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Wstęp

Miniony rok — podobnie jak poprzedni — upłynął w cieniu pandemii COVID-19 
oraz wynikających z niej ograniczeń. Zakład Narodowy im. Ossolińskich był 
zamknięty dla czytelników i zwiedzających w terminach wskazanych przez 
władze państwowe, w innych okresach zbiory i wystawy udostępniano, za-
chowując dozwolone limity frekwencyjne. Wewnątrz instytucji wykonywane 
były codzienne prace związane z gromadzeniem, opracowaniem i przecho-
wywaniem zbiorów oraz ich konserwacją. Dla publiczności organizowane 
były wykłady, spotkania, wystawy, warsztaty i pokazy, choć wiele z nich od-
bywało się zdalnie. Drukiem ukazywały się kolejne książki, które trafiały do 
rąk zainteresowanych osób. Intensywnie pracowano nad budową i kształtem 
Muzeum Książąt Lubomirskich. Dzięki temu w ostatnim kwartale roku uzy-
skano pozwolenie na budowę nowego gmachu.

Do działań związanych z koncepcją wystawy stałej, którą projektuje gdań-
skie Studio 1:1, włączony został zespół historyków sztuki, muzealników i ko-
lekcjonerów w składzie: Justyna Bajda, Łukasz Huculak, Andrzej Kozieł, Piotr 
Piniński, Krzysztof Przylicki, Piotr Rypson, Marcin Szeląg. Planowana ekspo-
zycja będzie poświęcona przede wszystkim historii muzealnictwa na przy-
kładzie Muzeum Książąt Lubomirskich i jego lwowskich dziejów. Wystawę 
otwierać będzie model „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” przygotowa-
ny przez inżyniera Jerzego Witwickiego, a zamykać — prezentacja wojennych 
i powojennych losów Muzeum. W innych przestrzeniach znajdą się kurioza 
z „Gabinetu osobliwości”, galeria sztuki z portretami przodków czy „Numizma-
tyczny skarbiec” prezentujący monety, medale i inne drobne cymelia z ossoliń-
skiej kolekcji. Zaplanowano także wzbogacenie wystawy stałej o współczesne 
instalacje, które pozwolą na powiązanie historii z teraźniejszością i włączenie 
ekspozycji w trwający dyskurs o kondycji muzeów i sztuki.

Do najważniejszych wydarzeń w 2021 roku zaliczyć należy wpisanie spu-
ścizny rękopiśmiennej Juliusza Słowackiego na Polską Listę Krajową Progra-
mu UNESCO „Pamięć Świata” w 4. edycji. 18 marca Polski Komitet Programu 
podjął decyzję o dokonaniu wpisu 22 jednostek rękopiśmiennych Juliusza 
Słowackiego na Listę. Posiadający tak dużą liczbę rękopisów poety Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich jest obecnie skarbnicą najcenniejszego i najbar-
dziej kompletnego zbioru autografów Juliusza Słowackiego. W kolekcji Osso-
lineum znajdują się różnego typu materiały, które wyszły spod ręki wieszcza: 
poematy, utwory liryczne, dramaty, pisma filozoficzne i polityczne oraz ma-
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teriały z podróży. Dzięki temu od lat międzywojennych Ossolineum nazy-
wane jest „Domem Słowackiego”. Przechowywane tu rękopisy to nie tylko 
pamiątki, ale też jedyne źródło autorskich tekstów, do dziś budzące zainte-
resowanie badaczy i wydawców.

Promocji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” towarzyszyła 
wystawa plenerowa „Pamięć Polski” prezentująca 15 bezcennych świadectw 
kultury i historii Polski. Została ona przygotowana przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych. Wernisaż odbył się 9 czerwca na dziedzińcu Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a wystawa prezen-
towana była przed Galerią Narodowego Centrum Kultury Kordegarda. Uro-
czystość wręczenia certyfikatów odbyła się następnego dnia w Belwederze. 
Przez całą drugą połowę roku wystawę pokazywano w miastach, z których 
obiekty zostały wpisane na Listę Krajową w 2021 roku. Po Warszawie odwie-
dziła ona Lublin, Gdańsk, Pelplin, Katowice, Toruń i Wrocław. W Bibliotece 
Ossolineum w czerwcu zorganizowano pokaz spuścizny rękopiśmiennej Ju-
liusza Słowackiego, na który zaproszeni zostali mieszkańcy Dolnego Śląska 
oraz uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

1. Projekt wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich (Studio 1:1).
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2. Wernisaż wystawy „Pamięć Polski” towarzyszącej promocji 4. edycji Polskiej Listy 
Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Pl. Wolności we Wrocławiu, 2 grudnia 2021.

3. Wernisaż wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”, 9 października 2021, fot. Błażej Wiśniowski.
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W stulecie urodzin Tadeusza Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza otwar-
ta została wystawa stała opowiadająca o twórczości i życiu poety. Można na 
niej zobaczyć materiały pochodzące z archiwum i księgozbioru Różewicza 
przekazanego Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich przez Gminę Wro-
cław w 2015 roku oraz zbiory wypożyczone od innych instytucji, a także od 
rodziny pisarza. Narrację ekspozycji „Pan Tadeusz Różewicz” zbudowano 
wokół jedenastu zagadnień, które nurtowały twórcę. Znalazły się wśród nich: 
trauma wojenna i tęsknota za dzieciństwem, wiara, poczucie wewnętrznej 
martwoty, fascynacja malarstwem i popkulturą. Ważnymi zagadnieniami 
zaprezentowanymi na wystawie są także działalność dramaturgiczna i sce-
nopisarska Różewicza oraz jej wrocławska i światowa recepcja. Ekspozycji 
towarzyszą dwie aplikacje multimedialne oraz publikacja „Gazeta Różewicz”. 
Promocji wydarzenia służyła plenerowa wystawa grafik „Wrocławskie spa-
cery Tadeusza Różewicza” w Galerii Szewska.

W październiku w gmachu głównym otwarta została wystawa „Psy-
chopomp” przygotowana przez Muzeum Książąt Lubomirskich we współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetem 
Wrocławskim, Akademią Młodych Uczonych i Artystów oraz Wrocławskim 
Centrum Akademickim w ramach projektu „Caspar Neumann. Dusze i fun-
dusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocław”. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich był gospodarzem wydarzeń towarzyszących projektowi. Na 
wystawie zaprezentowano dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Książąt Lu-
bomirskich oraz realizacje polskich artystów współczesnych skoncentrowane 
wokół tematu śmierci i motywu vanitas. Kolejnym wydarzeniem w Ossoli-
neum była premiera utworu Pawła Hendricha Osamotnienie(nie)… w wykona-
niu Orkiestry Muzyki Nowej pod kierunkiem Szymona Bywalca. Wrocławski 
kompozytor w swym dziele zwrócił uwagę na problem izolacji i samotności 
we współczesnym świecie, który pogłębiły doświadczenia pandemii. Ekspo-
zycji i koncertowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa „Ta-
blice narodzin i śmierci dla miasta Wrocławia”. Podczas sympozjum starano 
się na nowo odczytać dzieło Caspara Neumanna (1648–1715), ojca statystyki 
demograficznej, w perspektywie interdyscyplinarnej.

Ossolineum włączyło się w obchody jubileuszy Patronów Roku 2021: Stani-
sława Lema, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza, oraz w inne wy-
darzenia organizowane w całej Polsce: Noc Muzeów, Tydzień i Noc Bibliotek, 
Europejskie Dni Dziedzictwa, Dolnośląski Festiwal Nauki. W tym celu przygo-
towano pokazy i wykłady, które prezentowane były w budynkach Ossolineum 
oraz w Internecie. Z cyklicznych wydarzeń organizowanych w Muzeum Pana 
Tadeusza wymienić należy V Festiwal Tradycji Literackich „Norwid/Baczyński”, 
w ramach którego odbył się cykl spotkań i debat inspirowanych twórczością 
i biografiami obu twórców, a także warsztaty pisania i tłumaczeniowe, zajęcia 
w szpitalu psychiatrycznym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
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Na dziedzińcach przy gmachu głównym zorganizowano wystawę poświęco-
ną życiu i działalności Jana Sawki, artysty grafika, malarza i architekta, absol-
wenta wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, kojarzo-
nego z licznymi plakatami promującymi festiwal Jazz nad Odrą. Narodowemu 
Czytaniu Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej towarzyszyła wystawa 
przypominająca biografię i najważniejsze dzieła pisarki. Z okazji 440-lecia wy-
dania Biblii ostrogskiej, czyli pierwszego przekładu Pisma Świętego na język 
cerkiewnosłowiański, przygotowano wystawę, która gościła także w katedrze 
greckokatolickiej św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu.

Mimo pandemii realizowano liczne działania edukacyjne, przygotowując 
materiały filmowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem pedagogów. 
Od 2019 roku kontynuowany jest projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr 
instytucji kultury”, czyli cykl szkoleń dla pracowników muzeów, galerii, bi-
bliotek i domów kultury z małych miejscowości w całej Polsce. W tym roku 
szkolenie ukierunkowane było na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, 
a zwieńczone zostało wydaniem publikacji z materiałami warsztatowymi. Od 
początku wydarzenia te dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach dotacji Muzeum Historii Polski „Patriotyzm jutra” 
zrealizowano natomiast działania edukacyjne „Z Ossolineum do centrum pol-
szczyzny” dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości związanych poprzez 
swoją historię z polskimi literatami. Celem projektu było upowszechnienie 
wiedzy o tych postaciach przez pryzmat zbiorów ossolińskich.

4. Laureatki Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, od lewej: Wołha Kawalkowa, 
Swietłana Cichanouska i Tatiana Khomich (siostra uwięzionej Maryji Kalesnikawej).
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W 2021 roku Wydawnictwo Ossolineum opublikowało jedenaście premie-
rowych tytułów w łącznym nakładzie 18 400 egzemplarzy. Znalazło się wśród 
nich pięć tomów z serii Biblioteka Narodowa, m.in. znakomicie przyjęty 
przez czytelników Wybór poezji Emily Dickinson, w opracowaniu Agniesz-
ki Salskiej, oraz wyczekiwane Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, w opracowa-
niu Ewy Głębickiej. Zespół redakcji zorganizował ponadto pięć spotkań au-
torskich poświęconych książkom Arkadiusza Żychlińskiego, W.G. Sebalda, 
Emily Dickinson, Christine Lavant i Tadeusza Różewicza, a także pokaz fil-
mów niemych opisanych w książce Kafka idzie do kina autorstwa Hannsa 
Zischlera — Jazda tramwajem z Rynku Staromiejskiego do Nowego Mostu (1908) 
oraz Biała niewolnica (1911) — z muzyką na żywo i czytaniem tekstów filmo-
wych w aktorskiej interpretacji. Seansowi towarzyszyła dyskusja o książce 
Hannsa Zischlera i twórczości Franza Kafki.

Tradycyjnie 4 czerwca na dziedzińcu Ossolineum wręczono Nagrodę Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Laureatkami były trzy białoruskie opozycjonistki: 
Swietłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa. Kapituła 
Nagrody doceniła ich walkę o demokratyczne standardy na Białorusi. Pod-
kreśliła symboliczny wymiar Nagrody, która od lat honoruje walkę narodów 
o suwerenność i demokrację. W tym roku wsparła ducha walki Białorusi-
nów brutalnie gnębionych przez dyktatora. W imieniu osadzonej w areszcie 
Maryi Kalesnikawej Nagrodę odebrała jej siostra Tatiana Khomich. Wśród 
gości zaproszonych na uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego byli także rodzice Romana Protasiewicza uwięzionego przez reżim 
Aleksandra Łukaszenki. 

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczana jest co roku, we Wrocła-
wiu, dla uhonorowania osób i instytucji, mających znaczący wkład w obale-
nie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowa-
nie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
uosabiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Ustanowiona 
została w 2004 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kolegium Europy 
Wschodniej, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich.

dr Adolf Juzwenko
Dyrektor Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich



Prawne podstawy 
działalności Zakładu

I. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37 został wpisany do KRS w dniu 12 lu-
tego 2002 roku pod nr 0000090878, nr REGON 930691990. Zakład Narodowy 
od roku 1995 działa w oparciu o Ustawę o fundacji — Zakład Narodowy imie-
nia Ossolińskich (Dz. U. z 1995 r. nr 23, poz. 121; zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 153, 
poz. 1271 oraz z 2007 r. nr 112, poz. 768 i nr 147, poz. 1029). Zadania i struktu-
rę Zakładu określa Statut fundacji — Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
(M.P. z 1995 r. nr 56, poz. 626 z późn. zm.).

Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założy-
ciela są:

1. utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbio-
rów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich 
opracowywanie i upowszechnianie;

2. utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbio-
rów w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie 
i upowszechnianie;

3. wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
4. działalność wydawnicza.

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.

Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej.
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II. Organy Zakładu

1. Zakładem kieruje Dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu.

2. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów. 
Do zadań Rady Kuratorów należy m.in. nadzór nad działalnością Zakła-
du, inspirowanie kierunków rozwoju Zakładu, powoływanie Dyrektora.

W skład Rady Kuratorów V kadencji wchodzą:
1) dr Bogusław Winid — wskazany przez Prezydenta RP,
2) dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN — wskazana przez Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego,
3) dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. UŁ — wskazany przez Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
4) Piotr Czekierda — wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
5) prof. dr hab. Mirosława Marody — wskazana przez Polską Akademię Nauk,
6) prof. dr hab. Jan Ostrowski — wskazany przez Polską Akademię Umiejętności,
7) Jarosław Obremski — Wojewoda Dolnośląski,
8) Andrzej Jaroch — wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
9) Jacek Sutryk — wskazany przez Radę Miejską Wrocławia,

10) prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz — wskazany przez Senat Uniwersytetu Wro-
cławskiego,

11) prof. dr hab. Marek Bojarski — wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ossolineum,

12) Henryk Ledóchowski — reprezentant spadkobierców Józefa Maksymilia-
na Ossolińskiego,

13) dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ — wskazany przez ustępującą Radę — prze-
wodniczący Rady,

14) mec. Jacek Taylor — wskazany przez ustępującą Radę.

W skład Rady Kuratorów VI kadencji wchodzą:
1) prof. dr hab. Jerzy Duszyński — wskazany przez Polską Akademię Nauk, 

przewodniczący Rady,
2) dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN — wskazana przez Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wiceprzewodnicząca Rady,
3) prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz — wskazany przez ustępującą Radę, se-

kretarz Rady,
4) dr Andrzej Jaroch — wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
5) prof. dr hab. Stefan Kiedroń — wskazany przez Polską Akademię Umiejęt-

ności,
6) Henryk Ledóchowski — reprezentant spadkobierców J.M. Ossolińskiego,
7) Jarosław Obremski — Wojewoda Dolnośląski,
8) Grzegorz Roman — wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,
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9) prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz — wskazany przez Senat Uniwersy-
tetu Wrocławskiego,

10) Mirosława Stachowiak-Różecka — wskazana przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu,

11) Jacek Sutryk — wskazany przez Radę Miejską Wrocławia,
12) Ryszard Jan Wawryniewicz — wskazany przez Ministra Edukacji i Nauki,
13) dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ — wskazany przez ustępującą Radę.

3. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora jest Rada Naukowa. W skład 
Rady Naukowej III kadencji (2016–2021), która zakończyła swoją działalność 
w roku sprawozdawczym, wchodzą:
1) prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) — 

przewodniczący Rady,
2) dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, polonistka),
3) Janusz Czop (NIMOZ, Pełnomocnik Dyrektora ds. Centralnego Magazynu 

Zbiorów Muzealnych),
4) Jan Andrzej Dąbrowski (Prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław),
5) dr hab. Elżbieta Dzikowska (germanistka, Wrocław),
6) Jolanta Gumula (Zastępca Dyrektora ds. Programowych, Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN, Warszawa),
7) Piotr Górajec (Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-

lanowie, Warszawa),
8) Alicja Knast (Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze)
9) dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog),

10) Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa),
11) dr hab. Antoni Kuczyński (członek Rady Naukowej Instytutu Historii Na-

uki PAN, etnolog),
12) dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa),
13) Jan Malicki (Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-

skiego),
14) prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński, polonista),
15) Jan Ołdakowski (Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa),
16) dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, historyk 

sztuki; Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu),
17) Jerzy Petrus (historyk sztuki, muzealnik, Kraków),
18) dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (bibliolog, Kraków),
19) prof. dr hab. Jacek Purchla (Kierownik Instytutu Dziedzictwa Europej-

skiego MCK, Kraków),
20) dr hab. Marta Skalska-Zlat (em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliolog),
21) Daniela Stankiewicz (konserwator dzieł sztuki, Wrocław),
22) Tomasz Syk (do 2018 Dyrektor Muzeum w Przeworsku),
23) prof. dr hab. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński, polonista).

W 2021 roku z powodu pandemii nie odbyły się posiedzenia Rady Naukowej ZNiO.
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III. Struktura Zakładu zgodnie 
z Regulaminem funkcjonowania

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki  
organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1. Biblioteka Ossolineum,
2. Muzeum Książąt Lubomirskich,
3. Muzeum Pana Tadeusza,
4. Wydawnictwo Ossolineum,
5. Dział Finansowo-Księgowy,
6. Główny Konserwator Zbiorów,
7. Dział Konserwacji,
8. Dział Administracyjno-Prawny,
9. Dział Technologii Informatycznych,

10. Dział Organizacji i Wsparcia Technicznego Digitalizacji,
11. Dział Marketingu, Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami,
12. Dział Techniczno-Eksploatacyjny,
13. Dział Zamówień Publicznych,
14. Inspektor Danych Osobowych,
15. Pełnomocnik ZNiO ds. Technologii Informatycznych,
16. Specjalista ds. Obrony Cywilnej, Działań Obronnych  

i Zarządzania Kryzysowego,
17. Radcy Prawni,
18. Specjalista ds. Pracowniczych,
19. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
20. Pełnomocnik ZNiO ds. Współpracy z Zagranicą,
21. Sekretariat,
22. Archiwum ZNiO.

Strukturę Biblioteki Ossolineum tworzą następujące komórki 
organizacyjne:

1. Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych,
2. Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych,
3. Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych,
4. Dział Nowych Druków Ciągłych,
5. Dział Rękopisów,
6. Dział Starych Druków,
7. Dział Kartografii,
8. Dział Dokumentów Życia Społecznego,
9. Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych,
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10. Dział Kontroli Zbiorów,
11. Dział Informacji Naukowej,
12. Pracownia Introligatorska,
13. Pracownia Reprograficzna.

Strukturę Muzeum Książąt Lubomirskich tworzą następujące  
komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

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

Strukturę Muzeum Pana Tadeusza tworzą następujące  
komórki organizacyjne:

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

Strukturę Wydawnictwa Ossolineum tworzą następujące  
komórki organizacyjne:

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





Biblioteka Ossolineum

Biblioteka Ossolineum to najstarsza i największa część Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Podstawowy zakres jej działania określony został w Usta-
wie o fundacji — Zakład Narodowy im. Ossolińskich z 1995 roku. W artykule 
5 opisano cele działania Ossolineum, wśród których wymieniono: „utrzymy-
wanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłasz-
cza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich opracowywa-
nie i upowszechnianie”, „utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej” 
oraz „wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych”.

W minionym roku pracownicy Biblioteki byli zaangażowani w realizację 
wszystkich celów Zakładu. Zbiory powiększały się dzięki dokonywanym 
zakupom, wymianie prowadzonej z innymi instytucjami oraz pozyskanym 
darom. Do najważniejszych darów należy archiwum przekazane przez Le-
chosława Gawlikowskiego, archiwistę Radia Wolna Europa, które znacząco 
wzbogaciło zasoby dotyczące działalności tej rozgłośni znajdujące się już 
w kolekcji Biblioteki dzięki ofiarności Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Darowi-
zna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła na zakup 22 
cennych i rzadkich plakatów pochodzących głównie z okresu międzywojen-
nego. Dokumentują one kształtowanie się polskiej państwowości w II Rze-
czypospolitej, wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne tego okresu. 
Niezwykłe cymelium w tym zbiorze stanowi secesyjny plakat Maurycego 
Liliena przedstawiający winietę „Tygodnika Ilustrowanego” z 1900 roku. Za-
kupione zbiory zostały opracowane i zinwentaryzowane, a następnie ozna-
kowane i umieszczone w magazynach. Bibliotekarze i kustosze prowadzi-
li działalność informacyjną, odpowiadając na kwerendy kierowane przez 
różnych użytkowników. Wiedza o ossolińskich kolekcjach bibliotecznych 
była popularyzowana dzięki wykładom, wystawom i pokazom, współpracy 
z mediami oraz za pośrednictwem sieci społecznościowych i Internetu. Pra-
cownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach 
i konferencjach. Prowadzili prace naukowo-badawcze, których wyniki pre-
zentowali na seminariach, a także publikowali w czasopismach fachowych 
i monografiach zbiorowych. Odbyły się również dwa spotkania online ogól-
nopolskiej Proweniencyjnej Grupy Roboczej. Kontynuowana była współpra-
ca z zagranicą: z partnerem strategicznym — Lwowską Narodową Naukową 
Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka oraz z Konsorcjum Europejskich 
Bibliotek Naukowych (Consortium of European Research Libraries).
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Kolejne ossolińskie manuskrypty zostały wpisane na Polską Listę Krajową 
Programu UNESCO „Pamięć Świata”. W 4. edycji Programu na Listę trafiła spu-
ścizna rękopiśmienna Juliusza Słowackiego, dołączając do ujętego tam wcześniej 
rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Trylogii Henryka Sienkiewicza. 
Na Listę Krajową wpisywane są obiekty bezcenne dla historii i kultury polskiej. 
Celem Programu UNESCO jest prowadzenie i wspieranie działań służących za-
chowaniu dziedzictwa dokumentacyjnego, zwiększaniu jego dostępności oraz 
budowaniu świadomości znaczenia zbiorów dokumentacyjnych.

