w 2015 r. warsztaty introligatorskie Introligatorstwo – rzemiosło artystyczne prowadzone 
przez Katerynę Zubakhinę. Udział w warsztatach wzięli wszyscy pracownicy obu 
Pracowni. 
Celem tej edycji warsztatów zorganizowanej w dwóch cyklach było podniesienie 
kwalifikacji zespołu introligatorów i konserwatorów zatrudnionych w ZNiO. W 
pierwszym cyklu warsztatów rozwijano zagadnienie rozwiązań technicznych 
omawianych w 2015 roku, a dotyczących średniowiecznych opraw książek w typie 
bizantyjskim. W drugim cyklu wykonywano ćwiczenia z dziewiętnastowiecznych 
technik zdobniczych (ślepe tłoczenia na skórze, tłoczenia złote na skórze i papierze). 
Każdy z uczestników miał okazję wykorzystać poznane techniki w zaprojektowanych 
przez siebie dwóch oprawach książek.  
 
- Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów zorganizował warsztaty z audiodeskrypcji 
Tworzenie audiodeskrypcji do wystaw, filmów i spektakli w Muzeum Pana Tadeusza. 
Warsztaty, podzielone na trzy cykle szkoleniowe (łącznie 54 godziny dydaktyczne), 
przeprowadzone zostały w ZNiO przez Fundację Audiodeskrypcja z Białegostoku. 
Składały się one z wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Ich głównym 
celem było wprowadzenie uczestników w tematykę audiodeskrypcji oraz nauka 
podstawowych zasad jej przygotowywania. W warsztatach wzięli udział pracownicy 
Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów, Działu Sztuki, Działu Numizmatycznego oraz 
Muzeum Pana Tadeusza 
 
- Dział Nowych Druków Ciągłych: wszystkie osoby katalogujące uczestniczyły w 
webinarium szkoleniowym organizowanym przez centrum NUKAT (styczeń 2016 - 
Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych; październik 2016 - Pola 336, 337 i 338 w rekordzie 
bibliograficznym) oraz w konferencji on-line Standard RDA – korzyści i problemy związane 
z jego wdrożeniem (październik 2016) 
 
- Dział Obsługi Widowni MPT – pracownicy Działu wzięli udział w szkoleniu 
ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff 
Training) 
 
Szkolenia indywidualne 
 
Danuta Adamowicz uczestniczyła w spotkaniu zespołu ds. rozwoju standardów 
bibliograficznych w centrum NUKAT w Warszawie (22 listopada 2016) 



Danuta Adamowicz i Marta Krajewska uczestniczyły w konferencji „Czasopisma 
naukowe w bibliotekach - zmierzch czy świt" zorganizowanej przez Centrum NUKAT 
i Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (19-20 września 2016) 
Przemysław Ćwikowski: 
- uczestniczył w spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego KABA w Centrum NUKAT w 
Warszawie (6 czerwca i 12 grudnia 2016) 
- został zgłoszony do udziału w pracach powołanej przez Centrum NUKAT Grupy 
Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych. Spotkania Grupy będą się odbywać w 
siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 29 listopada 
- wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej, 
które odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie (30 listopada 2016) 
Przemysław Ćwikowski i Dorota Jońska-Amanowicz: 
- wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu poświęconym nowemu standardowi 
katalogowania RDA w Centrum NUKAT w Warszawie (14 października 2016) 
- uczestniczyli w zebraniu Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych, które 
odbyło się w Centrum NUKAT w Warszawie (22 listopada 2016). 
Arkadiusz Dobrzyniecki, Małgorzata Mikuła: wzięli udział w trzech cyklach 
szkolenia (łącznie 54 godziny dydaktyczne), pt. Tworzenie audiodeskrypcji do wystaw, 
filmów i spektakli w Muzeum Pana Tadeusza zorganizowanego przez Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów ZNiO (luty 2016) 
Agnieszka Franczyk Cegła: odbyła szkolenie w zakresie katalogowania inkunabułów 
w bazie MEI (Material Evidence in Incunabula), rejestrującej opisy egzemplarzy 
inkunabułów z różnych bibliotek europejskich, przeprowadzone przez dr Geriego 
Della Rocca de Candal z Uniwersytetu w Oksfordzie, członka projektu 
"15cBOOKTRADE: An Evidence-based Assessment and Visualization of the 
Distribution, Sale, and Reception of Books in the Renaissance (1 października 2016) 
Piotr Grącikowski: wziął udział w spotkaniu nt. niełacińskich systemów pisma oraz 
transliteracji, które odbyło się w Centrum NUKAT w Warszawie (21 listopada 2016) 
Katarzyna Kenc: wzięła udział w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (marzec 2016,Wrocław -  
Wybrane aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności muzeów; listopad 
2016, Warszawa - Ewidencjonowanie i dokumentacja muzealiów w komputerowych bazach 
danych.) 
Regina Kulig, Błażej Wiśniowski i Maria Marszałek – wzięli udział w szkoleniu z 
obsługi klienta Echocast, kwiecień 2016 
Renata Kulig i Błażej Wiśniowski wzięli udział  w szkoleniu Nowelizacja prawa 
zamówień publicznych 2016, sierpień 2016 
Kinga Łaska wzięła udział w szkoleniu „Święto papieru” w Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach-Zdroju. 
Sabina Macioszek uczestniczyła w szkoleniu z zakresu bezpiecznego obchodzenia się 
z obiektami muzealnymi. Szkolenie zorganizował Narodowy Instytut Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów 
Dorota Mączka  uczestniczyła w V Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy 
zorganizowanych w dniach 15-16 września przez Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 



Monika Nowak wzięła udział w szkoleniu „Dawno, dawno temu… czyli miejsce 
legend w edukacji muzealnej” zorganizowanym przez Muzeum Narodowe – Pałac 
Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, Pracownię Działań Muzealnych Zamku 
Królewskiego w Warszawie i Dział Edukacji Zamku na Wawelu 
Małgorzata Preisner-Stokłosa wzięła udział w szkoleniu „Ewidencjonowanie i 
dokumentacja muzealiów w komputerowych bazach danych”, zorganizowanym 
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
Paulina Szeląg i Maria Marszałek wzięły udział w szkoleniu Aplikowanie do 
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 zarządzanych 
przez NIMOZ, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów 
Agnieszka Śrutwa wzięła udział w szkoleniu „Komunikacja wewnętrzna i praca w 
zespole” prowadzonym przez Fundację Training Projects, 27 września 2016 
 
4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA 
Całoroczne zajęcia edukacyjne w oparciu o zbiory i historię ZNiO dla grup 
zorganizowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych prowadził Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów ZNiO. Od kwietnia 2016, czyli od otwarcia Muzeum Pana 
Tadeusza, powołano Dział Edukacji MPT, który zajmuje się organizacją wydarzeń 
edukacyjnych, lekcji muzealnych i warsztatów w Muzeum Pana Tadeusza. 
 

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

wykładów, warsztaty, projekty wakacyjne oraz przede wszystkim zajęcia z grupami 
szkolnymi, skorzystało ponad 3600 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). 
Przeprowadzono 148 lekcji i wykładów. Dział zajmował się także organizacją wystaw 
oraz opracowywaniem i dystrybucją materiałów typu foldery edukacyjne i afisze, 
informujących o działalności edukacyjnej. Dbał również o zamieszczanie informacji na 
portalach internetowych. 

 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów przeprowadził zajęcia na temat zbiorów i 

historii Zakładu m.in. dla: 
 uczestników XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycje śląskiej 

kultury muzycznej”, organizowanej przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu 
(3.03.16) 

 studentów Trzynastej Wschodniej Szkoły Zimowej organizowanej przez 
Kolegium Europy   Wschodniej (5.03.16) 

 studentów Politechniki Opolskiej - Wydział Wychowania Fizycznego i 
Fizjoterapii. Instytut Turystyki i Rekreacji (19.04.16) 

 studentów Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Politechnice 
Wrocławskiej (22.04.16, 23.08.16, 25.08.16) 

 studentów Koła Naukowego Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu     (27.04.16) 

 studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu  Warszawskiego (10.05.16) 

 bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu (13.05.16) 



 studentów Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(18.05.16) 

 studentów-uczestników warsztatów organizowanych przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Krakowie  (25.05.16) 

 studentów Katedry Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu (5.07.16) 

 gości z Politechniki Wrocławskiej (6.09.16) 
 pracowników Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (8.12.16) 
 pracowników Muzeum Śląskiego w Katowicach (14.12.16) 
 studentów i pracowników Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (16.12.16) 
 

 
„Ferie w Ossolineum” i „Wakacje w Ossolineum” 
W czasie wolnym od zajęć szkolnych zrealizowano dwa projekty edukacyjne – cykle 
zajęć interaktywnych dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzonych w oparciu o 
prezentacje komputerowe oraz pokazy obiektów ze zbiorów ZNiO.  

 
W czasie przerwy zimowej był to cykl „Ferie w Ossolineum”. Tematy zajęć 

nawiązywały do zagadnień, z którymi odwiedzający spotkają się w Muzeum Pana 
Tadeusza, którego otwarcie zaplanowano na kwiecień 2016 : „Przez łąki do gwiazd. O 
„kraju lat dziecinnych” nie tylko w Panu Tadeuszu” (1.02.16); „Tu Radio Wolna Europa 
czyli historia buczącego radia” (2.02.16); „On nigdy się nie nudził. Opowieść o 
Władysławie Bartoszewskim” (11.02); „Kiedy zapadnie zmierzch, czyli o tym jak 
kiedyś bawiły się dzieci w szlacheckim dworku” (12.02.16). 

 
W okresie wakacyjnym realizowano projekt „Wakacje w Ossolineum”. Tematy 

zajęć: „Sienkiewicz w Disneylandzie” (7.07); „Ciekawostki ossolińskie” (14.07); „Rzut 
kostką przez polskie dzieje” (21.07.); „O wędrówkach książek w Bibliotece” (28.07); 
„Co robi pisarz w podróży” (4.08); „Wyszperane z biblioteki królewskiej (11.08); 
„Smoki i inne bestie w starych księgach ukryte” (18.08); „Zwierzęta w staropolskich 
obyczajach” (25.08.) 

 
„Lekcje ossolińskie” 
Przez cały rok organizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia, których celem było 
zaprezentowanie bibliotecznych i muzealnych zbiorów ZNiO. Lekcje przeznaczone 
były przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.. 
Tematy zajęć: „Co to jest Ossolineum?”, „Ogólna charakterystyka ossolińskich 
zbiorów”, „Pan Tadeusz A. Mickiewicza w zbiorach Ossolineum”, „Kultura 
średniowiecza w zbiorach Ossolineum”, „Kultura renesansu w zbiorach 
Ossolineum.”, „Kultura baroku w zbiorach Ossolineum”, „Kultura czasów 
stanisławowskich w zbiorach Ossolineum”, „Polscy nobliści w zbiorach Ossolineum”, 
„Motywy biblijne w zbiorach Ossolineum”, „Mapa jako wizerunek minionych epok” 
(zbiory Gabinetu Kartografii), „Obraz zniszczonego miasta” (archiwalne zdjęcia 
Wrocławia w Dziale Dokumentów Życia Społecznego), „Współczesne rękopisy 
literackie” (zbiory Działu Rękopisów), „Nie bój się Zemsty – co o komedii A. Fredry 



wiedzieć powinniśmy”, „Trzy po trzy o życiu Aleksandra Fredry”, „Jana Bułhaka 
wędrówki w obrazie i słowie” (zbiory Działu Sztuki), „O krawcu, który został noblistą. 
Niezwykłe życie Władysława Reymonta”, „Nie Na marne. Sienkiewicz w kolekcji 
Ossolineum”. 
 
„Z ossolińskiej kolekcji” – cykl wykładów dla dorosłych 
To comiesięczne spotkania o charakterze otwartym, podczas których wygłaszane były 
wykłady z zakresu historii Ossolineum i jego zbiorów. Wykładom towarzyszyła 
zazwyczaj prezentacja komputerowa i pokaz wybranych obiektów ze zbiorów. 
W 2016 r. odbyło się 6 wykładów: 

 Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki) „Helena w stroju niedbałym – czyli Śpiewy 
historyczne IJ. U. Niemcewicza 

 Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział Informacji Naukowej) „Druki piękne, 
tajne, unikatowe – o ossolińskich cymeliach” 

 dr hab. Piotr Oszczanowski  (Muzeum Narodowe)„Pod Złotym Słońcem 
Wrocławia – czyli historia rezydencji elit, władców i arcydzieł literatury” 

 dr Liliana Nawrot-Łakomiec (Dział Dokumentów Życia Społecznego) 
„Wratislavia Cantans – muzyka na plakacie. Kolekcje Ossolineum” 

 dr Grzegorz Polak (Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów) „Nie Na marne. 
Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum” 

 Teresa Sokół (Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów) Zamki i pałace Galicji oraz 
ich właściciele. Zbiory Gabinetu Grafiki” 

 
W związku ze zbliżającym się jubileuszem 200-lecia istnienia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich zainicjowano dwa nowe cykle wykładów: 
 
„Człowiek – dzieło – miejsce. Historie ciekawe” 
Wykłady, w trakcie których pracownicy Ossolineum przybliżają mniej znane, 
intrygujące fakty o kolekcjach i osobach związanych z Zakładem: 

 dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (Dział Rękopisów) „Lwowskie 
wspomnienia Romana Aftanazego” 

 Hanna Kuś-Joachimiak (Dział Sztuki) „Dzień jak co dzień. Powojenna 
rzeczywistość w twórczości grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960)” 

 Piotr Galik (Gabinet Kartografii) „Mapy Pana na Medyce. Kolekcja Gwalberta 
Pawlikowskiego w zbiorach ZNiO” 

 
Cykl „Moje spotkania z Ossolineum” 
Spotkania ze znanymi wrocławianami, ludźmi nauki i kultury, którzy dzielą się 
opowieściami na temat swoich kontaktów z Ossolineum. 
Swoimi wspomnieniami w roku 2016 podzielili się: prof. Bogusław Bednarek, 
polonista, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, bohater i współtwórca programu 
telewizyjnego „Labirynty kultury”; Maria Woś, nestorka wrocławskiego 
dziennikarstwa radiowego; prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz, bibliolog, wybitna 
znawczyni historii książek i bibliotek. 

 
 Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza, Dział Organizacji Wydarzeń MPT 



 
Od 23 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzono cykl oprowadzań kuratorskich dla 
zorganizowanych grup dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, pracowników Konsulatu Niemiec, Towarzystwa Przyjaciół 
Ossolineum, przewodników wrocławskich, pracowników wrocławskich muzeów i 
instytucji kultury, kierownictwa i gości Biura Europejskiej Stolicy Kultury. 
Zwiedzającym oferowano również różne spacery tematyczne - zwiedzanie wybranej 
części ekspozycji z edukatorem. W omawianym okresie przeprowadzono 71 spacerów 
tematycznych. 
 
Oprócz oprowadzania po ekspozycjach stałych w Muzeum prowadzono liczne i 
różnorodne zajęcia, wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne. W okresie od 23 
kwietnia do 31 grudnia 2016 zorganizowano 683 lekcji muzealnych i 77 artystycznych 
warsztatów muzealnych.  
 
Wybrane tematy lekcji muzealnych: „Kontusze i figatele. O życiu w dawnej Polsce”; 
„Od skryptorium do edytora tekstu. Tajemnice rękopisu”; „Stał dwór szlachecki z 
drzewa lecz podmurowany… O Polsce szlacheckiej”; „Niezwykłe życie Adama 
Mickiewicza”; „Mission impossible. Kurier z Warszawy w płonącej Europie” 
 
Cykle zajęć i warsztatów realizowanych w MPT: 
 
Warsztaty muzealne - Półkolonie wakacyjne. Tematy warsztatów: „Letnie zabawy w 
dworku”; „Ogródek Zosi”; „Wakacje z książkami”; „Szpieg w muzeum”  
 
Cykle wakacyjnych warsztatów dla dzieci: : „Niezwykłe podróże z panem Adamem”, 
„Skarby Muzeum Pana Tadeusza”,  „Tu sztuka!” 
 
Pracownie Otwarte: „Inwokacje, preambuły, manifesty. O melodii tekstów 
zasadniczych”, „Jak zostać mistrzem toastów?”, „Jak smakują książki? Warsztat 
synestezji”„Lekcja słuchania” 
 
„Stał dwór szlachecki… O życiu w dawnej Polsce”: „Dom mieszkalny niewielki, lecz 
zewsząd chędogi - o dworach polskich w XVIII i XIX wieku.” (Paulina Szeląg), „Co 
jest świętem kościelnym i świętem rodzinnym. O świętowaniu w szlacheckim 
dworze” (Paulina Szeląg) 
 
 „Współcześni romantycy” (we współpracy z Uniwersytetem SWPS) - spotkania mają 
formę wykładów bądź warsztatów prowadzonych przez specjalistów, psychologów i 
trenerów, wykładowców Uniwersytetu SWPS. Każde spotkanie zainspirowane 
słowami Adama Mickiewicza jest poświęcone odrębnemu tematowi, m.in.  o depresji 
i nieprzystosowaniu. 
 
Warsztaty towarzyszące wystawie „Wspomnienia miłosnego święta” 
 



Warsztaty rodzinne: „U Polaków błogi raj – Święto Konstytucji 3 maja w Muzeum 
Pana Tadeusza. Podróż w czasie”, „Możesz wychodzić za linię” i „Słonie w krainie 
trójwymiaru” „Zapomniane marzenia” – praca z fotografiami i suszonymi kwiatami, 
„Wrocław zatrzymany w czasie” – warsztaty z fotografii otworkowej prowadzone na 
wystawie zdjęć Stefana Arczyńskiego,  „Maluchy odkrywają muzeum”, „Świętowanie 
w Soplicowie” : „Bon-ton dla zielonych. Zielone Świątki” i „Kochajmy się! Noc 
Świętojańska” , „Książka marzeń” „Staropolska uczta. Naturalne słodkości” 
„Niepodległość. Fotograficzna podróż w czasie’” „Wszyscy Jesteśmy Świadkami 
Historii.” 
 
Artystyczne warsztaty muzealne: „Widzialne – niewidzialne. Warsztaty fotografii 
otworkowej”, „Z sita czerpane. Warsztaty czerpania papieru”, „Papier z wyobraźni. 
Poznajemy ebru – technikę zdobienia papieru” 
 
Spotkania dla dorosłego widza indywidualnego, cykle: 
 „Soboty z historią” : Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi - o dworach 
polskich w XVIII i XIX wieku, Co jest świętem kościelnym i świętem rodziny. O 
świętowaniu w szlacheckim dworze 
 „Świadkowie historii” : Jan Nowak-Jeziorański – prywatnie z udziałem Jacka 
Taylora 
 „Niedzielne oprowadzania”, spotkania na wystawie głównej połączone z 
oprowadzaniem po kolejnych fragmentach wystawy:  Niezwykłe dzieje rękopisu Pana 
Tadeusza (Małgorzata Orzeł), Romantyczna noc. Krajobrazy Antoniego Langego 
(Magdalena Musiał), Rodzinne koligacje Słowackich. Portrety Józefa Pitschmanna (Alicja 
Przestalska) 
 spotkania będące częścią programu edukacyjnego do wystawy: „Im więcej Ci 
dano tym więcej jesteś winien. Miniatury z kolekcji Lanckorońskich” : Zapomniany 
mikrokosmos. Miniatury z rodzinnej kolekcji Karoliny i Antoniego Lanckorońskich; 
Moda kobieca przełomu XVIII i XIX wieku na miniaturach z daru Fundacji 
Lanckorońskich;  Miniatury - historia, technika i znaczenie 
 
Zapisane w kadrze – cykliczne spotkania filmowe, projekcje połączone z dyskusjami.  
 „Wojaczek” (1999) reż. Lech Majewski 
 „Papusza” (2013), reż. Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze 
 „Skowyt” (2010), reż. Rob Epstein, Jeffrey Friedman 
 „Pod Mocnym Aniołem” (2014)  reż. Wojciech Smarzowski 
 „Parę osób, mały czas” (2005), reż. Andrzej Barański. 
 
„Sztuka porusza” – cykliczne warsztaty sensualne/ruchowe przeznaczone dla osób 
dorosłych, podczas których uczestnik skupia się na poszukiwaniu i odnawianiu 
kontaktu z własnym ciałem w przestrzeni Muzeum Pana Tadeusza. Wykorzystuje 
techniki zaczerpnięte z jogi, plastyki ruchu i improwizacji, kontakt z „żywym” 
dziełem oraz możliwości współczesnych technologii komputerowych 
 
„Strefa Psyche Extra” (wykłady i warsztaty przygotowane we współpracy z 
Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu) 



 „Miłość i inne nieszczęścia”. Wykład poświęcony tematyce miłości i seksu oraz 
czynnikom, które warunkują jakość i trwałość związków. 
 „O micie miłości romantycznej”. Kult miłości romantycznej jest w naszej 
kulturze równie rozpowszechniony co niedorzeczny 
 „Pozytywne związki w małżeństwie (partnerstwie) – czy i kiedy są możliwe”. 
 
Cykl koncertów „Salon Dźwięków Romantycznych” w MPT zaplanowany na 
październik 2016-czerwiec 2017  (w 2016 odbyły się 3 koncerty) 
 
Europejskie Dni Dziedzictwa:  
 Małgorzata Orzeł: „Świat Adama Mickiewicza. Literatura i życie (10 września) 
 Paulina Szeląg: „W szlacheckim dworze” (17 września) 
 Warsztaty rodzinne „Typogra. Słowem malowane” (17 września, prowadzenie 

Kinga Łaska) 
 
Oprócz tego realizowano różnorodne przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym, 
skierowane do różnych grup zwiedzających. 
 

 Pozostałe wykłady i projekty edukacyjne realizowane w ZNiO 
 
Film dokumentalny o Ossolineum 
Reż. Jan Strękowski zrealizował film dokumentalny o Ossolineum Osso moje Osso. 
Asystentem reżysera odpowiedzialnym za koordynację i przygotowanie materiałów 
archiwalnych był Grzegorz Polak z Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO. Film 
został wyprodukowany przez Polską Kronikę Filmową. Premiera odbyła się 23 lutego 
2016 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu 
 
Noc Muzeów 
W ramach Nocy Muzeów (14 maja 2016) Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów 
udostępnił zwiedzającym wystawę „Nie Na marne. Sienkiewicz w kolekcji 
Ossolineum”  
W Muzeum Pana Tadeusza udostępniono zwiedzającym część wystawy stałej, 
organizując oprowadzania kuratorskie.  
(organizator „Nocy Muzeów” – Urząd Miejski Wrocławia). 
 
XIX Dolnośląski Festiwal Nauki 
W ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016 „Ziarna wiedzy” w dniach 19-20 
września pracownicy ZNiO wygłosili wykłady połączone z prezentacją zbiorów: 
Hanna Kulesza – Dział Rękopisów. Jak powstały bestsellery. Henryk Sienkiewicz i tajniki 
jego warsztatu literackiego w ossolińskich rękopisach.  
Joanna Grześkowiak-Stepowicz – Dział Informacji Naukowej. Druki piękne, tajne, 
unikatowe – o ossolińskich cymeliach.   
Piotr Galik – Gabinet Kartografii.  Dawne mapy – okruchy wizerunku planety  
Wszystkie prelekcje odbyły się w Refektarzu ZNiO. Wysłuchało ich ponad 320 osób. 
Koordynatorem całości była Elżbieta Ostromęcka, kierownik Działu Rękopisów 
 



Zemsta Aleksandra Fredry 
Grzegorz Polak z  Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO brał udział w 
skierowanym do młodzieży szkolnej projekcie organizowanym przez Wrocławski 
Teatr Komedia. Podczas cyklicznych comiesięcznych spotkań, widzowie, przed 
spektaklem, wprowadzani byli w świat utworu poprzez ekspozycję złożoną z 
rozmaitych wydań Zemsty ze zbiorów Ossolineum, wystawę planszową pt. „Nie bój 
się Zemsty” oraz prelekcję poświęconą komedii i jej autorowi. W sumie odbyło się 8 
spotkań (styczeń-maj, październik-grudzień), w których wzięło udział ok. 2000 osób. 
 
 „Szkoła w mieście” 
Ossolineum włączyło się w projekt edukacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jego 
celem jest wykorzystanie bogatych zasobów Wrocławia w procesie edukacji dzieci i 
młodzieży. W ramach projektu ZNiO współpracował z czterema wrocławskimi 
szkołami: Zespołem Szkół Przedszkolnych nr 4,  Gimnazjum 29, Szkołą Podstawową 
nr 44 oraz Gimnazjum nr 7. 
Wykłady połączone z prezentacją zbiorów przeprowadzone w Działach i Gabinetach 
Zakładu 
 
Dział Sztuki: 
• Pokaz rysunków obcych  oraz  przeprowadzona wspólnie z opiekunem grupy prof. 
A. Koziełem prelekcja dla studentów historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w 
ramach zajęć fakultatywnych dotyczących  metod określania autorów dzieł sztuki 
(10.06.2016). 
• Prezentacja zbioru grafiki dawne, prelekcja dla praktykantek Pracowni 
Konserwatorskiej i pracowników MPT (28.07.2016, 06.09.2016) 
• Wykład Zapomniany mikrokosmos. Miniatury z rodzinnej kolekcji Karoliny i Antoniego 
Lanckorońskich wygłoszony przez Anitę Soroko przy okazji otwarcia wystawy Im więcej 
ci dano tym więcej jesteś winien.” Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra Pinińskiego dla 
Ossolineum (24.09.2016) 
• Prezentacja zbiorów podczas spotkania poświęconego utworzeniu Gabinetu 
Tadeusza Różewicza,  Muzeum Pana Tadeusza (10.12.2016) 
 
Gabinet Kartografii:  
Przeprowadzono wykłady połączone z prezentacją zbiorów dla: 
- Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy (26.01.16) 
- Dyrektor Parlamentsbibliothek w Wiedniu, dr Elisabeth Dietrich-Schulz oraz jej 
współpracowników (24.03.16) 
- Kadry dyrektorskiej Państwowego Muzeum w Sankt Petersburgu (4. 04.16) 
- Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego (10.05.16) 
- Młodzieży z ośrodka wychowawczego we Wrocławiu (1.06.16) 
 
 
Dział Rękopisów: 
• Pokaz rękopisów muzycznych dla uczestników XIV Międzynarodowej Sesji 
„Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej” (3.03.16) 



 Pokaz rękopisów dla urzędników Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa 
Kultury 
 
Dział Starych Druków: 
• Zajęcia z zakresu historii książki i drukarstwa dla studentów specjalności 
edytorskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2 grupy). 
 