We wrześniu Ossolineum dołączyło do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 
i dzięki temu uzyskało grant pochodzący ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Dzięki temu projektowi w Zakła-
dzie wdrożony zostanie zintegrowany system zarządzania zasobami biblioteki 
Alma wraz z wyszukiwarką Primo. System ten obejmuje wszystkie działania 
związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, ponadto 
ułatwia czytelnikom dostęp do informacji o kolekcjach ZNiO.

W ramach programu „Infrastruktura kultury”, finansowanego przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyposażono w regały magazyny 
Działu Rękopisów, Działu Dokumentów Życia Społecznego, Dział Konserwacji 
oraz magazyn główny Biblioteki. Z funduszy tych utworzono również Strefę 
Czytelnika, położoną naprzeciw Czytelni Głównej, która — zgodnie z nowo-

1. Strefa Czytelnika naprzeciw Czytelni Głównej w budynku przy ul. Szewskiej 37.
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czesnymi trendami rozwoju bibliotek — ma być miejscem spotkań, rozmowy 
i relaksu po wytężonej pracy naukowej w ossolińskiej czytelni. Czytelnicy 
będą mieli tam także możliwość wspólnego uczenia się, przygotowania się 
do zajęć, dyskusji, wymiany doświadczeń. W Strefie Czytelnika będą ponad-
to odbywać się wydarzenia z zakresu kultury.

Gromadzenie zbiorów

W 2021 roku do zbiorów Biblioteki Ossolineum włączono 17 201 jednostek. 
Większość wpływów pochodziła z zakupów dokonywanych w księgarniach 
stacjonarnych i internetowych, w antykwariatach, bezpośrednio od wydaw-
ców lub prywatnych oferentów. Nowe zbiory pozyskiwano również dzięki wy-
mianom międzybibliotecznym, a część trafiła do Biblioteki w postaci darów.

Druki zwarte
W księgach akcesyjnych Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych za-
rejestrowano 11 963 dzieła w 11 952 woluminach, w tym zakupiono 9509 dzieł 
w 9507 woluminach. W postaci darów otrzymano 1969 dzieł w 1962 woluminach, 
485 dzieł w 483 woluminach trafiło do biblioteki w ramach wymiany między-
bibliotecznej.

W 2021 roku Biblioteka przyjęła kilka ciekawych darów: od Jerzego T. Petru-
sa, emerytowanego Zastępcy Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu (167 
książek — kontynuacja daru z roku 2020), stałych darczyńców: prof. Jarosła-
wa Ławskiego i prof. Anny Janickiej, pracowników naukowych Uniwersytetu 
w Białystoku (153 książek), Senatora RP Bogdana Zdrojewskiego (74 publikacje), 
Marka Stanielewicza, profesora ASP we Wrocławiu i Kustosza Domku Miedzio-
rytnika (49 voluminy), oraz Bogusława W. Winida (23 woluminy — publikacje 
Bogodara Winida, polskiego geografa i kartografa, ojca darczyńcy).

Czasopisma
W akcesji Działu Nowych Druków Ciągłych zarejestrowano 2575 tytułów w 9018 
egzemplarzach, z czego 1552 tytuły zakupiono, 852 tytuły otrzymano w darze, 
a 171 tytułów uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Jednym ze sposobów na zapewnienie użytkownikom możliwości korzysta-
nia z wydawnictw ciągłych było wykupienie dostępu do publikacji elektronicz-
nych. Prolongowano dostęp online do bazy ISSN, bieżącego rocznika „Gazety 
Wyborczej” oraz do użytkowych czasopism specjalistycznych.

Rękopisy
Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 790 jednostek w 1154 woluminach, 
z czego 783 jednostki otrzymano w formie daru, a 7 jednostek zakupiono.
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Stare druki
Do księgi akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano 53 dzieła w 64 woluminach. 
Zbiory pochodziły z zakupów na aukcjach antykwarycznych (6 dzieł w 6 wolu-
minach) i od osób prywatnych (3 dzieła w 3 woluminach). Dodatkowym źródłem 
wpływów były nieopracowane zasoby Działu oraz książki przekazane z innych 
działów ZNiO — w ten sposób pozyskano 53 dzieła w 57 woluminach.

Zbiory kartograficzne
Zbiory Działu Kartografii powiększyły się o 34 woluminy (34 jednostki karto-
graficzne), z czego zakupiono 8 woluminów, a 26 otrzymano w darze. W wy-
niku przeprowadzonego w 2021 roku skontrum zbiorów kartograficznych do-
konano korekty stanu zbiorów Działu Kartografii — stan na 31.12.2021: 10 244 
dzieła w 26 375 woluminach.

Dokumenty życia społecznego
Zbiory powiększyły się o 3274 jednostki, z czego 33 zakupiono, a jako dary przy-
jęto 3241 jednostek. Podstawową formą gromadzenia były dary otrzymywane 
od instytucji działających we Wrocławiu oraz osób regularnie współpracują-
cych z Działem Dokumentów Życia Społecznego. Taką drogą — dzięki realizacji 
umowy z Gminą Wrocław, dotyczącej prowadzenia Gabinetu Kultury Współ-
czesnej Wrocławia — do Zakładu trafia dokumentacja działalności wielu in-
stytucji. 22 jednostki zakupiono dzięki dotacji celowej z MKiDN.

Mikroformy i zbiory cyfrowe
Do zbiorów wprowadzono 704 jednostki, pochodzące z digitalizacji własnej ZNiO.

2–3. Wśród książek pozyskanych w 2021 roku znalazły się: Stanisław Lem, Etiologia 
nowotworów, Warszawa 1947; Tadeusz Różewicz, Mezi apokalypsou a…, Praha, Litomyšl 2004.



Biblioteka Ossolineum 23

Najważniejsze i najciekawsze nabytki

Druki zwarte
Kupno

1. Chodźko Leonard: La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée […]. 
Redigée par une Société de Littérateurs, sous la direction de…, ancien éleve 
de l’Université de Wilna […]. Troisième edition. Paris 1843. Au Bureau Central. 4 
Zawiera piecz. „Club Lisbonense”, ekslibris. Tekst w układzie dwuszpaltowym, ta-
blice w stalorycie i akwaforcie. Kompletny egzemplarz w atrakcyjnej oprawie. Wy-
danie jednotomowe zyskało wielką popularność i do roku 1847 miało pięć wznowień. 
Ryciny ukazują widoki miast, budowli i zabytków, postacie i sceny historyczne, po-
mniki, m.in. piękną panoramę Krakowa, Teatr Wielki w Warszawie, wybrzeże Bał-
tyku, Napoleona oglądającego dom Kopernika w Toruniu i wiele innych. 

2. Zegadłowicz Emil: Podkowa na progu. Florencja 1932. W Oficynie florenc-
kiej Tyszkiewiczów. 4, s. [105], tabl. 14. opr. wsp. pperg. zdob. 
Tom wierszy wydany w 100 egz., ten bez numeru. Zawiera siedem całostronicowych 
drzeworytów Maryli Tyszkiewiczowej i dodatkowy drzeworyt (stożek i jego przekro-
je) powtórzony siedmiokrotnie na początku każdego rozdziału. Książka powstała 
w związku z podróżą Tyszkiewicza do Polski w 1931 roku i spotkaniem typografa 
z Emilem Zegadłowiczem.

3. [Razumowski (Książę)]: Ladowid i Miliada czyli Początek Kijowa. Obraz Słowian 
piątego wieku. Warszawa 1826. Nakł. i druk. A. Brzeziny. 8, s. [4], 99. opr. wsp. ppł. 
Egzemplarz nieobcięty, zawiera podpisy własnościowe. Jest to anonimowe wydanie 
fragmentu „Tableau Slave du Cinquième Siècle” (Paris 1824) w przekładzie Zinajdy 
Aleksandrowny Wołkońskiej. 

4. Admirałowie wyobraźni: 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci, pod re-
dakcją Anity Wincencjusz-Patyny. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2020.
Obszerny leksykon poświęcony polskiej ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży 
w latach 1918–2020. W książce zamieszczono 900 prac blisko 250 twórców. Repro-
dukcje prezentowane na prawie pięciuset stronach urzekają artyzmem i różnorod-
nością. Tworzyli je mistrzowie z kilku pokoleń, w różnej stylistyce, wykorzystując 
bogactwo wyobraźni. Jest to fascynująca podróż przez sto lat polskiego rysunku 
i grafiki książkowej.

5. Toruński elementarz polski z obrazkami zastosowany do potrzeb dzieci, uczących 
się w szkole tylko po niemiecku, wyd. nowe, popr. i powiększone. Toruń: Nakł. 
S. Buszczyńskiego, [1911] [rzadkość].

6. Katalog IX Wystawy „Sztuki” [Kraków 1905]. Wyd. Zielonego Balonika. [Litogr. 
A. Pruszyńskiego]. 8, k. [35]. wsp. teka kart.
Parodia katalogu wystawy malarstwa członków Towarzystwa Artystów Polskich „Sztu-
ka”. Zawiera karykatury artystów i ludzi kultury: Teodora Axentowicza, Olgi Boznań-
skiej, Józefa Czajkowskiego, Juliana Fałata, Stefana Filipkiewicza, Karola Frycza, Józefa 
Mehoffera, Stanisława Rzeckiego, Henryka Szczyglickiego, Wojciecha Weissa, Karola 
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Tichego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego. Prócz portretów kata-
log zawiera wykonane w formie pastiszu obrazy przypisane wymienionym twórcom. 

Druki ciągłe
Kupno

1. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego” rocz-
nik 1922, pismo ukazywało się we Lwowie w okresie od 1921 do 1939 [dzięki 
zakupionemu egzemplarzowi udało się skompletować wszystkie roczniki].

2. „Pokraka Poznański”, pismo ukazujące się w 1862 roku, zakupiono numer 
pt. „Szuja Wielkopolski” z 11 listopada, jeden z trzech dostępnych w Polsce 
[rarytas na rynku antykwarycznym].

3. „To To: tygodniowy magazyn ilustrowany” oraz „To To dla Dzieci”, pod re-
dakcją i wydawane przez Juliana Tuwima, pismo ukazujące się w Warszawie 
w latach 1925–1926.

4. „Młode Pióra: organ młodzieży szkolnej Gimnazjum Miejskiego im. A. Skwar-
czyńskiego w Żyrardowie”, Żyrardów 1935, R. 1, nr 5 [rzadkość].

Dary

1. Tzw. ziny, łącznie 122 tytuły w 235 egzemplarzach.

2. Kolejne czasopisma będące częścią księgozbioru Władysława Bartoszew-
skiego, m.in. niezwykła rzadkość „Der Weker” (Warszawa), wydawane przez 
Powszechny Żydowski Związek Robotniczy BUND konspiracyjne czasopismo 
ukazujące się w getcie warszawskim w języku jidysz.

3. Czasopisma uzupełniające kolekcję periodyków okresu międzywojennego: 
„Za Wolność: organ Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków D. O. K. VII” 
pod red. Stanisława Kroczyńskiego, (Poznań) 1927, nr 1–12; 1928, nr 1–9; „Ga-
zetka Szkolna Ociemniałych Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w War-
szawie”, numery z 1932 i 1933 [rarytas na rynku antykwarycznym — dostępne 
tylko w jednej bibliotece w Polsce].

Rękopisy
Kupno

1. Akt ustanowienia reprezentanta spadkobierców warszawskiego milionera 
Maurycego Koniara, marzec 1948. Autograf i pieczęć pisarza aktowego Kró-
lestwa, Józefa Jeziorańskiego.

2. List Jana Nowaka-Jeziorańskiego do prof. Juliana Krzyżanowskiego w spra-
wie nieznanych listów Henryka Sienkiewicza z 25 X 1966.

3. Fotografia Tadeusza Różewicza autorstwa Janusza Stankiewicza z autogra-
fem poety. Wrocław 2004.
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4. Zbiór różnych dokumentów dotyczących Agenora Gołuchowskiego, namiest-
nika Galicji, i jego rodziny, z lat 1860–1881.

5. Listy Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z 1883 roku — 6 egzemplarzy.

6. List Henryka Sienkiewicza do NN redaktora z 1915 roku w sprawie publi-
kacji noweli Z dawnych dziejów. 

7. „Pamiętnik z wygnania roku 1914/1915 zebrała Stanisława Witkowska”.

Dary

1. Maszynopisy słuchowisk radiowych Jana Leżachowskiego „Czwarty pe-
ron” i Andrzeja Waligórskiego „Wdzięczność” — dar Heleny Wojtas-Kaletowej.

2. Karty pocztowe i listy polskich oficerów z niemieckich obozów jenieckich, 
m.in. w Murnau, Bonn, do Stefanii Hantke, z lat 1942–1947 — dar Olgi Mie-
rzejewskiej.

3. Stanisław Łempicki: „Dzieje teatru w dawnej Polsce” — dar Teresy Łempic-
kiej-Butwiłło.

4. Tadeusz Skałuba: „Obezhołowienie. Likwidacja warstwy kierowniczej na-
rodu polskiego przez okupanta radzieckiego w latach 1939 do 1941” — dar 
Barbary Butent-Stefaniak.

5. Korespondencja prof. Andrzeja Strumiłły, malarza, grafika, poety, pra-
cownika ASP w Krakowie — dar Nany Drogowskiej.

6. Archiwum Stanisława Dróżdża, wrocławskiego twórcy w dziedzinie po-
ezji konkretnej. Głównie utwory poetyckie oraz korespondencja i materiały 
różne — dar Anny Dróżdż.

7. Archiwum Lechosława Gawlikowskiego, dziennikarza, publicysty i archi-
wisty zasobów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wśród przekazanych 

4. Lechosław Gawlikowski, darczyńca, 
który przekazał ZNiO dokumenty związane 
z działalnością Radia Wolna Europa.
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materiałów znajdują się dokumenty i kopie dokumentów z lat 1950–1995 zwią-
zanych z bieżącą działalnością Radia Wolna Europa, m.in. materiały doty-
czące pracowników RWE, skrypty audycji RWE, korespondencja urzędowa, 
druki wydawane przez RWE i Narodowy Komitet Wolnej Europy.

8. Archiwum Władysława Bartoszewskiego, historyka, dziennikarza, działa-
cza społecznego, polityka i dyplomaty. Materiały archiwalne obejmują papie-
ry osobiste, korespondencję, dyplomy, dokumentację działalności publicznej 
i zawodowej w układzie chronologicznym, wystąpienia publiczne, wywiady, 
artykuły prasowe oraz fotografie. Duża część archiwum to materiały doty-
czące działalności różnych wybitnych osób z życia publicznego, materia-
ły i opracowania odnoszące się do okresu drugiej wojny światowej, Armii 
Krajowej oraz powstania warszawskiego. Bardzo ważny zespół tych zbiorów 
stanowi dokumentacja na temat stosunków polsko-żydowskich, pomocy Ży-
dom w czasie drugiej wojny światowej — dar Władysława Bartoszewskiego.

Stare druki
Kupno

1. J. Peeters, Korte Beschryvinghe, Ende Aen-Wysinghe der Plaetsen w desfn Boeck, 
met hunnen teghenwoordigen Standt, pertinentelijck uytghebeldt, w Oostenryck, An-
twerpia 1686. 
Ilustrowany druk w formacie oblongo ukazujący sceny z oblężenia Wiednia (1683), 
portrety władców, miasta, porty i lokalizacje związane z wojnami wenecko-osmań-
skimi ostatniej ćwierci XVII wieku [bardzo rzadkie].

2. Bohohłasnyk, Poczajów, po 1791 roku.
Śpiewnik polsko-ruski [druk częściowo cyrylicą, fragmenty czcionką łacińską 
w języku polskim], ilustracje, winiety drzeworytowe, częściowo kolorowane.

3. Portus meritorum et gloriae…, Wilno 1718. 
Druk panegiryczny wydany w Wilnie, drugi znany egzemplarz w zbiorach w Polsce 
i na świecie.

Zbiory kartograficzne
Kupno

1. Mapa Charte der Kriegsoperationen am Donn und Dnieper Ihro Russisch Key-
serl. Maiest. Glorieusen Armeen A. 1736. Gestochen bey der kesyserl. Acad. der 
Wissensch. in St. Petersb.
Mapa wykonana przez rosyjską Carską Akademię Nauk w Petersburgu, opracowana 
po niemiecku — w języku elit politycznych, kulturalnych i wojskowych Rosji. Treść 
odnosi się do wojny prowadzonej w latach 1735–1739 przez Rosję przeciwko Turcji. 
Zasięg terytorialny obejmuje obszary między dolnym Dnieprem i Donem oraz pół-
nocnymi pobrzeżami Morza Czarnego z Krymem, czyli ziemie bezpośrednio sąsia-
dujące wówczas z Rzeczpospolitą lub częściowo leżące w jej granicach.
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5–6. Nabytek do Działu Starych Druków: J. Peeters, Korte Beschryvinghe, Antwerpia 1686  
(oprawa i ilustracja z wnętrza).

7. Nabytek do Działu Kartografii: mapa Charte der Kriegsoperationen am Donn und Dnieper,  
Petersburg 1736.
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2. Mapa Polnische Reise Karte über die vornehmsten Passagen von Dresden nach 
Warschau auf zweyerley Wegen […]
Mapa wydana w 1751 roku przez oficynę spadkobierców Homanna w Norymberdze, 
w dwóch częściach drukowanych na jednym arkuszu. Stanowi odzwierciedlenie kon-
taktów między Polską a Saksonią w okresie unii polsko-saskiej. Prezentuje dwie al-
ternatywne trasy podróży między Dreznem i Warszawą, uwzględniając m.in. stacje 
pocztowe na szlaku.
Pozycja zakupiona na aukcji w warszawskim antykwariacie „Lamus”.

3. Mapy Royaume de Pologne oraz Royaume de Pologne divisé et corrigé selon les 
partages faits en 1772, 1793 et 1795, entre la Russie, la Prusse et l’Autriche.
Dwie mapy współoprawne w passe-partout i ramę, opracowane przez Didiera Ro-
berta de Vaugondy i uzupełnione oraz opublikowane przez Charles’a-François Dela-
marche’a w Paryżu po 1795 roku. Przedstawiają Rzeczpospolitą po pierwszym i trze-
cim rozbiorze.

Dokumenty życia społecznego
Kupno

1. Jahrhundrtfeier… [Wrocław — Hala Stulecia], 1913.

2. Kolekcja 22 plakatów z okresu międzywojennego [zakup zrealizowany w ca-
łości z dotacji celowej MKiDN]. 

Dary

1. Materiały dokumentujące działalność oraz poezję konkretną Stanisława 
Dróżdża. Dokumentacja wystaw krajowych i zagranicznych, plakaty, zapro-
szenia oraz unikatowe fotografie, szczególnie z wystaw z lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XX wieku — kolejna partia zbiorów ofiarowana przez 
Annę Dróżdż (uzupełnienie daru przekazywanego w latach 2019 i 2020).

2. Materiały związane z działalnością Centrum Kultury Agora, Fundacji Sztu-
ki Współczesnej ART TRANSPARENT, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Kina He-
lios, Muzeum Narodowego i Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Opery 
Wrocławskiej oraz Narodowego Forum Muzyki.

3. Dokumentacja festiwalu WROSTJA — dar Wiesława Gerasa.

4. Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury — kompletna dokumentacja im-
prez we Wrocławiu w 2021 roku (plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, progra-
my, katalogi).

5. Prof. Marek Stanielewicz (ASP) — materiały związane z działalnością arty-
styczną i dydaktyczną profesora oraz katalogi, afisze, zaproszenia i inne do-
kumenty dotyczące historii wrocławskiego środowiska plastycznego.
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Opracowanie i inwentaryzacja zbiorów

Zbiory nowych druków zwartych, ciągłych, starych druków oraz, począwszy 
od 2020 roku, zbiory kartograficzne opracowywane były w systemie VIRTUA 
metodą współkatalogowania w centralnym katalogu NUKAT. Stan bazy na 
koniec 2021 roku wynosił: 368 974 rekordy bibliograficzne, 415 864 rekordy 
egzemplarza, 685 900 rekordów wzorcowych i 18 513 rekordów zasobu. 

Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego do maja 2021 opracowy-
wane były w dotychczasowym systemie MONA, od czerwca w nowym syste-
mie bazodanowym MUZA. W sumie w roku sprawozdawczym wprowadzono 
do bazy Działu 3272 rekordy. W Dziale Rękopisów prowadzone były kompu-
terowe bazy rękopisów akcesyjnych i zinwentaryzowanych. Ewidencję ak-
cesyjną i inwentarzową nowych druków zwartych i ciągłych prowadzono 
natomiast w bazach w programie ACCESS.

Druki zwarte
Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych dodał do bazy lokalnej 12 903 
rekordy bibliograficzne, w tym 3192 własne i 9711 kopiowanych. Sporządzono 
2055 rekordów wzorcowych formalnych oraz utworzono 138 rekordów wzor-
cowych haseł słownikowych języka haseł przedmiotowych KABA. Łącznie 

8–9. Plakaty zakupione z dotacji celowej MKiDN: Kraków, aut. Stefan Norblin, 
1928; Gdynia. Kąpieliska morskie, aut. Tadeusz Gronowski, 1938.
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w 2021 roku opracowano 13 7864 woluminów druków zwartych (z bieżącej 
akcesji oraz retrokonwersji).

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

Do inwentarza wpisano 11 551 woluminów, do księgi ubytków 124 pozycje 
(141 wol.), do innych grup zbiorów przeniesiono 740 woluminów.

Druki ciągłe
W 2021 roku Dział Nowych Druków Ciągłych wprowadził do bazy lokalnej 579 
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych (w tym 272 własnego 
autorstwa) oraz utworzył 589 rekordów zasobu. Ogółem skatalogowano 1777 
tytułów, z czego 294 w ramach retrokonwersji. Opracowując wydawnictwa 
monograficzne, wprowadzono do bazy 139 rekordów.

Kontynuowano prace nad opracowywaniem artykułów w systemie VIRTUA — 
do końca 2021 roku utworzono 449 rekordów analitycznych. Do inwentarza 
wpisano 2000 pozycji.

Rękopisy
Do księgi przybytków wprowadzono 790 pozycji. Uzupełniono internetowy ka-
talog rękopisów akcesyjnych o 790 rekordów, a także uzupełniano i korygowano 
katalog rękopisów akcesyjnych i zinwentaryzowanych. Kontynuowano prace 
nad archiwami Tadeusza Różewicza, Henryka Sienkiewicza, Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego, Jerzego Ficowskiego, Franciszka Bujaka oraz Tadeusza Peipera 
i Romana Aftanazego. Porządkowano, spisywano oraz sygnowano jednostki 
akcesyjne z archiwum Władysława Bartoszewskiego (ponad 1000 jednostek).

Stare druki
Do bazy lokalnej wprowadzono 425 rekordów bibliograficznych, 114 rekor-
dów wzorcowych i 812 rekordów egzemplarza. Opracowaniu poddano łącz-
nie 812 woluminów. 

W celu publikacji w Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano 262 stare 
druki zdigitalizowane w ramach projektu finansowanego przez EOG (Euro-
pejski Obszar Gospodarczy). 

W roku bieżącym kontynuowano prace nad opisywaniem inkunabułów do 
bazy MEI (Material Evidence of Incunabula) na portalu CERL (Consortium 
of European Research Libraries). Sporządzono 14 opisów proweniencyjnych 
w języku angielskim. Łączna ilość wprowadzonych egzemplarzy wynosi 180.

Do księgi inwentarzowej wpisano 62 stare druki w 67 woluminach.

Kartografia
W użytkowanym od 2020 roku systemie VIRTUA skatalogowano 121 pozycji, 
w tym 103 w ramach retrokonwersji. Do bazy lokalnej wprowadzono 3 rekordy 
bibliograficzne i 121 rekordów egzemplarza. Do inwentarza wpisano 34 pozycje.
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Dokumenty życia społecznego
W czerwcu 2021 w Dziale Dokumentów Życia Społecznego dokonano zmiany 
systemu do opracowywania i katalogowania zbiorów — z systemu MONA na 
system MUZA. W sumie w obu systemach opracowano łącznie 3272 obiekty. 
Do poszczególnych zapisów inwentarzowych wykonano i dołączono doku-
mentację wizualną.

Mikroformy i zbiory cyfrowe
W ramach digitalizacji zbiorów własnych przyjęto i sprawdzono 97 350 skanów. 
Po ich obróbce utworzono 704 pliki PDF. Wpisano 970 pozycji oraz naniesiono 305 
poprawek wraz z linkami do DBC, do internetowej Bazy Mikroform. Na bieżąco 
uzupełniano Archiwum Cyfrowe Zakładu. Dzięki otrzymaniu nowej powierzch-
ni dyskowej rozpoczęto porządkowanie całości zdigitalizowanych zbiorów ZNiO. 
Przygotowano i opublikowano 286 pozycji w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Udostępnianie zbiorów

W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 czytelnie Biblioteki pracowały 
w ograniczonym zakresie. Odwiedziło je łącznie 3459 osób, którym udostęp-
niono 19 982 jednostki z kolekcji podstawowych i 1713 pozycji z księgozbiorów 
podręcznych. W wypożyczalni odnotowano 1409 wizyt czytelników. Ze zbio-
rów Biblioteki skorzystało łącznie 4868 osób. Ponadto w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 60 książek i 255 mikro-
filmów. W Centrum Rejestracji Czytelników wydano 287 nowych kart, a 249 
osób dokonało prolongaty kont.

Ze zbiorów cyfrowych Zakładu udostępnionych na stronie internetowej 
Ossolineum oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej skorzystano 286 306 razy.

Czytelnia Główna
Udostępnianiem zbiorów w Czytelni Głównej oraz obsługą wypożyczalni zaj-
mował się Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych.

W Czytelni Głównej odnotowano 2548 odwiedzin. Korzystającym ze zbio-
rów udostępniono prezencyjnie 10 671 woluminów z magazynu i księgozbio-
ru podręcznego. 

Wypożyczalnię Biblioteki odwiedziło 1 409 czytelników, którzy skorzystali 
z 2 611 woluminów. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 60 
dzieł, dla pracowników ZNiO sprowadziła jedno dzieło. 

Z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism nauko-
wych Academica (z dostępem z terminala usytuowanego w Czytelni Głównej) 
skorzystało 20 użytkowników, którym udostępniono osiemnaście publikacji.



Biblioteka Ossolineum32

Czytelnia Działu Nowych Druków Ciągłych
W Czytelni Czasopism odnotowano 279 odwiedzin. Udostępniono 2615 wo-
luminów ze zbiorów magazynowych oraz 24 woluminy akcesyjne. Periody-
ki udostępniano także działom znajdującym się w Gmachu Głównym Osso-
lineum, gdzie przekazano również egzemplarze użytkowe czasopism oraz 
roczniki służące uzupełnieniu księgozbiorów podręcznych.

Czytelnia Działu Rękopisów
Zanotowano ogółem 196 odwiedzin. W czytelni Działu udostępniono 931 rę-
kopisów oraz 500 woluminów książek z księgozbioru podręcznego.

Czytelnia Działu Starych Druków
W czytelni Działu odnotowano 89 wizyt, w czasie których udostępniono 357 
woluminów starych druków i 113 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Czytelnia Działu Kartografii
Ze zbiorów Działu skorzystało 20 osób, którym udostępniono 59 woluminów 
map i atlasów oraz dziewięć książek z księgozbioru podręcznego.

Czytelnia Działu Dokumentów Życia Społecznego
Dział odwiedziło 22 czytelników, którym udostępniono 4200 jednostek 
ze zbiorów magazynowych oraz 20 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Czytelnia Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych
Czytelnię Działu odwiedziło 289 czytelników, którym udostępniono 1017 mi-
kroform i dokumentów elektronicznych oraz 175 woluminów z księgozbioru 
podręcznego. Ze zbiorów Działu osoby zainteresowane korzystały również 
w Czytelni Głównej, gdzie szesnaścioro czytelników sięgnęło po 49 mikrofil-
mów, oraz za pośrednictwem katalogu elektronicznego zasobów cyfrowych, 
skąd pobrano 128 746 plików.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek i archiwów wy-
słano 255 mikrofilmów, a dziewiętnoaście sprowadzono dla czytelników ZNiO. 

286 pozycji spośród zdigitalizowanych zbiorów Zakładu opublikowano 
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, realizując zadanie udostępniania za-
sobów online. W roku sprawozdawczym DBC odnotowała 157 560 wyświetleń 
ossolińskich kolekcji.

Przechowywanie, ochrona i kontrola zbiorów

W 2021 roku prowadzony był stały nadzór nad stanem zbiorów, a w szczegól-
ności nad warunkami ich przechowywania (pomiar temperatury i wilgotno-
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ści) oraz przebiegiem prac konserwatorskich i introligatorskich, w większości 
przeprowadzanych w Dziale Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. 
Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej.

Bezpośrednią opiekę nad zbiorami magazynowymi sprawowali magazy-
nierzy biblioteczni, a w niektórych przypadkach bibliotekarze. Zajmowali 
się oni także konserwacją pasywną woluminów przechowywanych w ma-
gazynach. Do najważniejszych czynności związanych z obsługą zasobów bi-
bliotecznych w magazynach należały:

ȅ realizacja rewersów wynikających z zamówień składanych przez czy-
telników,

ȅ włączanie zwrotów oraz nowych dzieł do zasobu magazynowego,
ȅ opracowanie techniczne skatalogowanych tytułów (sygnowanie, okle-

janie, opisywanie),
ȅ wydawanie dzieł w celu: retrokonwersji, prac konserwatorskich i intro-

ligatorskich, fumigacji,
ȅ wymiana obwolut na papier bezkwasowy,
ȅ odkurzanie zbiorów.
W Magazynie Głównym przyjęto ogółem 13 620 rewersów (w tym 16 586 elek-

tronicznych), w magazynie czasopism zrealizowano 1290 rewersów, a w ma-
gazynie starych druków — 2527.

Kontrolą zbiorów zajmował się wydzielony organizacyjnie Dział Kontro-
li Zbiorów. Skontrum zbiorów podstawowych (nowych druków zwartych) 
prowadzone było w sposób ciągły. Kontrola zbiorów polegała na porówna-
niu zapisów w ewidencji ze stanem magazynowym, wyjaśnianiu różnic mię-
dzy zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym oraz ustalaniu braków 
względnych i bezwzględnych. 

W dniach 6 października — 3 listopada 2021 przeprowadzono skontrum zbio-
rów specjalnych Działu Kartograficznego — 9969 dzieł w 23 469 woluminach.

Kontroli poddano również druki wypożyczone z Magazynu Głównego do 
księgozbiorów podręcznych: Działu Numizmatycznego — 3296 woluminów, 
Działu Czasopism — 1763 woluminy, Działu Dokumentów Życia Społecznego — 
1546 woluminów, Działu Opracowania Nowych Druków Zwartych — 1362 wo-
luminy, Muzeum Pana Tadeusza — 420 woluminów, Działu Edukacji MPT — 
228 woluminów i Gabinetu Świadków Historii — 212 woluminów.

Kontynuowano także nadzór nad nowymi drukami zwartymi, przechowy-
wanymi w Magazynie Głównym. W roku sprawozdawczym kontroli podda-
no druki o sygnaturach 550.001–600.000. W wyniku przeprowadzonych prac 
skontrowych odnaleziono 23 druki uznane za braki względne lub bezwzględne 
poprzednich skontrów. Łącznie w 2021 roku zweryfikowano 84 537 jednostek.
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Działalność reprograficzna

Pracownia Reprograficzna stanowiła część Biblioteki do 30 listopada 2021 
roku. Od 1 grudnia podlega Działowi Wsparcia i Organizacji Digitalizacji.

Pracownia zajmuje się kopiowaniem zbiorów na potrzeby całego Zakładu 
oraz na zlecenia czytelników i innych zamawiających. Głównymi technika-
mi stosowanymi w roku sprawozdawczym były: skanowanie z oryginalnych 
egzemplarzy i z mikrofilmów, fotografie cyfrowe i kserokopie.

Na potrzeby działalności Zakładu wykonywano kopie cyfrowe zbiorów 
ossolińskich, m.in. do: prezentacji ZNiO w serwisie Google Arts & Culture, 
publikacji A. Deglera Zbiór monet antycznych w Ossolineum 1828–1955 przygo-
towywanej w Wydawnictwie Ossolineum, wystaw organizowanych w Zakła-
dzie, materiałów popularyzujących ZNiO opracowanych przez pracowników, 
filmów edukacyjnych zrealizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Pana 
Tadeusza.

Na zlecenia zewnętrzne w 2021 roku wykonano 4 zdjęcia cyfrowe, 5351 
skanów, 15 284 skany z mikrofilmów, 1694 skany z książek i 6454 kopie kse-
rograficzne. W ramach zleceń wewnętrznych zrealizowano natomiast 3183 
fotografie cyfrowe, 15 871 kopii kserograficznych, 7221 skanów (zamówienia), 
7557 skanów (digitalizacja własna ZNiO) oraz 7 reportaży.

Zbiory pozostałe we Lwowie

Zakład Narodowy wiele uwagi poświęca zbiorom z kolekcji Ossolineum pozo-
stającym we Lwowie. Kontynuowane były prace nad przygotowaniem mono-
grafii zbioru polskiej prasy lwowskiej wydawanej w latach 1801–1839. Polegały 
one na bieżących uściśleniach i korekcie przeprowadzanej w „bazie lwowskiej” 
w odniesieniu do charakterystyki przedmiotowej poszczególnych tytułów.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki 
w roku sprawozdawczym przygotowano i złożono wniosek „Katalog cyfrowy 
zespołu zabytków drukowanych XVII–XVIII w. z kolekcji ossolińskiej w zbiorach 
LNNBU im. W. Stefanyka we Lwowie” — obecnie wniosek jest po drugiej turze 
pozytywnych recenzji, z rekomendacją „A” do finansowania. 

Wystawy, działalność edukacyjna i popularyzatorska

W roku sprawozdawczym Biblioteka Ossolineum przygotowała pokazy naj-
cenniejszych zbiorów i wystawy planszowe.

W związku z wpisaniem w roku 2021 rękopiśmiennej spuścizny Juliusza Sło-
wackiego ze zbiorów Ossolineum na Polską Listę Krajową Programu UNESCO 

„Pamięć Świata” (4. edycja) w dniach 19–20 czerwca zorganizowano w Biblio-
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tece pokaz rękopisów Juliusza Słowackiego (kuratorzy: Elżbieta Ostromęcka, 
Agata Janiak). Tematowi temu poświęcona była również wystawa planszowa 
„Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO «Pamięć Świata» — 4. edycja”, 
prezentująca 15 bezcennych obiektów dziedzictwa wpisanych w roku 2021 na 
Listę Krajową Programu UNESCO, pochodzących z instytucji wrocławskich — 
Ossolineum i Archiwum Państwowego we Wrocławiu (kuratorzy z ramienia 
ZNiO: Elżbieta Ostromęcka, Dorota Sidorowicz-Mulak). Wystawa prezento-
wana była na pl. Wolności we Wrocławiu w dniach 2 grudnia 2021 — 9 stycz-
nia 2022.

W ramach obchodów Roku Norwidowskiego Biblioteka Ossolineum i Mu-
zeum Książąt Lubomirskich zorganizowały pokaz twórczości Cypriana Ka-
mila Norwida ze zbiorów Ossolineum (kurator ze strony Biblioteki: Agata 
Janiak) — „Cyprian Kamil Norwid — artysta totalny”. Pokaz miał miejsce 
w dniach 24–26 września 2021.

Z kolei w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Noc Bibliotek” i obchodów 
Roku Tadeusza Różewicza w dniu 9 października zorganizowano „Noc Bi-
bliotek z Tadeuszem Różewiczem” — pokaz obiektów z archiwum Tadeusza 
Różewicza ze zbiorów Ossolineum, z oprowadzaniem (kuratorzy: Agata Ja-
niak, Hanna Kulesza).

Pracownicy Biblioteki przygotowali także trzy wystawy planszowe. Pierw-
sza — „Agresywne plamy, fajerwerki dowcipu, anegdoty nie tylko do ogląda-
nia — prace Jana Sawki w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego 

10. Certyfikat wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” 
spuścizny Juliusza Słowackiego przechowywanej w ZNiO, 10 czerwca 2021.
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i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia w 75. rocznicę urodzin” (ku-
ratorzy: Barbara Otfinowska, Andrzej Kraska-Lewalski) — prezentowana 
była w dniach 2–31 sierpnia w Ogrodzie Barokowym Ossolineum, następ-
nie w dniach 1–14 września 2021 na pl. Solnym.

Druga wystawa planszowa, „440 lat Biblii ostrogskiej”, przygotowana z okazji 
440. rocznicy pierwszej pełnej edycji Pisma Świętego w języku cerkiewnosło-
wiańskim (kurator: Olga Tkachuk), prezentowana była od sierpnia do listopada 
na dziedzińcu Ossolineum, następnie na placu przed Liceum ss. Urszulanek 
i przed katedrą greckokatolicką pw. św. Wincentego i św. Jakuba.

W stulecie śmierci Gabrieli Zapolskiej przygotowano trzecią wystawę plan-
szową — „Nie tylko Moralność…” (kurator: Natalia Szumna), prezentowaną 
na dziedzińcu ZNiO od 8 grudnia 2021.

W Internecie pod adresem https://zlotaepoka.ossolineum.pl/ nadal dostęp-
na jest wystawa wirtualna „Złota epoka Jagiellonów” (kurator: Dorota Sidoro-
wicz-Mulak), otwarta 25 września 2020 i zrealizowana w ramach programu 
MKiDN „Kultura w sieci”.

Podobnie jak w latach poprzednich, zbiory Biblioteki Ossolineum prezen-
towane były na wystawie stałej i na wystawach czasowych w Muzeum Pana 
Tadeusza. Pracownicy Biblioteki brali też czynny udział w przygotowaniu 
nowej wystawy stałej w MPT „Pan Tadeusz Różewicz” (kuratorzy: Maria Mar-
szałek, Mateusz Palka, Marcin Szyjka), otwartej 9 października 2021. Niektó-
re obiekty zostały również wypożyczone na wystawy w innych instytucjach, 
m.in. do Wrocławia, Krakowa, Malborka, Oblęgorka i Warszawy.

W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), odbywającego 
się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” (online), pracownicy Biblio-
teki przygotowali dwa wykłady z prezentacją:

ȅ Motoryzacyjna pasja Stanisława Lema (Piotr Sroka),
ȅ „Wysoki Zamek” i nie tylko — śladami Stanisława Lema (Piotr Galik).
Na XXIX Europejskich Dniach Dziedzictwa (11 i 18 września), odbywają-

cych się pod hasłem „Smaki dziedzictwa”, wygłoszono trzy wykłady z pre-
zentacją (online):

ȅ Smaki dziedzictwa — o jaroszach i początkach ruchu jarskiego na ziemiach 
Polski (Anna Frett),

ȅ Tam, gdzie pieprz rośnie… Dawne mapy Afryki, Ameryki i Azji w zbiorach 
kartograficznych ZNiO (Piotr Galik),

ȅ Smaki dziedzictwa w ossolińskich starych drukach (Konrad Szymański).
Biblioteka Ossolineum uczestniczyła także w XXIV Dolnośląskim Festiwalu 

Nauki (22–23 września) zorganizowanym pod hasłem „Od science fiction do 
science”, przedstawiając (online) cztery wykłady z prezentacją:

ȅ Fenomen „Młodego Technika” (Piotr Sroka),
ȅ Przypinki z kulturą: przypinki, plakietki, znaczki imprez kulturalnych w osso-

lińskich dokumentach życia społecznego (Barbara Otfinowska),
ȅ Dawna mapa — od sfery wyobraźni do myśli naukowej (Mariusz Dworsatschek),

https://zlotaepoka.ossolineum.pl/
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ȅ Nauka lub sztuka życia codziennego: poradniki medyczne, gospodarskie, oby-
czajowe w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum (Olga Tkachuk).

9 października w ramach ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która w 2021 roku 
odbyła się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, przygotowano „Ossolińską Noc 
Bibliotek z Tadeuszem Różewiczem” — połączoną z krótkim wykładem pre-
zentację archiwum poety, znajdującego się w Dziale Rękopisów ZNiO (Agata 
Janiak; wydarzenie odbyło się stacjonarnie w budynku Biblioteki, nagranie 
dostępne jest online).

W ramach cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Silesiaca” pracownicy Biblioteki 
wygłosili wykłady transmitowane online na facebookowym profilu Zakładu:

ȅ Biblioteczne perły dawnego Śląska w zbiorach Ossolineum (Agnieszka Fran-
czyk-Cegła),

ȅ Widokówki, książki, plany, plakaty… — pierwsze publikacje powojennego 
Wrocławia (Marta Pękalska),

ȅ Nowa „mała ojczyzna” — Biblioteka Ossolineum i dolnośląscy pisarze po 1946 
roku (Hanna Kulesza),

ȅ Dawne mapy Śląska — dar Tomasza Niewodniczańskiego dla Ossolineum (Piotr 
Galik).

Pracownicy Biblioteki brali także udział w innych inicjatywach populary-
zatorskich i edukacyjnych. 

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią biblioteczne zbiory ZNiO udo-
stępniano w miarę możliwości również gościom odwiedzającym Ossolineum. 
Niemniej w roku sprawozdawczym działalność popularyzatorska w dużej mie-
rze przeniosła się do sieci. Zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu Bi-
blioteki na Facebooku regularnie zamieszczano wpisy prezentujące kolekcje. 
Nagrania prowadzonych wykładów popularyzatorskich umieszczono na kanale 
Zakładu w serwisie YouTube.

Działalność naukowa

15 czerwca 2021 odbyło się piąte spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej 
zorganizowane przez Bibliotekę Ossolineum. Ze względu na obowiązujące 
ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, miało ono formę zdalną. 
W seminarium uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli instytucji polskich 
oraz zagranicznych (m.in. Biblioteki Narodowej Litwy, Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Biblioteki Jagiellońskiej, 
Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Nauko-
wej PAU i PAN w Krakowie). Podczas spotkania, prowadzonego przez dr Dorotę 
Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor ZNiO ds. Biblioteki Ossolineum, wygłoszo-
no cztery referaty, z czego dwa przygotowane przez pracowników Biblioteki:

ȅ dr Paulina Pludra-Żuk (Instytut Historii Nauki PAN), dr Marta Czyżak 
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu): Badania proweniencyjne a frag-
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mentologia na przykładzie fragmentów rękopisów średniowiecznych z terenu 
Prus krzyżackich;

ȅ mgr Urszula Wencka (Zakład Narodowy im. Ossolińskich): „Te poczciwe 
pergaminy” — o walorach opraw pergaminowych słów kilka; 

ȅ dr Marta Kacprzak (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinetu 
Zbiorów XIX w.): O potrzebie badań proweniencyjnych nad księgozbiorami 
XIX-wiecznymi; 

ȅ dr Agnieszka Franczyk-Cegła (Zakład Narodowy im. Ossolińskich): Pro-
venance Digital Archive jako przykład międzynarodowej centralnej bazy pro-
weniencyjnej.

30 września 2021 roku odbyło się seminarium „Provenance in Book Histo-
ry”, współorganizowane przez Dział Starych Druków Ossolineum w ramach 
Consortium of European Research Libraries (online).

Natomiast w grudniu 2021 ukazał się 32. tom „Czasopisma Zakładu Naro-
dowego imienia Ossolińskich”. W kolejnych wykazach czasopism naukowych 
Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki) ossoliński periodyk utrzymuje ocenę 40 punktów. Wskaźnik 
indeksacji „Czasopisma ZNiO” w ankiecie „ICI Journals Master List” za rok 
2020 wyniósł 59,62 punktu (wzrost o 8,42 punktu w stosunku do roku 2019).

Udział w konferencjach i seminariach
Pracownicy Biblioteki wystąpili z wymienionymi niżej referatami podczas 
wydarzeń naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Dr Agnieszka Franczyk-Cegła:
1. Anonymous printing in the early 17th-century Cracow and Vilnius — referat 

wygłoszony podczas konferencji „Theatrum Libri. The Press, Reading 
and Dissemination in Early Modern Europe”, zorganizowanej przez Li-
tewską Bibliotekę Narodową im. Martynasa Mažvydasa, 1–3 grudnia 
2021, online;

2. Provenance Digital Archive jako przykład międzynarodowej centralnej bazy 
proweniencyjnej — referat wygłoszony na V sesji Proweniencyjnej Gru-
py Roboczej, zorganizowanej przez Bibliotekę Ossolineum, Wrocław, 
15 czerwca 2021, online;

3. Przekazanie kolekcji Jabłonowskich z Bursztyna do zbiorów Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Lwowie — referat wygłoszony na konferencji 
„ЛННБ України ім.В.Стефаника: історія, джерела, постаті”, zorgani-
zowanej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka we Lwowie z okazji 80. rocz-
nicy jej powstania, 26 lutego 2021, online;

4. Zasób typograficzny i produkcja drukarska dobromilskiego warsztatu Jana 
Szeligi (ok. 1637) — referat wygłoszony podczas konferencji naukowej 
„Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти”, zorganizowa-
nej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka, 29 października 2021.
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5. Dr Agata Janiak, Hanna Kulesza: Archiwum Tadeusza Różewicza — wykład 
i projekcja filmu podczas VII Światowego Kongresu Polonistów „Poloni-
styka światowa — archiwa i współczesność”, Wrocław, 22 października 
2021, online.

Ryszard Nowakowski:
1. Udział prasy polskiej (1801–1939) proweniencji Zakładu Narodowego im. Osso-

lińskich we Lwowie, obecnie dostępnej w zbiorach Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki im. Stefanyka — referat wygłoszony na konferen-
cji „ЛННБ України ім. В. Стефаника: історія, джерела, постаті”, 
zorganizowanej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka we Lwowie z okazji 
80. rocznicy jej powstania, 26 lutego 2021, online;

2. Proces cyfrowego scalania zbioru prasy polskiej (1801–1939) Zakładu Narodo-
wego im. Ossolińskich rozdzielonego po II wojnie światowej. Studium przy-
padku i wnioski metodologiczne — wykład wygłoszony na konferencji „Pi-
smo — Kultura — Technologie”, zorganizowanej przez Katedrę Książki 
i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne 
Oddział Warszawski, 16 lutego 2021, online;

3. Світ мистецтва, театру й музики у польських часописах (1801–1939) 
з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника: огляд видань — referat wygłoszony podczas konferencji 
naukowej „Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти”, zor-
ganizowanej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka, 29 października 2021.

Dr Marta Pękalska: Prywatne i społeczne czytelnie i wypożyczalnie Wrocławia lat 
1945–1953 — referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Od książki do czytelnika” z okazji jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 19–20 kwiet-
nia 2021, online.

Dr Dorota Sidorowicz-Mulak: 
1. Woluminy ze zbiorów arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza (1864–

1938) w Bibliotece Ossolineum śladem lwowskiej kolekcji duchownego — refe-
rat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „ЛННБ України 
ім. В. Стефаника: історія, джерела, постаті”, zorganizowanej przez 
Bibliotekę im. W. Stefanyka we Lwowie z okazji 80. rocznicy jej powsta-
nia, 26 lutego 2021, online;

2. Struktura i perspektywy rozwoju Biblioteki Ossolineum — referat wygłoszo-
ny podczas konferencji „Aktywność, kreatywność, rozwój — pracownik 
instytucji kultury XXI wieku”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Katowice, 1 czerwca 2021, online;
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3. Narodowy Zasób Biblioteczny w Ossolineum — referat wygłoszony podczas 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbiory specjalne w bibliote-
kach polskich — między ochroną a popularyzacją”, zorganizowanej 
przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, 7–8 października 2021, online;

4. Zelman Igel i Ossolineum. Współpraca z lat 1840–1870 — referat wygłoszo-
ny podczas konferencji „Видавничий рух в Україні: середовища, 
артефакти”, zorganizowanej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka we Lwo-
wie, 29 października 2021, online;

5. The Polish Provenance Working Group — referat wygłoszony podczas konfe-
rencji „Herbsttagung Arbeitkreis Provenienzforschung und Restitution — 
Bibliotheken”, zorganizowanej przez Deutsche Nationalbibliothek Leipzig 
(Niemiecką Bibliotekę Narodową w Lipsku), 12 listopada 2021, online;

6. Rennaisance Bookbindings in the Collection of the Ossolineum Library — re-
ferat wygłoszony podczas konferencji „Theatrum Libri. The Press, Read-
ing and Dissemination in Early Modern Europe”, zorganizowanej przez 
Litewską Bibliotekę Narodową im. Martynasa Mažvydasa, 1–3 grudnia 
2021, online.

Violetta Szymczyk: Udział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w ochronie i po-
pularyzacji dziedzictwa narodowego — mikrofilmowanie i cyfryzacja zbiorów wro-
cławskich na przykładzie dwóch projektów unijnych — referat wygłoszony na IV 
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zbiory specjalne w bibliotekach pol-
skich — między ochroną a popularyzacją”, zorganizowanej przez Książnicę 
Pomorską w Szczecinie, 7–8 października 2021, online.

Dr Olga Tkachuk:
1. Золоті Ворота. Альманах Січових Стрільців»: до історії нереалізованого 

видавничого проєкту (на архівних матеріалах НТШ зі збірки відділу 
рукописів Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві — refe-
rat wygłoszony na konferencji „ЛННБ України ім. В. Стефаника: історія, 
джерела, постаті”, zorganizowanej przez Bibliotekę im. W. Stefanyka 
we Lwowie z okazji 80. rocznicy jej powstania, 26 lutego 2021, online;

2. Kontakty Hilariona Święcickiego z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich 
we Lwowie — referat wygłoszony na seminarium naukowym „360 кроків 
до Іларіона Свєнціцького”, zorganizowanym z okazji 145. rocznicy uro-
dzin prof. Hilariona Święcickiego przez Katedrę Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Lwowskiego, 20 września 2021, online;

3. Egzemplarze wydań z wileńskiej drukarni Mamoniczów w zbiorach starych 
druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu: właściciele 
i czytelnicy — referat wygłoszony na IX Międzynarodowym Kongresie 
Badaczy Białorusi, organizator: Institute of Political Studies „Political 
Sphere” (Białoruś), European Humanitarian University (Litwa), Institu-
te of The Grand Duchy of Lithuania (Litwa), Kowno, 1–3 października;
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4. Примірники видань із новгород-сіверської та чернігівської друкарень 
Лазаря Барановича у збірці Національного інституту ім. Оссолінських — 
referat wygłoszony podczas konferencji „Видавничий рух в Україні: 
середовища, артефакти”, zorganizowanej przez Bibliotekę im. W. Ste-
fanyka we Lwowie, 29 października 2021, online.

Urszula Wencka: „Te poczciwe pergaminy” — o walorach opraw pergaminowych 
słów kilka — referat wygłoszony na V sesji Proweniencyjnej Grupy Roboczej, 
organizator: Biblioteka Ossolineum, Wrocław, 15 czerwca 2021, online.

Osoby zatrudnione w Dziale Konserwacji uczestniczyły ponadto w dwóch 
konferencjach online: XVIII Międzynarodowej Konferencji „Care and Con-
servation of Manuscripts”, zorganizowanej przez Uniwersytet w Kopenha-
dze (14–16 kwietnia 2021), oraz konferencji „Zabytki multitechnologiczne — 
badania, konserwacja-restauracja, ekspozycja”, zorganizowanej przez UMK 
w Toruniu (14–15 grudnia 2021). Natomiast pracownicy Działu Konserwacji, 
Działu Nowych Druków Ciągłych, Działu Udostępniania i Przechowywania 
oraz Działu Kontroli Zbiorów wzięli udział w międzynarodowej konferencji 
naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagro-
żeń — zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Do-
bre praktyki”, zorganizowanej m.in. przez MKiDN i Archiwa Państwowe (Kra-
ków, 15–18 listopada 2021, online). Pracownicy Biblioteki uczestniczyli również 
w spotkaniach online z cyklu „Otwarte seminaria Biblioteki Narodowej”.

Szkolenia
Na dwumiesięcznym stażu naukowym (11 lutego — 11 kwietnia) przebywał 
w Zakładzie laureat Nagrody Iwana Wyhowskiego za rok 2020, prof. Viktor 
Horobiec (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina), który ko-
rzystał ze zbiorów rękopiśmiennych, Archiwum Zakładowego oraz ze zbio-
rów druków XIX–XXI wieku. Ossolineum jest członkiem kapituły wymienio-
nej nagrody, utworzonej przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego i przeznaczonej dla badaczy z Ukrainy.

Dwumiesięczny staż naukowy (1 czerwca — 31 lipca) odbył w Ossolineum 
laureat Nagrody im. Tytusa Filipowicza za rok 2020, mgr Etibar Musayev (Ag-
dasz, Azerbejdżan; Uniwersytet Sakarya, Sardivan, Turcja). Organizatorem 
Nagrody im. Tytusa Filipowicza dla naukowców z krajów kaukaskich jest 
Studium Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim.

Dział Informacji Naukowej koordynował praktyki studenckie w ZNiO — 
w roku 2021 praktyki w Zakładzie odbyło siedmioro studentów (w tym troje 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, po jednym z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi), w tym czworo w Bibliotece, 
dwoje w Wydawnictwie i jeden w Muzeum Pana Tadeusza. 
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We wrześniu staż specjalizacyjny w Bibliotece odbywała pracownica Bi-
blioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pracownicy działów bibliotecznych ZNiO brali udział w:
ȅ szkoleniach z obsługi nowej przeglądarki katalogowej CHAMO (styczeń);
ȅ obowiązkowych szkoleniach antykorupcyjnych (maj);
ȅ szkoleniach z komunikacji zorganizowanych dla pracowników Ossoli-

neum przez firmę ATP Academy z Tarnowa (lipiec–sierpień);
ȅ w otwartych seminariach Biblioteki Narodowej.
Pracownicy Działu Opracowania Nowych Druków Zwartych i Działu No-

wych Druków Ciągłych uczestniczyli również w spotkaniach i webinariach 
dotyczących współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT oraz w szko-
leniach online w sprawie nowego systemu bibliotecznego ALMA, przeprowa-
dzonych przez firmę ExLibris, Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagielloń-
ską. Z kolei pracownicy Działu Dokumentów Życia Społecznego brali udział 
w szkoleniu z obsługi programu opracowywania zbiorów MUZA, przeprowa-
dzonym przez przedstawicieli firmy Mobile MS (kwiecień–maj).

Pracownicy kilku działów bibliotecznych (Rękopisów, Starych Druków, 
Udostępniania i Przechowywania, Mikroform i Zbiorów Cyfrowych) wzięli 
też udział w szkoleniu redaktorów biblioteki cyfrowej, przeprowadzonym 
przez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w międzynarodowej konferencji na-
ukowej online „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych za-
grożeń — zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. 
Dobre praktyki”, organizowanej w Krakowie i online przez MKiDN i Archiwa 
Państwowe (listopad).

Pracownik Działu Informacji Naukowej wziął udział w szkoleniu z obsłu-
gi platformy „Biblioteki Nauki”, zorganizowanym przez ICM w Warszawie 
(marzec).

Działalność informacyjna

Istotną częścią pracy Biblioteki było prowadzenie działalności informacyjnej. 
Stanowiła ona jedno z głównych zadań Działu Informacji Naukowej, który 
zrealizował ponad 250 pisemnych kwerend dotyczących zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Czytelnikom udzielano informacji katalogo-
wej i bibliotecznej o zbiorach ZNiO, a także o zbiorach innych bibliotek, oraz 
instruowano ich na temat zasad korzystania ze zbiorów i katalogów w Za-
kładzie. Pracownicy Działu dostępni byli dla czytelników w Katalogu Głów-
nym, gdzie prowadzone były dyżury. W 2021 roku prowadzono bibliografię 
publikacji poświęconych ZNiO i bibliografię publikacji pracowników. Do za-
dań Działu Informacji Naukowej należało również sporządzanie sprawozdań 
i planów Zakładu na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
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wego (6) oraz sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego (10). Ponadto 
Dział prowadzi stronę internetową i media społecznościowe Zakładu (profil 
Facebook oraz kanał YouTube).

W pozostałych działach bibliotecznych także realizowano kwerendy (po-
nad 600) dotyczące zbiorów, w tym kwerendy na potrzeby wystaw.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Spośród instytucji zagranicznych, z którymi Bibliotekę Ossolineum łączą dłu-
gofalowe kontakty, największe znaczenie nadal miała współpraca z Lwowską 
Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przechowu-
jącą pozostałe we Lwowie ossolińskie kolekcje. 

Realizowano także wymiany międzybiblioteczne (Dział Gromadzenia, 
Dział Nowych Druków Ciągłych) z Ukraińską Biblioteką Narodową w Kijo-
wie, Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Lwowską Narodową Na-
ukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Biblioteką Narodową w Pra-
dze, Biblioteką Akademii Nauk w Pradze, Muzeum Śląskim w Goerlitz oraz 
instytucjami krajowymi. Tą drogą pozyskano do zbiorów 525 tytułów książek 
z 53 instytucji oraz 171 tytułów czasopism z 34 instytucji.

Dział Starych Druków współpracował z Consortium of European Research 
Libraries (CERL) w ramach Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzą-
cych Stare Druki (współorganizacja seminarium online „Provenance Book 
History” — 30 września; uczestnictwo w projekcie „Dante 1481: An Illustrated 
Copy-census of Dante, Comedia, Florence, 1481 with engravings by Botticelli”), 
a także z Oxford Bibliographical Society (OBS), Material Evidence of Incuna-
bula (opracowanie inkunabułów), 15cBooktrade Project, projektem „Coding 
da Vinci”, projektem „Provenienzforschung und Restitution — Bibliotheken” 
w zakresie restytucji wojennych, Instytutem Historii Litwy z Wilna, Litew-
ską Biblioteką Narodową w Wilnie, Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie 
oraz Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów.

W zakresie edukacji kulturalnej podjęto współpracę ze stowarzyszeniem 
Gesher Galicia, amerykańską organizacją non profit prowadzącą badania 
nad genealogią i historią ludności żydowskiej z terenów dawnej Galicji, oraz 
z portalem Google Arts & Culture, na którym promowane będą zbiory ZNiO.

Dział Dokumentów Życia Społecznego pozyskiwał materiały dzięki kon-
taktom z kilkudziesięcioma instytucjami kultury i organizacjami społecz-
nymi. Znaczna część zbiorów trafiła do Ossolineum dzięki umowie Zakładu 
z Gminą Wrocław, zawartą w ramach projektu „Gabinet Kultury Współcze-
snej Wrocławia”. 

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych kontynuował współpracę z Pracow-
nią Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w zakre-
sie publikowania i udostępniania zbiorów ZNiO w Dolnośląskiej Bibliotece 
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Cyfrowej. W ramach współpracy przeszkolono kolejnych pracowników Bi-
blioteki, którzy poszerzyli grono redaktorów cyfrowych DBC w Ossolineum. 
Kontynuowano też współpracę z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu 
w ramach porozumienia ws. Regionalnego GLAM (Galerie, Biblioteki, Archi-
wa, Muzea) — przygotowano schemat pracy w procesie ossolińskiej digita-
lizacji, przeprowadzono też testy publikacji w programie DPM (Digitization 
Process Management) Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Publikacje pracowników wydane nakładem ZNiO

Mariusz Dworsatschek, Roman Wytyczak (22 VII 1939 — 11 VIII 2020), „Czaso-
pismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2021, t. 32, s. 193–197.

Andrzej Kraska-Lewalski, Barbara Otfinowska, Agresywne plamy, fajerwerki 
dowcipu, anegdoty nie tylko do oglądania — prace Jana Sawki w zbiorach Dzia-
łu Dokumentów Życia Społecznego i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia 
w 75. rocznicę urodzin [katalog wystawy planszowej, sierpień–wrzesień 2021], 
Wrocław 2021.

Lilianna Nawrot-Łakomiec, Barbara Otfinowska, Życie i twórczość Jana Sawki — 
polskiego grafika, malarza i architekta — w zbiorach ossolińskich: ku uczczeniu 
75. rocznicy urodzin artysty, w: Agresywne plamy, fajerwerki dowcipu, anegdo-
ty nie tylko do oglądania — prace Jana Sawki… [katalog wystawy], Wrocław 
2021, s. 3–7.

Marta Pękalska, Zofia Dillenius (23 I 1928 — 2 VIII 2020), „Czasopismo Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich” 2021, t. 32, s. 189–191.

Publikacje pracowników wydane poza ZNiO

Agnieszka Franczyk-Cegła, 1588. Novvs Ad Hispaniæ Et Hvngariæ Reges Ter-
maximos De Leone Belgico eiusq[ue] Topographia atq[ue] historica descriptione 
liber… [nota katalogowa na wystawę „Świat Rembrandta. Artyści. Mieszcza-
nie. Odkrywcy”]. 

 —, Przekazanie kolekcji Jabłonowskich z Bursztyna do zbiorów Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Lwowie, w: ЛННБ України ім. В. Стефаника: 
історія, джерела, постаті. Доповіді та повідомлення Міжнародної 
наукової конференції, Львів 26 лютого 2021 р., Львів 2021, s. 127–131.

 —, Zasób typograficzny i produkcja drukarska dobromilskiego warsztatu Jana 
Szeligi (– ok. 1637), w: Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: 
доп. та повідомл. II Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.), Львів 
2021, s. 27–30.