Dział Konserwacji: 
• Prelekcja na temat konserwacji zbiorów bibliotecznych połączona  z pokazem i 
komentarzem autorskim do filmu Stare druki w nowych szatach. O sztuce konserwacji 
książki, oraz oprowadzaniem po wystawie „Konserwacja literackich i historycznych 
rękopisów z ossolińskich zbiorów” dla studentów Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 16 grudnia 2016 
 
Dział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów 
• Prezentacja cymeliów znajdujących się w zbiorach Zakładu przygotowana dla 
nowych pracowników ZNiO (2 grupy) 
 

 GOŚCIE ZAKŁADU 
Wśród gości indywidualnych, którzy w roku sprawozdawczym odwiedzili 
Ossolineum byli m.in.: Zdzisław Piwko, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i prezes Oddziału Wrocławskiego 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich; dr Kazimierz 
Choroś, redaktor naczelny czasopisma „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, 
wiceprezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; 
pracownice Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności, prof. Roberta Dawsona 
(Stanford University), który w ramach projektu „Global Library” fotografował 
biblioteki w Polsce, dr Elisabeth Dietrich-Schulz – dyrektor Parlamentsbibliothek w 
Wiedniu z osobami towarzyszącymi,  kadra dyrektorska Państwowego Muzeum w 
Sankt Petersburgu, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa z MKiDN p. Maciej 
Dydo i towarzyszące mu osoby, dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 
 
 



5. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
Działania promocyjne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

 reklama działalności Ossolineum w miesięczniku „Co jest grane” i na portalu 
cojestgrane.pl  

 regularne rozsyłanie newslettera informującego o działaniach ZNiO 
 zamieszczanie informacji o bieżących wydarzeniach w Ossolineum na stronie 

internetowej i na portalu społecznościowym Facebook. 
 zamieszczanie informacji o ofercie edukacyjnej Ossolineum na stronie  

internetowej ZNiO, na portalu społecznościowym Facebook, w miesięczniku 
„Co jest grane”, w internetowych wydaniach go.wroclaw.pl 

 regularne rozmieszczanie w wybranych instytucjach Wrocławia plakatów i 
ulotek reklamujących wykłady organizowane przez Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów 

 organizacja konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu aktu przekazania 
przez Fundację Lanckorońskich kolekcji miniatur  

 
Działania promocyjne Wydawnictwa Ossolineum  

 zamieszczanie informacji dotyczących działalności wydawnictwa oraz 
wydawanych przez nie publikacji stronie na internetowej oraz na portalu 
społecznościowym Facebook. 

 prowadzenie księgarni internetowej wydawnictwa 
 opublikowanie katalogu wydawniczego 
 organizowanie spotkań z czytelnikami 
 przekazywanie  informacji o książkach oraz autorach dystrybutorom, prasie i 

innym mediom 
 rozsyłanie egzemplarzy recenzyjnych książek 
 zamieszczenie płatnych reklam prasowych, 
 zabieganie o artykuły prasowe oraz audycje na temat wydawanych publikacji.  

 
Działania promocyjne  Muzeum Pana Tadeusza 
 
na rzecz otwarcia MPT 

 kampania outdoorowa – przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii 
promocyjnej MPT – bilboardy, citylighty, plakaty, ulotki, kartki pocztowe (we 
współpracy z agencją SARTO) 

 wykupienie reklam w portalach: Edunews.pl, Kulturaonline.pl, o.pl, 
Artimperium.pl  

 produkcja i projekcja filmu promocyjnego MPT na TVP Kultura 
 organizacja konferencji prasowej inaugurującej działalność MPT 
 organizacja spotkań promujących działania MPT (dla nauczycieli, dla 

przewodników miejskich)  
 kampania medialna – zamieszczanie informacji o MPT  m.in. w „Gazecie 

Wyborczej”, „Gazecie Wrocławskiej”, w telewizji Polsacie, TVN 24, Dzień 
dobry TVN, Telewizji Wrocław, Radiu Wrocław, Radiu RAM, Radiu RMF. 

 
Działania związane z bieżącą działalnością MPT 



 zamieszczanie informacji dotyczących działalności MTP na stronie 
internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagramie. 

 cotygodniowe wysyłanie newslettera prasowego 
 dostarczanie informacji mediom (radio, telewizja, prasa, portale internetowe) 

oraz współpraca przy redagowaniu informacji (programy telewizyjne, audycje 
radiowe, artykuły prasowe itp.) 

  pozyskiwanie patronatów medialnych (portali i serwisów internetowych, 
czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych) dla konkretnych wydarzeń 
obywających się w MPT  

 płatne kampanie medialne (radio, prasa portale internetowe, Facebook, 
Instagram) 

 przygotowanie i dystrybucja oferty przeznaczonej dla przedszkoli i szkół do 
ośrodków z Dolnego Śląska  

 przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: ulotek, folderów, 
plakatów i druków wielkoformatowych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. 

 przygotowanie gadżetów promocyjnych muzeum przeznaczonych do 
sprzedaży w sklepie MPT 

 
 
  



6. WYSTAWY 
 

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

Władysławowi Bartoszewskiemu. 
Wystawy zostały przygotowane przez zespoły Działu Historii i Interpretacji „Pana 
Tadeusza” oraz Gabinetu Świadków Historii z udziałem Działu Organizacji 
Wydarzeń przy współpracy Działów i Gabinetów bibliotecznych i muzealnych ZNiO 
oraz Działu Konserwacji, który sprawuje nadzór nad wszystkimi eksponowanymi 
obiektami, a także przy autorskim udziale osób, instytucji i firm zewnętrznych 
Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza – 23 kwietnia 2016, kamienica Pod Złotym Słońcem, 
Rynek 6, Wrocław 
 
Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa 
Otwarcie 24 września 2015, Hala Stulecia, Wrocław 
 

 Wystawy czasowe  
 

Brudnopis 
Wystawa zorganizowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Współczesnego Think Tank lab 
Triennale, prezentowana w dniach 4 grudnia 2015 – 31 stycznia 2016 roku w Sali pod 
Kopułą, ZNiO, ul. Szewska 37 

 
 
Introligatorstwo – rzemiosło artystyczne – sztuka  
Na wystawie pokazano prace zaprojektowane i wykonane przez uczestników 
warsztatów zorganizowanych przez Pracownię Konserwatorską: albumy 
fotograficzne oraz notesy oprawione w skórę, wykonane różnymi technikami 
zdobniczymi (linoryt, łączenie różnych rodzajów skór – mozaika, intarsja).  
Styczeń – lipiec 2016, hol przed Czytelnią Główną.  
Organizator wystawy: zespół Pracowni Konserwatorskiej 
 
„Przyszli, żeby zobaczyć poetę.... Różewicz w zbiorach Gabinetu Kultury 
Współczesnej Wrocławia i Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO. 
Wystawa planszowa poświęcona zmarłemu w 2014 r. Tadeuszowi Różewiczowi. 
Wystawie towarzyszył folder pod tym samym tytułem oraz strona internetowa, 



mająca stać się kompletną bazą wizerunków druków ulotnych związanych z T. 
Różewiczem. Strona jest regularnie uzupełniana. 
29 kwietnia – 24 czerwca 2016, Ogród Barokowy ZNiO 
Organizator wystawy: zespół Działu Dokumentów Życia Społecznego  
 
Nie „Na marne”. Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum. 
Wystawa przygotowana przez Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO w ramach 
obchodów Roku Sienkiewiczowskiego. Na ekspozycji znalazły się książki, medale, 
plakaty, rękopisy związane z  Henrykiem Sienkiewiczem. Wystawie towarzyszył 
folder pod tym samym tytułem 
11 maja – 29 października 2016, Sala pod Kopułą ZNiO          
Kurator wystawy: Grzegorz Polak 
 
Artyści i arcydzieła ilustracji. 50 ilustratorów, wystawy 1967-2016.  
Wystawa prac ilustratorów książek dla dzieci nagrodzonych na Targach Książki dla 
Dzieci w Bolonii, prezentowana w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci 
31 maja – 30 czerwca 2016, Muzeum Pana Tadeusza.  
Przygotowana we współpracy z Festiwalem Literatury dla Dzieci 
Nadzór: Agnieszka Karp-Szymańska, Łukasz Dębski 
 
Arczyński#100. Fotografie wrocławskie 
Wystawa planszowa zorganizowana z okazji 100. urodzin Stefana Arczyńskiego 
1 sierpnia – 21 września 2016, Muzeum Pana Tadeusza 
Kurator: Mateusz Palka 
 
Wspomnienie miłosnego święta 
Wystawa prezentująca oryginalne stroje ślubne pochodzące z czasów PRL oraz 
archiwalne zdjęcia i obiekty sztuki użytkowej 
6 sierpnia – 17 września 2016, Muzeum Pana Tadeusza 
Nadzór: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec 
 
 
„Im więcej ci dano tym więcej jesteś winien.” Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra 
Pinińskiego dla Ossolineum,  
Wystawa prezentująca 43 miniatury portretowe pochodzące ze zbiorów Karoliny i 
Antoniego Lanckorońskich, oficjalne przekazane na własność ZNiO w lipcu 2016 r. 
przez Fundację Lanckorońskich oraz rękopisy z daru Piotra Pinińskiego. 
Ekspozycji towarzyszyła wystawa planszowa i prezentacja multimedialna 
23 września – 27 listopada 2016, Muzeum Pana Tadeusza, sala Biblioteka i Galeria 
Ossolińska 
Kurator: Anita Soroko (współpraca: Elżbieta Ostromęcka i inni). 
 
Historia przyszłości  
Wystawa prac artystycznych zainspirowanych nieistniejącym dziełem science-fiction 
Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem przyszłości. Ekspozycja zorganizowana 
we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania 
6 października – 30 listopada 2016, Muzeum Pana Tadeusza 



Nadzór: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec 
 
Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów  
Wystawa promująca zadanie o tej samej nazwie dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane przez Ossolineum w latach 2015-
2016. 
Na wystawie eksponowano wybrane rękopisy poddane konserwacji w ramach 
powyższego zadania oraz 15 plansz szeroko prezentujących przeprowadzone prace 
konserwatorskie. Zorganizowana przez zespół Pracowni Konserwatorskiej. 
15 listopada–16 grudnia 2016 r. Refektarz ZNiO 
 
Czarna sztuka. Arcydzieła. Ossolińskie stare druki na fotografiach. 
Wystawa prezentująca zbiory Działu Starych Druków  
Fotografie: Roland Okoń. 
Tekst: Dorota Sidorowicz-Mulak. 
Wybór obiektów: Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła. 
16 listopada – 15 grudnia 2016 r., Muzeum Pana Tadeusza, Galeria Ossolińska 
 
To jeszcze będzie piękna biblioteka. Rok 1946 Ossolineum we Wrocławiu – wystawa 
planszowa ze zbiorów ZNiO przygotowana przez Dział Edukacji i Prezentacji 
Zbiorów jako zapowiedź przypadającego w 2017 r. jubileuszu 200-lecia istnienia 
ZNiO. 
20 grudnia 2016 – 3 marca 2017, Aula ZNiO 
kurator: Grzegorz Polak 
 
Wystawa rysunków Eleny Ciupriny, listopad – grudzień 2016. Prezentacja oryginałów 
rysunków powstałych w Muzeum Pana Tadeusza w trakcie Międzynarodowego 
Festiwalu Opowiadania.  
 
 
Nieczytelność. Palimpsesty 
Wystawa sztuki współczesnej poświęcona zjawisku nieczytelności i nawarstwiania się 
pisma. 
Otwarta od 16 grudnia 2016, Muzeum Pana Tadeusza 
Kurator: prof. Marta Smolińska, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
 
 

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

 
1000 lat Wrocławia – stała wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia, na której 
prezentowany jest 1 obraz ze zbiorów Działu Sztuki  
 
Andrzej Heidrich. Malarz polskich banknotów – zorganizowana przez Muzeum 
Miejskie we Wrocławiu, 23 stycznia – 8 maja 2016 



Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Dla pokrzepienia serc - zorganizowana przez 
Muzeum Miedzi w Legnicy, 26 lutego – 31 maja 2016 
Skarby Mennicy Warszawskiej 1766 - 1868, zorganizowana przez Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie, 13 maja – 1 października 2016 
Druki wrocławskiego Kalamburu, zorganizowana przez Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, 9 maja – 26 czerwca 2016 
Jak rozmienić denara? Z koroną czy bez korony? – prezentacja oraz wystawa skarbu 
monet wczesnośredniowiecznych w ramach „Nocy Kultury” w Opolu, 
zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu, 27 
maja 2016 
Benjamin Bilse 1816-1902 i jego orkiestra - zorganizowana przez Muzeum Miedzi w 
Legnicy, maj 19 maja – 29 października 2016 
Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach 
- zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, 11 czerwca – 4 września 2016. 
Po polsku w dawnym Wrocławiu – zorganizowana przez Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 17 czerwca – 15 listopada 2016 
Rafała Hadziewicza twórcze życie - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w 
Kielcach, 23 czerwca – 31 października 2016 
Edmund Cieczkiewicz. Melancholia – zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w 
Nowym Sączu, 1 lipca – 2 października 2016 
W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy - zorganizowana przez Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy, 4 września- 30 listopada 2016  
Wrocławska Europa, zorganizowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 19 
września – 31 grudnia 2016 
Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm - zorganizowana przez 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, 30 września 2016 – 23 marca 2017  
Centrum Historii Zajezdnia – wystawa zorganizowana przez Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość”, otwarcie: 16 września 2016 
Wizerunki i portrety Księżnej Marszałkowej - zorganizowaną przez Muzeum – 
Zamek w Łańcucie, 9 września – 16 października 2016; 
Instrumenty muzyczne w rysunku i grafice europejskiej XVI-XIX wieku - 
zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Jaworze, 28 października – 20 listopada  
2016 
Sienkiewicza pióro wieczne - zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach, 
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 15 listopada – 30 listopada 
Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz - zorganizowana przez Muzeum Literatury w 
Warszawie, 24 listopada 2016 – 30 czerwca 2017  
 
 
  



7. DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKA I INTROLIGATORSKA 
 
          Zadania zrealizowane w Dziale Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej w 
roku sprawozdawczym w dużej mierze związane były z tworzeniem ekspozycji w 
otwartym w kwietniu Muzeum Pana Tadeusza. Obie Pracownie uczestniczyły też w 
przygotowaniu wszystkich organizowanych przez ZNiO wystaw czasowych 
Dla Muzeum Pana Tadeusza zespół Pracowni Konserwatorskiej zaprojektował i 
wykonał elementy pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo eksponowanych  
zbiorów. 
Dział Konserwacji zaaranżował ekspozycję wystaw: Nie ‚Na marne’. Sienkiewicz w 
kolekcji Ossolineum, część wystawy stałej w Muzeum Pana Tadeusza, oraz wystawę „Im 
więcej Ci dano, tym więcej jesteś winien…” Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra 
Pinińskiego dla Ossolineum. 
  
 

 Dział Konserwacji 
 
 Dla Działu Rękopisów przeprowadzono konserwację zabezpieczającą 
rękopisów związanych z Konstytucją 3 Maja autorstwa Hugona Kołłątaja (sygn. 
1778/III), A.M.P. Sapiehy (6850/I), St. Szczęsnego Potockiego (sygn. 551/I), St. 
Małachowskiego (sygn. 17758/III) oraz rękopisów związanych z konfederacją 
targowicką autorstwa Franciszka Ksawerego Branickiego(11918/III) i Juliana Ursyna 
Niemcewicza (sygn. 11920/III). Pracom konserwatorskim poddano również 
dokumenty z archiwum Jana Nowaka Jeziorańskiego, materiały z archiwum 
Różewicza, rękopisy Henryka Sienkiewicza. Ciekawym obiektem był rękopis Zbiór 
modlitw… Jana Tysiewicza z 1857, (sygn. 925), w którym przeprowadzono 
konserwację metalowych elementów w oprawie. 
 
 Na rzecz Działu Starych Druków oczyszczono i zabezpieczono oprawy 
inkunabułów (późnogotyckie oprawy Mistrza Drobnych Tłoków) – sygn. XV-11, XV-
13, XV-52, XV-78, XV-99, XV-117, XV-229-240). Wykonano konserwację oprawy dzieła 
Andreasa Vesaliusa De humani corporis fabrica libri septem (Bazylea 1543) ze zbiorów 
Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Wykonano konserwację zabezpieczającą 
starych druków przewidzianych na ekspozycję w Muzeum Pana Tadeusza, m.in. 
wydanie Konstytucji 3 Maja z 1791 r. (XVIII-7660); Franciszek Kurcyusz, Przepisy 
dietetyczne czyli Reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu i przedłużenia życia, 1785; 
Piotr Świtkowski, Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr i posesorom do uwagi i praktyki 
podane, 1793; Dobra gospodyni czyli fundamenta ekonomii gospodarskiej osobom młodym do 
tego stanu zabierającym się  potrzebne, 1784; Stanisław Jabłonowski, Modlitwy na Post 
Wielki i na dni jego 47, 1719. 
 
 Na rzecz Działu Numizmatycznego wykonano m.in. konserwację złotego talara 
medalowego Zygmunta Starego z 1533 roku (G1658); 16 solidusów Zygmunta III 
Wazy, orta gdańskiego Jana Kazimierza oraz medalu Jana Regulskiego Miles imperatori 
z 1792 r., poświęconego postaci ks. Józefa Poniatowskiego.   



 
Dla Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych 

wykonano częściową konserwację dziewiętnastowiecznych wydań Pana Tadeusza z 
1834, 1838, i 1844 roku oraz tłumaczenia niemieckiego z 1836 roku. 
  

Dla Gabinetów Świadków Historii przeprowadzono konserwacja druków i 
rękopisów z archiwum Władysława Bartoszewskiego. 
 

W Pracowni Konserwatorskiej na zlecenia wewnętrzne wykonano m.in.: 
 pełną i częściową konserwację starych druków – 25 
 konserwację pełną i zabezpieczającą rękopisów zabytkowych - 223 
 konserwację i oprawę rysunków - 2 
 konserwację i oprawę grafik - 42 
 konserwację zabezpieczającą fotografii i pocztówek – 213 
 konserwację reprodukcji – 2 
 konserwację miniatur – 8 
 konserwację częściową obrazów - 1 
 oprawę obrazów i konserwację ram – 2 
 Przygotowanie grafik, rysunków, pocztówek, fotografii do wystaw 

(przeoprawy, oprawy w ramy itp.) - 232 
 konserwację zabezpieczającą porcelany - 9 
 konserwację obiektów numizmatycznych – 219 
 konserwację obiektów ze szkła - 8 
 konserwację obiektów kartograficznych – 1 
 częściową konserwację książek XIX-XX wieku – 68 
 obiekty ze zbiorów Gabinetu Świadków Historii – 250 
 kopie obiektów papierowych na ekspozycje w Muzeum Pana Tadeusza – 40 
 oprawę reprodukcji dla Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów – 35 

 
 

W roku 2016, oprócz wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich 
obiektów zabytkowych ze zbiorów ZNiO do obowiązków Konserwatorów należało:  

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

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

wystawy zewnętrzne, dla wszystkich Działów ZNiO (167) 
 ocena stanu zachowania obiektów oferowanych ZNiO do zakupu 
 udzielanie konsultacji i ścisła współpraca w zakresie metodyki konserwacji 

papieru i skóry z następującymi placówkami: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej 
Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia Konserwacji Zbiorów 
Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Pracownia Konserwacji Zbiorów 
UMK w Toruniu, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w 
Krakowie, Archiwum Politechniki Wrocławskiej 



 przygotowanie wycen na przeprowadzenie prac konserwatorskich dla:  
Archiwum Politechniki Wrocławskiej i  USC w Pątnowie 

 prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania Konserwacja 
literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów dofinansowanego 
z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych. 
Umowa nr 02583/14/FPK/NIMOZ. Udział w komisjach konserwatorskich, 
zatwierdzanie programów konserwatorskich umieszczanie informacji o 
realizacji zadania na stronie internetowej ZNiO. W ramach zakończonego w 
roku 2016 zadania Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich 
zbiorów przeprowadzono w roku 2016 konserwację 7 zbiorów rękopisów, 
wśród których znalazła się korespondencja Władysława Stanisława Reymonta 
i jego żony Aurelii z lat 1888–1916 oraz dokumenty Józefa Maksymiliana hr. 
Ossolińskiego. 

 współpraca z Działem Sztuki przy realizacji zadania Kwerenda rysunku polskiego 
w Muzeum Lubomirskich znajdującego się w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka 
we Lwowie – ossolińskie konserwatorki dokonały przeglądu konserwatorskiego, 
konsultowały techniki wykonania szkiców oraz wykonały przekładki 
z papieru bezkwasowego do wybranych rysunków będących przedmiotem 
kwerendy. Prace te wykonano podczas dwóch wyjazdów do Lwowa w dniach 
5–19 czerwca 2016 oraz 4–11grudnia 2016. 

 
W ramach zleceń zewnętrznych Pracownia Konserwatorska wykonała 

następujące prace: 
 konserwacja obiektów archiwalnych 6 szt. 
 konserwacja grafik    3 szt.      
 przygotowanie obiektów do wystaw 24 szt.    
 konserwacja obrazu na blasze  1 szt.    

  
Łączna suma zleceń wyniosła:  5054,00 zł netto 
 
 
 
 
 

 Pracownia Introligatorska 
 
W Pracowni Introligatorskiej na zlecenia wewnętrzne wykonano: 
 

 oprawy rękopisów – 30 
 oprawy książek – 845 
 oprawa dokumentów wewnętrznych – 178 
 oprawy czasopism – 99 
 konserwacja niekompletnych roczników czasopism – 96 
 konserwacja i dublowanie plakatów – 966 
 konserwacja ulotek – 10 



 konserwacja rysunków, kart pocztowych – 17 
 teczki – 134 
 teczki z papieru czerpanego – 40 
 pudła ochronne i specjalistyczne- 52 
 futerały – 15 
 karty katalogowe – 5528 
 przekładki z bibuły angielskiej – 100 
 zakładki – 16.660 
 księgi pamiątkowe – 2 
 falcowanie map – 500 
 foldery – 134 
 fumigacja - 17 

 
W ramach zleceń zewnętrznych Pracownia Introligatorska wykonała 

 fumigację – 8 wsadów  
 
Łączna suma uzyskana ze zleceń zewnętrznych wynosi: 5227.50 zł  
 
 
  



8. DZIAŁALNOŚĆ REPROGRAFICZNA 
 
 Dnia 15 lutego 2016 r. zakończono piętnastoletnią współpracę z Mikrofilm-
Center. Od tego momentu wszystkie zlecenia reprograficzne realizowane są przez 
Pracownię Reprograficzną ZNiO. 
Przez kolejne lata znacznie przybywa zamówień na skany z oryginałów i 
mikrofilmów. Dostosowując wyposażenie Pracowni do nowych oczekiwań, 
zakupiono skaner do książek i czasopism oraz skaner do mikrofilmu. Na nowym 
skanerze do książek wykonano 23730 skanów. 
Na potrzeby własne Zakładu kontynuowano reprodukowanie zbiorów ossolińskich, 
głównie grafik, obrazów, miniatur, rysunków, monet i medali. Zdigitalizowano 
kolejne teczki dokumentów i korespondencji Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wykonano 
liczne skany obiektów z archiwum Tadeusza Różewicza. Sukcesywnie fotografowane 
są grafiki współczesne, zbiór fotografii teatralnych, a dla DŻŚ-ów dokumenty dot. 
kresów i plakaty lwowskie. Zeskanowano i przygotowano do skopiowania zakupiony 
zbiór 260 negatywów. Przygotowano fotografie na potrzeby wydawnictw Zakładu – 
katalogów, folderów, informatorów, ulotek, zaproszeń, plakatów. Pracownia 
wykonała liczne i różnorodne kopie do wykładów, prezentacji i wystaw 
przygotowanych przez Dział Edukacji. Drukowała ulotki i plakaty na comiesięczne 
wykłady „Moje spotkania z Ossolineum” i inne działania edukacyjne. 
Wszystkie wydarzenia związane z Ossolineum, liczne wydarzenia w MPT-koncerty, 
wernisaże, spotkania, wykłady, mają swoją dokumentację fotograficzną w archiwum 
cyfrowym i w zbiorach DŻS. 
 
W ramach zleceń wewnętrznych Pracownia wykonała: 
- 3239 szt. fotografii cyfrowych  
- 193 szt. fotokopii barwnych  
- 79370 szt. kopii kserograficznych 
- 10129 szt. skanów 
- 874 skanów z mikrofilmu 
- 209 szt. dokumentów zbindowanych 
- 20 reportaży. 
 