 —, recenzja (w j. ang.) artykułu naukowego Czech Book History until 1800 
dla czasopisma „Biblioteka”, online.
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Anna Frett, Polska prasa kobieca z lat 1818–1914 w zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 
2021, t. 16, s. 25–51.

Agata Janiak, Mistyczne zachwyty Józefa Czapskiego, online: https://wszystko 
conajwazniejsze.pl/agata-janiak-mistyczne-zachwyty-jozefa-czapskiego/. 

 —, Archiwum Tadeusza Różewicza w zbiorach Działu Rękopisów w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich, w: Ustanowione przez poetę. Szkice w stulecie 
urodzin Tadeusza Różewicza, Kraków 2021, t. 2, s. 205–228. 

Ryszard Nowakowski, Світ мистецтва, театру й музики у польських ча-
сописах (1801–1939) з фондів Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника: огляд видань, [w:] Видавничий рух в Україні: 
середовища, артефакти: доп. та повідомл. II Міжнар. наук. конф. (Львів, 
29 жовт. 2021 р.), Львів 2021, s. 237–243.

 —, Польська преса (1801–1939) із бібліотечних зібрань Національного закла-
ду ім. Оссолінських львівського періоду, збережена у фондах Львівської наці-
ональної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: статистична 
та формально-видавнича характеристика, w: ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника: історія, джерела, постаті. Доповіді та повідомлення Міжна-
родної наукової конференції, Львів 26 лютого 2021 р., Львів 2021, s. 91–100.

Elżbieta Ostromęcka, opracowanie 2 haseł do katalogu wystawy „Malbork 
w Prusach Królewskich”, organizowanej przez Muzeum Zamkowe w Mal-
borku.

Konrad Rzemieniecki, Paweł Klint, Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich 
ziemi sanockiej z XVII wieku, Wrocław 2020. 

 —, przekład książki: Ihor Smutok, Szlachta ruska ziemi przemyskiej (XIV–XVIII 
w.). Analiza historyczno-genealogiczna, Przemyśl 2021.

 —, opracowanie i opatrzenie przedmową (wspólnie z Adamem Redzikiem) 
książki: Wilhelm Edmund Rappé, Fundacje kościelne i wyznaniowe w Polsce 
w świetle prawa porównawczego, Warszawa 2021.

Dorota Sidorowicz-Mulak, Jewish Book Traders and the Ossolineum, „The Ga-
litzianer” 2021, t. 28, nr 2, s. 16–20.

 —, Inkunabuły kolekcji ossolińskiej — charakterystyka opraw, w: Zbiory polskie, 
red. Arkadiusz Wagner, Toruń 2021, s. 81–110.

 —, Woluminy ze zbiorów arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza 
(1864–1938) w Bibliotece Ossolineum. Śladami lwowskiej kolekcji duchownego, 
w: ЛННБ України ім. В. Стефаника: історія, джерела, постаті. Доповіді 
та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів 26 лютого 2021 
р., Lviv 2021, s. 32–36. 

 —, Zelman Igel i Ossolineum. Współpraca z lat 1840–1870; w: Видавничий рух 
в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. II Міжнар. наук. 
конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.), Львів 2021, s. 53–56.

 —, Oprawy Aleksandra Semkowicza w Bibliotece Ossolineum, w: Szary kruk, 
red. Aleksander Baliński, Gdańsk 2021, s. 210–231.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/agata-janiak-mistyczne-zachwyty-jozefa-czapskiego/
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/agata-janiak-mistyczne-zachwyty-jozefa-czapskiego/
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Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, Ossolińskie straty wo-
jenne w zasobach starych druków z tak zwanych zbiorów adelińskich, w: Księ-
gozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i poli-
tycznych, red. Agnieszka Łuczak i Małgorzata Chrząstowska, Poznań 2021, 
s. 245–268.

Olga Tkachuk, Archiwum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki 
w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: charakterystyka i losy zbio-
ru, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2021, t. 15, z. 2, 
s. 247–291.

 —, Золоті Ворота. Альманах Січових Стрільців»: до історії нереалізо-
ваного видавничого проєкту (на архівних матеріалах НТШ зі збірки від-
ділу рукописів Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві, w: 
ЛННБ України ім. В. Стефаника: історія, джерела, постаті. Доповіді та-
повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів 26 лютого 2021 р., 
Львів 2021, s. 121–126.

 —, Примірники видань із новгород-сіверської та чернігівської друкарень 
Лазаря Барановича у збірці Національного інституту ім. Оссолінських, 
w: Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. 
II Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.), Львів 2021, s. 31–34.

 —, recenzje (w j. ang.) dla czasopisma naukowego „Z Badań nad Książką 
i Księgozbiorami Historycznymi” artykułów naukowych: Why We Can Not 
Agree? Current Polish-Ukrainian Dialogue on Restitution of Cultural Property: 
Experience, Problems and Perspectives; Legal regulations concerning the preser-
vation and protection of written cultural heritage in Poland after World War II.

Publikacje pracowników złożone do druku

Mariusz Dworsatschek, Mapa historyczna a mapa dawna. Przegląd treści hi-
storycznych na wybranych mapach do końca XVIII wieku — artykuł przyjęty 
do druku w czasopiśmie „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 
2021, R. 31, nr 2.

Agnieszka Franczyk-Cegła, Struktura proweniencyjna zespołu XVI-wiecznych 
druków z kolekcji Baworowskich w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece 
Ukrainy im. W. Stefanyka, [w druku, w katalogu druków z II poł. XVI wieku 
z kolekcji Baworowskich pod red. J. Gwioździk]. 

Ryszard Nowakowski, Proces cyfrowego scalania zbioru prasy polskiej (1801–1939) 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich rozdzielonego po II wojnie światowej. Stu-
dium przypadku i wnioski metodologiczne, w: publikacja pokonferencyjna 

„Pismo — Kultura — Technologie”, Uniwersytet Warszawski.
Marta Pękalska, Władysław Trzaska (1881–1964) — hasło do Polskiego Słownika 

Biograficznego.
 —, Tadeusz Tułasiewicz (1902–1985) — hasło do Polskiego Słownika Biograficznego.
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 —, Wydawnictwo Ossolineum — tekst do publikacji o polskich wydawnic-
twach książkowych, pod red. prof. Jacka Mrowczyka (ASP Katowice).

Beata Pietrucha, Życie i działalność Macieja Szczepańskiego (1746–1825) w War-
szawie — artykuł oddany do druku w czasopiśmie „Z Badań nad Książką 
i Księgozbiorami Historycznymi”. 

Olga Tkachuk, Dorota Sidorowicz-Mulak (oprac.), Katalog druków cyrylickich 
XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [pre-
miera książki w Wydawnictwie Ossolineum planowana jest w roku 2022].





Muzeum Książąt 
Lubomirskich

Historia Muzeum Książąt Lubomirskich sięga 1823 roku, kiedy to hrabia Jó-
zef Maksymilian Ossoliński i hrabia Henryk Lubomirski podpisali porozu-
mienie w sprawie jego utworzenia. Zgodnie z postanowieniami założycieli, 
Muzeum realizuje zadania polegające na pomnażaniu „zbiorów w zakresie 
sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie”, 
określone w art. 5 Ustawy o fundacji — Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
z dnia 12 lipca 2007. W 2021 roku pracownicy Muzeum realizowali wszystkie 
te cele prowadząc prace ewidencyjno-inwentaryzatorskie, gromadząc, opra-
cowując i rejestrując zbiory w inwentarzach, a ponadto podejmowali działa-
nia naukowo-badawcze.

Od pierwszego półrocza 2021 roku w Muzeum stosowany jest system ba-
zodanowy do ewidencji zbiorów muzealnych MUZA — jego wdrożenie było 
jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych w ubiegłym roku. Wprowadze-
nie nowego oprogramowania usprawniło ewidencjonowanie nabytków oraz 
śledzenie ich obieg, a interfejs dostępny obecnie dla użytkowników ułatwia 
wyszukiwanie odpowiednich informacji.

W ciągu całego roku sprawozdawczego obiekty ze zbiorów Muzeum Ksią-
żąt Lubomirskich były wypożyczane na wystawy organizowane w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich. Pracownicy Muzeum odpowiadali także na 
liczne kwerendy dotyczące zbiorów, zarówno obecnych, jak i dawnych — po-
zostających we Lwowie, a ponadto prezentowali obiekty ze zbiorów na kon-
ferencjach prasowych, w materiałach filmowych o Ossolineum oraz w tek-
stach popularnonaukowych publikowanych na stronie internetowej Zakładu 
i w mediach społecznościowych. Najważniejszym jednak wydarzeniem po-
pularyzującym obiekty z kolekcji MKL był projekt „Caspar Neumann. Dusze 
i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocław” zrealizowany 
we współpracy z kilkoma wrocławskimi instytucjami artystycznymi, opisa-
ny szerzej w części poświęconej wystawom.

W 2021 roku nastąpił także znaczący postęp prac nad budową nowej sie-
dziby Muzeum i jej wyposażeniem. Dotyczyły one m.in. przygotowania wy-
stawy stałej oraz programu wystaw czasowych, opracowania dokumentacji 
projektowej budynku oraz aranżacji sal wystawowych i przestrzeni eduka-
cyjnych. Dobiegają końca finansowane ze środków Ministerstwa Kultury 
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i Dziedzictwa Narodowego konserwacje obiektów przewidzianych do eks-
pozycji w Muzeum. 

Pracownicy Muzeum rozpoczęli także przygotowania do obchodów jubi-
leuszu 200-lecia powstania MKL, które zaplanowano na przełom 2023 i 2024 
roku.

W roku sprawozdawczym zbiory Muzeum powiększyły się o 1549 obiektów 
stanowiących muzealia o wartości 536 651 zł. Zakupiono 48 obiektów o war-
tości 114 000 zł, w darze otrzymano 540 obiektów o wartości 113 355 zł. Drogą 
przekazów, w tym również wewnętrznych, pozyskano 905 obiektów o warto-
ści 309 296 zł. Dodatkowo do Działu Sztuki przyjęto niestanowiące muzealiów 
materiały pomocnicze w ilości 56 sztuk — ich wartość wynosi 530 zł.

Gromadzenie zbiorów

Dział Sztuki
Do ewidencji zbiorów Działu Sztuki włączono w 2021 roku 434 obiekty mu-
zealne, z czego 45 obiektów to eksponaty kupione na aukcjach antykwarycz-
nych i od osób prywatnych, a 389 –otrzymane w darze. 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazało MKL w ramach depozytu 34 
obrazy, z których siedem stanowi część ekspozycji na wystawie stałej w Mu-
zeum Pana Tadeusza.

Dział Numizmatyczny
Zbiory Działu Numizmatycznego powiększyły się o 1059 obiektów, z czego 
trzy zostały zakupione na aukcjach antykwarycznych, 151 pochodzi z darów, 
a 905 — z przekazów, w tym przekazów wewnętrznych.

Najważniejsze i najciekawsze nabytki

Dział Sztuki
Kupno

1. Fotografie portretowe Ignacego Domeyki, Gustawa Olizara i Karola Szaj-
nochy kupione na 53. Aukcji Internetowej i Korespondencyjnej Książek 
i Grafiki zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus”.

2. Obraz Marii Pokiziak Z Durnego (1929, olej, płótno) kupiony na aukcji 
Desy Unicum.

3. Grafika Giovanniego Battisty Piranesiego Veduta dell’esterno della Gran 
(Rzym) oraz album fotograficzny Ignacego Kriegera Pamiątka z Krako-
wa (1880) kupione na Aukcji Internetowej i Korespondencyjnej Książek 
i Grafiki zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus”.
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1. Giovanni Battista Piranese, 
akwaforta przedstawiająca 
Bazylikę św. Piotra w Rzymie 
od strony prezbiterium 
(akwaforta, sygn. I.g. 34437). 

2. Kałamarz i nóż do papieru 
z herbem Szreniawa (Bracia 
Łopieńscy, Warszawa, II poł.  
XIX w., sygn. I.rz. 77/1-2),  
fot. Andrzej Solnica.

3. Tadeusz Rybkowski Stara 
Zbrojownia we Lwowie (1905, 
akwarela, sygn. I.r.p. 3705). 

4. Filiżanka ze spodkiem (B.S.  
Paris, I poł. XIX w., sygn. I.rz. 91),  
fot. Alicja Przestalska.
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5. Maciej Kilarski Figura Najświętszej 
Marii Panny przed kościołem św. Antoniego 
we Lwowie (1941, rysunek ołówkiem 
i kredkami, sygn. I.r.p. 1500). 

4. Rysunek Jana Styki „Kapłan błogosławiący kosy” (ok. 1886, tusz, ołówek, 
papier) będący szkicem kompozycyjnym do obrazu Polonia. Kupiony na 
aukcji Desy Unicum.

5. Szafeczka ekspozycyjna z kolekcją okuć meblowych (ok. 1939) oraz ka-
binet na kolekcję małych przedmiotów (ok. 1840) kupione w Domu Au-
kcyjnym OSTOYA w Warszawie.

6. Sztaluga z XIX–XX w. kupiona na 43. Aukcji Varia Sopockiego Domu Au-
kcyjnego w Gdańsku.

7. Obraz Janiny Sussle-Muszkietowej Portret artystki Marii Mrozińskiej 
(1927–1928, olej, płótno) i obraz Leonarda Winterowskiego Paleta malar-
ska z portretem damy (1902, olej, deska) kupione na aukcji Desy Unicum.

8. Komplet narzędzi introligatorskich Aleksandra Semkowicza (I poł. XX w.) 
kupiony na 56. Aukcji Internetowej i Korespondencyjnej Książek i Grafiki 
zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus”.

9. Tadeusza Rybkowskiego Stara Zbrojownia we Lwowie (1905, akwarela, 
papier) kupiona na Aukcji Świątecznej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
w Gdańsku.

10. Dziewiętnaście obiektów porcelany śląskiej i europejskiej kupionych od 
Fundacji Qinglong im. Danuty Kohlberger-Nowickiej. 

11. Trzydzieści trzy prace (28 rysunków, dwie odbitki graficzne i dwie re-
produkcje) autorstwa Macieja Kilarskiego, konserwatora zabytków, hi-
storyka sztuki i muzealnika; wszystkie obiekty pochodzą z lat 1940–1943 
i zostały kupione od wdowy po Macieju Kilarskim.
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Dary

1. Kolekcja 39 ekslibrisów oraz pięciu grafik przekazanych przez artystę 
grafika Czesława Wosia. Prace zostały wykonane przed 2000 rokiem, 
głównie w szlachetnych technikach metalowych.

2. Teka „Kooperatywa 2”, na którą składa się 21 grafik różnych artystów. 
Dar Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

3. Osiemnaście mezzotint przedstawiających architekturę i krajobrazy 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Dar artysty Jarosława Jędrzejewskiego.

4. Corrado Veneziano Jak posła, gałąź, gdy niesie oliwną (2020, olej na płót-
nie, 34×53,5 cm w ramie) — autorska pomniejszona kopia obrazu przy-
gotowanego w ramach projektu „ISBN Dante i inne wizje”, wystawianego 
we włoskich galeriach sztuki. Dar artysty.

5. Dwa portrety Tadeusza Różewicza, autorstwa Zbigniewa Kresowatego: 
Recycling / Trzecia twarz poety (2008, tusz i pastel na kartonie, 38×29 cm) 
oraz Rozmowa Tadeusza Różewicza z Jerzym Nowosielskim (2012, akwarela 
na kartonie, 48,5×69 cm). Dar artysty.

6. 210 obiektów porcelany śląskiej i europejskiej. Dar Fundacji Qinglong 
im. Danuty Kohlberger-Nowickiej.

Dział Numizmatyczny
Kupno

1. Tłok pieczętny z herbami Lubicz i Jastrzębiec, z piaseczniczką w ręko-
jeści, z XVII w. (mosiądz, żelazo, wym. tłoka: 19,4×15,4 mm, wys. tłoka: 
75,8 mm). Kupiony na 53. Aukcji Internetowej i Korespondencyjnej Ksią-
żek i Grafiki zorganizowanej przez Antykwariaty Warszawskie „Lamus”. 

2. Zespół 21 gipsowych odcisków antycznych gemm pochodzący z przeło-
mu XVIII i XIX w. — odciski w oprawach tekturowych, ze złoconą górną 
krawędzią, mocowane do mosiężnej, wyściełanej suknem tarczy opraw-
nej w ozdobną owalną ramę (27,1×37,4 cm). Zespół kupiony na aukcji zor-
ganizowanej przez Dom Aukcyjny OSTOYA w Warszawie.

3. Bardzo rzadki denar wrocławski księcia Bolesława Krzywoustego, wy-
bity w mennicy we Wrocławiu w latach ok. 1095–1107 — jedna z najstar-
szych monet bitych we Wrocławiu. Kupiony na aukcji nr 77 Warszaw-
skiego Centrum Numizmatycznego. 

Dary i przekazy

1. Zespół sześciu medali związanych z rodem Lubomirskich i wydanych 
przez Fundację Książąt Lubomirskich w latach 2009–2019, będący da-
rem Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, prezesa Fundacji. Na zespół 
składają się następujące obiekty: medal upamiętniający chrzest święty 
księżniczki Weroniki Konstancji Józefiny Karli Lubomirskiej w Wilano-
wie w 2009 roku; trzy medale „Twórcy Niepodległości Polski — Książę 
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Zdzisław Lubomirski — Marszałek Józef Piłsudski” (1. patynowany stop 
cynku i aluminium, 2. stop cynku i aluminium galwanizowany na kolor 
mosiądzu i patynowany, 3. bity w mosiądzu i pozłocony 24-karatowym 
złotem); medal „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego” z postacią 
księcia Stefana Andrzeja Lubomirskiego, założyciela i pierwszego pre-
zesa PKOl; medal „100-lecie polsko-amerykańskich stosunków dyplo-
matycznych” z postaciami prezydenta USA Woodrowa Wilsona i księcia 
Kazimierza Lubomirskiego.

2. „Medal Pamiątkowy XV-lecia Odzyskania Morza” wydany przez Zarząd 
Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej w Warszawie, wręczony w 1935 roku 
Marii Olearczyk we Lwowie. Dar Barbary Butent-Stefaniak z Wrocławia. 
Medal w oryginalnym tekturowym etui będącym jednocześnie legity-
macją, z fotografią statku MS „Piłsudski”.

3. Stempel pieczęci miasta Zagórowa (woj. wielkopolskie) z lat 1916–1918, 
wykonany w berlińskiej firmie Theodor Kaiser Stempelfabrik (kauczuk, 
drewno, średn. pieczęci: 32,0–33 mm, wys. stempla: 72 mm). Dar Rober-
ta Forysiaka-Wójcińskiego z Wrocławia.

4. Medal „25 Lat Konsulatu Generalnego RP we Lwowie” z 2012 roku poda-
rowany przez Wiktorię Malicką z Wrocławia.

5. Srebrna moneta kolekcjonerska „Wrocław mała ojczyzna” będąca darem 
wrocławskiego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego, re-
prezentowanego przez Dyrektor Marię Wawryniewicz.

6. Unikalna wstęga urzędnicza w barwach Ukrainy, pochodząca z ok. 1944–
–1945 roku, należąca do wyższego urzędnika i zdobyta w czasie obławy na 
jeden z oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dar Wojciecha Kraw-
czuka z Wołowa.

7. 24 monety srebrne i okolicznościowe, cztery banknoty emisji 2020 roku 
oraz 18 monet kolekcjonerskich i obiegowych wyemitowanych przez Na-
rodowy Bank Polski w roku 2021 (razem 42 numizmaty i cztery banknoty) 
przekazane przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP w Warszawie.

Opracowanie zbiorów

Wszystkie zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich opracowywane są w syste-
mie komputerowym MONA, w dwóch niezależnych od siebie bazach danych 
przypisanych do każdego z działów. Zarówno Dział Sztuki, jak i Dział Numi-
zmatyczny rozpoczęły prace nad wprowadzaniem danych do systemu MUZA, 
który zastąpi system MONA.
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Dział Sztuki
Do systemu MONA wprowadzone zostały 492 obiekty akcesyjne: sześć obra-
zów, jeden rysunek obcy, 30 rysunków polskich, 46 rycin, 21 fotografii, 43 
ekslibrisy, 53 reprodukcje, sześć variów graficznych, 236 obiektów z działu 
rzemiosła i 56 obiektów z Rejestru Materiałów Pomocniczych. Łącznie w 2021 
roku do bazy MONA wpisanych zostało 4971 nowych rekordów.

Dział Numizmatyczny
Do systemu MONA wprowadzonych zostało 130, a do systemu MUZA — 1256 re-
kordów, w tym: 373 z zakresu mennictwa polskiego i banknotów polskich oraz 
medalierstwa polskiego, 249 z zakresu mennictwa i banknotów obcych oraz me-
dalierstwa obcego, 26 z zakresu mennictwa antycznego, 194 z zakresu sfragi-
styki, 319 z zakresu medalierstwa i drobnej rzeźby, 210 z zakresu falerystyki, 
a także 107 pamiątek historycznych i 10 variów numizmatycznych. Łącznie 
w 2021 roku do obu baz danych wpisano 1618 rekordów.

Udostępnianie zbiorów

Dział Sztuki
W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 Czytelnia Działu Sztuki funkcjo-
nowała w ograniczonym zakresie. Odwiedziło ją 49 czytelników, którym udo-
stępniono 116 woluminów książek i czasopism z księgozbioru podręcznego, 
a dwanaście uprawnionych osób skorzystało łącznie z 1093 obiektów ze zbio-
rów specjalnych. Czytelnicy sięgali również do dokumentacji fotograficznej 
zbiorów w wersji elektronicznej (w liczbie 272 sztuk).

Zbiory Działu Sztuki były także prezentowane na wystawach organizowa-
nych przez działy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz instytucje ze-
wnętrzne (ok. 70 obiektów).

Dział Numizmatyczny
Dział Numizmatyczny nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią, jednak za-
interesowane osoby mogą zapoznać się ze zbiorami i literaturą przedmiotu 
w pomieszczeniach Działu. W roku sprawozdawczym zbiory zostały w ten 
sposób udostępnione jednej osobie. 

Eksponaty były ponadto udostępniane na wystawy, pokazy i prezentacje 
organizowane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich oraz w instytucjach 
zewnętrznych (łącznie ok. 60 obiektów). Dla celów publikacji i wystaw wy-
korzystano również fotografie i skany obiektów z zasobów Działu. Z księgo-
zbioru podręcznego przekazano do Czytelni Głównej oraz do czytelni innych 
działów Zakładu 23 woluminy.
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Przechowywanie, ochrona i kontrola zbiorów

Muzuem Książąt Lubomirskich stale nadzoruje profilaktykę ochrony zbio-
rów. Dotyczy to w szczególności warunków ich przechowywania (pomiar 
temperatury i wilgotności) oraz oraz przebiegu prac konserwatorskich. Opie-
kę nad zbiorami muzealnymi sprawują pracownicy merytoryczni Muzeum 
oraz Główny Konserwator Zbiorów ZNiO. Większość prac konserwatorskich 
i introligatorskich w 2021 roku wykonanych zostało w Dziale Konserwacji 
i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. Zbiory poddawane były też odkażaniu 
w komorze fumigacyjnej. W roku sprawozdawczym w Dziale Sztuki rozpo-
częto także skontrum grafiki dawnej i obcej.

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych

Wypożyczenia obiektów z Muzeum Książąt Lubomirskich na wystawy ze-
wnętrzne oraz zwroty obiektów użyczonych koordynował Dział Głównego 
Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych ZNiO. W 2021 roku sporządzonych zo-
stało osiem umów z instytucjami zewnętrznymi. Na podstawie tych dokumen-
tów MKL użyczyło siedemnaście obiektów: jedenaście z Działu Sztuki i sześć 
z Działu Numizmatycznego. Przyjęto także zwrot 132 obiektów (128 z Działu 
Numizmatycznego i cztery z Działu Sztuki). 

Dział nadzorował również wypożyczenia i zwroty obiektów prezentowa-
nych na wystawach organizowanych przez Muzeum Pana Tadeusza, a także 
sporządzał umowy kupna-sprzedaży (2) i umowy darowizny (13) dla nowych 
nabytków obiektów muzealnych oraz umowy depozytowe z instytucjami 
i osobami prywatnymi (5). Przeprowadzona także została inwentaryzacja 
obcych obiektów będących w depozycie w ZNiO, według zapisów w Księdze 
Depozytowej Działu Sztuki.

Ponadto Dział koordynował w roku sprawozdawczym projekt wdrożenia 
systemu bazodanowego MUZA przeznaczonego do zarządzania zbiorami oraz 
procesami muzealnymi i bibliotecznymi (przygotowanie dokumentacji pro-
jektu, współpraca z wykonawcą systemu, koordynacja szkoleń itp.).

Zbiory Muzeum pozostałe we Lwowie

W ramach pracy zdalnej wykonywanej w wyniku wprowadzenia ograniczeń 
wynikających z pandemii COVID-19, pracownicy Muzeum kontynuowali re-
alizację rozpoczętych w poprzednich latach zadań dotyczących dokładnego 
rozpoznania zbiorów graficznych MKL znajdujących się obecnie we Lwow-
skiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.
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Wystawy, działalność edukacyjna i popularyzatorska

Muzeum Książąt Lubomirskich udostępniało obiekty zarówno na ekspozycję 
stałą, jak i na wystawy czasowe prezentowane w Muzeum Pana Tadeusza. 
Obiekty z kolekcji MKL były także wypożyczane na wystawy zewnętrzne m.in. 
w Bonn, Wilnie, Krakowie, Warszawie, Suwałkach i we Wrocławiu.

We współpracy z kilkoma instytucjami, m.in. Akademią Młodych Uczo-
nych i Artystów, Wrocławskim Centrum Akademickim, Uniwersytetem Wro-
cławskim i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum zrealizowa-
ło w ubiegłym roku projektu „Caspar Neumann. Dusze i Fundusze. Księga 
narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocław”. W jego ramach w Ossolineum 
zorganizowane zostały wystawa „Psychopomp”, konferencja naukowa oraz 
koncert „Tęsknoty — Lęki — Spotkania”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, działy Muzeum Książąt Lubomirskich 
uczestniczyły w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze cyklicznym. 
Z okazji Nocy Muzeów (15 maja) przygotowano dwa filmy prezentowane na 
kanale ZNiO w serwisie YouTube: Grafiki Leona Wyczółkowskiego (autorzy: Woj-
ciech Gruk i Martyna Węglarska z Działu Sztuki) oraz Litografie Jana Kantego 
Gumowskiego (autorki: Hanna Kuś-Joachimiak i Emilia Kłoda z Działu Sztuki). 
Natomiast w ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Silesiaca” pracownicy 
działów MKL przygotowali następujące wykłady:

ȅ Strachowscy — wrocławscy ilustratorzy z XVIII wieku (prelegentka: Martyna 
Węglarska z Działu Sztuki),

ȅ Życie i praca w cieniu gór. Przedwojenni mieszkańcy Sudetów w sztuce Ericha 
Fuchsa (1890–1983) (prelegent: Wojciech Gruk z Działu Sztuki).

Pracownicy Muzeum kontynuowali prowadzenie zajęć ze studentami Uni-
wersytetu Wrocławskiego i innych uczelni. Ponadto prezentowali zbiory 
gościom odwiedzającym ZNiO i uczestniczyli w cotygodniowych konferen-
cjach prasowych, których celem było promowanie kolekcji i działalności 
Ossolineum.

W 2021 roku na stronie internetowej Zakładu oraz na profilu na Facebooku 
regularnie zamieszczane były wpisy prezentujące obiekty ze zbiorów Mu-
zeum Książąt Lubomirskich.

Działalność naukowa

Udział w konferencjach i seminariach
Joanna Błoch: 

1. Augustus Pfeiffer’s ties with Silesia and more… — prezentacja przedstawiona 
na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Factory of Science” (5. edycja), 
zorganizowanej przez Fundację Promovendi, 10 kwietnia 2021, online.
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2. Biblijne niewiasty, czyli „ikony” kultury — referat wygłoszony na między-
narodowej konferencji naukowej „Biblia w literaturze, sztuce i języku”, 
zorganizowanej przez Studenckie Koło Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, 24 czerwca 2021, online.

3. Czym jest muzeum? Zmiany w definicji w przełożeniu na praktykę muzeal-
ną — referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „A czy 
na pewno? Zagadnienia (nie)oczywiste i (nie)sporne w nauce, kulturze 
oraz sztuce”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe History-
ków Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „dzień dobry! kolektyw 
kultury”, 23–24 stycznia 2021, online.

dr Barbara Butent-Stefaniak, dr Łukasz Koniarek: Złote monety i medale śląskie 
w zbiorach Ossolineum — referat wygłoszony podczas VIII Sympozjum „Wro-
cławskich Zapisków Numizmatycznych” — „Złote mennictwo na Śląsku”, 
zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Jaworze, Jawor, 4 lipca 2021. 

dr Adam Degler: New East Germanic Imitations from the Ossolineum — odczyt 
w ramach 2. konferencji Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 

„Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!”, 23 marca 2021, online.

Robert Forysiak-Wójciński: Znaki w służbie wizerunku — uwagi do portretu 
Georga Giesego pędzla Hansa Holbeina z 1532 r. — referat wygłoszony na kon-
ferencji „Herb w przestrzeni społecznej miasta”, zorganizowanej przez Pol-
skie Towarzystwo Historyczne i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Toruń, 9–10 grudnia 2021.

Robert Forysiak-Wójciński, Małgorzata Orzeł: Sygnet Adama Mickiewicza po-
zostawiony Józefowi hr. Grabowskiemu — dar dla poety od tajemniczego „bogatego 
Turka” spotkanego na Krymie czy też…? — referat przedstawiony na sesji „An-
toni Małecki — życie i twórczość”, Objezierze, 6 października 2021.

dr Emilia Kłoda: The Old Masters Drawings’ Collection in the Lubomirski Princes 
Museum: Origins, History and Reception — referat wygłoszony na międzynaro-
dowym sympozjum „Zeichnungssammlungen in Wien und Mitteleuropa: 
Akteure — Praktiken — Rahmendiskurse” zorganizowanym przez Alber-
tinę i Vienna Center for the History of Collecting, Uniwersytet Wiedeński, 
10–11 czerwca 2021, online.

Paweł Milejski, Jarosław Święcicki (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu): Mo-
nety z badań archeologicznych przy kościele Ducha Świętego w Bytomiu — refe-
rat wygłoszony podczas konferencji „Najcenniejsze zabytki archeologiczne 
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ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego”, zorganizowanej przez Muzeum Gór-
nośląskie w Bytomiu, Bytom, 23 września 2021.

Działalność informacyjna
W 202 roku w działach MKL przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt kwerend 
dotyczących zarówno pojedynczych obiektów, jak i całych kolekcji ze zbio-
rów Muzeum, a także kwerendy tematyczne. 

Ekspertyzy

Paweł Milejski z Działu Numizmatycznego przygotował obszerną ekspertyzę 
numizmatyczną 64 monet pochodzących z miejscowości Żużela (pow. krapko-
wicki, woj. opolskie), zawierającą dokładny spis obiektów, wyceny oraz oceny 
stanu zachowania. Ekspertyza powstała na zlecenie Powiatowej Komendy 
Policji w Krapkowicach. 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, 
w której przechowywana jest część zbiorów dawnego Muzeum Lubomirskich 
jest obecnie najważniejszym zagranicznym partnerem Muzeum Książąt Lu-
bomirskich. Mimo to, z powodu pandemii COVID-19, planowane w 2021 roku 
kwerendy i wyjazdy naukowe zostały odwołane.

Kontynuowano natomiast współpracę Działu Sztuki z Zakładem Historii 
Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocław-
skiego, nawiązaną w 2018 roku. Pracownicy Działu przygotowali zajęcia dy-
daktyczne dla studentów historii sztuki: seminaria pomocnicze, licencjackie 
i magisterskie oraz prelekcje dotyczące zbiorów.

Dział Numizmatyczny kontynuował z kolei współpracę z Oddziałem Wro-
cławskim Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Instytutem Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakresie przygotowań do badań archeolo-
gicznych w Zagrodnie (pow. Złotoryja), gdzie w 1945 roku odnalezione zostały 
skrzynie ze zbiorami lwowskich muzeów, w tym zbiorami Ossolineum. 

Dział Numizmatyczny współpracował także z komitetem organizacyjnym 
XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Warszawie, który 
odbędzie się we wrześniu 2022 roku. W posiedzeniach komitetu organiza-
cyjnego udział brali dr Barbara Butent-Stefaniak oraz dr Adam Degler. 

Dr Adam Degler uczestniczył również w projekcie „Graffiti on Roman Gold 
Coins; Spectrum of Meaning and Communication Strategies” realizowanym 
przez Uniwersytet w Heidelbergu. Projekt jest częścią inicjatywy Collabora-
tive Research Cluster 933: “Material Text Cultures”.
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Publikacje pracowników wydane nakładem ZNiO

Paweł Milejski, Piętnastowieczne halerze legnickie ze zbiorów Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego 
imienia Ossolińskich” 2021, t. 32, s. 155–186.

Publikacje pracowników wydane poza ZNiO

Barbara Butent-Stefaniak, Wczesnośredniowieczne monety z X i XI w. w zbiorach 
Ossolineum, „Wiadomości Numizmatyczne” 2020, R. LXIV, z. 208, s. 213–230.

Adam Degler, Aureus Hadriana, „Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka”, on-
line: https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/11/. 

Robert Forysiak-Wójciński (współautor), Opracowanie materiałów sfragistycz-
nych w archiwach, oprac. A. Baniecki i in., red. M. Hlebionek, P. Gut, War-
szawa 2020 (wyd. 2021).

 —, rec.: Witold Hake, Dariusz Nowacki, Polskie sygnety herbowe z XV–XX w. 
w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, fot. Robert 
Wancerz, Dariusz Błażewski, Anna Stankiewicz, Wydawca: Witold Hake, War-
szawa 2020, ss. 113, il. kol, „Studia Źródłoznawcze” 2021, t. 59, s. 252–253.

Łukasz Koniarek, Roman Abraham i Straceńcy, „Polska Cyfrowa Biblioteka 
Jeździecka”, online: https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/16/.

 —, W rocznicę szarży pod Rokitną, „Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka”, 
online: https://pcbj.pl/katalogi/articles/. 

 —, Znak artylerii konnej, „Polska Cyfrowa Biblioteka Jeździecka”, online: 
https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/11/. 

Paweł Milejski, Denar książęcy Bolesława II Śmiałego, „Polska Cyfrowa Biblio-
teka Jeździecka”, online: https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/16/.

 —, Skarb groszy praskich z Błotnicy Strzeleckiej (pow. strzelecki, woj. opolskie), 
„Folia Numismatica” 2020, t. 34, z. 1–2, s. 67–101.

 —, Coins from the streets of Racibórz, „Notae Numismaticae — Zapiski Nu-
mizmatyczne” 2020, t. 15, s. 235–274.

 —, Monety i medale na Targu Siennym w Gdańsku, „Dantiscum” 2021, t. 3, 
s. 9–480.

Paweł Milejski, Łukasz Sroka, Liczmany z wykopalisk na Targu Siennym w Gdań-
sku, „Dantiscum” 2021, t. 3, s. 481–538.

Grzegorz Polak, Edward Trzemeski. Artysta, który sfotografował pogrzeb Aleksan-
dra Fredry, portal NIMOZ „Historia Poszukaj”, online: https://www.historia 
poszukaj.pl/wiedza,osoby,1578,osoba_edward_trzemeski.html?b=nasi_
autorzy,1454,autor_grzegorz_polak.html. 

https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/11/
https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/16/
https://pcbj.pl/katalogi/articles/
https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/11/
https://pcbj.pl/katalogi/articles/page/16/
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1578,osoba_edward_trzemeski.html?b=nasi_autorzy,1454,autor_grzegorz_polak.html
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1578,osoba_edward_trzemeski.html?b=nasi_autorzy,1454,autor_grzegorz_polak.html
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,1578,osoba_edward_trzemeski.html?b=nasi_autorzy,1454,autor_grzegorz_polak.html
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 —, Pocysterskie opactwo w Krzeszowie. Europejska perła baroku i jej tajemnice, 
portal NIMOZ „Historia Poszukaj”, online: https://www.historiaposzukaj.
pl/wiedza,architektura,1700,architektura_opactwo_w_krzeszowie.html. 

 —, Fredrowska rezydencja z ilustracji angielskiej książki wzięta. Z historii pa-
łacu w Beńkowej Wiszni, portal NIMOZ „Historia Poszukaj”, online: https://
www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1651,architektura_palac_w_
benkowej_wiszni.html?u=os_czasu.ht.

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1700,architektura_opactwo_w_krzeszowie.html
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1700,architektura_opactwo_w_krzeszowie.html
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1651,architektura_palac_w_benkowej_wiszni.html?u=os_czasu.ht
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1651,architektura_palac_w_benkowej_wiszni.html?u=os_czasu.ht
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,architektura,1651,architektura_palac_w_benkowej_wiszni.html?u=os_czasu.ht




Muzeum Pana Tadeusza

Zgodnie z § 7 pkt 3 Statutu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jedną 
z form realizacji przyjętych przez Ossolineum celów jest prowadzenie Mu-
zeum Pana Tadeusza. W strukturze Muzeum w 2021 roku funkcjonowały: 
Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza, Gabinety Świadków Historii, Ga-
binet Literacki im. Tadeusza Różewicza, Dział Organizacji Wydarzeń, Dział 
Edukacji, Dział Obsługi Widowni, Sekcja Administracyjna, Sekcja Technicz-
na. W bieżących zadaniach Muzeum wspierały liczne działy i komórki ZNiO, 
m.in. Dział Konserwacji, Dział Rękopisów, Dział Starych Druków czy Pełno-
mocnik Technologii Informatycznych.

Muzeum w obecnej formie działa od 24 kwietnia 2016, kiedy to kilkuetapo-
wy proces inwestycyjny zwieńczyła oficjalna inauguracja placówki w ramach 
programu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Inwestycja została zre-
alizowana jako projekt o nazwie „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu — 
innowacyjna przestrzeń — edukacja przez kulturę”, finansowana z fundu-
szy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakończył się po pięciu latach, 
w 2021 roku.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i ar-
tystyczną, dla publiczności czynne jest sześć dni w tygodniu (także w niektóre 
święta państwowe i dni wolne od pracy). Z powodu pandemii COVID-19 Mu-
zeum pozostawało zamknięte dla zwiedzających w okresach od 1 stycznia do 
4 lutego 2021 oraz od 20 marca do 6 maja 2021. Jego działalność przeniosła się 
wówczas do Internetu. Uczestnicy warsztatów i spotkań mogli nieprzerwanie 
korzystać z muzealnej oferty za pośrednictwem strony internetowej lub portali 
społecznościowych. W tym czasie trwały także intensywne prace na przygoto-
waniem nowej wystawy stałej „Pan Tadeusz Różewicz” poświęconej wrocław-
skiemu poecie, której wernisaż odbył się 9 października 2021.

Muzeum Pana Tadeusza proponuje bogaty i zróżnicowany program edu-
kacyjny o charakterze stałym. Lekcje i warsztaty artystyczne skierowane 
do dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzone są w MPT (Rynek 6) i w gmachu 
głównym Ossolineum (ul. Szewska 37). Muzeum organizuje cykliczne pro-
gramy edukacyjne, których uczestnikami są rodzice z dziećmi do dwóch lat 
(„Brzdąc w muzeum”), warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, warsztaty dla całych rodzin („Sobotnie warsztaty rodzinne”, „Rodzinne 
poranki muzyczne”, „Rodzinna pracownia ilustracji”, „Zagadki tajemniczej 
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szkatuły”, „Maluchy odkrywają muzeum”, „Muzealny kuferek”, „Wakacyj-
ne Muzeum Pod Złotym Słońcem”) oraz zajęcia dla indywidualnych uczest-
ników dorosłych (m.in. „Tak było po dawnemu — opowieści o kulturze sta-
ropolskiej”, „Ukwiecona garderoba. Warsztaty hafciarskie dla dorosłych”, 
„Ossolińskie plenery”). W 2021 roku w Muzeum odbyły się również liczne 
wykłady i spotkania, m.in. cykliczne: „Misja: książki. Spotkania z autorami”. 
Kontynuowany był także cykl „Z ossolińskiej kolekcji. Silesiaca”. W ramach 
działalności Gabinetu Literackiego prowadzone były m.in. warsztaty twór-
czego pisania, fotograficzne i rysunkowe. 

W kinie Popiół i Diament w 2021 roku zorganizowano m.in. cykle „Filmowa 
podróż po miastach”, „Wychowani na Disneyu”, „Przyjaźń kobiet” i „Amery-
kańskie peryferie”, w ramach których widzowie obejrzeli łącznie kilkadzie-
siąt filmów, którym towarzyszyły prelekcje.

Dzięki dotacjom m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Muzeum Historii Polski oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce do-
kończono lub zrealizowano takie projekty, jak: „Pan i Pani Kurier”, „Misja: 
Książki”, „Różewicz. Interakcja”, „Z Ossolineum do centrum polszczyzny”, 
„V Festiwal Tradycji Literackich” i „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr insty-
tucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrzebami”.

W 2021 roku Muzeum Pana Tadeusza odwiedziło 27 040 osób. Zwiedzają-
cym sprzedano 8442 bilety oraz wydano 663 bezpłatne wejściówki na wy-
stawy stałe. Natomiast w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych 
na wystawach stałych udział wzięło 10 320 uczestników, a w bezpłatnych — 
409. Na wystawach czasowych i w pozostałych wydarzeniach kulturalnych 
i edukacyjnych w muzeum frekwencja wyniosła 7612 osób (w tym 1882 osoby 
wzięły udział w ofercie płatnej). 