W Pracowni Reprograficznej wykonano również następujące zlecenia zewnętrzne 
na ogólną kwotę 62224 zł: 
- 1280 szt. fotografii cyfrowych, 
- 8498 szt. skanów 
- 1545 skanów z książek 
- 10793 skanów z mikrofilmu 
- 12215 szt. kopii kserograficznych. 
 
Firma Mikrofilm-Center w 2016 wykonała: 
na zlecenie ZNiO 
5093 klatki mikrofilmu negatywowego 
5093 klatki mikrofilmu pozytywowego 
2993 skany 



na zamówienia dodatkowe: 
395 skanów z książek i czasopism 
3413 skanów z mikrofilmu. 
 
 
  



9. KONTROLA ZBIORÓW 
 
Kontrolą zbiorów mającą na celu ustalenie stopnia zgodności pomiędzy zapisami w 
inwentarzach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w jego komputerowych bazach 
danych, katalogach topograficznych a stanem magazynowym zajmuje się Dział 
Kontroli Zbiorów. 
 
Skontrum zbiorów Działu Sztuki 
W roku sprawozdawczym ostatecznie zakończono i podsumowano skontrum 
zbiorów Działu Sztuki, prowadzone w latach 2013-1015.  Skontrum objęło zasadniczo 
zbiory zewidencjonowane do 31.12.2012 r., czyli obiekty wpisane w tym czasie do 
Księgi Akcesyjnej, Inwentarzy lub posiadające innego rodzaju ewidencję. Ze względu 
na wielkość i różnorodność kolekcji tworzących zbiory Działu Sztuki autopsję 
podzielono na trzy etapy, w czasie których poddano skontrum wszystkie gromadzone 
i przechowywane tu kolekcje: malarstwo, miniatury, rysunki polskie, rysunki obce, 
ryciny, reprodukcje, fotografie, ekslibrisy oraz depozyty i varia. Dla każdej kolekcji 
opracowano odrębny protokół poskontrowy. Wnioski końcowe umieszczono w 
zredagowanym we wrześniu 2016 r. Sprawozdaniu z organizacji i przebiegu skontrum 
Gabinetu Grafiki ZNiO we Wrocławiu (2013-2015). 
 
Skontrum Nowych Druków Ciągłych 
W 2016 przystąpiono do kolejnego etapu prowadzonego przez Dział od 2010 
skontrum zbioru nowych druków ciągłych. W okresie od 4 stycznia do 30 grudnia 
przeprowadzono autopsję 6 ciągów sygnaturowych: 984.000, 988.000, 989.000, 990.000, 
995.000 i 294.000. Skontrum nie objęło 139 sygnatur z bloku 989.000, 
przechowywanych w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Skontrolowano 2874 
sygnatury o objętości 16.175 woluminów. Stanowi to ok. 7,7 % posiadanych przez 
ZNiO nowych druków ciągłych (wg stanu na 31.12.2015).  
Łącznie w 2016 r. poddano kontroli 3040 sygnatur i 16.183 woluminów. Oprócz 
zbiorów przechowywanych w magazynie nowych druków ciągłych kontroli 
podlegały także dodatki do czasopism (głównie płyty CD i DVD), przechowywane 
poza magazynem Działu Nowych Druków Ciągłych oraz wypożyczenia do 
księgozbiorów podręcznych innych działów ZNiO i wypożyczenia działowe 
pracowników ZNiO. Czynnościom kontrolnym w magazynie towarzyszyło 
wyjaśnianie stwierdzonych niezgodności w dostępnej skontrum dokumentacji. 
Weryfikowano także zgodność zapisów na twardych zakładkach, znajdujących się w 
magazynie  (czasopisma wypożyczone do księgozbiorów podręcznych działów ZNiO, 
do mikrofilmowania oraz do oprawy i konserwacji oraz przechowywanych w Stacji 
Naukowej Pan we Wiedniu) z odpowiednią dokumentacją.   
 
Na bieżąco prowadzono także ewidencję statystyczną, obejmującą ilość 
skontrolowanych zbiorów (sygnatury i woluminy) w rozkładzie czasowym. 
 
Dodatkowo przeskontrowano 511 woluminów z 70 sygnatur ze zbiorów wycofanych 
(tzw. „sygnatury wolne”), które mimo to znajdowały się w magazynie nowych 
druków ciągłych. 



W latach 2010-2016 przeskontrowano w sumie 17.266 sygnatur (167.106 wol.), co 
według stanu na 31 grudnia 2015 r. stanowi ok. 79% posiadanych przez ZNiO nowych 
druków ciągłych. Zakończenie prac nad kontrolą nowych druków ciągłych 
planowane jest na 2017 r. 
 
Prowadzono ścisłą współpracę z Pracownią Introligatorską, na bieżąco przekazując do 
zabezpieczenia najbardziej zniszczone lub uszkodzone egzemplarze czasopism. 
Łącznie przekazano do Pracowni 142 egzemplarze czasopism. 
 
 
 
  



10. KOMPUTERYZACJA 
 

W roku 2016 Dział Technologii Informatycznych rozpoczął prace 
modernizacyjne w obrębie struktury teleinformatycznej Zakładu polegające na 
modernizacji sieci komputerowej oraz środowiska serwerowego. Oprócz 
standardowych prac związanych z bieżącym utrzymaniem systemów zrealizowano 
następujące projekty: 
 
Muzeum Pana Tadeusza 

 system komunikacyjny VoIP wraz z zintegrowanym środowiskiem telefonii 
bezprzewodowej DECT over IP,  

 sieć komputerowa, 
 sieć zarządzania i monitoringu dla urządzeń aktywnych sieci multimedialnej 

 
 
Ossolineum (budynki – Szewska, Sołtysowicka, pl. Nankiera) 

 serwerownia- nowy obiekt z wyposażeniem + przeniesienie węzła sieciowego 
i usług 

 sieć szkieletowa - wymiana wszystkich urządzeń aktywnych szkieletowych i 
dostępowych,  
przebudowa brzegu sieci -WAN - wymiana i zmiana topologii "brzegu sieci" 
we wszystkich jednostkach Ossolineum. Zwiększenie wydajności brzegu sieci 
o ok 300%. 
 

Wirtualizacja środowiska serwerowego 
Projekt obejmował uruchomienie nowych klastrów serwerów wirtualnych w 
Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza wraz z przeniesieniem usług z serwerów 
fizycznych. Dodatkowo w ramach przyjętych planów modernizacji środowiska 
teleinformatycznego opracowano nowy model wsparcia i dostawy urządzeń 
klienckich oraz systemu wydruków. Oba modele zostaną wprowadzone 
produkcyjnie w roku 2017. 
 
Plany działu TI na rok 2017: 

 wdrożenie nowych urządzeń klienckich (wymiana ok 70 stacji) 
 uruchomienie systemu wydruków 
 uruchomienie systemu terminalowego 
 wdrożenie metody autoryzacji usług w oparciu o system AD 
 wdrożenie systemu VOIP 
 wdrożenie podstawowego systemu dostępu bezprzewodowego z autoryzacja 

sieci gościnnych 
 przebudowa/rozbudowa aplikacji bazodanowych 
 opracowanie systemów bezpieczeństwa brzegu sicie i systemu SIEM 

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



 Szewska: 22  
 MPT MultiMedia: 42  
 MPT LAN: 17 = 90 

 
Liczba  mierzonych parametrów w systemie monitoringu: 1076 
 
Liczba serwerów wirtualnych: 

Windows:  
Fujitsu: 10 
IBM: 8 
Dell: 1 
SuperMicro: 2 
Muzeum: 3 

 
 
Linux:  
Fujitsu: 9 

 IBM: 2 
 Dell: 8 
 SuperMicro: 8 
 Muzeum: 5 

Inne: 
  SuperMicro: 2 

RAZEM: 58 
 
Liczba serwerów dzierżawionych u zewnętrznych usługodawców : 
 1 VPS + 3 hosting wirtualny + 1 hosting poczty 
 
Liczba domen nadrzędnych: 3 
 
Liczba baz danych : 55 (z czego MySQL: 46, MS Access : 9) 
 
Liczba stacji klienckich zarządzanych przez TI:  
Szewska + Stara Plebania + Sołtysowicka + Kluczborska: 215  
Muzeum Pana Tadeusza: 35  
 
Liczba urządzeń we/wy zarządzanych przez TI (drukarki skanery, czytniki 
kodów):104 
 
Dane ruchowe 
Awarie: 
Średni czas niedostępności usług : 40 godzin 
Liczba obsłużonych zgłoszeń - ok. 910 
 
Pojemność systemów macierzowych - przyrost w stosunku do lat ubiegłych MPT: 42 
TB, Szewska: 88 TB + 35 TB = 165 (przyrost o 96 TB w stosunku do lat ubiegłych) 
 



Wydajność szkieletu sieci - 1000% przyrostu przepływności (z 1G na 10G) :  
wymiana routera brzegowego: - wzrost z 70 Mbit/s do maksymalnej oferowanej 
przez łącze tj. 300 Mbit/s 
 
Ruch - wymiana danych - z Internetem: danych wysłanych 8 TB, odebranych 11 TB 
 
 
  



11. ARCHIWUM  
 
Archiwum  Zakładowe wykonało następujące czynności: 
 Bieżąca pomoc działom przy stosowaniu normatywów kancelaryjno -

archiwalnych. 
 Przyjęcie do zasobu oraz uporządkowanie bieżącej dokumentacji działów 

(łącznie 201 jednostek aktowych, w tym kat. A - 67 jednostek aktowych, kat. B50 
– 0 jednostek aktowych): 

 Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych; 
 Działu Finansowo – Księgowego; 
 Sekretariatu; 
 Porządkowanie starszej dokumentacji (stanowiącej zasób archiwum 

zakładowego) wg zaleceń Archiwum Państwowego we Wrocławiu – 51 
jednostek aktowych. 

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

 częściowe przekazanie do archiwum zakładowego całości dokumentacji do 2012 
roku;  

 kontynuacja prac w zakresie uporządkowania starszej części zasobu (51 
jednostek aktowych); 

 poprawienie spisów zdawczo – odbiorczych akt. 
 Oprawienie w bezkwasowe teczki materiałów archiwalnych – 306 jednostek 

aktowych. 
 Paginacja materiałów archiwalnych – 400 jednostek aktowych. 
 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania 

upłynął. 
 Udostępniono innym działom 214 jedn. aktowych.  
 Udzielano informacji telefonicznych i pocztą elektroniczną – w sumie 

przeprowadzono 10 kwerend 
 
 
  



12. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA ZNiO WE LWOWIE 
 

Pełnomocnik ZNiO działa we Lwowie od 2006 r. Jednym z jego zadań jest 
organizowanie Spotkań Ossolińskich. W 2016 r. odbyło się 10 Spotkań: 
- LVI Spotkanie,  8 lutego 2016, Polska transformacja w latach 1990-2015 wykład 
Zygmunta Berdychowskiego,  przewodniczącego Rady Programowej Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. 
- LVII Spotkanie, 7 marca 2016 r.,  Polityka USA wobec Rosji i Europy Wschodniej wykład 
Matthew Bryzy, ambasadora USA w Azerbejdżanie w latach 2011 – 2012. 
- LVIII Spotkanie, 4 kwietnia 2016 r., Życie matematyczne we Lwowie w latach 
międzywojennych  - wykład prof. Jarosława Prytuli, docenta w Katedrze Analizy 
Matematycznej i Funkcjonalnej Uniwersytetu im. Franki we Lwowie [Wykład w 
zastępstwie za b. rektora UWr, prof. Romana Dudę]. 
- LIX Spotkanie,  10 maja 2016 r., Bezpieczeństwo energetyczne regionu – litewskie 
doświadczenia, Jarosław Niewierowicz minister energetyki Republiki Litewskiej w 
latach 2012-2014. 
- LX Spotkanie,  13 czerwca 2016 r., Polskie Towarzystwo Historyczne w 130 rocznicę 
powstania – bilans dokonań i wyzwania na przyszłość, prof. Krzysztof Mikulski, prezes 
PTH  
- LXI  Spotkanie, 24 czerwca 2016 r.,  z Wicepremierem, Ministrem Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego – Jarosławem Gowinem 
- LXII Spotkanie, 19 września 2016 r., Stanisław Wyspiański. Projekt okna dla Katedry 
Lwowskiej, dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,  
- LXIII Spotkanie, 10 października 2016 r., Polsko-ukraińskie sąsiedztwo – biała plama w 
polskim filmie, Waldemar Krzystek, reżyser, ,  
- LXIV Spotkanie, 7 listopada 2016 r., Moja Akademia, prof. Adam Myjak, rektor 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  
- LXV Spotkanie, 5 grudnia 2016 r., Academia Militans. Rzecz o Uniwersytecie Jana 
Kazimierza, prof. Adam Redzik, prawnik i historyk.  
 
W ramach wspólnego projektu ZNiO i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, pt. 
Razem w Zjednoczonej Europie, wszystkim gościom Spotkań Ossolińskich Pełnomocnik 
ZNiO zorganizowała wykłady dla studentów lwowskich uczelni. W zależności od 
tematyki wykładów były to: Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Politechnika 
Lwowska, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, lub Akademia Sztuk Pięknych we 
Lwowie. 
 
Poza tym w 2016 r. Pełnomocnik ZNiO: 
- koordynowała projekty digitalizacyjne realizowane przez ZNiO we Lwowie 
(digitalizacja rysunków polskich z historycznej kolekcji Muzeum Lubomirskich, 
wykonywana przez firmę GAMA – projekt zakończony 2 marca 2016; kontynuacja 
digitalizacji rękopisów i czasopism, wykonanie firma Digital-Center, przewidywany 
czas trwania projektu – do końca 2017 r.) 
- czuwała nad przebiegiem projektu Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji 
Ossolineum 



- pośredniczyła w wypożyczeniu eksponatów na stałą wystawę w Muzeum Pana 
Tadeusza 
- udzielała pomocy organizacyjnej pracownikom ZNiO oraz naukowcom polskim 
przyjeżdżającym do Lwowa w celu przeprowadzenia kwerendy w Bibliotece 
Stefanyka i innych placówkach lwowskich 
- doprowadziła do renowacji nagrobka dyrektora Ossolineum Wojciecha 
Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Renowację przeprowadziło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo 
kulturowe” 
 
  



13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 
 
(Instytucje w układzie alfabetycznym:) 
 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu 
Współpraca polegała na ustaleniu zasad porządkowania dokumentacji archiwum 
zakładowego – 1 spotkanie, ustalenia telefoniczne. 

 
Biblioteka Polska w Paryżu 
Dział Czasopism kontynuował współpracę z Biblioteką Polską w Paryżu w zakresie 
opracowywania XIX-wiecznych polskich druków ciągłych w ramach grantu 
„Opracowanie katalogu XIX-wiecznych druków wydawanych na emigracji i 
ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego”. 

 
Biblioteki różne 
 Dział Czasopism w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracował z 29 
bibliotekami naukowymi w Polsce, rozsyłając listy dubletów czasopism zawierające 
196 tytułów w 232 rocznikach oraz sprawdzając oferty wymiany nadesłane z tych 
bibliotek 
 Dział Czasopism prowadził wymianę z Ukraińską Biblioteką Narodową w 
Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Biblioteką Narodową w Pradze, 
Biblioteką Akademii Nauk w Pradze 
 Dział Gromadzenia prowadził wymianę krajową i zagraniczną dubletów i 
druków zbędnych według wcześniej ustalonych zasad. Pod adresem internetowym 
www.oss.wroc.pl/wymiana umieszczano listę druków zbędnych i na bieżąco 
aktualizowano. Do zainteresowanych bibliotek książki trafiały według kolejności 
zamówień. Łącznie wysłano 327 książek do 37 bibliotek krajowych i zagranicznych. 
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich w ramach wymiany otrzymał 322 książek z 43 
instytucji.  

 

Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera 
Dział Czasopism oraz Dział Starych Druków kontynuowały współpracę z Centrum 
Badawczym Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera. 

 

Consortium of European Research Libraries (CERL) 

Dział Starych Druków kontynuował współpracę (rozpoczętą w 2007 r.) z Consortium 
of European Research Libraries (CERL) w ramach Grupy Polskich Bibliotek 
Naukowych Gromadzących Stare Druki. Współpraca ta zaowocowała 
zorganizowaną w 2016 r. Międzynarodowej Konferencji Książka dawna i jej właściciele 
(29 września – 1 października). 

 

 



Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych współpracował z Pracownią Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w zakresie publikowania i 
udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. W 2016 r. opublikowano 
w DBC 1307 pozycji. 
 
Dolnośląski Festiwal Nauki 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w dniach 19-20 września 2016 uczestniczył w XIX 
Dolnośląskim Festiwalu Nauki „Ziarna wiedzy”. W ramach festiwalu pracownicy 
Zakładu wygłosili trzy wykłady połączone z prezentacją zbiorów. Wykładów 
wysłuchało ponad 300 osób. Koordynatorem całości ze strony ZNiO była Elżbieta 
Ostromęcka.  

 
Firmy digitalizujące zbiory ZNiO 
 W okresie sprawozdawczym zakończono współpracę z firmą Mikrofilm-Center 
Digital-Center w kwestii mikrofilmowania i digitalizacji zbiorów ossolińskich we 
Wrocławiu (luty 2016). W sierpniu 2016 roku ponownie podjęto współpracę z 
poznańskim oddziałem Digital Center, tym razem w zakresie digitalizacji czasopism i 
rękopisów we Lwowie. Digitalizacja tych zbiorów przewidziana jest na lata 2016-2017.  
 Współpracowano również z firmą GAMA z Katowic w zakresie skanowania 
rysunków z dawnego Muzeum Lubomirskich przechowywanych obecnie w 
Instytucie Badań Bibliotecznych Zasobów Sztuki we Lwowie. Projekt zakończył się we 
wrześniu 2016 r.  
 
Fundacja Kultury Bez Barier 
MPT wzięło udział w udział w Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier, w ramach 
którego odbyło się oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum osób głuchych i 
słabosłyszących połączone z warsztatami kaligrafii oraz osób niewidomych i 
słabowidzących 
 
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu 
 Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego  ustanowiona 4 czerwca 2004 przez Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, Prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Kolegium 
Europy Wschodniej i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Przyznawana jest za 
aktywność przyczyniającą się do budowania struktur niepodległej Polski oraz 
budowy społeczeństwa obywatelskiego. W roku sprawozdawczym laureatem 
Nagrody został biskup kościoła greckokatolickiego Borys Gudziak. 
 W ramach Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego KEW Tłumacze bez 
Granic Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO zorganizował seminarium „Henryk 
Sienkiewicz i jego epoka” 
 Wykład prof. dr Thomasa Brennera z Uniwersytetu w Münster (Niemcy), pt. 
„Pussy Riot między Putinem a patriarchą Cyrylem”. Spotkanie, zorganizowane w 
ZNiO, odbyło się w ramach cyklu Academiae Europae Orientalis. 
Współorganizatorem byli: Fundacja Dom Pokoju oraz Konwent Wrocławskich 
Teologów 
 



Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego 
 Lwowska Narodowa Galeria Sztuki podjęła się przygotowania we współpracy z 
ZNiO ossolińskiej wystawy jubileuszowej we Lwowie. Przewidywany termin 
ekspozycji to wrzesień – październik 2017  
 
Lwowska Naukowa Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka  
 Kontynuowano prace związane z realizacją projektu (nr 0113/ NPRH3/ H12/ 82 
/2014) poświęconego rozpoznaniu przedwojennej ossolińskiej kolekcji starych 
druków, znajdujących się obecnie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Efektem końcowym projektu będzie 
opracowanie i wydanie katalogu XVI-wiecznych druków z historycznej kolekcji 
Ossolineum przechowywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we 
Wrocławiu oraz w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. 
Stefanyka, a także nad stworzeniem elektronicznego inwentarza druków XVII-XVIII 
w. W ramach grantu we Wrocławiu gościła uczestnicząca w projekcie dr Iryna Kachur 
z Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie, która odbyła szkolenie dotyczące baz danych 
używanych do tworzenia inwentarzy XVII-XVIII w. Pracownicy Dz. Starych Druków, 
D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk-Cegła, wyjeżdżały do Lwowa. W 2016 r. 
opracowano 1612 druków XVI w. a do inwentarza druków XVII-XVIII w. z 
historycznej kolekcji Ossolineum przechowywanych we Lwowie wprowadzono 80 
pozycji 
 Zakończono dwuletni projekt badawczy Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum 
Lubomirskich znajdującego się w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, 
przeprowadzonego dzięki wsparciu finansowemu MKiDN (wniosek nr 53825/14/A2)  
W ramach całego projektu zidentyfikowano i zaktualizowano podstawowe dane 
dotyczące ponad 4500 rysunków (w tym w szkicownikach).  
W projekt ze strony polskiej w 2016 r. zaangażowane zostały dwie osoby z Pracowni 
Konserwatorskiej ZNIO: Katarzyna Kroczak i Marta Drawc (dokonały przeglądu 
konserwatorskiego, konsultowały techniki wykonania szkiców oraz wykonały 
przekładki z papieru bezkwasowego do wybranych rysunków będących 
przedmiotem kwerendy). Ze strony ukraińskiej zadania związane z projektem 
wykonywało dwoje pracowników Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka: Władymyr Pasycznik i Switłana Romaniuk. Strona 
ukraińska w ramach tego projektu w 2016 r. dokonała zwymiarowania ok. 7000 
rysunków znajdujących się obecnie w zbiorach Biblioteki Stefanyka: wszystkich 
objętych Kwerendą… rysunków pochodzących z Muzeum Lubomirskich oraz 
dodatkowo ponad 2500 rysunków z kolekcji Pawlikowskich. 
W ramach projektu Anita Soroko odbyła w 2016 r. trzy kilkutygodniowe delegacje do 
Lwowa podczas których przejrzała ok. 1500 obiektów z kolekcji oraz weryfikowała 
techniki ich wykonania. Prowadziła też prace koordynujące oraz uzupełniające, 
polegające głównie na poszukiwaniu obiektów w zespołach numerów sugerujących, 
iż mogą one zawierać obiekty z dawnego zbioru Muzeum Lubomirskich. W ich 
rezultacie znaleziono dodatkowo ponad 200 obiektów z dawnych zasobów Muzeum. 
 Kontynuowano prace nad przygotowaniem do druku kolejnej części Informatora o 
polonikach znajdujących się w zbiorach tejże biblioteki. 



 Zakończono digitalizację kolekcji rysunków polskich z Muzeum Lubomirskich we 
Lwowie – zdigitalizowano 1113 pozycji (10.832 skany). 
 Kontynuowano prace związane z digitalizacją rękopisów. Wytypowano i 
przygotowano wykazy rękopisów do digitalizacji na rok 2016.  
 Realizowano kolejny etap projektu digitalizacji czasopism polskich, 
przygotowując wykazy czasopism przeznaczonych do skanowania, obejmujące 
łącznie 292 tytuły. 
 Przeprowadzano kwerendy pod kątem przygotowywanej na 2017 rok wystawy 
jubileuszowej 200-lecia Ossolineum. 
 We współpracy z Lwowską Naukową Narodową Biblioteką Ukrainy im. W. 
Stefanyka zorganizowane zostały kolejne Spotkania Ossolińskie. 

 
Lwowskie instytucje inne 
 Adam Degler (podczas pobytu we Lwowie finansowanego w ramach grantu FRC 
PL) przeprowadził kwerendę na potrzeby wystawy jubileuszowej planowanej na 2017 
r. w trzech lwowskich instytucjach: Lwowskim Muzeum Historycznym, Instytucie 
Etnologii przy Ukraińskiej Akademii Nauk i Lwowskim Muzeum Historii Religii, 
dotyczyła ona poszukiwań obiektów ze zbiorów dawnego Muzeum Lubomirskich 
eksponowanych tam w drugiej połowie XIX w. i w początkach XX w., za czasów 
konserwatora Edwarda Pawłowicza; A. Degler wytypował obiekty spektakularne, 
takie jak kopia posągu Światowida zbruczańskiego, egipska mumia kota czy rzymska 
legionowa rączka wotywna znaleziona w Myszkowie; kwerenda spotkała się z żywym 
zainteresowaniem pracowników wszystkich trzech lwowskich placówek muzealnych; 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
W ramach działań promocyjnych Muzeum Pana Tadeusza pozostaje w stałym 
kontakcie z Miejską Biblioteką Publiczną, która uczestniczy w dystrybucji 
dostarczanych przez Muzeum materiałów reklamowych 
 
Muzeum Literatury w Warszawie 
Dział Rękopisów współpracował z Muzeum Literatury Polskiej w Warszawie w 
sprawie organizowanej przez Muzeum wystawy Poeta odchodzi (dot. Tadeusza 
Różewicza) 
 
Oddział Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Oddziałem 
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich organizującym finały XXI edycji „Konkursu wiedzy o Lwowie i Kresach 
Południowo-Wschodnich”. Konkurs, przeznaczony dla młodzieży szkolnej, 
popularyzuje wiedzę o historii, kulturze i tradycji Lwowa i Kresów. 
 

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
Dział Numizmatyczny kontynuował współpracę z Oddziałem Wrocławskim 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz redakcją „Wrocławskich Zapisków 
Numizmatycznych” – czasopisma wrocławskiego PTN. 



 
Opera Wrocławska 
Nawiązano współpracę z Operą Wrocławską w sprawie uroczystości jubileuszowych 
w 2017 r. 
 