W roku sprawozdawczym trwały również prace nad rozszerzeniem zakre-
su działalności Muzeum Pana Tadeusza w mediach społecznościowych. Na 
profilu Muzeum na Facebooku udostępniono ponad dwadzieścia spotkań na 
żywo. Dzięki regularnym publikacjom wartościowych treści edukacyjnych 
w ramach cyklu „Do zobaczenia”, a także udostępnianiu materiałów e-lear-
ningowych dla uczniów uzyskano ponad 600 nowych, aktywnych subskry-
bentów na kanale YouTube, z kolei filmy obejrzało ponad 145 800 widzów. 
Na portalu SoundCloud oraz w serwisie streamingowym Spotify pojawiły się 
również nowe publikacje podcastów, których słuchano 6338 razy. 

W drugiej połowie 2021 roku Dział Organizacji Wydarzeń rozbudował apli-
kację mobilną na smartfony, umożliwiającą zwiedzanie ekspozycji bez ko-
rzystania z aplikacji stacjonarnych oraz pogłębianie wiedzy o wystawach 
bez wychodzenia z domu. Ponadto, w związku z otwarciem nowej wystawy 
stałej poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi, powstały dwie nowe ścieżki 
zwiedzania w czterech wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej, niemiec-
kiej i angielskiej): „Wrocławskie spacery Tadeusza Różewicza” oraz „Pan Ta-
deusz Różewicz”. 
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Wystawy czasowe i nowa wystawa stała

W roku 2021 w Muzeum Pana Tadeusza zaprezentowano następujące wysta-
wy czasowe: 
1. „Stany osobne”. Czas trwania: 7 maja — 22 sierpnia 2021, przedłużona do 
29 sierpnia 2021. 
„Stany osobne” to projekt artystyczny i edukacyjny, którego główną częścią była 
wystawa polsko-ukraińskiego tandemu fotografów Artistic Punks — Julii i Freda 
Abramovów. Ekspozycja stanowiła próbę unaocznienia stanu, w jakim znajduje się 
osoba doświadczająca kryzysu psychicznego. Kuratorem wystawy był Paweł Zaręba.

2. „Štěpán Zavřel — Ilustracje”. Czas trwania: 10 — 19 sierpnia 2021. 
Wystawa ilustracji Štěpána Zavřela prezentowana na dziedzińcu Muzeum Pana Tade-
usza w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej — Ojce i Dziatki. 

3. „Ilustracje Józefa Wilkonia do Pana Tadeusza”. Czas trwania: 20 — 29 sierp-
nia 2021.
Wystawa ilustracji Józefa Wilkonia prezentowana na dziedzińcu Muzeum Pana Tade-
usza w ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej — Ojce i Dziatki.

4. „Pan Tadeusz Różewicz”. Nowa wystawa stała otwarta 9 października 2021.
Poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi wystawa stanowi pomost między częścią li-
teracką a historyczną Muzeum Pana Tadeusza, czyli prezentacją rękopisu Pana Ta-
deusza oraz kontekstów Mickiewiczowskiej epopei a ekspozycją „Misja: Polska”. Ku-
ratorzy: Maria Marszałek, Mateusz Palka, Marcin Szyjka.

5. „Boberhaus” / „Dom nad Bobrem”. Czas trwania: 5 grudnia 2021 — 20 lu-
tego 2022.
Prezentacja dioramy „Boberhaus” („Domu nad Bobrem”) autorstwa mistrza mode-
larstwa, Rainera Dierchena. Jest to makieta przedstawiająca nieistniejący już bu-
dynek w Lwówku Śląskim, zaprojektowany przez Hansa Poelziga na zlecenie Maxa 
i Elizabeth Zwirnerów.

6. Wystawa czasowa prezentowana poza siedzibą Muzeum: „Wrocławskie 
spacery Tadeusza Różewicza”. Galeria Szewska, czas trwania: 18 — 29 paź-
dziernika 2021 (a następnie na dziedzińcu MPT w listopadzie i grudniu 2021). 
Wystawa prac Tomasza Ostaszewskiego i Piotra Bartosa stanowiących ilustracje do 
aplikacji „Zwiedzaj Muzeum Pana Tadeusza”. Wystawa powstała w ramach progra-
mu towarzyszącego ekspozycji stałej „Pan Tadeusz Różewicz”.

Działalność edukacyjna i popularyzatorska

Oferta edukacyjna przygotowana przez Dział Edukacji dla szkół i przedszkoli 
z całej Polski obejmowała zarówno stacjonarne lekcje muzealne, jak i lekcje 
online. Zorganizowane zostały także stacjonarne warsztaty muzealne dla 
wszystkich grup wiekowych.
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1. Wystawa „Stany osobne”, 
fot. Artistic Punks.

2. Plakat promujący wystawę 
„Wrocławskie spacery 
Tadeusza Różewicza” 
z ilustracjami autorstwa 
Tomasza Ostaszewskiego 
i Piotra Bartosa.



Muzeum Pana Tadeusza 67

W ramach działalności edukacyjnej realizowano wymienione niżej programy 
dla rodzin oraz dla osób dorosłych. Spotkania odbywały się zdalnie i stacjo-
narnie, zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym.

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

ȅ „Sobotnie warsztaty rodzinne” — cykl dla widzów indywidualnych reali-
zowany od stycznia do czerwca 2021. 
Formuła zajęć została dostosowana do zaleceń wprowadzonych w związku z pan-
demią (w tym przede wszystkim zamknięcia Muzeum). Były to rodzinne spotkania 
prowadzone zdalnie z siedziby MPT, mające na celu aktywizację rodzin z małymi 
dziećmi zamkniętych od dłuższego czasu w domach, zdanych na siebie również 
w kwestii organizacji czasu wolnego. Wszystkie zajęcia nawiązywały tematycznie 
do wystawy stałej Muzeum Pana Tadeusza. Prowadzili je pracownicy MPT oraz 
edukatorzy zewnętrzni współpracujący z Muzeum. Cykl koordynowała Monika 
Nowak. Od października do grudnia 2021 kontynuowane były zajęcia rodzinne 
w czterech cyklach tematycznych, zachęcających do wspólnego poznawania Mu-
zeum Pana Tadeusza, a także tworzenia niezwykłych prac plastycznych.

ȅ „Zagadki tajemniczej szkatuły” — zajęcia koordynowane i prowadzone 
przez Agnieszkę Hajduk-Undro i Agnieszkę Sikorę.

ȅ „Maluchy odkrywają muzeum” — cykl dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, reali-
zowany od 2016 roku. Koordynacja i prowadzenie: Agnieszka Hajduk-Undro.
Zajęcia propagują wychowawczy i edukacyjny aspekt rodzinnego udziału w kul-
turze z najmłodszymi dziećmi. W ich czasie dzieci zapoznają się z przestrzenią 
Muzeum oraz rozwijają kreatywność i pogłębiają wiedzę o świecie poprzez różne 
aktywności i zadania.

ȅ „Rodzinna pracownia ilustracji” — cykl dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, 
realizowany od 2018 roku. Koordynacja i prowadzenie: Aldona Mikucka.
Celem zajęć jest upowszechnianie wiedzy o ossolińskich zbiorach wśród wrocław-
skich rodzin. Uczestnicy odkrywają książkowe skarby z bibliotecznych magazy-
nów oraz, zainspirowani nimi, próbują swych sił w technikach plastycznych, two-
rząc własne ilustracje baśni, wierszy, legend i opowieści. 

ȅ „Muzealny kuferek” — cykl dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Koordynacja 
i prowadzenie: Kinga Łaska.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali różne techniki plastyczne. Zajęcia 
dawały możliwość aktywizacji kreatywności i realizacji twórczych pomysłów. 

ȅ „Wakacyjne Muzeum Pod Złotym Słońcem” — artystyczne spotkania dla 
dzieci, zakończone stworzeniem wystawy ich prac. Pomysłodawczynią 
i koordynatorką cyklu jest Agnieszka Hajduk-Undro.

ȅ „Rodzinne poranki muzyczne” — cykl dla najmłodszych dzieci, także kil-
kumiesięcznych, oraz ich rodziców, rodzeństwa, dziadków. Koordynatorką 
cyklu jest Agnieszka Hajduk-Undro.
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Cykl zachęca do uczestniczenia w kulturze już od najmłodszych lat. Został stwo-
rzony z myślą o rozwijaniu umiejętności świadomego i twórczego odbioru muzyki. 
W roku 2021 odbyły się interaktywne spotkania realizowane stacjonarnie. Zajęcia 
prowadzone były przez młodych wrocławskich muzyków.

ȅ „Brzdąc w muzeum” — cykl skierowany do rodziców z małymi dziećmi (do 
2 lat), realizowany od 2017 roku. Koordynacja i prowadzenie: Agnieszka Haj-
duk-Undro.
Zajęcia „Brzdąc w muzeum” organizowane są w ramach akcji „#muzealniaki”, któ-
ra za cel stawia sobie upowszechnianie wśród odbiorców świadomości, że w mu-
zeach i galeriach sztuki jest miejsce dla dzieci w każdym wieku.

ȅ „Ferie online w muzeum” — zajęcia online dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, 
prowadzone w terminie 4 — 15 stycznia 2021. Koordynacja i prowadzenie: 
Paulina Gawrońska, Agnieszka Hajduk-Undro
Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jak wyglądało dzieciństwo w dawnej Polsce.

Warsztaty i zajęcia dla osób dorosłych

 ȅ „Tak było po dawnemu… Opowieści o kulturze staropolskiej” — cykl pro-
pagujący kulturę szlachecką, realizowany zdalnie (wiosną 2021 odbyły się 
dwa spotkania transmitowane z MPT). Pomysł i prowadzenie: Marta Dar-
dzińska z Działu Obsługi Widowni; koordynacja: Aldona Mikucka.

ȅ „Z ossolińskiej kolekcji. Silesiaca” — cykl wykładów realizowanych zdalnie 
(transmisje z MPT), a od września 2021 hybrydowo (zarówno online, jak 
i stacjonarnie w Muzeum). Pomysł i koordynacja: Teresa Sokół.
Wykłady stanowią okazję do poznania bogatych i różnorodnych kolekcji przecho-
wywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W tegorocznej odsłonie pod-
czas siedmiu prelekcji zaprezentowane zostały związane ze Śląskiem zbiory oraz 
okoliczności ich przekazania do Ossolineum:

25 marca 2021, dr Agnieszka Franczyk-Cegła, Biblioteczne perły dawnego Ślą-
ska w zbiorach Ossolineum;

29 kwietnia 2021, Hanna Kulesza, Nowa mała ojczyzna — Biblioteka Ossolineum 
i dolnośląscy pisarze po 1946 roku;

27 maja 2021, dr Marta Pękalska, Widokówki, książki, plany, plakaty… — pierw-
sze publikacje powojennego Wrocławia;

24 czerwca 2021, Piotr Galik, Dawne mapy Śląska — dar Tomasza Niewodni-
czańskiego dla Ossolineum;

30 września 2021, Martyna Węglarska, Strachowscy — wrocławscy ilustra-
torzy z XVIII wieku;

21 października 2021, Aldona Mikucka, Podróż malownicza po Sudetach. 
Rękopisy, rysunki i grafiki Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego;

9 grudnia 2021, Wojciech Gruk, Życie i praca w cieniu gór. Przedwojenni miesz-
kańcy Sudetów w sztuce Ericha Fuchsa.

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/muzealniaki-muzeum-nie-tylko-dla-duzych
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ȅ „Ossolińskie plenery malarskie” — letnie spotkania w terminach: 2 — 16 lip-
ca 2021, 9 — 13 sierpnia 2021. Pomysł i koordynacja: Kinga Łaska z Działu 
Edukacji; prowadzenie: Kinga Łaska i Adriana Myśliwiec z Działu Organi-
zacji Wydarzeń.
Kameralne spotkania artystyczne odbywające się każdego lata na dziedzińcu 
Ossolineum oraz w ossolińskim Ogrodzie Barokowym. Są one okazją do pozna-
nia podstaw malarstwa, różnych technik rysunkowych, a także zdobycia infor-
macji z zakresu historii sztuki. 

ȅ „Ukwiecona garderoba” — cykl warsztatów hafciarskich. Pomysł i prowa-
dzenie: Marta Dardzińska z Działu Obsługi Widowni; koordynacja: Agniesz-
ka Hajduk-Undro.
Kameralne spotkania, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych widzów 
na kreatywne, zakorzenione w tradycji warsztaty. 

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektów dotacyjnych

ȅ „Kurier z Warszawy dzisiaj. Jak uczyć historii najnowszej?” — szkolenie 
online w dniach 20 i 28 maja 2021, obejmujące panele tematyczne i pre-
zentacje związane z projektem „Pan i Pani Kurier” realizowanym dzięki 
wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Ge-
neralnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

ȅ „Z Ossolineum do centrum polszczyzny” — projekt edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Koordynatorki: Kinga Łaska, 
Aldona Mikucka, Teresa Sokół, Agnieszka Sikora (Dział Edukacji), Dobro-
miła Jankowska (Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza). Pomysłodaw-
czyni: Magdalena Musiał.
Projekt miał za zadanie upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży z małych miej-
scowości, związanych poprzez swoją historię z wielkimi polskimi literatami, wiedzy 
o tych postaciach. Autorzy kanonicznych dzieł literackich prezentowani byli przez 
pryzmat zbiorów ossolińskich, a uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o zna-
nych Polakach, ważnych dla polskiej historii i kultury. Projekt miał na celu nie tylko 
pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej i narodowej, ale także aktywizację wiej-
skich dzieci i młodzieży w trudnym czasie pandemii, związanym z izolacją i ograni-
czeniem kontaktów z rówieśnikami.

W ramach projektu Muzeum współpracowało ze szkołami wiejskimi. W czerwcu 
zorganizowane zostały lekcje online współprowadzone przez nauczycieli, przybliżają-
ce uczniom historię i zbiory Ossolineum oraz postaci literatów związanych z konkret-
nymi miejscowościami. Przed wakacjami przeprowadzono także zdalne warsztaty 
pokazujące tworzenie fotografii w technice solarigrafii, kontynuowane we wrześniu. 
Wówczas także w szkołach podstawowych w pięciu miejscowościach odbyły się warsz-
taty z fotografii otworkowej. 

W ramach projektu 21 czerwca 2021 ogłoszono na stronie internetowej Muzeum 
Pana Tadeusza konkurs literacki dla uczniów klas uczestniczących w projekcie, 
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obejmujący napisanie opowiadania na temat postaci pisarza związanego z daną 
miejscowością.

ȅ „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi 
potrzebami”. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Nardowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”.
W czerwcu 2021 odbyły się szkolenia, tym razem podejmujące problematykę zwią-
zaną z dziećmi ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, 
w wieku do 10 lat. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z pande-
mią odbyły się one w formule łączonej, online i stacjonarnie. Udział w szkoleniu 
był bezpłatny, pierwszeństwo mieli pracownicy instytucji kultury z mniejszych 
miejscowości. Efektami szkolenia będą dodatkowo publikacja oraz film dokumen-
tujący szkolenie (narzędzia bezpłatne).

Ważniejsze jednorazowe wydarzenia edukacyjne

ȅ 2 października 2021 — finisaż wystawy prac dzieci „Wakacyjne Muzeum 
Pod Złotym Słońcem”;

ȅ 10 października 2021 — „Różewicz 3D”, warsztaty fotograficzne w ramach 
wydarzeń towarzyszących wystawie „Pan Tadeusz Różewicz”; koordyna-
cja: Kinga Łaska;

ȅ 20 listopada 2021 — „Rysowanie słów i obrazów”, warsztaty plastyczne 
w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Pan Tadeusz Różewicz”; 
prowadzenie: Kinga Łaska;

ȅ 5 grudnia 2021 — prezentacja makiety „Domu nad Bobrem” w MPT połączo-
na z wykładem Arkadiusza Cencory z Biblioteki Uniwersyteckiej, pt. Dom 

3. Warsztaty z solarigrafii w Zagrodnie zrealizowane w ramach projektu 
„Z Ossolineum do centrum polszczyzny”, czerwiec 2021.
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nad Bobrem 1910–1936. Dolnośląska inicjatywa kształtowania społeczeństwa 
obywatelskiego; koordynacja: Magdalena Musiał;

ȅ 12 grudnia 2021 — wykład online Święta w ziemiańskim dworze. O szlachec-
kich tradycjach bożonarodzeniowych; prowadzenie: Marta Dardzińska (Dział 
Obsługi Widowni);

ȅ w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Dział Edukacji zrealizował dwa 
wykłady online wygłoszone przez Martę Dardzińską: Królowe, matrony, bia-
łogłowe. Kobiety Rzeczpospolitej szlacheckiej (7 września 2021), Smaki epopei, 
czyli co jedli bohaterowie „Pana Tadeusza” (18 września 2021).

Działalność edukacyjna i popularyzatorska w Internecie

ȅ „Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza” — cykl krótkich filmów publi-
kowanych na stronie internetowej i kanale YouTube MPT.
Trwające nie dłużej niż pięć minut filmy prezentują obiekty i wątki wystaw stałych 
MPT: „Rękopis Pana Tadeusza”, „Misja: Polska” i nowo otwartej wystawy stałej „Pan 
Tadeusz Różewicz”. W tworzeniu ponad dwudziestu filmów uczestniczyli pracownicy 
Działu Organizacji Wydarzeń, Działu Obsługi Widowni, Działu Historii i Interpretacji 
„Pana Tadeusza”, Gabinetu Literackiego im. T. Różewicza, Działu Edukacji oraz Ga-
binetów Świadków Historii: Paweł Borowy, Paulina Gawrońska, Michał Gruz, Anna 
Lubszczyk, Kinga Łaska, Maria Marszałek, Aldona Mikucka, Adriana Myśliwiec, Mo-
nika Nowak, Małgorzata Orzeł, Mateusz Palka, Małgorzata Preisner-Stokłosa, Anita 
Soroko, Magdalena Sozańska, Agnieszka Śrutwa, Marcin Szyjka, Mariusz Urbanek, 
Alicja Waścińska, Tomasz Zatorski, Justyna Zimna. Zespół tworzył scenariusze, przy-
gotowywał plan filmowy, nagrywał oraz montował filmy.

Filmy edukacyjne

ȅ Dział Edukacji Muzeum Pan Tadeusza we współpracy z nauczycielami przy-
gotowywał w roku sprawozdawczym filmy edukacyjne odnoszące się podsta-
wy programowej, skierowane do uczniów na różnych etapach kształcenia. 
Filmy umieszczane były na stronie internetowej MPT i stanowiły bezpłatne 
narzędzie e-learningowe wspomagające nauczycieli podczas nauki zdalnej. 
Do tej pory zespół Działu Edukacji stworzył kilkadziesiąt filmów, z których 
36 zostało opublikowanych na stronie Muzeum. Korzystają z nich nauczy-
ciele na lekcjach, ale też uczniowie przy powtórkach do sprawdzianów i eg-
zaminów. Obejmują one cykle „Pan Tadeusz — konteksty i świat przedsta-
wiony” i „Krótkie lekcje historii”. 

ȅ W ramach akcji „#muzealniaki. Muzeum nie tylko dla dużych” realizo-
wanej od 2017 roku, w Dziale Edukacji powstały też filmy skierowane do 
rodziców dzieci do trzech lat. 

ȅ Wybrane filmy: Jacek Soplica. Przemiana bohatera, Wątek miłosny w „Panu Ta-
deuszu” (cykl „Pan Tadeusz — konteksty i świat przedstawiony”); Październik 
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1956, Grudzień 1970, Radom 1976, KOR (cykl „Krótkie lekcje historii”); #muzeal-
niaki. Ptaki, Czerwiec 1976, Opozycja w latach 70. — powstanie KOR-u, Za kulisami 
Bezpieki i Partii — Radio Wolna Europa i zeznania Józefa Światły, Na wojennej 
ścieżce — władza PRL kontra Kościół katolicki, Karnawał Solidarności 1980–1981, 
Stan wojenny, 4 czerwca 1989 — pierwsze wolne wybory w Polsce, Polska droga do 
NATO, Kraina Ślepców, Grypa szaleje w Naprawie, Msza za miasto Arras, Hanka 
Czaki, #muzealniaki. Wielkanoc, Szkolni przyjaciele Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go, Pseudonim Ludwik, Adam i Maryla — Tuhanowicze, Jan Nowak-Jeziorański 
wymykający się śmierci, Humor na serio: Jan Nowak-Jeziorański prywatnie, De-
dykacje dla Władysława Bartoszewskiego, Podróż Jana i Jadwigi Nowak-Jezio-
rańskich do Adampola, #muzealniaki. Warkocz i kołtun, Lekcje muzealne online 
o Tadeuszu Różewiczu, Mówi Radio Wolna Europa — głos wolnej Polski.