Ośrodek Karta 
 Przeprowadzano kwerendy w zbiorach Zakładu oraz wykonano skany 
wybranych obiektów dla przygotowywanej przez Ośrodek Karta publikacji z okazji 
200-lecia ZNiO - Dwieście lat Ossolineum. Historia w cytatach i obrazach 
 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO koordynował i obsługiwał 
zorganizowaną przez Ośrodek promocję książki Małgorzaty Niezabitowskiej W twoim 
kraju wojna 
 
Uniwersytet Warszawski 
Adam Degler został przyjęty do grupy wykonawców projektu Imagines Maiestatis: 
Barbarian Coins, Elite Identities and the Birth of Europe (IMAGMA)"; grant jest 
realizowany we współpracy formalnej między Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich a Uniwersytetem Warszawskim; dr Degler przygotowywał m.in. teksty 
obu porozumień.   
 
Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska 
 W ZNiO odbyła się w dniach 1-2 grudnia 2016 międzynarodowa konferencja 
„Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności”/”Europäische 
Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart”. 
Organizatorami był Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie 
 Dział Czasopism kontynuował współpracę z Politechniką Wrocławską 
uaktualniając dane do środowiskowego katalogu „Czasopisma zagraniczne w 
bibliotekach Wrocławia i Opola”. 

 

Urząd Miasta Wrocławia: 
 W ramach projektu „Szkoła w mieście”, którego celem jest wykorzystanie 
bogatych zasobów Wrocławia w procesie edukacji dzieci i młodzieży, Dział Edukacji 
i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z czterema wrocławskimi szkołami: 
Zespołem Szkół Przedszkolnych nr 4, Gimnazjum nr 29, Szkołą Podstawową nr 44 
oraz Gimnazjum nr 7. 
 Po raz kolejny ZNiO włączyło się w projekt „Noc Muzeów” – Dział Edukacji i 
Prezentacji Zbiorów udostępnił wystawę „Nie Na marne” a Dział Edukacji MPT  
zorganizował warsztaty rodzinne „Przez łąki do gwiazd” i „Jak bawiły się dzieci w 
dawnym dworku” 
 
 
 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 
 dr Łukasz Koniarek z Działu Numizmatycznego reprezentował ZNiO we 
współpracy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem „Hala Ludowa” w zakresie prac 
związanych z ekspozycją „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inż. Janusza 



Witwickiego w jednej z rotund w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia, prace te 
dotyczyły poprawek w warstwie merytorycznej ścieżki narracyjnej ekspozycji 
(historia Lwowa, życiorys inż. J. Witwickiego i dzieje budowy modelu) 
prezentowanej w kioskach multimedialnych oraz koordynacji niektórych działań 
konserwatorskich; 
 

Pozostałe instytucje 
 Piotr Galik z Gabinetu Kartografii współpracował ze Stowarzyszeniem Wspólnota 
Polska oraz Parlamentem Europejskim, będąc współautorem prezentowanej w 
Budapeszcie wystawy Polacy w państwach Unii Europejskiej (20-23.10.2016) 
 dr Łukasz Koniarek z Działu Numizmatycznego współpracował z Wydziałem 
Wartości Kolekcjonerskich Departamentu Emisyjno – Skarbcowego NBP w sprawie 
opinii na temat projektów monet przygotowywanych do emisji w 2017 r.  
 Małgorzata Skotnicka-Palka z Działu Dokumentów Życia Społecznego była 
sekretarzem Okręgu Wrocławskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej 
Gimnazjalistów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne 
 Pracownia Konserwatorska udzielała konsultacji i współpracowała w zakresie 
metodyki konserwacji papieru i skóry z następującymi placówkami: Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Pracownia 
Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Pracownia Konserwacji 
Zbiorów UMK w Toruniu, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Politechniki Wrocławskiej. 
 Dr Grzegorz Polak z Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów współpracował z 
polską stacją PAN w Rzymie w sprawie projektu Quo vadis – pierwsze dzieło 
wielowymiarowe. 
 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO w ramach współpracy z Katolickim 
Stowarzyszeniem Civitas Christiana ufundował nagrody książkowe laureatów VIII 
Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka Całej ziemi 
jednym objąć nie można uściskiem 
 Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO współpracował z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku oraz Oddziałem III Dziennym Psychiatrycznego Dolnośląskiego 
Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. 
 Dział Dokumentów Życia Społecznego współpracował z następującymi 
instytucjami, które przekazały materiały prowadzonej przez siebie działalności: Teatr 
Muzyczny Capitol, Narodowe Forum Muzyki, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
Kino Nowe Horyzonty, Teatr Arka, Mediateka, Centrum Impart, Muzeum 
Współczesne Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek, Muzeum Narodowe, Galeria Versus, 
Galeria Polskiego Plakatu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Klub pod Kolumnami, 
Centrum Kultury Agora, Teatr Komedia, WRO, Wrocław 2016 Europejska Stolica 
Kultury, Tajne Komplety, Dom Edyty Stein, Biblioteka Papieskiego Wydziału 
Teologicznego.  
 Dział Starych Druków współpracował z Oxfordzkim Towarzystwem 
Bibliologicznym (Oxford Bibliographical Society). 



 Muzeum Pana Tadeusza współpracowało z Akademią Sztuk Pięknych oraz 
Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu w zakresie przygotowywania spotkań i 
warsztatów oraz z fundacją Art Transparent organizując w ramach projektu „Baby Art 
Walk” , oprowadzanie dla rodziców z niemowlętami 
MPT nawiązało również współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych, 
Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (dział wolontariatu), Fundacją FONIS, 
Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla 
Niewidomych i Słabowidzących, Duszpasterstwem Niewidomych i Niesłyszących 
Archidiecezji Wrocławskiej, Centrum Kultury Wrocław-Zachód. 
 Urszula Wencka i Marta Drawc nadzorowały prace związane z ustaleniem 
stałych warunków klimatycznych w Hali Stulecia w rotundzie z ekspozycją 
„Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego. 
 

 
  



14. PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU 
 

W 2017 r. minie 200 lat od założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
Rok sprawozdawczy upłynął w dużej mierze na przygotowywaniu wydarzeń i 
uroczystości przewidzianych w ramach obchodów Roku Jubileuszowego: głównej 
uroczystości jubileuszowej, dwóch wystaw jubileuszowych we Wrocławiu, wystawy 
jubileuszowej we Lwowie, objazdowej wystawy planszowej oraz konferencji 
naukowej. 

Na 2017 zaplanowano również szereg publikacji związanych z tematyką 
Ossolineum oraz zakrojoną na skalę ogólnopolską działalność promocyjną i 
edukacyjną. 

Do przygotowań włączyły się wszystkie Działy i Gabinety Zakładu. 
 

 Wydarzenia zaplanowane na Rok Jubileuszowy: 
 

 Główna uroczystość jubileuszowa, 5 czerwca 2017, Opera Wrocławska 
 
Oficjalna uroczystość będzie istotnym punktem programu obchodów, 
uświetniającym 200-lecie Zakładu. Termin wydarzenia związany jest z 
zatwierdzeniem fundacji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (4 czerwca 1817 r.) , 
przyjmowanym jako początek Ossolineum. Przewidziano nadanie uroczystości 
stosownej rangi poprzez zaproszenie gości z najważniejszych instytucji kultury i 
nauki oraz władz krajowych i samorządowych, a także zorganizowanie imprezy w 
jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych miasta – w budynku Opery 
Wrocławskiej. Okolicznościowa gala uzyska stosowną oprawę artystyczną, 
przygotowaną przez zespół Opery. 
 

 Główna wystawa jubileuszowa we Wrocławiu - 200 lat Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, 5 czerwca – 30 listopada 2017, 
 
Wystawa jest przygotowywana przez zespół w składzie: Marta Pękalska, Łukasz 
Koniarek, Alicja Przestalska  
Ekspozycja zaprezentuje historię Ossolineum w układzie chronologicznym, z 
uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z dziejami instytucji 
od jej powstania do czasów obecnych. Zagadnienia przedstawione na  
wystawie zostaną zobrazowane zarówno poprzez materiały pochodzące ze zbiorów 
Ossolineum, jak i eksponaty wypożyczone z innych instytucji krajowych i 
zagranicznych, w szczególności ze Lwowa. 
Wykonane prace:  
- kuratorzy wystawy (Marta Pękalska i Łukasz Koniarek) przygotowali wytyczne 
dotyczące kwerend związanych z przygotowaniami do ekspozycji pt. 200 lat Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Kwerendy przeprowadzone zostały we wszystkich 
rodzajach zbiorów Zakładu przez pracowników poszczególnych działów i gabinetów. 
Kwerendę w zbiorach elektronicznych, czyli zeskanowanych zbiorach lwowskich, 
przeprowadzili pracownicy Działu Informacji Naukowej oraz Działu 



Przechowywania i Udostępniania. Wyniki kwerend stały się podstawą do stworzenia 
scenariusza wystawy, 
- kuratorzy wystawy przeprowadzili kwerendy w Lwowskim Muzeum Historycznym 
(w zbiorach medalierskim, rzemiosła, militariów i w archiwum Muzeum) oraz w 
Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka (w Dziale Rękopisów i w 
zbiorach Instytutu Badań Bibliotecznych Źródeł Artystycznych – kolekcje rysunku i 
grafiki) związane z poszukiwaniami obiektów związanych z działalnością Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich oraz Muzeum Lubomirskich do lat II wojny światowej. 
W wyniku kwerend ustalono m.in. listę obiektów do wypożyczenia na wystawę 
jubileuszową, 
- Adam Degler (podczas pobytu we Lwowie finansowanego w ramach grantu FRC 
PL) przeprowadził kwerendę w trzech lwowskich instytucjach: Lwowskim Muzeum 
Historycznym, Instytucie Etnologii przy Ukraińskiej Akademii Nauk i Lwowskim 
Muzeum Historii Religii. Dotyczyła ona poszukiwań obiektów ze zbiorów dawnego 
Muzeum Lubomirskich eksponowanych tam w drugiej połowie XIX w. i w początkach 
XX w., za czasów konserwatora Edwarda Pawłowicza, 
- podjęto współpracę z plastykiem Markiem Stanielewiczem, który na podstawie 
przygotowanego scenariusza opracował wstępną wersję aranżacji wystawy. 
 

 Wystawa jubileuszowa planszowa Zapamiętane, zapomniane... Ossolińskie 
wystawy ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego, 5 czerwca – 30 października 
 
Wystawa przygotowywana przez zespół Działu Dokumentów Życia Społecznego. 
Ekspozycja złożona z 15 dwustronnych plansz będzie prezentować materiały 
wydawane przy organizacji ossolińskich wystaw w latach 1947-2016. 
Wykonane prace: 
- sporządzono wykaz ossolińskich wystaw zorganizowanych w latach 1946-2016, 
- pracownicy Działu Dokumentów Życia Społecznego przeprowadzili kwerendę w 
zbiorach. Z ponad 300 wystaw zorganizowanych ze zbiorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich wybrano najciekawsze zdjęcia, druki ulotne itp., 
- skanowaniem wybranych obiektów zajmowała się Pracownia Reprograficzna ZNiO. 
 

 Wystawa jubileuszowa we Lwowie, wrzesień – październik, Lwowska 
Narodowa Galeria Sztuki 
 
Zorganizowania wystawy jubileuszowej we Lwowie, we współpracy z Zakładem, 
podjęła się Lwowska Galeria Sztuki, w której przechowywane są obrazy wchodzące 
w przeszłości w skład kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. 
 

 Konferencja naukowa, 18-20 października, Wrocław ZNiO 
 
Konferencja o charakterze międzynarodowym będzie doskonałą okazją do 
przypomnienia dziejów i dorobku Zakładu, a także innych polskich instytucji 
kulturalno-naukowych powstających od końca XVIII wieku. Uwzględniona będzie ich 
działalność z perspektywy historycznej, historii idei, historii kultury, biografistyki, ale 
także w aspekcie praktyki bibliotekarskiej, muzealniczej i wydawniczej.  



W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą: Mariusz Dworsatschek 
(wicedyrektor ZNiO) - przewodniczący, Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział 
Informacji Naukowej) – sekretarz, Marta Pękalska (Dział Informacji Naukowej), 
Monika Jaremków (Dział Przechowywania i Udostępniania). 
Wykonane prace: 
- prowadzono korespondencję ze zgłaszającymi się prelegentami, 
- opracowano program konferencji, 
- utworzono stronę internetową poświęconą konferencji oraz umieszczano informacje 
na profilu Facebook Zakładu. 
 

 Publikacje związane z Ossolineum zaplanowane na 2017: 
 
Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (praca zbiorowa). 
Praca przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla ZNiO od 
początków do współczesności, zawierająca wykaz darczyńców osobowych i 
instytucjonalnych oraz charakterystykę darów. Wersja elektroniczna, uwzględniająca 
pełną listę darczyńców, zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 
Redakcja całości: Marta Pękalska 
Wyboru materiału ilustracyjnego dokonali pracownicy poszczególnych działów i 
gabinetów Zakładu. Przygotowaniem technicznym zajmowała się Pracownia 
Reprograficzna. 
 
Dwieście lat Ossolineum. Historia w cytatach i obrazach (praca zbiorowa). 
Książka przygotowana przez Ośrodek KARTA. we współpracy z ZNiO, ukazująca 
200-letnie dzieje Ossolineum poprzez źródła tekstowe i ikonograficzne. 
W działach i gabinetach zakładu przeprowadzono kwerendy oraz przygotowano 
obiekty do skanowania dla potrzeb wydawnictwa. Skanowaniem zbiorów zajmowała 
sie Pracownia Reprograficzna. 
Współpracą z przedstawicielką Ośrodka „Karta” i koordynacją kwerend w Zakładzie 
zajmowała się Marta Pękalska 
 
Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie (praca zbiorowa). 
Ilustrowane opracowanie prezentujące rozwój cennych zbiorów bibliotecznych i 
muzealnych Ossolineum w powiązaniu z przeobrażeniami struktury Zakładu od 
początku jego funkcjonowania, zwłaszcza działów i gabinetów składających się na 
Bibliotekę Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. 
Publikacja przygotowywana przez wszystkie działy i gabinety Zakładu. 
Przeprowadzono kwerendy w Archiwum Zakładowym oraz w zasobach 
elektronicznych 
 
Galeria obrazów Muzeum Książąt Lubomirskich (autorzy: Beata Długajczyk. Leszek 
Machnik). 
Monografia przedstawiająca kolekcję malarstwa Muzeum Lubomirskich, 
funkcjonującą w ZNiO we Lwowie. Nawiązuje do książki o początkach Muzeum 
Lubomirskich, wydanej przez Ossolineum na 190-lecie Zakładu. 
[Książka ukaże się na początku 2018r.] 
 



Album wybranych rysunków kolekcji dawnego Muzeum Lubomirskich (ze zbiorów Biblioteki 
Stefanyka i Ossolineum) (oprac. Anita Soroko i in.). 
Praca stanowiąca rezultat kwerend w zbiorach sztuki obecnej Biblioteki im. W. 
Stefanyka we Lwowie, przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie 
zawierać informacje o kolekcji rysunków polskich w Muzeum Książąt Lubomirskich 
oraz album wybranych rysunków zdigitalizowanych we Lwowie. Album 
przewidziany jest w wersji dwujęzycznej – polskiej i ukraińskiej. 
 
Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum (praca zbiorowa). 
Opracowany po raz pierwszy pełny katalog starych druków XVI w. zawierający opisy 
dzieł z dawnej lwowskiej kolekcji ZNiO, podzielonej obecnie między Wrocław i 
Lwów. Publikacja stworzona we współpracy Zakładu z Biblioteką im. W. Stefanyka 
we Lwowie. 
Przygotowywany przez zespół Działu Starych Druków we współpracy z dr. Iryną 
Kachur z Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
 
Monografia prasy polskiej z lat 1801-1945 w zbiorach lwowskich (autor: Ryszard 
Nowakowski). 
Pełna monografia dawnej polskiej prasy, stanowiąca rezultat wieloletnich badań we 
Lwowie nad unikatową historyczną kolekcją polskiej prasy ze zbiorów Ossolineum. 
[Książka ukaże się na początku 2018r.] 
 
Antologia tekstów jubileuszowych (praca zbiorowa). 
Wybór najbardziej interesujących tekstów, napisanych i opublikowanych w 
przeszłości przy okazji poprzednich ważniejszych rocznic obchodzonych przez 
ZNiO. 
Wybór i przygotowanie tekstów dawnych – Marta Pękalska 
Do autorów współczesnych rozesłano zaproszenia do napisania tekstów do Księgi 
Jubileuszowej. 
 
Zielnik Elizy Orzeszkowej (oprac. Wiesław Fałtynowicz, Magdalena Jońca). 
Edycja oryginalnego zielnika stworzonego przez E. Orzeszkową, przechowywanego 
w zbiorach rękopisów ZNiO zaopatrzona w fachowe komentarze i informacje. 
[Książka ukaże się na początku 2018r.] 
 
 

 Działania promocyjne i edukacyjne 
W roku jubileuszowym ogromnie ważną formą aktywności będzie działalność 
promocyjna i edukacyjna, prowadzona na skalę ogólnokrajową. W ramach tych 
działań przewidziano prelekcje i wykłady skierowane do wszystkich grup wiekowych 
oraz różnorodne formy promocji jubileuszu i związanych z nim wydarzeń. 

Zaplanowano okolicznościową monetę NBP (współpraca z Wydziałem 
Wartości Kolekcjonerskich Departamentu Emisyjno – Skarbcowego NBP w sprawie 
opinii na temat projektów monet przygotowywanych do emisji w 2017 r. i 



poświeconych jubileuszowi 200-lecia ZNiO – Łukasz Koniarek), kartkę pocztową z 
nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej wyemitowaną przez Pocztę Polską 
(współpraca z przedstawicielem Poczty Polskiej - Joanna Grześkowiak-Stepowicz), 
wystawę planszową o Zakładzie oraz pamiątkowe przedmioty. Prowadzono również 
współpracę z red. Krzysztofem Kunertem, który przygotowuje film dokumentalny o 
Ossolineum. 

 
 
 



IV. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ZNiO ZA 2016 r. 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - STRUKTURA ZATRUDNIENIA I SKŁAD OSOBOWY 
 
 
 
Struktura zatrudnienia 
Struktura  zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. – 212  osób = 206, 7  etatów 

L.p. stanowiska  
1  Magazynier 14 
2  Młodszy bibliotekarz 5 
3  Bibliotekarz 7 
4  Starszy bibliotekarz 24 
5  Kustosz 13 
6  Starszy kustosz 25 
7  Kustosz dyplomowany 1 
8  Pracownicy konserwacji 6 
9  Pracownicy introligatorni 8 
10  Pracownicy reprografii 4 
11  Dz. technologii informatycznych 5 
12  Dz. finansowo-księgowy 6 
13  Specjalista ds. pracowniczych 1 
14  Pełnomocnik ZNiO we Lwowie 1 
15  Specjalista ds. kancelarii 1 
16  Kierownik projektu budowy Muzeum Książ t  

Lubomirskich 
1 

17  Dz. edukacji i prezentacji zbiorów  4 
18  Specjalista ds. zamówień publicznych 2 
19  Specjalista ds. spisów inwentarzowych 1 
20  Archiwista 1 
21  Wydawnictwo Ossolineum 7   
22  Muzeum Pana Tadeusza 45  osób  w tym: 

1) Dział edukacji - 5 
2) Dział historii  i interpretacji „Pana 

Tadeusza - 5  
3) Dział organizacji wydarzeń - 4 
4) Dział obsługi widowni - 18 
5) Gabinet świadków historii -4 
6) Sekcja adm. techniczna - 9 

23  Dział Administracyjno-Techniczny 22 osoby  w tym:   
1) Kier. działu - 1 
2) Sp. ds. organizacyjno –prawnych - 

1 
3) Inspektor nadzoru - 2 
4) Sp. ds.. administracji - 2 
5) Gospodarz domu-obiektu - 1 
6) Konserwator  inst. sanitarnych - 1 
7) Telefonistka - 1 
8) Robotnik do prac ciężkich - 2 
9) Sprzątaczki + szatnia - 10 
10) Obsługa skanera - 1 

 
24      Radca prawny 2 
25  Główny księgowy 1 
26  Wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum 1 
27  Wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza 1 
28  Wicedyrektor ds. Muzeum  Książąt Lubomirskich 1 



29  Wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych 1 
30  Dyrektor 1 

  
Razem:  
 

  
212 osób 

 

Zakład zatrudnia:   
24 osoby z tytułem doktora  
105 osób z tytułem magistra 

 
 
Dyrektor i Kolegium Zakładu 
dr Adolf Juzwenko – dyrektor  
dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum 
dr Marcin Hamkało – wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza 
dr Marcin Szeląg – wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich 
mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny Wydawnictwa Ossolineum   
mgr inż. Janusz Szczytkowski - wicedyrektor ds. organizacyjno-inwestycyjnych 
mgr Jolanta Kulińska-Siewior – główna księgowa 
 
 
Pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi: 
mgr Wiktoria Malicka – pełnomocnik ZNiO we Lwowie 
Barbara Piaskowska – specjalista ds. pracowniczych i socjalnych 
Elżbieta Stępień – specjalista ds. kancelarii 
mgr Małgorzata Grocholska – główny konserwator zbiorów ZNiO 
 
 
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe dyrektorowi 
 
 
Dział Finansowo-Księgowy 
Dr inż. Joanna Iwko (specjalista ds. finansowych), Lizetta Koss (księgowa),  Irena 
Kuriata (specjalista ds. finansowych), Grażyna Przybysławska (specjalista ds. 
finansowych), Danuta Urbańczyk (specjalista ds. finansowych), mgr Anna 
Urbańczyk (specjalista ds. finansowych) 
 
Dział Prawny 
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka – radczyni prawna 
mgr Małgorzata Plizga – radczyni prawna 
 
Dział Marketingu i Pozyskiwania Środków 
mgr Mariusz Prasał, mgr Beata Bartecka 
 
Archiwum Zakładowe 
mgr Aleksandra Obuchowicz-Sawicz – archiwista (do 31.03.2016), mgr Olga Bromke 
- archiwista (od 15 .02. 2016) 
 



Biblioteka Ossolineum 
 
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych 
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (st. kustosz) – kierownik działu 
mgr Dorota Biszkont (st. bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz (mł. bibliotekarz, 
umowa o zastępstwo), mgr Dorota Kuczwał (bibliotekarz - urlop wychowawczy), 
mgr Beata Pietrucha (st. bibliotekarz), mgr Beata Tracz-Wójcik (st. bibliotekarz).  
Dział Nowych Druków Ciągłych 
mgr Jolanta Dorota Mączka  (kustosz) – kierownik działu 
mgr Danuta Adamowicz (starszy kustosz), Sabina Cynar (starszy magazynier), 
Aleksander Częścik (magazynier), mgr Krystyna Duniec (kustosz), mgr Anna Frett  
(bibliotekarz), mgr Elżbieta Hajduk (starszy bibliotekarz), mgr Elżbieta Jagielska 
(starszy kustosz), mgr Marta Krajewska (starszy bibliotekarz), mgr Maria 
Kropelnicka (kustosz), mgr Wiesław Mandecki (młodszy bibliotekarz), mgr Ryszard 
Nowakowski (starszy kustosz), mgr Nada Stojanović-Nawrot  (1/2 etatu starszy 
kustosz) 
 
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych 
mgr Lech Czyżewski (st. kustosz) –   kierownik działu 
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz), mgr Jan Górecki (st. bibliotekarz), dr Piotr 
Grącikowski (st. bibliotekarz), mgr Magdalena Hajduk (bibliotekarz), mgr Dorota 
Jońska-Amanowicz (st. bibliotekarz), mgr Katarzyna Kozak (st. bibliotekarz), mgr 
Iwona Słowik (st. bibliotekarz), mgr Katarzyna Szczypka (st. bibliotekarz) 
 
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych 
Krzysztof Gluziński (st. kustosz) – kierownik 
mgr Marek Adamczyk (mł. bibliotekarz – do 13.05.2015), Róża Będzieszak (st. 
magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), Henryk Falkowski (st. magazynier), 
Ewa Fiałkowska (st. bibliotekarz), mgr Monika Jaremków (mł. bibliotekarz), Paulina 
Jaskulska (magazynier), Wiesława Mendryk (st. magazynier), Dariusz Misiak 
(magazynier), Mariola Moskot (mł. bibliotekarz), Małgorzata Nowakowska (st. 
bibliotekarz), mgr Monika Owczarek (st. bibliotekarz), Grzegorz Smolis (st. 
magazynier), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), Grażyna Szymanek (st. 
magazynier), Beata Teklak (magazynier) 
 
Dział Informacji Naukowej 
dr Marta Pękalska (kustosz dyplomowany) – kierownik 
mgr Joanna Grześkowiak-Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), mgr 
Katarzyna Podolec (bibliotekarz) 
 
Dział Rękopisów 
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz) – kierownik,  
mgr Agata Janiak (bibliotekarz), dr Agnieszka Knychalska -Jaskulska (st. kustosz), 
Aleksander Kubisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej 
Nowak   (st. kustosz),  dr Konrad Rzemieniecki (kustosz),  dr Tomasz Serwatka  
(kustosz). 
 



Dział Starych Druków 
dr Dorota Sidorowicz-Mulak (st. kustosz) – kierownik 
dr Agnieszka Franczyk-Cegła (bibliotekarz), Mariola Kozak (st. magazynier), mgr 
Małgorzata Minkowska (kustosz). 
 
Gabinet Kartografii 
mgr Piotr Galik (bibliotekarz)  – kierownik działu 
mgr Żaklina Szynkiewicz (starszy bibliotekarz) 
 
Dział Dokumentów Życia Społecznego 
mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz – kierownik) 
mgr Andrzej Kraska-Lewalski (st. bibliotekarz), dr Liliana Nawrot-Łakomiec, 
(kustosz), dr Barbara Otfinowska (kustosz), dr Małgorzata Skotnicka-Palka (mł. 
bibliotekarz) od 1.09 – ¾ etatu 
 
Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych   
mgr Violetta Szymczyk (kustosz) - kierownik  
mgr Ewa Dmytryk-Klempel (kustosz, koordynator d/s digitalizacji MPT), mgr 
Sylwia Gardoń (st. bibliotekarz), koordynator d/s digitalizacji MPT), mgr Monika 
Huczek (st. bibliotekarz), mgr Monika Masel (st. bibliotekarz ) 
 
Dział Kontroli Zbiorów 
mgr Bożena Boczulak-Hołyńska (st. kustosz) – kierownik Działu 
mgr Stanisław Sowiński (kustosz)  
 
 
Muzeum Książąt Lubomirskich 
 
Dział Sztuki (do 25.11.2016 Gabinet Grafiki) 
mgr Katarzyna Kenc (st. kustosz) – kierownik 
mgr Beata Długajczyk (st. kustosz), mgr Marlena Długoszewska (st. bibliotekarz), mgr Arkadiusz 
Dobrzyniecki (st. kustosz), mgr Hanna Kuś-Joachimiak (st. bibliotekarz), mgr Leszek Machnik (st. 
kustosz), mgr Małgorzata Mikuła (st. kustosz), mgr Anita Soroko (st. bibliotekarz) 

 
Dział Numizmatyczny (do 25.11.2016 Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny) 
dr Łukasz Koniarek (st. kustosz) - kierownik 
mgr Elżbieta Baran (st. kustosz), dr Barbara Butent-Stefaniak (st. kustosz), dr Adam 
Degler (st. bibliotekarz), mgr Robert Forysiak-Wójciński (bibliotekarz) 
 
Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów 
mgr Beata Salamon – kierownik (od 1.09.2016) 
mgr Teresa Sokół – kierownik (do 31.08.2016, specjalista ds. edukacji), mgr Aldona 
Mikucka (samodzielny referent ds. edukacji – urlop macierzyński), dr Grzegorz 
Polak (starszy bibliotekarz), mgr Alicja Przestalska (specjalista do spraw wystaw) 
 
Dział Konserwacji (do 25.11.2016 Pracownia Konserwatorska) 



mgr Małgorzata Grocholska, (konserwator papieru i skóry) - kierownik, Konserwator 
Zbiorów ZNiO  
mgr Marta Drawc (konserwator papieru i skóry), Mariusz Jaskulski (renowator 
metalu), mgr Katarzyna Kroczak (konserwator papieru i skóry), Anna Kupczak 
(starszy mistrz introligatorski),  mgr Urszula Wencka (konserwator papieru i skóry) 
 
Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych 
mgr Joanna Kachel-Szyjka (specjalista ds. spisów inwentarzowych) 
 
Pracownia Introligatorska 
mgr Krzysztof Palka (introligator) - kierownik  
Jadwiga Błaszczyk  (starszy mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator),  
Renata Kryńska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski 
(starszy mistrz introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Barbara 
Żurawska (introligator) 
 
Pracownia Reprograficzna 
Halina Kreczko (mistrz) - kierownik 
Elżbieta Ceglarek (st. rzemieślnik), Andrzej Niedźwiecki (spec. ds. wykonywania i 
obróbki fotograficznej zdjęć), mgr inż. Andrzej Solnica (spec. ds. wykonywania i 
obróbki fotograficznej zdjęć, inspektor BHP) 
 
Biuro Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich 
mgr Anna Sieroń 
 
 
Muzeum Pana Tadeusza 
 
Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”: 
mgr Paulina Szeląg – kierownik  
mgr Sabina Macioszek, mgr Małgorzata Orzeł, dr Piotr Szaradowski (1/2 etatu) 
 
Gabinety Świadków Historii: 
mgr Mariusz Urbanek – kierownik  
dr Mateusz Palka, dr Małgorzata Preisner-Stokłosa, mgr Marcin Szyjka 
 
Dział Organizacji Wydarzeń: 
mgr Dobromiła Jankowska – kierownik  
mgr Maria Marszałek, Iwona Matkowska (1/2 etatu), mgr Adriana Myśliwiec, 
Agnieszka Śrutwa 
 
Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza: 
mgr Magdalena Musiał – kierownik 
dr Monika Bronowicka, mgr Lucyna Kościelniak, mgr Kinga Łaska, mgr Monika 
Nowak  
 
 



Dział Obsługi Widowni: 
mgr Paweł Rogowski – kierownik 
Magdalena Basak (1/2 etatu), Natalia Czyrkiewicz,  Marta Gierucka (1/2 etatu),    
Michał Gruz, Maja Jędo, mgr Małgorzata Kamecka, mgr Monika Knap, Marta Łobacz 
(1/2 etatu), mgr Agnieszka Marczak, Michał Narewski, Emilia Niemczyńska (1/2 
etatu), Agata Szala, mgr Aleksandra Suszycka, mgr Zuzanna Urbanik, Magdalena 
Walasek, mgr Patrycja Walaszczyk, mgr Justyna Zimna     
 
Sekcja Administracyjno-Techniczna Muzeum Pana Tadeusza: 
mgr Marcin Ludwin – kierownik 
Małgorzata Bąkowska, Dariusz Błażowski, Marek Hejduk, Joanna Kozieł, mgr 
Regina Kulig, Anna Mikulska, Wioleta Roziel, Wojciech Siewior, mgr Błażej 
Wiśniowski 
 
Byli pracownicy: 
Zuzanna Sala - zakończenie stosunku pracy 30.09.2016 
mgr Martyna Piątas-Wiktor - zakończenie stosunku pracy 31.07.2016 
mgr Paweł Malinowski - zakończenie stosunku pracy 16.07.2016 
 
 
Wydawnictwo Ossolineum 
 
mgr Dariusz Sośnicki – redaktor naczelny wydawnictwa 
mgr Anna Krzywania (redaktor prowadząca m.in. książki poświęcone działalności 
ZNiO), mgr Renata Łukaszewska (sekretarz redakcji, od 1 lutego 2016), dr Dorota 
Niedziałkowska (redaktor prowadząca m.in. serię Biblioteka Narodowa, od 1 
września 2016),  mgr Joanna Piasecka (specjalista ds. promocji i sprzedaży książek, 
od 1 lutego 2016), dr Paweł Pluta (redaktor, z-ca redaktora Biblioteki Narodowej, do 
31 sierpnia 2016), Stanisława Trela (specjalista ds. produkcji książek), Zbigniew 
Wołek (magazynier). 
 
 
Pracownicy bezpośrednio podlegli wicedyrektorowi  ds. organizacyjno-
technicznych: 
mgr Krzysztof Syguda - koordynator systemów informatycznych 
 
Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe wicedyrektorowi ds. 
organizacyjno-technicznych 
 
Dział Administracyjno-Techniczny 
mgr inż. Marek Adamczyk – kierownik 
 
Sekcja administracyjna 
 
mgr inż. Alina Ambroszko (specjalista ds. administracji), Małgorzata Bauer, 
(sprzątaczka), Dorota Gniada (sprzątaczka), mgr Ewelina Grabowicz (specjalista ds. 
administracji), Marek Hejduk (konserwator ds. instalacji sanitarnych), Mieczysław 



Hnatów (gospodarz budynku –konserwator), Eugeniusz Janczak (robotnik do prac 
ciężkich), Jadwiga Kamińska (sprzątaczka), Ilona Klimowicz (sprzątaczka), 
Włodzimierz Kowalczyk (robotnik-konserwator), Renata Matkowska (sprzątaczka), 
Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska (operator skanera), Wanda Prysiażniuk 
(szatniarka), Renata Rudzińska (sprzątaczka), Bożena Ryglowska (sprzątaczka), mgr 
Agnieszka Rzepkowska (specjalista ds. organizacyjno-prawnych), Marta Sobótka 
(telefonistka), Teresa Stachowska (sprzątaczka), Wanda Szudzik (sprzątaczka) 
 
Sekcja techniczna 
dr inż. Ryszard Banach (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej), 
mgr inż. Józef Goclik (specjalista ds. instalacji sanitarnych), mgr inż. Bogusław 
Zielnik (inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej/nieetatowy 
inspektor ochrony przeciwpożarowej, 1/2 etatu) 
 
Dział Technologii Informatycznych  
mgr inż. Michał Kisiel – kierownik, administrator sieci i systemów IT 
mgr inż. Małgorzata Dobosz (specjalista ds. komputeryzacji, systemy bazodanowe i 
oprogramowania), mgr Marek Stepowicz (informatyk, administrator systemów IT,  
specjalista ds. środowisk serwerowych), inż. Jakub Zajączkowski (informatyk, 
administrator sieci i systemów IT, specjalista ds. systemów transmisji danych i 
systemów operacyjnych) 
 
 
Sekcja Zamówień Publicznych 
mgr Przemysław Kuderczak (specjalista ds. zamówień publicznych, do 30.09.2016),  
mgr Katarzyna Woźny (od specjalista ds. zamówień publicznych, od 25.07.2016) 
 
 
ZMARLI PRACOWNICY 
 
Ewa Galos (ur. 1.06.1932 w Ciechankach – zm. 25.09.2016 we Wrocławiu) – starszy 
kustosz. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracowała w latach 1955-1992, 
m.in. w Dziale Informacji Naukowej i Dziale Rękopisów. Autorka publikacji 
dotyczących historii i zbiorów Ossolineum. W latach 80. Aktywna uczestniczka 
opozycji demokratycznej. 
 
Zmarłe osoby związane z Ossolineum 
 
Prof. dr hab. Jan Kolasa (ur. 3.12.1926 w Kobylanach - zm. 13.08.2016 w Obornikach 
Śląskich) – profesor prawa. W latach 1949-1956 stypendysta a następnie pracownik 
Zakładu; sekretarz Rady Kuratorów ZNiO dwóch kadencji 1995-2005; członek TPO 
od 1989, w latach 1998-2001 wiceprezes Towarzystwa.   
  



ZAŁĄCZNIK NR 2  
 ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZNiO 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2015 r. 
 
ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR  3 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie zapewnienia okularów 
korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami 
ekranowymi w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich  
 
ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich na zadanie : Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby ZNiO 
 
ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zbiorów 
Muzealnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie cennika na usługi reprograficzne 
wykonywane  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich na zadanie : Dostawa sprzętu sieciowego do Muzeum Pana Tadeusza i 
Siedziby Głównej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 
 
ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 04.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich na zadanie : Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich  
 
ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich na zadanie : Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich  
 
ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni 
wolnych od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 11 z dnia 22.04.2016 r. r. w sprawie powołania Komisji 
Likwidacyjnej w celu likwidacji sprzętu komputerowego oraz mienia Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich   
 



ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : Druk ulotek i folderów na potrzeby 
Muzeum Pana Tadeusza (wraz z dostawą do siedziby zamawiającego)   
 
ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : Dostawa sprzętu komputerowego dla 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  
 
ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
Udzielania Rabatów przy zakupie książek przez klientów Wydawnictwa 
Ossolineum”  
   
ZARZĄDZENIE NR 15 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 20 
Dyrektora ZNiO z 15.09.2010 r. dotyczącego przyznawania firmowych kart 
płatniczych dla pracowników Zakładu Narodowego im Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 16 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : Digitalizacja zborów rękopiśmiennych i 
czasopism w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla 
Stefanyka, stanowiących historyczne kolekcje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
wraz z dostarczeniem skanów do siedziby Zamawiającego. Okres digitalizacji 
odbędzie się w latach 2016 – 2017. 
 
ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich 
na zadanie : Wykonanie druku wraz z oprawą, opakowaniem i dostawą następujących 
publikacji na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: 

1. „Wybór wierszy” – Władysława Broniewskiego 
2. „Bracia Karamazow” – Fiodora Dostojewskiego 
3. „Inwentarz rękopisów. Tom XX. Rękopisy 18631-18996” – w opracowaniu 

Elżbiety Ostromęckiej i Tomasza Serwatki  
 
ZARZĄDZENIE NR 18 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni 
alarmowych  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 19 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie Regulaminu Zwiedzania 
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 05.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : Wykonanie druku offsetowego książki 



Jacka Gutorowa „Zycie w rozproszonym świetle. Eseje.”  wraz z oprawą i dostawą na 
potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: 
 
ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : Książki i inne druki na potrzeby na 
potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  (wydruk zaproszeń, plakatów, 
zakładek, broszur oraz druku i oprawy trzech książek). 
 
ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
Regulaminu Księgarni Internetowej Wydawnictwa Ossolineum Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 23 z dnia 09.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : wykonanie druku trzech książek na 
potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : 

1. Rocznik Wrocławski T. 13/14 
2. Wybór komedii Aleksandra Fredry 
3. Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie Mieczysława Gębarowicza 

 
ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie Funduszu Stypendialnego im. 
Andrzeja Jeziorańskiego  
 
ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 23.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : wykonanie druku następujących książek 
na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : 

1. Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Zeszyt 26/27 
2. Stanisław Barańczak – „Język poetycki Mirona Białoszewskiego”, wydanie 

II, rozszerzone  
 
ZARZĄDZENIE NR 26 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej celem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich na zadanie : wykonanie druku materiałów 
reklamowych (toreb, plakatów, ulotek) na potrzeby Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. 
 
ZARZĄDZENIE NR 27 z dnia 5.10.2016 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 7.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich na rozbudowę systemu SAGE 
ERP Symfonia o moduł urlopowy E-Pracownik, na potrzeby Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich 



 
ZARZĄDZENIE NR 29 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich na dostawę materiałów 
reklamowych na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza 
 
ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia 17.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich na wykonanie i 
dostawę następujących publikacji: 
„Wybór poezji” Hieronima Morsztyna, 
„Wybór poezji” Wisławy Szymborskiej  
„Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945” Aleksandra Kluge, 
 
ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich na dzierżawę 
sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą drukowania 
 
ZARZĄDZENIE NR 32 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie wypłaty nagrody pracownikom 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 33 z dnia 07.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich na wykonanie i 
dostarczenie sześciu książek oraz katalogu do wystawy 
 
ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania Zakładowych 
Komisji Inwentaryzacyjnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 35 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do 
stosowania Instrukcji Wewnętrznej, określającej tryb udostępniania informacji 
publicznej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
 
ZARZĄDZENIE NR 36 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do 
stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
 
 
 



ZAŁACZNIK NR  3 
TABELE (znajdują się w osobnym pliku) 

 
  ZAŁACZNIK NR 4 

 
NAJWAŻNIEJSZE NABYTKI 

 
 
Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych 
 
Dary: 
Księgozbiór Tadeusza Różewicza pochodzący z daru Gminy Wrocław. Ciekawsze 
pozycje: 
 Norwid Cyprian K., Poezje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956 

(egzemplarz opatrzony osobistymi adnotacjami i podkreśleniami –bardzo 
wyjątkowy) 

 Nietzsche Friedrich, Ecce homo: wie man wird, was man ist. Leipzig: Verlag von 
Philipp Reclam jun., 1937 (egzemplarz opatrzony osobistymi adnotacjami i 
podkreśleniami) 

 Grabiec J., Rok 1863. Poznań-New York: Nakł. Zdzisława Rzepeckiego; Polish 
Book Importing, 1913 (unikatowa i zabytkowa pozycja przedstawiająca 
wydarzenia z 1863 r., egzemplarz opatrzony osobistymi adnotacjami) 

 Ostromęcki Bogdan, Ptaki u słonych źródeł. Warszawa: Czytelnik, 1965 (przykład 
pracy T. Różewicza nad utworem innego pisarza) 

 Słowacki Juliusz, Ja Orfeusz.: limeryki i fragmenty z lat 1836-1849. Warszawa: PIW, 
1978 (opinia Różewicza o Słowackim) 

 Staff Leopold, Michał Anioł i jego poezje. Warszawa: PIW, 1955 („list” do Leopolda 
Staffa ) 

 Leśmian Bolesław, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, wyd. 3 rozszerz. Wrocław: 
ZNiO, 1991 (seria: BN nr 217 seria I) (Różewicz podaje numer stron, na których 
znajdują się ulubione wiersze Leśmiana) 

 
 
Kupno: 
Wybrane wydawnictwa z zakupów zagranicznych i krajowych: 
 Jan Moretus and the continuation of the Plantin Press: a bibliography of the works 

published […]. 1-2, Imhof Dirk, Leiden-Houten, Koninklijke Brill; Hes & De Graaf, 
2014 (katalog starych druków z XVI w. z Officina Plantiniana) 

 Bibliographie des livres imprimes a Lyon au seizieme siecle. T. 14. Gueltlingen Sybille 
von, Editions Valentin Koerner, 2015 (katalog starych druków z XVI w. 
wydawanych w Lyonie) 

 Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. T. 1-9. Reprint. Mansfield Centre, 1998 
(bibliografia druków jezuickich) 

 Jagodzinski Sabine, Die Tuerkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur: 
Kommemoration und Repraesentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł. 



Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013 (dotyczy rodów: Żółkiewskich, Sobieskich, 
Radziwiłłów, arystokracji polskiej: obyczajów i zwyczajów XV-XVIII w.) 

 Cummings Richard H., Radio Free Europe's Crusade for Freedom: rallying Americans, 
behind Cold War broadcasting, 1950-1960. Jefferson; McFarland & Company, 2010 
(dla Działu Rękopisów, dla pełniejszego opracowania archiwum Jana Nowaka-
Jeziorańskiego) 

 Steinstrasser Inge, Wanderer zwischen den politischen Maechten: Peter Nikolaus von 
Lutterotti OSB (1892-1955) und die Abtei Gruessau in Niederschlesien. Boehlau Verlag, 
2009 (dotyczy historii opactwa cysterskiego w Krzeszowie za czasów opata Petera 
Nikolausa Lutterotiego – autorka publikacji odwiedziła Ossolineum w 
poszukiwaniu materiałów) 

 Miniaturen-Ausstellung im Palais des K. K. Ministerrats-Praesidiums, Wien: Im 
Selbstverlage des Ausstellungs-Komitees, 1905 (zawiera m.in. katalog miniatur z 
kolekcji Lanckorońskich, tych samych, które zostały przekazane na własność 
Ossolineum przez Fundację Lanckorońskich) 

 Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Całość zredagował, wstępem i 
zakończeniem opatrzył Adam Redzik. Kraków: Wysoki Zamek, 2015 (książka jest 
pierwszą próbą pełnego przedstawienia historii jednego z najważniejszych w 
dziejach nauki polskiej uniwersytetu. Obszerne dzieło bogato ilustrowane 
unikatowymi fotografiami, zajmie zapewne trwałe miejsce w literaturze 
dotyczącej historii nauki. Poprzednie kompleksowe opracowanie dziejów 
Uniwersytetu Lwowskiego powstało w 1894 r. ) 

 Krasiński Zygmunt, Modlitwy i wiersze. Red. Stanisława Maliszewska, Aldona 
Łyszkowska. Opinogóra: Muzeum Romantyzmu, 2015 (książka ukazująca inne 
oblicze poety, zebrano utwory, których głównym przesłaniem stała się etyka 
chrześcijańska - modlitwy i wiersze, będące świadectwem głębokiej wiary) 

 Poljaki v Burjatii. T. 3-7. Ulan-Ude: Isdatel'stvo Burjatskogo Gosuniversiteta, 2000-
2012 (zawiera artykuły badaczy historii Polaków w Buriacji, materiały 
genealogiczne rodzin polskich w Buriacji). 

 
 
Dział Nowych Druków Ciągłych 
 
Dary: 
 kolejne czasopisma z kolekcji Zofii i Władysława Bartoszewskich oraz pojedyncze 

numery dwudziestu tytułów z księgozbioru Bonifacji i Kazimierza Leskich 
 zbiór czasopism konspiracyjnych, 13 tytułów w 164 egz. wydanych w Warszawie 

w 1944, wśród nich prasa z Powstania Warszawskiego „Barykada-Warszawa 
Walczy”, „Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”, „Syndykalista” 

 nowe tytuły czasopism bieżących: „Krytyka Literacka” (Łódź), „Podgląd: 
kwartalnik literacki” (Warszawa), „Nowe Studia Grunwaldzkie” (Stębark), 
„Almanach Warszawy” (Warszawa), „Częstochowskie Teki Historyczne” 
(Częstochowa) 
 

Kupno: 
 kompletny rocznik 1879 pisma wydawanego we Lwowie „Gospodarz Wiejski” 



 nienotowane w bibliografiach numery z lat 1947-1949 pisma „Lotos. Miesięcznika 
poświęconego rozwojowi i kulturze życia wewnętrznego” (Kraków-Warszawa)  

 uzupełnienia czasopism: „Ruski Inwalid, czyli wiadomości wojenne” (Petersburg) 
rocznik 1820, „Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego” (Warszawa) 1822, 
„Wiarus. Organ podoficerów Wojska Lądowego i Marynarki Wojennej” 
(Warszawa) numery z 1936; czasopism harcerskich „Czuwaj=Be Prepared” 
(Londyn), numery z lat 1945-1946 i „Nasze Życie (Haren=Maczków) numery z lat 
1948-1949 pisma wydawanego przez Krąg Starszoharcerski im. Andrzeja 
Małkowskiego w Maczkowie; czasopism satyrycznych: „Kolce: kartki 
humorystyczno-satyryczne” pod red. M. Dzikowskiego (Warszawa) numery z 
1894 roku  

 czasopismo satyryczne „Cięgi” (Warszawa) numer z 1905 
 kolejne numery gadzinówki „Kurier Częstochowski” (Częstochowa) egzemplarze 

z lat 1940-1942 oraz popularnej krakowskiej bulwarówki „Tajny Detektyw” 
(Kraków) numery z lat 1931-1934 

 nowe tytuły na rynku wydawniczym, m.in.: „Polityka Polska” (Warszawa), 
„Wejherowski Rocznik Muzealny” (Wejherowo), „Miejsce. Studia nad sztuką i 
architekturą polską XX i XXI wieku” (Warszawa), „Ziemia Lubuska” (Zielona 
Góra), „Studia Gwaroznawcze” (Łomża), „Śląski Almanach Powstańczy” 
(Świętochłowice), „Społeczeństwo Obywatelskie” (Warszawa), „Rocznik 
Lituanistyczny” (Warszawa) 

Wymiana :  
  „Głos USA” (Nowy Jork), numery z 1943 - nowy w zbiorach tytuł uzupełniający 

kolekcję czasopism emigracyjnych z okresu II wojny światowej. 
 kolejne numery pism: „Ku Wolnej Polsce. Codzienne pismo Brygady Strzelców 

Karpackich” (Laturn, Palestyna) 184 numery z lat 1940-1942, „Goniec 
Poranny”(Warszawa) numery z lat 1904-1914, „Tygodniowy Przegląd Literacki” 
(Nowy Jork) numery z 1942. 

 „Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie” (Londyn) numery z lat 1942-
1948 , „Łazik” (Palestyna) 1944, „Czasopismo Techniczne” (Warszawa), numery z 
lat 1908-1946. 
 
 

Dział Rękopisów 
 
Dary: 
 archiwum Tadeusza Różewicza poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, 

zawiera papiery osobiste, rękopisy wierszy, dramaty oraz utwory prozą w formie 
czystopisów jak i brulionów. Uzupełniają je materiały warsztatowe poety, teksty 
różnych autorów dotyczące twórczości T. Różewicza oraz tłumaczenia utworów 
na różne języki. Całość dopełnia niezwykle bogata i cenna korespondencja T. 
Różewicza z wybitnymi autorami, instytucjami oraz czytelnikami. Dar Gminy 
Wrocław, Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. 

 papiery literackie Juliana Stryjkowskiego. Bruliony utworów prozatorskich i 
próby literackie z lat 1954-1972 oraz fragment korespondencji wydawniczej. Dar 
Anety Kopińskiej i Hannah Kopinski Stark. 



 Światosław Świacki: Tłumaczenie poematu A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” na j. 
rosyjski. Dar Światosława Świackiego za pośrednictwem Instytutu Polskiego  w 
St. Petersburgu.  

 archiwum rodziny Wiktorów. Niezwykle cenne archiwum zawierające 
dokumenty rodzinne od XV do XIX w. Dar prof. Andrzeja Wiktora. 

 wspomnienia w j. francuskim Rosy Bailly: „Lwów wyzwala się” 1918-1919 oraz 
fragment korespondencji z różnymi osobami. Dar Łucji Częścik. 

 wspomnienia Władysława Różyckiego, Lwów – Bregenc, 1939 r. Dar Danuty 
Różyckiej. 

 materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Oddział Wrocławski. Prace konkursowe – Rajd śladami pamięci Lwowa i Kresów. 
Dar Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Oddział 
Wrocławski. 

 korespondencja stolnika Tyszeckiego z Bydgoszczy z lat 1761-1762. Dar Elke Tietz. 
 Maria Bobrzyńska: „Życie zmiennym jest”. Pamiętnik Marii z Paygertów 

Bobrzyńskiej. Dar Any Mari Okecki de Sarachaga. 
 dokumenty rodzinne Kozłowieckich i rodzin spokrewnionych. Dar s. Oktawii 

Kozłowieckiej. 
 refleksje literackie i wspomnieniowe Alfreda Wielopolskiego. Dar Aleksandra 

Labudy. 
 papiery osobiste ks. Franciszka Pluty, fotografie oraz dokumenty dotyczące 

pomocy polskim dzieciom w Indiach 1942-1947 (w tym wykazy dzieci z 
sierocińców). Dar Leonarda Pluty. 

 Bożenna Jaroszuk-Wulkan: Pamiętniki – kroniki z wycieczek po Dolnym Śląsku w 
latach 1982-2002. Dar Barbary Matyńskiej. 
 
 

Kupno: 
 dziennik podróży Bodo Zimmermanna (1902-1945), malarza i grafika związanego 

z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Relacje z podróży po Europie i Turcji 
z 1924 uzupełnione m.in. ilustracjami w postaci akwarel, szkiców tuszem i 
fotografii.  

 maszynopis książki Bolesława Zielińskiego, doktora prawa, pisarza i publicysty, 
inspektora rekrutacyjnego Armii Polskiej w Nowym Jorku (1917-1918): „ Ostatni 
wigwam. Dzieje i życie Indian Ameryki Północnej z 58 ilustracjami”. 

 
 
Gabinet Kartografii: 
 
Kupno: 
 mapa Królestwa Polskiego w okresie rozbiorów (rok wydania 1802)  
 mapa Rosji ( ok. 1750) 
 mapa Łotwy z Kurlandią z pierwszej ćwierci XVIII w.  
 trzytomowy Atlas Historii Białorusi (2012- 2016)  
 ukraiński Atlas Historii Lwowa (2014) 

 



 
Dział Starych Druków: 
 
Dary: 
 rzadki wariant słownika Grzegorza Knapiusza Thesauri Polono Latino Graecis... 

wydany w Poznaniu w 1741 r. (wolumin wywodzi się z historycznej kolekcji 
Ossolineum oraz z biblioteki Branickich i Tarnowskich z Suchej) 

 wyjątkowy egzemplarz Lectionarium missae: Das Plenarium oder Ewangely buoch 
wydrukowany w Bazylei w 1516 r. z ilustracjami Hansa Schäufeleina, Ursa Grafa 
i Hansa Baldunga (wolumin pochodzi z defektów przechowywanych w 
magazynie działu od lat czterdziestych lub pięćdziesiątych XX w.) 
 

Kupno: 
 drugi tom polsko-łacińskiej Biblii w przekładzie Jakuba Wujka Biblia sacra Latino-

Polonica vulgatae editionis wydany we Wrocławiu i Lwowie w 1771 r. 
 

 
Dział Dokumentów Życia Społecznego 
 
Dary 
 materiały przekazywane przez stale współpracujące z Działem instytucje 

kulturalne, naukowe i społeczne z terenu Wrocławia, dokumentujące ich bieżącą 
działalność m. in.: Teatr Muzyczny Capitol, Narodowe Forum Muzyki, Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu, Kino Nowe Horyzonty, Teatr Arka, Mediateka, Centrum 
Impart, Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocławski Teatr Lalek, Muzeum 
Narodowe, Galeria Versus, Galeria Polskiego Plakatu, Dolnośląskie Centrum 
Filmowe, Klub pod Kolumnami, Centrum Kultury Agora, Teatr Komedia, WRO, 
Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, Tajne Komplety, Dom Edyty Stein, 
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego.  

 kompletne materiały Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora i 
Ogólnopolskich Spotkań Teatru Jednego Aktora (otrzymywane dzięki współpracy 
z Wiesławem Gerasem) 

 całoroczna dokumentacja pracy Klubu Muzyki i Literatury. Dar Ryszarda 
Sławczyńskiego) 

 materiały ofiarowane przez Danielę Przyłęcką, związane z historią i odbudową 
powojennego Wrocławia dokumentujące pracę Mirosława Przyłęckiego, 
architekta i konserwatora zabytków, m.in. album „Pamięci prof. dr hab. Mirosława 
Przyłęckiego”, zespół widokówek z Wrocławia i Dolnego Śląska 

 materiały związane z Tadeuszem Różewiczem - druki ulotne, głównie teatralia 
(około 400 j.). 
 
 

Kupno 
 zespół dokumentów związanych z działalnością artystyczną Zdzisława 

Karczewskiego aktora i reżysera scen teatralnych w Warszawie, Szczecinie, 



Gdańsku, w latach 1948-1952 Dyrektora Teatrów Dolnośląskich we Wrocławiu. 
Na uwagę zasługują projekty kostiumów, rysunki do wrocławskich spektakli  

 plakaty filmów Andrzeja Wajdy, uzupełniające kolekcję, m.in. plakat szwedzki 
„Popiół i diament” (rzadki)  

 plakat Mariana Stachurskiego do filmu w reż. Stanisława Lenartowicza we 
WWFF„ Zobaczymy się w niedzielę”,1959 z ówczesnym herbem Wrocławia. 

 
 
Dział Sztuki 
 
Dary: 
12 obiektów z zapisu testamentowego Bonifacji Marii Leskiej:  
 cykl czterech rysunków Wojciecha Gersona z 1855 r. stanowiących ilustracje do 

Legendy o Zbójniku Madeju 
 dwa obrazy olejne wileńskiego malarza Mariana Kuleszy: Wnętrze II z 1929 r. i 

Fragment klasztoru sióstr bernardynek z 1928 r. 
 obraz Pytanie o drogę najprawdopodobniej Franciszka Kostrzewskiego z 1854 r. 
 Motyw orientalny z dwoma mężczyznami i osiołkiem nieustalonego autora z I poł. XX 

w.  
 pastel Józefa Rapackiego (?) Wiosna (Obłok) z ok. 1924 r.  
 pastel anonimowego artysty najprawdopodobniej stanowiący wizerunek 

ofiarodawczyni 
 dwa linoryty Ireny Stankiewicz z 1981 r.: Matka Boska Akowska i Akcja „Burza”. 
 
Pozostałe ważniejsze dary: 
 3 teki/albumy w tym z ilustracjami do wierszy Tadeusza Różewicza oraz album 

pocztówek pochodzące ze spuścizny po T. Różewiczu 
 własny obraz Pekudei, akryl, 2010. Dar Miry Żelechower-Aleksiun z Wrocławia 
 
Kupno: 
 obraz olejny na płótnie z I poł. XVIII w. ukazujący wizerunek Jana Stanisława 

Jabłonowskiego (1669-1731), wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego, 
kasztelana krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego oraz pisarza zakupiony 
od osoby prywatnej. Obraz wzorowany jest na przechowywanym w Herman Otto 
Museum w Miszkolcu portrecie Jabłonowskiego pędzla Adama Manyoki (1679-
1757).  

 Portret gen. Józefa Sułkowskiego to najprawdopodobniej portret epitafijny, 
anonimowego malarza działającego w I poł. XIX w., olej na blasze miedzianej; 
wzorowany jest na pośmiertnym wizerunku Józefa Sułkowskiego pędzla 
Antoniego Brodowskiego, obecnie znajdującym się w Muzeum Narodowym w 
Poznaniu. Obraz wykorzystany został na ekspozycji stałej Muzeum Pana 
Tadeusza (zakup w GALERII Joanny Aksztulewicz-Gacek z Wrocławia). 

 Legionista patrzący na Śmierć, olej na tekturze, nierozpoznanego polskiego malarza 
z I poł. XX w. przedstawia legionistę Piłsudskiego któremu ukazuje się widmo 
Śmierci. (zakup w GALERII Joanny Aksztulewicz-Gacek z Wrocławia). 



 prace Eugeniusza Geta-Stankiewicza: teka graficzna oraz 2 kompozycje do działu 
variów – zakup od osoby prywatnej (córki artysty). Teka cd. Nauki chodzenia jest 
zespołem 20 prac Eugeniusza Geta-Stankiewicza i Tadeusza Różewicza 
wykonanych techniką mieszaną powstałych w latach 2006-2008. Dwie 
kompozycje Geta-Stankiewicza z cyklu Oszmiańska szkoła passe-partout to prace z 
2000 r. na które składają się oprawione płyty miedziorytnicze i odbitki exlibrisów. 
Dodatkowo od Wydawnictwa Ossolineum zakupiono pracę Eugeniusza Geta-
Stankiewicza, miedzioryt z 1994 r., który był nagrodą dla Wydawnictwa 
Ossolineum przekazaną w grudniu 1994 r. przy okazji Spotkań Wydawców 
Dobrej Książki za książkę Wacława Jędrzejewicza i Janusza Ciska Kalendarium 
życia Józefa Piłsudskiego. 

 dwie prace Włodzimierza Tetmajera ze scenami z Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza zakupione w warszawskiej galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego. Są 
to akwarele; Rózeczce scyzoryk się kłania i Staruszek chodził po samotnym dworze. 

 zespół 47 pocztówek z reprodukcjami malarstwa polskiego z okresu głównie 1905-
1939, zakup od osoby prywatnej. 
 

Pod koniec 2016 r. w związku z poszerzeniem zakresu gromadzonych zbiorów,  
Dział Sztuki wzbogacił się dodatkowo o przekazane z Muzeum Pana Tadeusza  13 
obiektów z zakresu rzemiosła, które na potrzeby wystawy stałej MPT były nabywane  
od kilku lat m.in. przez dawny Dział Wystaw. 

 
 
Dział Numizmatyczny 
 
Dary: 
 zestaw polskich monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski w II, III i IV 

kwartale 2015 r. oraz w pierwszej połowie 2016 r., na który składają się trzy srebrne 
monety okolicznościowe z tematycznej serii „Odkryj Polskę”, szesnaście srebrnych 
monet kolekcjonerskich o różnej tematyce („Skarby Stanisława Augusta”, „Zabytki 
Kultury w Polsce”, „Polscy Malarze XIX i XX w.”, „Historia Monety Polskiej” i in.) 
oraz cztery kolekcjonerskie banknoty i sześć wzorów banknotów (specimenów). 
Dar Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP 

 jubileuszowy medal „250 Lat Mennicy Polskiej” w pudełeczku z 
okolicznościowym nadrukiem i certyfikatem autentyczności – medal stanowi dar 
Mennicy Polskiej S.A. 
 

 
Kupno: 
 półtalar sasko-polski (tzw. wikariacki) Augusta III Sasa z 1742 r., wybity w srebrze 

w mennicy w Dreźnie; na awersie wizerunek jeźdźca na koniu, w otoku napis: 
„DEI GRATIA FRIDERICUS AUGUSTUS REX POLONIARUM DUX SAXONIAE 
ARCHIMARSCHALLUS & ELECTOR”, na rewersie wizerunek pustego tronu i 
dookolny napis: „IN PROVINCIIS IVR SAXON PROVISOR ET VICARIUS.1742” 



 dwa denary rzymskie: denar Gety (jako cezara) z 201-202 r., typ RIC 17 i denar 
Plautylli (żony cesarza Karakalli) z 202 r., typ RIC 369, oba wybite w mennicy w 
Rzymie 

 tłok pieczęci herbowej należącej do rodziny Haleckich (historyka Oskara albo jego 
ojca, feldmarszałka Oskara Alojzego, bądź stryja, podpułkownika Antoniego) z 
przeł. XIX/XX w. 

 mosiężny tłok pieczętny kolonii (wsi) Philipsdorf (ob. część Zabrza), z uchwytem 
lekko uszkodzonym, z otworem na zawieszkę, ok. 1775 - 1817 r., z napisem 
(pseudolegendą) i wyobrażeniem topora między dwoma drzewami, w tle trzy 
płaskie wzgórza z dwoma drzewami 

 mosiężny tłok pieczęci herbowej z herbem Ślepowron i z brązową rękojeścią 
figuralną w formie postaci Napoleona Bonaparte, pochodzący w 2 ćwierci XIX w. 
(po 1833 r.), zakupiony we wrocławskim Antykwariacie GALERIA 

 brązowa rzeźba przedstawiająca głowę Adama Mickiewicza autorstwa Antoniego 
Kurzawy, pochodząca z 1895 r., zakupiona na aukcji w Domu Aukcyjnym 
REMPEX w Warszawie 

 talar kurlandzki Piotra Birona z 1780 r., zakupiony we wrocławskim 
Antykwariacie GARBARY 

 halerz Zygmunta Luksemburskiego z ok. 1430 zakupiony podczas Aukcji nr 66e 
zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Numizmatyczne 
 
 

Gabinety Świadków Historii: 
 
Dary: 
 archiwum osobiste Władysława Bartoszewskiego: 762 teczki archiwalne - 

materiały dotyczące działalności naukowej, społecznej i politycznej W. 
Bartoszewskiego: listy, zaproszenia, dokumenty i ich kopie oraz 133 fotografie. 
Dar Zofii i Władysława Bartoszewskich. 

 flaga, którą przykryta była trumna podczas ceremonii pogrzebowej Jana Nowaka-
Jeziorańskiego. Dar mec. Jacka Taylora. 



ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 
 
A. PRACE WYDANE 
 
Baran Elżbieta: 

a) Złote medale i donatywy królewskie Jana II Kazimierza Wazy w zbiorach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny”, 2016, nr 
1, s. 5-9. 

b) Złote monety i jedyna donatywa królewska z okresu panowania Jana III Sobieskiego w 
kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd 
Numizmatyczny”, 2016, nr 4, s. 5-6. 

Baran Elżbieta, Butent-Stefaniak Barbara, Monety z cmentarzyska w Byczynie, powiat 
kluczborski, „Wiadomości Numizmatyczne”, R. LX, 2016, z. 1-2, s. 260- 288. 
Bronowicka Monika, Kreatywnik Dolnośląski. Przewodnik po Wrocławiu dla dzieci, 
Wrocław 2016 
Butent-Stefaniak Barbara,  

a) Najstarsze monety śląskie w zbiorach Ossolineum, „Wrocławskie Zapiski 
Numizmatyczne”, nr 1/2016, s. 53-57. 

b) Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich, 
„Studia Lednickie”, t. XIII, 2014, s. 39-48.  

Degler Adam,  
a) Gockie złoto W: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-

2016. Pod red. Teresy Sokół. Wrocław 2016 
b) [oprac.]: Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: 

Coins of the Roman Empire. Pertinax–Severus Alexander / Katalog starożytnych 
monet w zbiorach ZNiO. Część 6: Pertynaks – Aleksander Sewer, Wrocław 2016 

c) nota w języku angielskim dla International Numismatic e-Newsletter, 
wydawanego przez International Numismatic Council [nr 21, luty 2016] 
http://www.inc-cin.org/assets/pdf/newsletter/inen-21-2016.pdf; 

d) tekst promujący 6. tom „Katalogu monet starożytnych w zbiorach ZNiO” w 
serwisie „Archeowieści” http://archeowiesci.pl/2016/01/28/zlota-moneta-z-
runami-i-rzymskim-cesarzem/ 28 stycznia 2016 

e) tłumaczenie z języka polskiego na język angielski strony Online Coins of the 
Roman Empire (OCRE) – standardowej publikacji internetowej o charakterze 
korpusu, służącej do określania monet rzymskich) - 
http://numismatics.org/ocre/pages/about 

 
Dobrzyniecki Arkadiusz Dobrzyniecki Arkadiusz: 

a) [współautor] Pod Złotym Słońcem. Rynek 6 we Wrocławiu – dom mieszczan, 
rezydencja władców, arcydzieło architektury, ss. 164, il. 176, Wrocław 2016 

b) Radojewski Mieczysław Franciszek, W: Słownik pracowników książki polskiej, 
Suplement IV, red. M. Rzadkowolska, Warszawa 2016, s. 214-215; 

 
 



Forysiak – Wójciński Robert: 
a) Funkcjonowanie formuły Sigillum Nostrae Maiestatis w dokumentach królów 

polskich od XIV do XVI wieku, W: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy. funkcje, 
red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 17-26. 

b) O błędach, których nie było – nieporozumienia w sprawie legend polskich pieczęci 
majestatycznych (wybrane przykłady), W: Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy. 
funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, s. 37-45. 

c)  [współautor polskich haseł] W: Vocabulorium internationale 
sigillographicum, eds. K. Müller, L. Vrtel, Bratislava 2016. 

Franczyk-Cegła Agnieszka: 
a) Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”  2016 nr 
26/27,  s. 9-45 

b) Podróże i odkrycia geograficzne na kartach osiemnastowiecznych starych druków W: 
W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. 
Teresy Sokół. Wrocław 2016 

c) Zarys dziejów klasztoru oo. karmelitów w Sąsiadowicach.  „Nasza Przeszłość” 
2016  t. 125, s. 75-126 

d) The catalogue of books printed in the sixteenth century now in the Ossolineum 
Library, Wrocław, Poland, and The Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific 
Library of Ukraine, „CERL Newsletter 33 (VI 2016), s. 10. 

e)  Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich.  „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016 
nr 10 s. 59-78 

Galik Piotr, Królewski dar „Doktora Niwo”. Kartograficzne silesiaca z kolekcji Tomasza 
Niewodniczańskiego w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu 
W: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy 
Sokół. Wrocław 2016 
Gluziński Krzysztof:  

a) Roman Aftanazy; Michał Sewerski [2 biogramy] W: Słownik Pracowników Książki 
Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016  

b) [oprac.] Czytelnia Główna, Wrocław 2016 
c) [oprac] Cymelia w zbiorze nowych druków zwartych XIX–XXI wieku, Wrocław 

2016 
Grocholska Małgorzata:  

a) Ocena stanu zachowania zbiorów jako ważny element profilaktyki konserwatorskiej W 
: Ochrona zbiorów bibliotecznych. Konserwacja w bibliotekach polskich. Biblioteka 
Narodowa Warszawa 2016. 

b) [oprac.] Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów, 
Wrocław 2016 

Grześkowiak-Stepowicz Joanna: 
a) Druki piękne, tajne, unikatowe – o ossolińskich cymeliach W: W  czwartek o 

szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. 
Wrocław 2016 

b)  Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2011-2015, 
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”  2016 nr 26/27 s. 147-
178 



c) Władysława Jabłońska, Włodzimierz Baranowski [2 biogramy] W: Słownik 
Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016  

Jagielska Elżbieta: Armela Bułówna [biogram] W: Słownik Pracowników Książki Polskiej, 
suplement IV, Warszawa 2016 
Janiak Agata: Edward Trzyna [biogram] W: Słownik Pracowników Książki Polskiej, 
suplement IV, Warszawa 2016 
Jaremków Monika:  

a) Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej 
„Studia o Książce i Informacji” 2015 nr 34 s. 27-39 

b) [oprac.]: Cymelia w zbiorze nowych druków zwartych XIX–XXI wieku, Wrocław 
2016 

Juzwenko Adolf (dyrektor ZNiO), Pękalska Marta:  
a) Emigracyjni darczyńcy Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich W: Materiały 

XXXVII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 
3-6 września 2015 r. Rapperswil, Rapperswil-Rzym-Warszawa 2016, s. 79-88. 

b) Powojenne próby restytucji Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich W: Na 
styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Markowi Bojarskiemu, Wrocław 2016 t. 2 s. 336-340 

Knychalska-Jaskulska Agnieszka: 
a) Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego podróże przez kraje niemieckie  w 1792 roku., 

W:  W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. 
Teresy Sokół. Wrocław 2016.  

b)  [współautor Elżbieta Dzikowska]: Joseph Maximilian Graf von Ossoliński Und 
Mittelosteuropa. Einblicke in Leben Und Werk lines polnischen Intelektuellen in 
Zeiten des Umbruchs, „Rocznik Stacji Naukowej PAN w Wiedniu”, t. VI.   

Koniarek Łukasz:  
a) Dzieje „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego, „Visnyk 

of the Lviv University”, Series Art Studies, T. 16, z. 2, Lviv 2015, s. 209 – 222. 
b) Życie społeczno-kulturalne i osiągnięcia II Rzeczypospolite, Świat zmierza ku wojnie 

[w:] Wrocław 1945 – 2016 – wystawa w Centrum Historii Zajezdnia, Centrum 
Historii Zajezdnia – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2016, s.13 - 18, 19 
– 22. 

c) Zarys dziejów „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa”  inżyniera Janusza 
Witwickiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2016 nr 
26/27 s. 75-100 

Kościelniak Lucyna, Metafory etyki chrześcijańskiej w Psałterzu Dawidów Jana 
Kochanowskiego W: Publikacje Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015  
s. 47-59 
Kraska-Lewalski Andrzej, Herb Wrocławia w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Rocznik 
Wrocławski” 2016  t. 13/14 s. 73-80  
Kulesza Hanna:  

a) Amelia Dician, Kamila Schuster, Eugenia Triller [3 biogramy] W: Słownik 
Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016 

b) Witkacy w Ossolińskich rękopisach. W: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady 
ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. Wrocław 2016 



Kuś-Joachimiak Hanna, Jak widzą siebie artyści. Autoportrety w grafice polskiej XX i XXI 
wieku ze zbiorów Gabinetu Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich. W: W czwartek o 
szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. Wrocław 
2016 
Mikucka Aldona, [współautor] Edukacja w Ossolineum. Informator. Red. Beata Salamon, 
Wrocław 2016 
Mikuła Małgorzata, Helena  w stroju niedbałym czyli Śpiewy historyczne W: W czwartek 
o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. 
Wrocław 2016 
Mitka Alicja: Czesław Kowalczyk, Kazimierz Zathey [2 biogramy] W: Słownik 
Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016 
Nawrot Łakomiec Liliana:  Wratislavia Cantans na plakacie, „Rocznik Wrocławski” 2016 
t. 13/14 
Nowak Andrzej: 

a) [oprac.], Jan Nowak Jeziorański, Maria Winowska: Korespondencja 1955-1989, 
Wrocław 2016 

b) [oprac.], Z Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego :; raporty o sytuacji Kościoła 
katolickiego w Polsce – rok 1958. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich”  2016 nr 26/27 s. 101-131 

Orzeł Małgorzata: 
a) [oprac.], Materiały do bibliografii Wrocławia za lata 2011-2014 oraz uzupełnienia 

(do t.XII) za lata 2009-2010. „Rocznik Wrocławski” 2016 t. 13/14 s. 322-334 
b) [oprac.], Muzeum Pana Tadeusza jako ikona współczesnego Wrocławia W: Pan 

Tadeusz. Interpretacje, Warszawa 2016 
c)  [rec.], Tamara Chorążyczewska, Wrocław ulica Komandorska 118-120. Historia 

pewnego miejsca, Wrocław 2012, „Rocznik Wrocławski” 2016 t. 13/14 s. 302-303 
d)  [rec.], Joanna Maria Kaletowa, Wrocławska Madonna, Wrocław 2012, „Rocznik 

Wrocławski” 2016 t. 13/14 s. 304-305 
e)  [rec.], Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie, Zobowiązywała mnie 

przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982, Wrocław 2013, „Rocznik 
Wrocławski” 2016 t. 13/14 s. 306-307 

Ostromęcka Elżbieta: 
a) [oprac.], Z Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego : dokumenty dotyczące I Zjazdu 

Polonii i Polaków z zagranicy – Kraków. „Czasopismo Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich”  2016 nr 26/27 s. 133-140 

b) Jan Henryk Litwinek [biogram] W: Słownik Pracowników Książki Polskiej, 
suplement IV, Warszawa 2016 

c) [oprac.], Im więcej Ci dano, tym więcej jesteś winien… Ulotka towarzysząca 
wystawie Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra Pinińskiego dla Ossolineum,  
Wrocław 2016 

Otfinowska Barbara, Godność i powołanie kobiety w ujęciu Edyty Stein, W: Edyta Stein. 
Godność człowieka, Wrocław 2016 
Palka Mateusz:  

a) Photographs of the stolen view. Issues of time in works of Hiroshi Sugimoto, „Prism 
Photo Magazine” 2016 nr 2 (24) 

b)  „Kapitał” Katarzyny Majak – nowa „Kolekcja Wrzesińska”, „Format” 2016 nr 72 
c) TIFF Festival 2015. Polska NOW!, „Format” 2016 nr 72 



Pękalska Marta:  
a) Andrzej Adamus, Helena Devechy, Andrzej Jaworski, Konstanty Jażdżewski, Stanisław 

Kądzielski, Irena Lewandowska-Jaraczewska, Janina Loret-Heintsch, Kazimierz Pecold, 
Tadeusz Presz, Maria Rodakowa, Janusz Sowiński, Wanda Tukanowicz, Maria 
Tyszkowska, Adam Ursel, Ewelina Bronisława Wojakowska, Maria Zawialska [16 
biogramów] W: Słownik Pracowników Książki Polskiej, suplement IV, Warszawa 
2016 

b) Śnieżko Aleksander (1896-1975) W: Polski Słownik Biograficzny t. 51 z. 208, 
Warszawa-Kraków 2016, s. 157-159 

c) (współautor Janina Haupa): Pani Profesor Maria  W: Pro bibliothecarum et 
bibliothecariorum bono. Księga jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesor Marii 
Pidłypczak-Majerowicz, Wrocław 2016, s. 49-50 

d) Franciszek Pajączkowski (1905-1970) – historyk teatru, bibliotekarz, po prostu 
ossolińczyk, W: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. V, 
pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2016, s. 474-486 

e) „Święto kultury polskiej” – czyli echa prasowe jubileuszu stulecia Ossolineum, 
obchodzonego w roku 1928, W: Kraków-Lwów: książki-czasopisma-biblioteki, t. XV: 
Czasopisma XIX-XX wieku, red. G. Wrona, A. Bańdo, G. Nieć Kraków 2016, s. 
43-56        

Podolec Katarzyna, Książki „z pejsami”, czyli judaica w zbiorach Ossolineum W:  W 
czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. 
Wrocław 2016 
Polak Grzegorz:  

a) „Quo vadis” di Henryk Sienkiewicz nelle collezioni della Biblioteca Ossoiński di 
Breslavia” w katalogu „Ouo vadis?”. Da caso letterario a fenomeno della cultura di 
massa, Roma 2016.  

b) Pan Tadeusz pod strzechą, czyli kto w Zagrodnie odnalazł rękopis epopei. „Spotkania 
z Zabytkami” 2016 nr 3-4, s. 53-55 

c) Zofia Huber, Ludwik Stadtmüller [2 biogramy] W: Słownik Pracowników Książki 
Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016 

d) [oprac.], Czytelnia Główna. Wrocław 2016 
e) Nie „Na marne”. Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum, Wrocław 2016  
f) [współautor] Edukacja w Ossolineum. Informator. Red. Beata Salamon, Wrocław 

2016 
Preisner-Stokłosa Małgorzata [opracowanie maszynopisów]: Władysław 
Bartoszewski, Polacy, Żydzi, okupacja, Kraków 2016 
Przestalska Alicja: Stefania Tatkowska [biogram] W: Słownik Pracowników Książki 
Polskiej, suplement IV, Warszawa 2016 
Rzemieniecki Konrad: 

a) Inwentarze sołectw w Mokrej Wsi i Drzykowej z 1708 i 1722 roku, „Czasopismo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”  2016 nr 26/27 s.47-55 

b) Opisy przedmieść Lwowa XVI–XVIII stulecia. Uwagi na marginesie książki: Описи 
передмість Львова XVI–XVIII століть, oprac. A. Feloniuk, Lwów 2014, ss. 752. 
„Galicja. Studia i Materiały” 2, 2016, s. 353-356 

c) Diariusz podróży i życia Filipa Orlika z lat 1720–1733. Uwagi na marginesie książki 
pt. „Діаріуш подорожній, який в ім’я Троїці найсвятішої, розпочатий в року 



1720 місяця жовтня дня 10-го”, „Historia Slavorum Occidentis” 2016/1, s. 
286-294. 

d) Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII 
wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2015 R. 37 nr 2, s. 149-158. 

Sidorowicz-Mulak Dorota:  
a) Królewskie księgi w Ossolineum i ich proweniencje. O kilkunastu woluminach z 

biblioteki Zygmunta Augusta.  W:  W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady 
ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. Wrocław 2016 

b) Wagner Arkadiusz, Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem 
początków księgozbioru króla Zygmuna Augusta, „Roczniki Biblioteczne” 2015 R. 
59, s. 3-24 

Sokół Teresa:  
a) Karol Kühnl – mało znany ossoliński darczyńca i jego artystyczna kolekcja W: W 

czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy 
Sokół. Wrocław 2016 

b) [współautor] Edukacja w Ossolineum. Informator. Red. Beata Salamon, Wrocław 
2016 

Soroko Anita: 
a) Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej 

Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z badań”,  
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2016 z.26/27 s. 143-145 

b) Lwowskie tradycje powojennego Wrocławia, W: Wrocław 1945-2016 – wystawa w 
Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław 2016, s. 227- 229 

c) [oprac.] Im więcej Ci dano, tym więcej jesteś winien… Ulotka towarzysząca 
wystawie Dary Fundacji Lanckorońskich i Piotra Pinińskiego dla Ossolineum. 
Wrocław 2016 

Stankiewicz Konstanty, Ludomir Stankiewicz 8 V 1934 – 16 IX 2015, „Czasopismo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”  2016 nr 26/27 s. 181-186 
Szaradowski Piotr, Francja elegancja. Z historii haute couture, Wrocław 2016 
Szeląg Marcin: Edukacja muzealna w perspektywie posthumanizmu - wartości edukacji z 
wykorzystaniem problematyki zwierząt / Museum Educatio in View of Post-Humanism - 
Values of Edukation Using Animal Theme, W: Chów zwierząt gospodarskich i tradycyjna 
upraw roślin użytkowych w edukacji muzealnej / Livestock Husbandry and Cultivation of 
Traditional Crops in Museum Education, Szreniawa 2016, s. 85 - 91 / p. 92 - 97 
Urbanek Mariusz: 

a) Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska W: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady 
ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. Teresy Sokół. Wrocław 2016 

b) Pocztówki z Europejskiej Stolicy Kultury 2016, cykl artykułów, „Odra” 2016 nr 1-
12 

c) Dziesięć tygodni, które zaskoczyły wszystkich, „Odra” 2016 nr 2, s. 2-7 
d) Stan przejściowy, cykl felietonów, „Odra” 2016 nr 1-12 
e) Niezgoda na niepamięć, „Odra” 2016 nr 6, s. 3-7 
f) Dlaczego poparcie dla PiS nie maleje i jeszcze długo nie będzie maleć, „Odra” 2016 nr 

7-8, s. 11-15 
Zygmuntowicz Iwona [oprac.]: Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Różewicz w zbiorach 
Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia i Działu Dokumentów Życia Społeczneg. Oprac. 
Iwona Zygmuntowicz, Wrocław 2016 



 
 
 

B. PRACE PRZYGOTOWYWANE LUB ODDANE DO DRUKU 
 
Baran Elżbieta: 
a) [nota katalogowa dotycząca dwudukata Karola Ferdynanda Wazy z 1653 r.] W:  
Wrocławska Europa ,Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wystawa w dniach 19 
września -31 grudzień 2016. 
b) Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tom 3. 
Mennictwo czasów Aleksandra Jagiellończyka  (1501 – 1506). – praca w trakcie 
przygotowywania 
Baran Elżbieta, Butent-Stefaniak Barbara: 
a) Monety jagiellońskie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [w:] Materiały z 
międzynarodowej konferencji numizmatycznej w Kutnej Horze „ Jagellonské 
mincovnictví ve střední Evropě 19-22.9.2-16, Numismatický sborník, Praga. 
b) Monety i medale miast śląskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, artykuł złożony do druku we „Wrocławskich Zapiskach 
Numizmatyczych”. 
Butent-Stefaniak Barbara: 
a) Addenda et corrigenda [uzupełnienia i poprawki do inwentarza:] 

„Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar I - IV” ( Pommern nr 299: 
Wolin ?, Gem. Wolin, Kr. Kamień Pomorski, Woiwod. Zachodniopomorskie, s. 51; 
Schlesien: Druckfehlerverzeihnis). 

b) Katalog średniowiecznych monet czeskich w zbiorach Ossolineum. - praca w trakcie 
przygotowywania 

Degler Adam: 
a) Aureus of Postumus with the owner's graffito (Gounthiou), artykuł złożony do 

druku w materiałach pokonferencyjnych (Proceedings) XV Międzynarodowego 
Kongresu Numizmatycznego w Taorminie. 

b) [współautor] New information on finds of Roman coins from western Ukraine: L’vivska 
oblast’, artykuł złożony do druku w “Notae Numismaticae”. 

c) Legendy na monetach naśladowczych z kręgu wschodniogermańskiego. - praca w trakcie 
przygotowywania 

Długajczyk Beata: Feliks Lachowicz — drohobyczanin, sybirak – artykuł do czasopisma 
„Sybirak” – oddany do druku 
Forysiak-Wójciński Robert: Sfragistyka w świecie komiksu – Tintin i berło Ottokara, 
artykuł złożony do wydawnictwa Instytutu Historii UAM. 
Forysiak-Wójciński Robert, Koniarek Łukasz: Dzieje i zbiory Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego ZNiO, tekst złożony do druku w publikacji albumowej związanej z 
jubileuszem 200-lecia ZNiO. 
Franczyk-Cegła Agnieszka: 

a) Losy książek z księgozbiorów ze zlikwidowanych bibliotek klasztornych na przykładzie 
egzemplarzy znajdujących się w Ossolineum [publikacja w tomie pokonferencyjnym 
„Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.)”, oddane do 
druku]. 



b) Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego  [oddane do druku w 
czasopiśmie „Galicja. Studia i materiały”]. 

Gluziński Krzysztof, Jaremków Monika: artykuł o historii Działu Przechowywania i 
Udostępniania do publikacji związanej z jubileuszem 200-lecia ZNiO 
Grocholska Małgorzata: zebranie materiałów, redakcja wstępna przed złożeniem do 
druku 8 artykułów na podstawie referatów wygłoszonych w roku 2015 na sesji 
Konserwacja i badanie dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami promującej zadanie 
Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum. Publikacja w 2017 roku. 
Grocholska Małgorzata, Drawc Marta: Diplomata w zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Stan zachowania kolekcji, artykuł złożony do druku w publikacji  
Konserwacja i badanie dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami 
Kenc Katarzyna: Gabinet Grafiki w ZNiO, historia działu i kolekcji, artykuł do publikacji 
na jubileusz 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – oddany do redakcji. 
Minkowska Małgorzata: Nowe nabytki inkunabulistyczne biblioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Uzupełnienie katalogów A. Kaweckiej-Gryczowej i E. Triller [oddane do 
druku w CzZNiO] 
Nowakowski Ryszard 

a) Wydawnictwa prasowe (od roku 1801) – rozwój i dzieje zbioru – kontynuacja prac 
nad artykułem  przeznaczonym do ossolińskiej publikacji zbiorowej. 

b) Prasa polska (1801-1939) w lwowskim okresie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
monografia. Kontynuacja prac 

Palka Mateusz, Urbanek Mariusz: Wojna w eterze. Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa, scenariusz komiksu 
Pękalska Marta: 
a) Tarkowski Stanisław (1902-1973), Tarnawski Józef  (1910-1980) – hasła do Polskiego 

Słownika Biograficznego     
b) Księga Darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (redakcja), Wrocław: 

Wydawnictwo Ossolineum, 2017 
c) Antologia tekstów jubileuszowych ZNIO (redakcja), Wrocław: Wydawnictwo 

Ossolineum, 2017 
Sidorowicz-Mulak Dorota: 
a) Dział Starych Druków ZNiO i jego kolekcja, artykuł do publikacji na jubileusz 200-

lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – oddany do druku 
b) Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje 

[oddane do druku w: Książka dawna i jej właściciele]. 
c) Niemcy jako inspirujący wzór w publikacjach Piotra Świtkowskiego [oddane do druku 

w tomie po III Kongresie Badaczy Wieku Osiemnastego]. 
Skotnicka-Palka Małgorzata: 
a) „Usłyszcie mój krzyk”. Samospalenie Ryszarda Siwca podczas dożynek 1968 roku 

(rolniczego święta pracy), (oddany do druku w tomie: Człowiek i praca, pod red. 
Grażyny Pańko i Katarzyny Ruhland). 

b) Muzyczne manifesty. Lista Przebojów Trójki w okresie stanu wojennego, (oddany do 
druku w tomie: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i kulturowej, seria: 
Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, t. VI, pod red. Grażyny Pańko, Małgorzaty 
Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej). 

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



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

e) Nie tylko we Lwowie… niezwykłe dzieje jednego obrazu. Panorama Racławicka Jana Styki 
i Wojciecha Kossaka [oddane do druku w tomie pokonferencyjnym: 200 lat 
Ossolineum – konferencja jubileuszowa] 

 
 
 

C. PRACE REDAKCYJNE 
 
Butent – Stefaniak Barbara: praca w zespole redakcyjnym Wrocławskich Zapisków 
Numizmatycznych”, redakcja zeszytów nr 1 –2 z 2016 r. 
Forysiak – Wójciński Robert: udział w pracach zespołu redakcyjnego powołanego 
przez Naczelna Dyrekcję Archiwów Państwowych do przygotowania polskiej wersji 
„Międzynarodowego słownika sfragistycznego” 
Ostromęcka Elżbieta [red.]: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. Tom XX. Rękopisy 18631–18996. Wrocław 2016 
Salamon Beata [red.]: Edukacja w Ossolineum. Informator, Wrocław 2016 
Skotnicka-Palka Małgorzata: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej i 
kulturowej, seria: Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, t. VI, pod red. Grażyny Pańko, 
Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej (w druku).  
Sokół Teresa [red.]: W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. 
Wrocław 2016 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR  6 
 

ZNiO W  PRASIE, RADIU I TELEWIZJI 
 

 Prasa 
 

 Jacek Dymitrowski: Krwawy luty 1846 roku. Dotyczy rabacji galicyjskiej 1846 r., w 
czasie której zamordowany został Konstanty Słotwiński, były dyrektor ZNiO. „Głos 
Dębicki” z 1.02.2016 

 Maciej Sandecki: Pamiątki  „Kuriera z Warszawy” – dotyczy przekazania do Muzeum 
Emigracji w Gdyni pamiątek po Janie Nowaku Jeziorańskim. W artykule również 
informacja o tym, że większość dokumentów i przedmiotów osobistych Jan Nowak 
Jeziorański zapisał w testamencie Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. 
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto” z 5.02.2016 

 Maciej Kompała: Atrakcje dla dzieci w Hali Ludowej – m. in. o prezentowanej w Hali 
Ludowej Panoramie Plastycznej Lwowa, należącej do ZNiO.  „Polska – Gazeta 
Wrocławska”  z 5.02.2016 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 19.02.2016 – Cuda pod Słońcem – informacja o 
wykładzie Piotra Oszczanowskiego, poświęconego historii kamienicy Pod Złotym 
Słońcem 

 Mateusz Dróżdż: Krew na śniegu. Zdarzyło się 170 lat temu, czyli jak galicyjski chłop na 
wojnę z panami ruszył. Dotyczy rabacji galicyjskiej z 1846 r., w której zamordowany 
został dyrektor ZNiO Konstanty Słotwiński. „Polska. Gazeta Krakowska” z 
19.02.2016 

 Mateusz Dróżdż: Krew na śniegu. Zdarzyło się 170 lat temu, czyli jak galicyjski chłop na 
wojnę z panami ruszył. Dotyczy rabacji galicyjskiej z 1846 r., w której zamordowany 
został dyrektor ZNiO Konstanty Słotwiński. „Echo dnia. Podkarpacie” z 19.02.2016 

  „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 27.02.2016 – Kto honorowym - o propozycji 
uhonorowania dyrektora ZNiO dr Adolfa Juzwenki tytułem Honorowego 
Obywatela Wrocławia. 

 Mateusz Dróżdż: Polsko-polska rzeź z roku 1846, czyli rabacja galicyjska. Krwawa zima, 
kiedy chłopi swoich panów „piłą rżnęli, przez lód gnali”.  Dotyczy wydarzeń z 1846 r., 
tzw. rabacji galicyjskiej, w czasie której zamordowany został Konstanty Słotwiński, 
były dyrektor ZNiO. „Polska. Dziennik Zachodni” z 27.02.2016 

 Malwina Gadawa: Morawiecki nie chce, ale PiS mocno nalega.  Dotyczy tytułu 
Honorowego Obywatela Wrocławia. Kandydaturę Adolfa Juzwenki zgłosił 
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 5.03.2016 

 „Nowe Książki” nr 3 z 03.2016 – Stanisław Waltoś - sylwetka prof. Stanisława 
Waltosia, który od 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej ZNiO 

 Ewa K. Czaczkowska: Szara eminencja kościoła. Artykuł dotyczy Marii Winowskiej, 
której korespondencję z Janem Nowakiem Jeziorańskim w opracowaniu Andrzeja 
Nowaka wydało w b.r. wydawnictwo Ossolineum. „Gość Niedzielny” z 27.03.2016 

 Krzysztof Fiedorek: Ile kosztuje coś, co nie ma ceny? Oto jak „Pan Tadeusz” zamieszkał 
we Wrocławiu.  Rozmowa z A. Juzwenką na temat historii Pana Tadeusza oraz 
planowanego otwarcia Muzeum Pana Tadeusza. „Tygodnik Powszechny” z 
10.04.2016 



 Magdalena Kozioł: Trzech honorowych. O wyborze Honorowych Obywateli 
Wrocławia. Jednym z nich jest dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko.  „Gazeta Wyborcza 
– Wrocław” z 7.04.2016 

 Magda Piekarska: Pan Tadeusz epoki cyfrowej – dotyczy Muzeum Pana Tadeusza, 
którego inaugurację zaplanowano na 23 kwietnia 2016. „Gazeta Wyborcza – 
Wrocław” z 7.04.2016 

 Krzysztof Fiedorek: Talent drzemie w każdym. Do własnego dotrzesz dzięki 
Mickiewiczowi. Tekst poświęcony Muzeum Pana Tadeusza, którego inauguracja 
przewidziana jest na 23 kwietnia 2016. „Tygodnik Powszechny” z 17.04.2016 

 Krzysztof Fiedorek: Naucz się stawiać czoła wyzwaniom. Bądź jak Pan Tadeusz. Artykuł 
poświęcony Muzeum Pana Tadeusza, którego inauguracja przewidziana jest na 23 
kwietnia 2016. „Gazeta Wyborcza” z 16.04.2016 

 Krzysztof Fiedorek: Tak o Mickiewiczu nie opowiadał jeszcze nikt. Artykuł poświęcony 
Muzeum Pana Tadeusza, którego inauguracja przewidziana jest na 23 kwietnia 
2016. „Newsweek” z 18.04.2016 

 Małgorzata Matuszewska: Nowy dom „Pana Tadeusza” na finiszu. Dotyczy Muzeum 
Pana Tadeusza. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 20.04.2016 

 „Polska. Kurier Lubelski” z 21.04.2016 -  Z Paryża do Wrocławia. Losy „Pana Tadeusza 
są tak burzliwe, jak losy samej Polski – tekst dotyczy Muzeum Pana Tadeusza oraz 
historii rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza 

 „Polska – Kurier Lubelski” z 21.04.2016 – Dotykając wyobraźni – dotyczy otwieranego 
Muzeum Pana Tadeusza 

 „Polska – Kurier Lubelski” z 21.04.2016 – Od Homera do Gombrowicza – tekst 
poświęcony „Panu Tadeuszowi”, reklamujący Muzeum Pana Tadeusza 

 „Polska. Kurier Lubelski” z 21.04.2016 – Jednym wystarczy obraz i słowo. Inni 
potrzebują multimediów. Tutaj znajdziesz wszystko – tekst poświęcony Muzeum Pana 
Tadeusza 

 Krzysztof Fiedorek: Znasz inwokację „Pana Tadeusza”? Ta z rękopisu może Cię 
zaskoczyć. Dotyczy Muzeum Pana Tadeusza. „Polska – Kurier Lubelski” z 21.04.2016 

 „Polska. Kurier Lubelski” z 21.04.2016 – Świadkowie historii. Poznaj wybitnych 
romantyków XX wieku. Dotyczy Muzeum Pana Tadeusza, w którym mieszczą się 
również Gabinety Jana Nowaka Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego 

 Agata Saraczyńska: Pan Tadeusz opowiadany współcześnie. Dotyczy Muzeum Pana 
Tadeusza. „Gazeta Wyborcza - Wrocław" z 22.04.2016 [ten sam tekst powtórzony w 
lokalnych wydaniach – Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Katowice, 
Łódź, Kraków, Trójmiasto] 

 Magda Piekarska: Z wizytą u „Pana Tadeusza”. Dot. Muzeum Pana Tadeusza. 
„Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 22.04.2016 

 Krzysztof Fiedorek: Od twórczej prowokacji do technologii XXI wieku – dotyczy 
Muzeum Pana Tadeusza – „Tygodnik Powszechny” z 24.04.2016 

 Małgorzata Matuszewska: Rusza wielki spektakl rękopisu „Pana Tadeusza”. Poemat 
Mickiewicza ma wspaniałą oprawę. Dotyczy Muzeum Pana Tadeusza, którego 
otwarcie przewidziano na 23 kwietnia. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 22.04.2016 

 Malwina Gadawa: Nowi honorowi obywatele Wrocławia. Decyzja rady Miejskiej 
Wrocławia dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko otrzyma w tym roku tytuł Honorowego 
Obywatela Wrocławia. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 23.04.2016 



 Magda Piekarska: Muzeum Pana Tadeusza: bezpieczny dom rękopisu. Dot. Muzeum 
Pana Tadeusza, które zainaugurowało działalność 23 kwietnia. Zapowiedź dnia 
otwartego 3 maja. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 25.04.2016 

 „Nowa Trybuna Opolska” z 28.04.2016 – Czym była moneta w początkach państwa 
polskiego, jak radzono sobie z gotówką? W ramach Nocy Kultury w Wojewódzkiej  
Bibliotece Publicznej w Opolu z odczytem wystąpi dr Łukasz Koniarek. Odczytowi 
towarzyszy wystawa ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego ZNiO. 

 Magda Piekarska: Jak Adam Mickiewicz znalazł się w wirtualu. Przewodnik po 
Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 29.04.2016 

 Agata Saraczyńska: Pan Tadeusz zaprasza wszystkich. Muzeum Pana Tadeusza 
czynne będzie dla publiczności od 3 maja, który będzie dniem otwartym. „Gazeta 
Wyborcza – Wrocław” z 29.04.2016 

 Aleksandra Gumowska: Nie potrafił być nieżywy. Artykuł poświęcony 
Władysławowi Bartoszewskiemu w rocznicę jego śmierci. „Newsweek” z 2.05.2016 

 Barbara Stanisz: Muzeum Pana Tadeusza, Konstytucja i Święto Flagi. Zapowiedź 
uroczystego otwarcia Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
2.05.2016 

 Małgorzata Matuszewska: Pan Tadeusz wciąż żywy. Zapowiedź dnia otwartego w  
Muzeum Pana Tadeusza, w którym dodatkowo przez pierwsze dwa miesiące 
prezentowana będzie Konstytucja 3 Maja. „Nasze Miasto – Wrocław” z 2.05.2016  

 Małgorzata Matuszewska: Muzeum Pana Tadeusza świątecznie oblężone. Relacja z 
przebiegu dnia otwartego w Muzeum Pana Tadeusza. 3 maja był jednocześnie 
pierwszym dniem, w którym Muzeum było czynne dla publiczności. „Polska- 
Gazeta Wrocławska” z 4.05.2016 

 „Super Nowości” z 4.05.2016 – Nie potrafił być nieżywy – artykuł poświęcony 
Władysławowi Bartoszewskiemu w rocznicę jego śmierci. 

 „Fakt – Wrocław” z 4.05.2016 – Muzeum Pana Tadeusza otwarte 
 Małgorzata Matuszewska: Sprawdź, gdzie warto przeżyć wyjątkową Noc Muzeów 2016 

– wśród propozycji Muzeum Pana Tadeusza. „Polska – Gazeta Wrocławska” z 
12.05.2016 

 „Nasze Miasto – Wrocław” z 12.05.2016 – Noc Muzeów we Wrocławiu – wśród 
muzeów, które przygotowały swoją ofertę jest również Muzeum Pana Tadeusza 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 13.05.2016 – Dwie Noce Muzeów – dot. planowanej 
na 21 maja Nocy Muzeów, w której udział weźmie także Muzeum Pana Tadeusza 
(opublikowano również w pozostałych dodatkach lokalnych ”GW”) 

 „Gazeta Wyborcza – Kraków” z 13.05.2016 – Nineczka i Witkacy. Wystawa w Muzeum 
Tatrzańskim – o wystawie, na której pokazuje się eksponaty pochodzące m.in. ze 
zbiorów ZNiO. 

 Bartłomiej Kuraś: Witkacy na fotografiach jako mąż i nie mąż. O wystawie, na której 
pokazywane są eksponaty pochodzące m.in. ze zbiorów ZNiO. „Gazeta  Wyborcza” 
z 18.05.2016 

 „Nowa Trybuna Opolska” z 25.05.2016 – Jak rozmienić denara, rzecz o płaceniu za 
pierwszych Piastów i inne atrakcje – w ramach Nocy Muzeów w WBP w Opolu 
zostanie zaprezentowany skarb monet pochodzących ze zbiorów ZNiO. Prelekcję 
wygłosi dr Łukasz Koniarek 



 „Nowa Trybuna Opolska” z 25.05.2016 – Burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu – w Galerii WuBePe w Opolu zostanie otwarta wystawa 
„Z Dziejów Ossolineum” 

 „Rzeczpospolita” z 27.05.2016 – Książka ma przeobrazić miasto – w ramach akcji 
„Bibliopolis. Poczytaj mi miasto” zorganizowano konkurs na sposób na 
wprowadzenie książek w przestrzeń miasta. Jedną z propozycji jest cykl wycieczek 
specjalnym autobusem „Pan Tadeusz” 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 27.05.2016 – U Pana Tadeusza – zaproszenie na 
warsztaty organizowane w Muzeum Pana Tadeusza 

 „Gazeta Wyborcza – Opole” z 2.06.2016 – Spotkanie – informacja o spotkaniu w WBP 
z Adolfem Juzwenką 

 „Nowa Trybuna Opolska” z 2.06.2016 – Burzliwe dzieje Ossolineum na wystawie w 
Opolu – informacja o zorganizowanej w WBP w Opolu wystawie poświęconej 
Ossolineum 

 Katarzyna Wiśniewska: Szok nocy z 4 na 5 czerwca. Rozmowa z Adolfem Juzwenką 
na temat wydarzeń z 4 czerwca 1989. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 3.06.2016 

 Jacek Harłukowicz: Nagroda za wolną Ukrainę. Informacja o przyznaniu Nagrody im. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego biskupowi kościoła greckokatolickiego Borysowi 
Gudziakowi. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 6.06.2016 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 17.06.2016 - Jak smakują książki u Pana Tadeusza – 
informacja o warsztatach organizowanych w MPT 

 „Polska. Gazeta Wrocławska” z 18.06.2016 – Jak smakują książki – informacja o 
warsztatach organizowanych w MPT 

 Hanna Wieczorek: Dyrygent z Legnicy. Informacja o zorganizowanej w Legnicy 
wystawie „Benjamin Bilse i jego orkiestra” Eksponaty na wystawie pochodzą m.in. 
z ZNiO. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 21.06.2016 

 Magda Kozioł: Honorowych obywateli trzech. Informacja o przyznaniu A. Juzwence 
tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
25.06.2016 

 Malwina Gadawa: Wrocławscy honorowi ponad podziałami. Informacja o przyznaniu 
A. Juzwence tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. „Polska – Gazeta 
Wyborcza” z 25.06.2016 

 „Fakt – Wrocław” z 25.06.2016 – Nowi honorowi obywatele - Informacja o przyznaniu 
A. Juzwence tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. 

 Małgorzata Matuszewska: Zajrzyjcie koniecznie do świata Pana Tadeusza. Dotyczy 
Muzeum Pana Tadeusza oraz organizowanych w nim zajęć i warsztatów. „Polska. 
Gazeta Wrocławska” z 11.07.2016 

 Małgorzata Matuszewska: Śladami twórców literatury – w artykule m.in. o Muzeum 
Pana Tadeusza.  „Polska. Gazeta Wrocławska” z 20.07.2016 

 Agata Saraczyńska, Rafał Zieliński: Zrób to... we Wrocławiu. Omówione atrakcje 
Wrocławia, wśród nich Muzeum Pana Tadeusza. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 
22.07.2016 [opublikowano również w pozostałych dodatkach lokalnych ”GW”] 

 „Wysokie Obcasy Extra” z 1.08.2016 – 50 miejsc w Polsce, które uratują twoje wakacje. 
Wśród proponowanych miejsc Muzeum Pana Tadeusza 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 12.08.2016 – Wynalazki z PRL-u – informacja o 
warsztatach odbywających się w Muzeum Pana Tadeusza 



 Małgorzata Matuszewska: Stefan Arczyński i jego fotografie. Informacja o czynnej w 
Muzeum Pana Tadeusza wystawie fotografii Stefana Arczyńskiego „Arczyński 
#100. Fotografie wrocławskie”. „Polska. Gazeta Wrocławska” z 12.08.2016 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 18.08.2016 – nekrolog zmarłego 13.08.2016 prof. 
Jana Kolasy, prawnika, związanego z Zakładem poprzez Radę Kuratorów i TPO.   

 Beata Maciejewska: Spacer z dziełami Gosena. M.in. o monumencie z figurą Chrystusa 
Zmartwychwstałego stojącym na barokowym dziedzińcu Ossolineum. „Gazeta 
Wyborcza” z 2.09.2016 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 2.09.2016 – U Pana Tadeusza – zaproszenie na 
warsztaty organizowane w MPT 

 „Polska. Gazeta Wrocławska” z 16.09.2016 – Wspominając miłosne święto – o finisażu 
wystawy czasowej w MPT 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 23.09.2016 – U Pana Tadeusza – informacja o 
czynnej w MPT wystawie czasowej „Im więcej ci dano tym więcej jesteś winien...” 
na którą składają się miniatury i rękopisy podarowane ZNiO przez Fundację 
Lanckorońskich 

 Małgorzata Matuszewska: Selfie zawsze w modzie. Unikaty w Muzeum Pana Tadeusza. 
Dotyczy czynnej w MPT wystawy „Im więcej ci dano tym więcej jesteś winien...” 
na którą składają się miniatury i rękopisy podarowane ZNiO przez Fundację 
Lanckorońskich. „Polska – Gazeta Wrocławska” z 24.09.2016 

 Magda Piekarska, Magda Podsiadły: Dobrze by było tu zakończyć – wspomnienia o 
Andrzeju Wajdzie, wzmianka o tym, że podarował Ossolineum scenariusze swoich 
filmów i otrzymane nagrody. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 14.10.2016 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 14.10.2016 – nekrolog Andrzeja Wajdy 
zamieszczony przez ZNiO [opublikowano również w pozostałych dodatkach 
lokalnych ”GW”] 

 „Gazeta Wyborcza – Wrocław” z 25.10.2016 – Spotkanie z Niezabitowską – informacja 
o mającej się odbyć w ZNiO promocji książki M. Niezabitowskiej  

 „Polska. Gazeta Wrocławska” z 10.11.2016(oraz 12.11.2016) – Urodziny Stanisława 
Barańczaka – informacja o zorganizowanej w Muzeum Pana Tadeusza promocji 
książki Stanisława Barańczaka „Język poetycki Mirona Białoszewskiego” 
połączonej ze spotkaniem z redaktorem książki Adamem Poprawą 

 „Forum Akademickie” z 1.11.2016 – Sienkiewicz przez cały rok – dot. obchodów roku 
sienkiewiczowskiego. M.in. wystawa zorganizowana przez Ossolineum „Nie Na 
marne” 

 „Gazeta Pomorska” z 10.12.2016 – informacja o przyznaniu po raz kolejny 
stypendium im. Andrzeja Jeziorańskiego. Stypendium jest wypłacane przez ZNiO. 
  



 Radio i Telewizja 
 
[Wybrane audycje]: 
 
24.02.2016 – relacja z premiery zrealizowanego z okazji zbliżającego się jubileuszu 
ZNiO filmu dokumentalnego Osso moje Osso, zrealizowanego przez Jana 
Strękowskiego – Fakty TVP3 Wrocław 
 
2.04.2016 – Pamięć świata. Reportaż zrealizowany w związku z wpisaniem rękopisu 
Pana Tadeusza na listę krajową Pamięć Świata. Na temat Pana Tadeusza wypowiada się 
dyrektor Adolf Juzwenko - TVP3 Warszawa [program powtórzony w TVP3 
Warszawa 15.08.2016 i 10.09.2016 oraz w paśmie ogólnopolskim TVP3 - 19.07.2016 i 
30.09.2016] 
 
17.04.2016 – audycja poświęcona ESK, w niej obszerna relacja z mającego się wkrótce 
otworzyć Muzeum Pana Tadeusza – Polskie Radio Program 3, audycja „Z najwyższej 
półki” 
 
18.04.2016 – obszerny materiał  poświęcony Muzeum Pana Tadeusza. O ekspozycji 
opowiada dyr. Marcin Hamkało – Radio ESKA Wrocław, Wiadomości 
 
21.04.2016 – relacja Muzeum Pana Tadeusza w przededniu jego otwarcia – TVP Info, 
Serwis Info 
 
22.04.2016 – audycja poświęcona Muzeum Pana Tadeusza. Reportaż z Muzeum na 
dzień przed inauguracją – Radio TOK FM, audycja „Kultura osobista” 
 
23.04.2016 – rozmowa z dyrektorem Muzeum Pana Tadeusza Marcinem Hamkałą- 
Polskie Radio Program 3 audycja „Radiowy Dom Kultury” 
 
3.05.2016 – rozmowa z dyr. Marcinem Hamkałą na temat Muzeum Pana Tadeusza – 
TVN, audycja „Dzień Dobry TVN” 
 
3.05.2016 – o dniu otwartym w Muzeum Pana Tadeusza informowały w wielu 
audycjach telewizje regionalne i ogólnopolskie (TVP3 Wrocław – Fakty, TVP Info – 
Teleexpress extra, TVP Warszawa – Dziennik Regionów  Polsat – Wydarzenia, 
Polsat News – Wydarzenia, TVP2 – Panorama) 
 
4.05.2016 – „Romantyczni i wolni. Muzeum Pana Tadeusza”. O historii rękopisu Pana 
Tadeusza oraz o Muzeum opowiadają: Adolf Juzwenko, Marcin Hamkało, Małgorzata 
Orzeł, Marcin Szeląg i Mariusz Urbanek – TVP3 Pasmo ogólnopolskie. Audycja 
powtórzona 28.07.2016 i 11.10.2016 [czas: 16 min 30 sek] 
 
4.05.2016 – Mariusz Urbanek opowiada o wystawie Misja Polska, stanowiącej część 
MPT – Radio TOK FM audycja „Biosfera” [czas: 40 min] 
 



6.05.2016 – program poświęcony Muzeum Pana Tadeusza – TVP3 Wrocław, audycja 
Wrocław Się 
 
16.05.2016 – relacja z Muzeum Pana Tadeusza, wypowiedzi Adolfa Juzwenki i 
Marcina Hamkały – TVP Kultura 
 
8.07.2016 – informacja o darze Fundacji Lanckorońskich dla Ossolineum – Radio Ram 
Wiadomości. [Ta sama informacja wyemitowana również w: Wiadomości Radia 
Wrocław – 8.07.2016; Wiadomości Kulturalne Polskiego Radia Program 2 – 11.07.2016] 
 
12.08.2016 – informacja o czynnej w Muzeum Pana Tadeusza wystawie „Wspomnienie 
miłosnego święta” – Polskie Radio Program 2, audycja „Wiadomości Kulturalne” 
 
6.12.2016 – relacja z wystawy Czarna sztuka. Arcydzieła. Ossolińskie stare druki na 
fotografiach przygotowanej przez Dział Starych Druków a prezentowanej w Muzeum 
Pana Tadeusza – TVP3 Wrocław, audycja „Fakty o Poranku” 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

PROJEKTY DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ 

 
 
 
W 2016 r. Dział Finansowo-Księgowy rozliczał i monitorował  łącznie 28 dotacji.  
 

 Dotacje zakończone, monitorowane, ze środków zagranicznych 
 
1/  „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich we Wrocławiu” ze środków mechanizmu Finansowego EOG na kwotę  
1 046 811 EURO 
Zakończenie rzeczowe projektu 30.04.2011, zakończenie finansowe projektu  
31.12.2011 Zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości 
projektu i uzyskanych wskaźników  oraz utrzymania miejsc pracy 31.12.2021 
2/ „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja 
przez kulturę” 
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
r, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” 
Czas realizacji zadania: I kw. 2014 – II kw. 2016r. 
Koszty kwalifikowalne 37 809 815,71 zł. Całkowity koszt projektu 44 817 300,12 zł. 
 

 Dotacje zakończone, monitorowane, ze środków krajowych 
 
1/ „System upowszechniania piśmiennych zbiorów specjalnych Ossolineum w we 
Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i 
popularyzacja dziedzictwa kulturowego”  ze środków RPO  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę   4 890 000zł 
Zakończenie rzeczowe projektu 15.04.2012, zakończenie finansowe projektu  
28.02.2013 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z obliczania luki finansowej 
oraz wskaźnika kosztów operacyjnych związanych z projektem –5 lat od daty 
zakończenia projektu tj.  do 31.01.2017 
2/ „Modernizacja infrastruktury IT Zakładu Narodowego im Ossolińskich” ze 
środków RPO  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę   
115 233,78 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 05.12.2012, zakończenie finansowe projektu  
31.06.2013 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z obliczania luki finansowej 
oraz wskaźnika kosztów operacyjnych związanych z projektem, wskaźników 
rezultatów oraz generowania zatrudnienia  –5 lat od daty zakończenia finansowego  
projektu tj.   do 31.01.2019 
3/ „Doposażenie pracowni konserwatorskiej  ZNiO we Wrocławiu”  ze środków 
priorytetu  2 wspieranie działań muzealnych za pośrednictwem Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony Zabytków na kwotę 118724,52 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.08.2012, zakończenie finansowe projektu  
31.02.2013 zakończenie umowy  orz sprawozdawczości ze  wskaźników rezultatów 



oraz generowania zatrudnienia  –3 lata od daty zakończenia finansowego  projektu tj.   
do 31.12.2016 
4/ „Konserwacja najwartościowszych rękopisów ze zbiorów Ossolineum” umowa 
podpisana 21.05.2013 dofinansowana ze środków priorytetu  2 wspieranie działań 
muzealnych za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony 
Zabytków na kwotę 56 609,43 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2014 zakończenie finansowe projektu  
14.01.2015 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości ze  wskaźników rezultatów 
oraz generowania zatrudnienia  –3 lata od daty zakończenia rzeczowego  projektu tj.   
do 31.12.2017 
5/ „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecieOssolineum” 
Cel projektu: Konserwacja 200 zabytków piśmiennictwa w celu ich opracowania i 
ekspozycji w roku 2017 
Dofinansowanie  z MKiDN ze środków priorytetu  2 wspieranie działań muzealnych 
za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony Zabytków na 
kwotę 300 000,00 zł. łącznie. 
Zadanie 2-letnie: 
Rok 2014 – kwota ogółem 290 300,00 zł. wkład własny 90 300,00 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 200 000,00 zł.  
Rok 2015 – kwota ogółem 194 900,00 zł. wkład własny 94 900,00 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 100 000,00 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2015 zakończenie finansowe projektu  
31.12.2015 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 3 lata 
od daty zakończenia finansowego  projektu tj.   do 31.12.2018 
6/  „Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów” 
Cel projektu: Konserwacja 8 rękopisów  
Dofinansowanie  z MKiDN w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 
Wspieranie działań muzealnych  na kwotę 183 893,44 zł. łącznie w ramach umowy nr 
02664/15/FPK/NIMOZ  z    dnia               22-06-2015r. 
Zadanie 2-letnie: 
Rok 2015 – kwota ogółem 183894,49 zł. wkład własny 83894,49 zł. dofinansowanie z 
MKiDN 100 000,00 zł.  
Rok 2016 – kwota ogółem 160 464,98 zł. wkład własny 60 464,98,00 zł. dofinansowanie 
z MKiDN 100 000,00 zł. 
Łączna kwota projektu 344 359,47zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 30.12.2016 zakończenie finansowe projektu  
30.12.2016 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 3 lata 
od daty zakończenia finansowego  projektu tj.   do 30.12.2019 
 
W przypadku wszystkich zakończonych i monitorowanych projektów corocznie 
składane jest sprawozdanie z trwałości projektu oraz utrzymania wskaźników 
rezultatów. 
 
 
 
 
 



 Dotacje roczne i wieloletnie zakończone, ze środków krajowych 
 
1/ „Zaprojektowanie wg autorskiego pomysłu, wykonanie z materiałów własnych, 
dostarczenie oraz zamontowanie tablicy upamiętniającej hrabiego Kazimierza 
Feliksa Badeniego w Pradze. ” 
Dotacja celowa  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Projekt realizowany od 29-09-2016 do 31-12-2016 R. 
Rok 2016 – kwota ogółem 27060,00 zł. dofinansowanie z MKiDN-22 880,00zł 
 
2/ „Kontynuacja zadania polegająca na przygotowaniu do druku i wydrukowaniu 
czterech tytułów w serii Biblioteka Narodowa wraz z rozpoczęciem prac nad 
tytułami przyszłorocznymi”  
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Kwota 
dofinansowania 150 000,00 zł.  
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2016 Zakończenie finansowe projektu 31.12.2016 
rok  
 
3/ Konferencja ”Książka dawna i jej właściciele” 
Konferencja realizowana  w dniach 29.09.2016-1.10.2016 
Dofinansowanie ze środków Gminy Wrocław - 8 130,08 zł 
 
4/ „Przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim” 
Cel projektu-opracowanie i wydanie przewodnika po Cmentarzu Łyczakowskim 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 Kwota dofinansowania 65 000 zł. Termin realizacji projektu 01.01.2016-31.12.2016 
 
5/ „Kwerenda Polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich znajdującego się w 
zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie” 
Cel projektu: rozpoznanie przedwojennej, unikatowej kolekcji rysunku polskiego z 
Muzeum Lubomirskich, stworzenie bazy danych tych obiektów, wydanie albumu 
zawierającego wybrane fragmenty kolekcji oraz katalogu całości. 
Dofinansowanie  z MKiDN w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą za pośrednictwem Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa   i Ochrony Zabytków na kwotę 300 000,00 zł. łącznie. 
Zadanie 2-letnie: 
Łączny koszt projektu 153 302,85 zł. 
Rok 2015 – kwota ogółem 85 668,25,00 zł. wkład własny 32 568,25 zł. dofinansowanie 
z MKiDN                     53 100,00 zł.  
Rok 2016 – kwota ogółem 67 634,60 zł. wkład własny 38 134,60 zł. dofinansowanie z 
MKiDN                    29 500,00 zł. 
Zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2016 zakończenie finansowe projektu  
31.12.2016 zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 5 lat 
od daty zakończenia finansowego  projektu tj.   do 31.12.2021 
 
6/ Wydanie publikacji naukowo-dydaktycznej pt.”Najstarszy ikonostas cerkwi 
wołoskiej we Lwowie „ 
Projekt dofinansowany przez Uniwersytet Jagielloński w kwocie 10 416,19 zł. 



Całkowity koszt projektu 21 690,00zł, wkład własny 11 273,81 
Projekt realizowany w okresie od 13.07.2016 do 31.12.2016r. 
 
7/ Dolnośląski Festiwal Nauki. 
Dotacja ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach programu 
Dolnośląski Festiwal Nauki. 
Kwota dotacji 1 000,00 zł 
 

 Dotacje wieloletnie – trwające ze środków krajowych 
 
1/ „Katalog druków XVI w. z historycznej kolekcji Ossolineum” 
Cel projektu: Opracowanie i wydanie katalogu druków XVI w. pochodzących z 
historycznej kolekcji Ossolineum, przechowywanych w Lwowskiej Naukowej 
Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka i Bibliotece Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu. 
Projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr 
0113/NPRH3/H12/82/2014 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
Zadanie na lata 2014-2017 
Łączny koszt projektu 600 000,00 zł. 
W roku 2016 -  160 700,00 
Zakończenie rzeczowe projektu 24-01-2018 zakończenie finansowe projektu  24-01-
2018  zakończenie umowy  oraz sprawozdawczości z trwałości projektu  – 5 lata od 
daty zakończenia  
 
2/ ”Gabinet Kultury Współczesnej  Wrocławia” – projekt finansowany ze środków 
Gminy Wrocław  
Projekt realizowany od 2009 zakończenie rzeczowe projektu 31.12.2015 zakończenie 
finansowe projektu  31.03.2017    
Cel projektu: gromadzenie, archiwizowanie, ewidencja, opracowanie i udostępnianie 
w formie tradycyjnej i cyfrowej materiałów związanych ze współczesnym zżyciem 
kulturalnym miasta. 
Projekt realizowany  w okresach 2-letnich: 
Rok 2016 - kwota ogółem 100 000,00 zł. wkład własny 10 000,00  zł. dofinansowanie z 
Gminy Wrocław 90 000,00 zł.  
Trwałość projektu 5 lat. 
 
3/ Publikacja i promocja książki eseistycznej pt.„Cyganeria artystyczna i 
cyganowanie w romantycznej Warszawie” 
Projekt finansowany z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
programu Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Zadanie 3-letnie: 
Łączny koszt projektu 30 910 zł. 
Rok 2016 – kwota ogółem 24 860,00 zł. wkład własny 5 700 zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     19 160  zł.  
Rok 2017 – kwota ogółem 4 750,00 zł. wkład własny 4 350  zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     400,00 zł 



Rok 2018 – kwota ogółem 1 300,00 zł. wkład własny 1 000  zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     300,00 zł 
 
4/ Wydanie i promocja książki prozatorskiej Alexandra Klugego „Der Luftangriff 
auf Halberstadt am 8.April 1945”  
Zadanie 3-letnie 
Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
programu Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016 
Łączny koszt projektu 25 100 zł. 
Rok 2016 – kwota ogółem 19 100,00 zł. wkład własny 3 500,00 zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     15 600  zł.  
Rok 2017 – kwota ogółem 3 000 ,00 zł. wkład własny 2 500  zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     500,00 zł 
Rok 2018 – kwota ogółem 3 000,00 zł. wkład własny 2 500  zł. dofinansowanie z 
MKiDN                     500,00 zł 
 
5/ Produkcja filmu dokumentalnego Ossolińczycy-200 lat historii. 
Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego . 
Kwota dofinansowania 400 000 zł.  
2016-50 000,00zł 
2017-350 000,00zł 
Realizacja zadania w terminie 16.06.2016-30.09.2017 
 
6/ Wydanie i promocja komiksu „Tu mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa” 
Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Zadanie na lata 2016-2018 
Łączny koszt projektu-73 200,00zł. Wkład własny- 47 700, 00zł, dotacja MNiDN-
25 500,00zł 
Rok 2016-kwota ogółem- 26 500,00zł, wkład własny- 6 100,00 dotacja-20 400,00zł 
Rok 2017 kwota ogółem- 39 500,00zł wkład własny- 34 900,00 zł dotacja- 4 600,00zł 
Rok 2018 kwota ogółem -7 200,00zł wkład własny -6 700,00 zł, dotacja -500,00 zł. 
 
7/ Wydanie i promocja książki Jacka Gutorowa „ Życie w rozproszonym świetle. 
Eseje” 
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu 
Promocja Literatury i Czytelnictwa 2016. 
Zadanie na lata 2016-2018 
Łączny koszt zadania 21 275,00zł, wkład własny-7 275,00 zł, dotacja MKiDN-
14 000,00zł 
Rok 2016-kwota ogółem-15 675,00zł, dotacja-11 900,00, wkład własny-3 775,00zł 
Rok 2017 kwota ogółem- 3 900,00zł dotacja-1400, wkład własny-2 500,00zł 
Rok 2018 kwota ogółem- 1 700,00zł  dotacja 700,00zł, wkład własny-1 000,00zł 
 
 
8/ Wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka „Język poetycki Mirona 
Białoszewskiego (wyd. II poszerzone)” 



Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zadanie na lata 2016-2018 
Łączny koszt zadania 41 280,00zł, wkład własny -21 700,00zł, dotacja-19 580,00zł 
Rok 2016 kwota ogółem 32 280,00zł dotacja -18 580,00zł, wkład własny-13 700,00zł 
Rok  2017 kwota ogółem 5 000,00zł dotacja-500,00zł wkład własny 4500,00zł 
Rok 2018 kwota ogółem 4 000 zł dotacja-500,00zł, wkład własny-3500,00zł 
 
9/ Publikacja tomu XIII/XIV Czasopisma pt. „Rocznik Wrocławski” w formacie 
drukowanym. 
Termin realizacji 01.01.2016-31.10.2016 
Łączny koszt zadania-27 510,00zł 
Wkład finansowy Biuro Festiwalowe Impart 2016 w kwocie 23 810,00zł 
Wkład finansowy ZNiO w kwocie 3 700,00zł 
 

 
 

 
 



I. STAN  ZBIORÓW  ZNiO 
na koniec 2015 i 2016 

 
  

Rodzaj zbiorów 
Stan na 

31.12.2015 
 

Przybyło 
 

Ubyło 
Stan na 

31.12.2016 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKA 

Druki zwarte 893.094 16.247 - 909.341 
Czasopisma 210.356 3.290 - 213.646 
Rękopisy 21.727 289 1* 22.015 
Dokumenty 2.235 2 - 2.237 
Stare druki 67.854 103 - 67.957 
Zbiory Gabinetu 
Kartografii 

 
29.329 

 
56 

 
- 

 
29.385 

DŻS-y 329.584 4.838 - 344.422 
Zbiory Mikroform 62.804 4.253 - 67.057 
Kopie różne 1.320 - - 1.320 
Dar Wł. Bartoszewskiego 7.764 135 - 7.899 

Biblioteka razem 1.626.067 29.213 1 1.654.279 
 

MUZEUM 
KSIĄŻĄT 

LUBOMIRSKICH 

 
Zbiory Działu Sztuki 

 
193.648 

 
185 

 
- 

 
193.833 

Zbiory Działu 
Numizmatycznego 

 
120.994 

 
63 

 
- 

 
121.057 

MKL razem 314.642 248 - 314.890 
 

RAZEM 
ZBIORY ZAKŁADU NARODOWEGO 

im. OSSOLIŃSKICH 

 
 

1.940.709 
 

 
 

29.461 

 
 
1 

 
 

1.969.169 

 
* Wykreślone z inwentarza rękopisów zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście IX Wydział Cywilny  z dnia 02. 06. 2016 r. 



 
II. WYKORZYSTANIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH 

 
 

  
Czytelnie 

 
Liczba miejsc 

 
Odwiedziny 

Udostępniono jednostek 

    z kolekcji 
podstawowej 

z księgozbioru 
 podręcznego 

 
 
 

 
BIBLIOTEKA 

Główna  82 10280 46798 1640 
Rękopisów 8 667 1725 840 
Starych Druków 10 233 862 67 
Gabinetu 
Kartografii 

 
2 

 
58 

 
213 

 
43 

DŻS-ów 4 50 5361 10 
Mikroform 17 484 1850 264 
Czasopism 27 932 6241 174 

Czytelnie Biblioteki razem 150 12704 63050 3038 
MUZEUM KSIĄŻĄT 

LUBOMIRSKICH 
 
Działu Sztuki 

 
6 

 
125 

 
3106 

 
269 

 
CZYTELNIE ZAKŁADU RAZEM: 

 
156 

 
12829 

 
66156 

 
3307 



III. WYDATKI NA ZAKUP ZBIORÓW ORAZ WARTOŚĆ DARÓW 
w latach 2015 i 2016 

 
  

Rodzaj zbiorów 
 

Z zakupów 
 

Z darów* 

  2015 2016 2015 2016 
 
 
 
 
 

BIBLIOTEKA 

Druki zwarte 473.918,91 493.237,41 71.407,00 285.076,00 
Czasopisma 161.935,16 171.063,21 49.000,00 75.083,00 
Rękopisy 83.910,99 7.446,00 220.330,00 1.667.172,00 
Stare druki 9.500 6.980,00 52.000,00 84.100,00 
Zbiory Gabinetu 
Kartografii 

 
5.599,46 

 
9.314,84 

 
75,00 

 
- 

DŻS-y 4.963,00 3.232,60 61.353,00 53.641,00 
Zbiory Mikroform 229.458,09 1.366.622,69 6.408,00 - 
Dar Wł. Bartoszewskiego - - 3.116,00 5.743,00 

Biblioteka razem 969.285,61 2.057.896,75 463.689 2.170.815,00 
 

MUZEUM 
KSIĄŻĄT 

LUBOMIRSKICH 

 
Zbiory Działu Sztuki 

 
28.838,00 

 
111.295,12 

 
168.450,00 

 
165.394,00 

Zbiory Działu 
Numizmatycznego 

 
36.884,00 

 
20.985,00 

 
13.630,00 

 
4.249,00 

MKL razem 65.722,00 132.280,12 182.080,00 169.643,00 
RAZEM 

ZBIORY ZAKŁADU NARODOWEGO 
im. OSSOLIŃSKICH 

 
1.035.007,61 

 
2.190.176,87 

 
645.769,00 

 
2.340.458,00 

 
 

_____________________________ 
* Wartość darów i wymiany 












