Pozostałe działania popularyzatorskie i edukacyjne

ȅ WrocWalk Marathon, 11 listopada 2021. Maraton zorganizowany z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Inicjatorem wydarzenia było Młodzie-
żowe Centrum Sportu Wrocław.

ȅ Słuchowisko Białe noce przygotowane w ramach programu towarzyszącego 
wystawie stałej „Pan Tadeusz Różewicz”, premiera 15 października 2021.

ȅ „Wychowani na Disneyu” — cykl projekcji filmowych w kinie Popiół i Dia-
ment, jakie miały miejsce w każdy wtorek w terminie od 1 czerwca do 
3 sierpnia 2021. Prowadzenie: Paweł Zaręba.

ȅ „Filmowa podróż po miastach” — cykl projekcji filmów fabularnych w ki-
nie Popiół i Diament w terminie od 4 czerwca do 24 września 2021. Sean-
se poprzedzone były krótką prelekcją nawiązującą do tematu przeglądu. 
Prowadzenie: Anna Lubszczyk, Ewelina Wypchło. 

Wybrane wydarzenia towarzyszące wystawie 
„Pan Tadeusz Różewicz”

ȅ Oprowadzania: „Do moich wielbicieli” (10 października 2021, aktorskie 
oprowadzanie po wystawie z udziałem Michała Zborowskiego); „Co nam 
po poecie? Czyli do czego służy poezja i jej stosowanie w codziennym ży-
ciu” (12 października 2021, oprowadzał Marcin Szyjka); „Jedenaście dia-
logów o Różewiczu” (17 października 2021, oprowadzali Maria Marszałek 
i Mateusz Palka); „Tadeusz Różewicz i album zdjęć zrobionych przez kota” 
(13 listopada 2021, oprowadzał Mateusz Palka); „Tadeusz Różewicz i przed-
mioty” (21 listopada 2021, oprowadzała Ewelina Wypchło); „Oko poety” 
(4 grudnia 2021, oprowadzała Maria Marszałek).

ȅ „Tadeusz Różewicz pisze autobiografię” — spotkanie z Andrzejem Skrendą 
i Tomaszem Kunzem w dniu 19 października 2021, prowadzenie: Maria Mar-
szałek.
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ȅ „Tadeusz Różewicz ogląda obrazy” — spotkanie z Krystyną Czerni i Joan-
ną Adamowską w dniu 18 listopada 2021, prowadzenie: Maria Marszałek.

ȅ Warsztaty pisania z Barbarą Sadurską, 20 listopada 2021.

ȅ Spotkanie z Magdaleną Grochowską, autorką książki Różewicz. Rekonstruk-
cja (tom 1), w dniu 11 grudnia 2021, prowadzenie: Maria Marszałek.

4. Kino Popiół i Diament w Muzeum Pana Tadeusza.

5. Nowa wystawa stała w Muzeum Pana Tadeusza — „Pan Tadeusz Różewicz”, fot. Łukasz Giza.
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Wybrane projekty realizowane z dotacji

1. V Festiwal Tradycji Literackich: „Norwid/Baczyński”, lipiec — grudzień 2021.
Cykl spotkań inspirowanych twórczością i biografiami Cypriana Kamila 
Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w ramach którego odbyły się 
warsztaty literackie, warsztaty tłumaczeniowe, zajęcia w szpitalu psychia-
trycznym oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, debaty eksperckie. 
Festiwalu miał charakter edukacyjny, a podejmowane działania — wymiar 
praktyczny. W związku z festiwalem powstały krótkie nagrania audiowizu-
alne i podcasty, odbyły się spotkania, debaty i wykłady (także online), m.in.:
ȅ lipiec — sierpień 2021: warsztaty twórczego pisania online inspirowane 

twórczością Cypriana Kamila Norwida, prowadzone przez Adama Kacza-
nowskiego;

ȅ 16 października 2021: rozmowa z Aleksandrą Lipczak, laureatką Nagrody 
im. Witolda Gombrowicza — jednego z najważniejszych w Polsce wyróż-
nień literackich — przeprowadzona w ramach cyklu spotkań z laureatami. 
W rozmowie, którą poprowadziła Magdalena Piekarska, wziął także udział 
Tomasz Tyczyński, kurator Nagrody;

ȅ wrzesień — listopad 2021: warsztaty arteterapeutyczne w Dolnośląskim Cen-
trum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, prowadzenie: Jagoda Kozon;

ȅ październik — grudzień 2021: warsztaty aktorskie dla studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, inspirowane twór-
czością dramatyczną Cypriana Kamila Norwida; w efekcie powstał film 
dokumentujący przygotowania do wystawienia sztuki pt. Pierścień wielkiej 
damy; prowadzenie: Beata Rakowska;

ȅ 26 października 2021: konferencja dla nauczycieli „Baczyński, Norwid i lek-
cje poezji online”; w konferencji udział wzięli dr Eliza Kącka i dr hab. Karol 
Samsel, którzy przybliżyli sylwetki pisarzy i wspólne wątki ich twórczości, 
a także Bożena Święch i Ewa Obara-Grączewska z Wrocławskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Agnieszka Sikora z Muzeum Pana Tadeusza;

ȅ listopad 2021: warsztaty fotograficzne „To moje miejsce” zorganizowa-
ne dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu; 
uczestnicy wykonywali zdjęcia wybranych pejzaży miejskich w technikach 
analogowych, a potem przekształcić je wizualnie i symbolicznie włączali 
we własną przestrzeń; prowadzenie: Paulina Anna Galanciak, Ewa Budnik.

2. Cykl spotkań „Misja: Książki”. 
Prowadzone przez Małgorzatę Preisner-Stokłosę i Marcina Szyjkę spotkania 
z autorami, poświęcone książkom:
ȅ 23 września 2021: Piotr Lipiński, Kroków siedem do końca. Ubecka operacja, 

która zniszczyła podziemie, Wołowiec 2020;
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ȅ 28 października 2021: Piotr Pytlakowski, Ich matki nasi ojcowie. Niewygodna 
historia powojennej Polski, Poznań 2020;

ȅ 25 listopada 2021: Olga Gitkiewicz, Krahelska. Krahelskie, Warszawa 2021;

ȅ 16 grudnia 2021: Wojciech Orliński, Człowiek, który wynalazł internet. Bio-
grafia Paula Barana, Warszawa 2019.

3. „Pan i Pani Kurier”
W ramach projektu edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”, realizowanego dzięki 
wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu General-
nego USA w Krakowie i Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, w 2021 
roku w Muzeum Pana Tadeusza odbyły się dwa wydarzenia edukacyjne:
ȅ 20 i 28 maja 2021: szkolenie online „Kurier z Warszawy dzisiaj. Jak uczyć hi-

storii najnowszej?”, w ramach którego zorganizowano następujące panele 
dyskusyjne i prezentacje: Kurier z Warszawy i „dziki tapir” — lekcje historii 
w Muzeum Pana Tadeusza, Czy gen. Sikorski założył naszą szkołę? Pierwsze ze-
tknięcie z historią najnowszą w szkole podstawowej. Refleksje i predykcje, Uczyć 
inaczej — przez projekt historyczny do zrozumienia i zachwytu, Nauka historii 
w Szkole Podstawowej Montessori w Kowalach, Edukacja historyczna w miej-
scach trudnych. Panel dyskusyjny, Jak nauczać historii najnowszej? Panel dys-
kusyjny, Breslau — Wrocław, miasto wspólnych bohaterów. Prezentacja projektu;

ȅ 8 czerwca 2021: działanie edukacyjne „Pan i Pani Kurier. Kolekcjonerzy” dla 
grupy młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Boż-
kowie, zrealizowane na wystawie stałej MPT.

Działalność naukowa

Pracownicy Muzeum Pana Tadeusza prowadzili w 2021 roku prace nad pu-
blikacjami:

Mateusz Palka: książka o działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w USA 
w latach 1976–2002, będąca kontynuacją dwóch autobiograficznych książek 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Kuriera z Warszawy i Wojny w eterze;

Małgorzata Preisner-Stokłosa: prace redakcyjne, kwerenda źródłowa oraz 
dobór materiału ilustracyjnego do niemieckiej edycji przemówień Wła-
dysława Bartoszewskiego, pt. Kropla drąży skałę. Co mówiłem do Niemców 
i o Niemcach przez ponad pół wieku (przy współpracy z Centrum Badań Hi-
storycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Towarzystwa Niemiec-
ko-Polskiego w Berlinie).
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Udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych
Maria Marszałek: 

1. Tadeusz Różewicz, czyli kto? Kilka tropów do interpretacji wątków biogra-
ficznych w twórczości autora „Kartoteki” — wykład online organizowany 
przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 
w Toruniu, 25 marca 2021;

2. wystąpienie dotyczące filmów poświęconych Tadeuszowi Różewiczo-
wi przygotowywanych w ramach cyklu „Do zobaczenia”, w ramach 
współpracy z festiwalem „Labirynt” w Słubicach/Frankfurcie nad Odrą, 
22 października 2021 (wystąpienie transmitowane online, zamieszczone 
na stronie festiwalu http://www.labirynt.slubice.eu/). 

Małgorzata Orzeł: Pierścień Mickiewicza — wystąpienie na konferencji na-
ukowej w Objezierzu, 4 października 2021.

Dr Małgorzata Preisner-Stokłosa: 
1. udział w obchodach setnej rocznicy urodzin Karla Dedeciusa „Karl De-

decius — Europejczyk z Łodzi”, Łódź, 20 — 21 maja 2022;
2. udział w polsko-niemieckim sympozjum „Bartoszewski Promemoria: Ję-

zyk sąsiada” zorganizowanym przez Karl Dedecius Stiftung na Uniwersy-
tecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 4 listopada 2021;

3. wyjazd studyjny do Haus Schlesien w Koenigswinter koło Bonn, 21 — 
27 listopada 2021.

Publikacje pracowników
#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrze-

bami — publikacja szkoleniowa dostępna online: https://muzeumpanatadeu 
sza.ossolineum.pl/wydarzenia/muzealniaki-szkolenie-dzieci-ze-specjalny 
mi-potrzebami/.

Archiwum Tadeusza Różewicza — publikacja powstała w ramach projektu „Ró-
żewicz. Interakcja — opracowanie i udostępnienie zbiorów biograficznych 
i twórczości poety w postaci cyfrowej”.

„Gazeta Różewicz”– publikacja towarzysząca wystawie stałej „Pan Tadeusz 
Różewicz”, podzielona na jedenaście części odpowiadających tematom po-
ruszanym na ekspozycji: dialog z wojną, dialog z filmem, dialog z dzieciń-
stwem, dialog z Bogiem, dialog ze śmiercią, dialog z poezją, dialog z ma-
larstwem, dialog z teatrem, dialog ze sławą, dialog z Wrocławiem, dialog 
z popkulturą. Autorami tekstów są: Maria Marszałek, Mateusz Palka, Mar-
cin Szyjka, Mariusz Urbanek, Ewelina Wypchło.

Maria Marszałek: 
1. Arcimboldo w podróży służbowej. Z korespondencji Tadeusza Różewicza i Ewy 

Kierskiej. Przyczynek do interpretacji, artykuł przyjęty do druku w czaso-
piśmie „Konteksty Kultury” (pierwszy kwartał 2022),

http://www.labirynt.slubice.eu/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/muzealniaki-szkolenie-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/muzealniaki-szkolenie-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/muzealniaki-szkolenie-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami/
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2. „Wirtualne muzeum Tadeusza Różewicza” — cykl krótkich tekstów 
o dziełach sztuki i galeriach bliskich sercu poety tworzony w ramach 
działań Gabinetu Literackiego im. T. Różewicza związanych z przygo-
towaniem wystawy stałej poświęconej autorowi Niepokoju; w 2021 roku 
na stronie internetowej MPT opublikowano sześć odcinków.

Adrianna Myśliwiec (opracowanie graficzne): „Domowe muzeum” — seria ze-
szytów edukacyjnych zawierających scenariusze zabaw i zadań przeznaczonych 
dla dzieci w wieku 7–12 lat, do realizacji w domu, samodzielnie bądź wspólnie 
z rodzicami czy rodzeństwem. Inspiracją do działań jest przestrzeń mieszkania 
lub domu, która może zamienić się w galerię sztuki, kino albo kosmos.

Dr Mateusz Palka:
1. Dochodząc do Różewicza, rozmowa z Januszem Stankiewiczem, online: 

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/dochodzac-do-rozewicza/ — 
rozmowa przeprowadzona w lipcu 2018 we Wrocławiu, opublikowana 
pierwotnie w piśmie artystycznym „Format” (2018, nr 79/80, s. 130–131),

2. Jan Nowak-Jeziorański (2.10.1914–20.01.2005) — kurier z Warszawy i Wa-
szyngtonu — artykuł biograficzny o Janie Nowaku-Jeziorańskim oraz jego 
służbie w 2. Dywizjonie Artylerii Konnej, napisany w ramach projektu 
Legendy Polskiego Jeździectwa, opublikowany na stronach Polskiej Cy-
frowej Biblioteki Jeździeckiej: www.pcbj.pl oraz www.plpj.pl.

3. Tadeusz Różewicz a fotografia, online: https://muzeumpanatadeusza.osso 
lineum.pl/tadeusz-rozewicz-a-fotografia/.

Agnieszka Sikora: publikacje cyfrowe wydane w ramach współpracy z pro-
wadzonym przez NIMOZ portalem „Historia: Poszukaj”.

Ukazały się: Pozostać człowiekiem w nieludzkich czasach. Archiwum „Felicji” 
w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
„I nie opuszczę Cię nigdy”. Obrączki ślubne Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich 
w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
O słynnym wrocławskim „skoku na kasę”. Wizerunki działaczy dolnośląskiej „So-
lidarności” utrwalone na pudełkach zapałek w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Paryski pierwodruk „Pana Tadeusza” 
z 1834 roku w zbiorach Ossolineum, Hebanowa szkatuła, w której przechowywano 
rękopis Pana Tadeusza w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ponad-
to do publikacji przyjęte zostały teksty: Kto milczy w obliczu mordu staje się 
wspólnikiem mordercy. Ulotka „Protest” w Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum, 
Miniatura Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej w zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, Akcja balonowa. Ulotka „Za kulisami bezpieki i partii” w Mu-
zeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Mówi Radio Wolna 
Europa — Głos Wolnej Polski. Powstanie rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa.

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/dochodzac-do-rozewicza/
http://www.pcbj.pl
http://www.plpj.pl
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/tadeusz-rozewicz-a-fotografia/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/tadeusz-rozewicz-a-fotografia/
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Dr Małgorzata Preisner-Stokłosa:
1. Kropla drąży skałę. Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół 

wieku — niemiecka edycja przemówień Władysława Bartoszewskiego 
przygotowana przy współpracy z Centrum Badań Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk w Berlinie i Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Ber-
linie (publikacja oddana do druku),

2. Na dobrej wspólnej drodze, red. Małgorzata Preisner-Stokłosa, Marcin 
Barcz, Piaseczno–Berlin 2021 — publikacja Towarzystwa Niemiecko-Pol-
skiego w Berlinie wydana z okazji setnej rocznicy urodzin Władysława 
Bartoszewskiego,

3. Wykładowca gościnny Władysław Bartoszewski, w: Jak opowiedzieć wczoraj, 
aby zbudować dziś, red. Marcin Barcz, Piaseczno–Berlin 2021 — publi-
kacja wydana w związku z sympozjum „Budowanie mostów” poświęco-
nym Władysławowi Bartoszewskiemu; artykuł ukazał się również online: 
https://forumdialog.eu/ („Dialog Forum”, Deutsch-Polnische Gesellschaft 
Bundesverband e.V, 12 lutego 2021).

SPACERUJMY, kochani ludożercy — felieton autorstwa Marii Marszałek i Mar-
cina Szyjki poświęcony wrocławskim miejscom Tadeusza Różewicza, „Wro-
cławski Niezbędnik Kulturalny”, luty 2021, online: https://strefakultury.pl/
wp-content/uploads/2021/02/WNK_ONLINE_LUTY.pdf.

„W księgarni” — cykl podcastów poświęconych publikacjom dostępnym na 
co dzień w księgarni Muzeum Pana Tadeusza. W 2021 roku opublikowano 23 
odcinki, m.in. o książkach Wydawnictwa Ossolineum, nowościach wydawni-
czych z Polski i zagranicy. Audycje przygotowali: Dobromiła Jankowska, Maria 
Marszałek, Mateusz Palka, Magdalena Sudoł, Ewelina Wypchło. Audycje od-
stępne są na stronie internetowej MPT oraz w serwisach SoundCloud i Spotify.

Wirtualny poeta — aplikacja oparta na algorytmie, który odpowiada na zada-
ne pytanie fragmentem wiersza Tadeusza Różewicza. Do fragmentów wierszy 
dołączone są zdigitalizowane w ramach projektu materiały. Aplikacji można 
używać wyłącznie w przestrzeni nowo otwartej wystawy stałej „Pan Tadeusz 
Różewicz”. Koordynacja: Marcin Szyjka.

Z Ossolineum do centrum polszczyzny — publikacja elektroniczna dotycząca 
projektu o tej samej nazwie, listopad 2021.

Zeszyt do poezji — publikacja edukacyjna wydana w ramach V Festiwalu 
Tradycji Literackich „Norwid/Baczyński”, zawierająca ćwiczenia związane 
z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Śpiew na wiosnę, uruchomiające 
wyobraźnię dzięki pracy z tekstem i ilustracją. Z publikacji mogą korzystać 
nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także dorośli szukający ćwiczeń z kreatw-

https://forumdialog.eu/
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ności. Pytania ułatwiają uważne czytanie tekstu i dostrzeganie szczegółów 
na obrazku. Tekst: Maria Marszałek, ilustracje: Adriana Myśliwiec.

Działalność promocyjna

W 2021 roku za promocję oferty programowej Muzeum Pana Tadeusza od-
powiadali pracownicy Działu Organizacji Wydarzeń.

Od początku roku udostępniany był program dostosowany do realizacji 
w przestrzeni wirtualnej, a działalność promocyjna została silnie sprzężona 
z działalnością programową Muzeum. Dotychczasowe kanały promocyjne 
stały się jednocześnie narzędziem popularyzacji wiedzy i realizacji progra-
mu — odbywania zajęć feryjnych i warsztatów rodzinnych.

Bramy Kamienicy Pod Złotym Słońcem otworzyły się w lutym 2021, jednak 
z powodu wprowadzanych w marcu 2021 obostrzeń związanych z pandemią 
COVID-19, Muzeum Pana Tadeusza zostało ponownie zamknięte na dwa mie-
siące. Wówczas działalność MPT przeniosła się do Internetu, a spotkania, 
wykłady, debaty i warsztaty realizowane były w zdalnie. Do popularyzacji 
bogatej oferty wydarzeń i publikacji wykorzystywane były strona interneto-
wa Muzeum oraz profile w mediach społecznościowych koordynowane przez 
zespół Działu Organizacji Wydarzeń.

Po ponownym otwarciu Muzeum w maju 2021 roku publiczność została 
zaproszona na nową wystawę czasową zatytułowaną „Stany osobne”. Eks-
pozycji poświęcono specjalny plan promocji wzbogacony o materiały foto-
graficzne, filmowe i debaty ekspertów.

W roku sprawozdawczym kontynuowano ponadto podejmowane od grud-
nia 2019 prace nad rozwojem strony internetowej — rozbudowywano o ko-
lejne podstrony przestrzeń służącą realizacji programu edukacyjnego, w za-
kładce „Publikacje” pojawiały się także nowe podcasty, filmy i felietony 
stanowiące kontynuacje rozpoczętych w ubiegłym roku cykli pn. „Wirtu-
alne muzeum Tadeusza Różewicza”, natomiast program edukacyjny wzbo-
gaciły materiały e-learningowe przeznaczone dla maturzystów oraz nowe 
tematy zajęć dla uczestników z różnych grup wiekowych, zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i online.

Na stronie internetowej Muzeum powstały w 2021 roku dwie podstrony 
z materiałami edukacyjnymi: „Dla maturzystów” (dziewięć filmów dotyczą-
cych historii najnowszej, z możliwością pobrania kart pracy, przygotowa-
nych w oparciu o podstawę programową dla licealistów zdających historię na 
maturze) oraz „Archiwum Tadeusza Różewicza” (zdigitalizowane w ramach 
projektu „Różewicz. Interakcja” zbiory biograficzne poety, liczące łącznie 283 
obiekty). Z kolei do podstron, które powstały w 2020 roku, dodane zostały 
nowe treści, m.in.: podstrona „Do zobaczenia” została wzbogacona o 21 no-
wych filmów prezentujących wybrane zagadnienia wystawy stałej MPT (na 
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kanale YouTube są łącznie dostępne łącznie 104 filmy), na podstronie „Gabi-
net literacki” pojawiło się trzynaście nowych felietonów poświęconych twór-
czości i biografii Tadeusza Różewicza, opublikowanych w ramach „Wirtual-
nego muzeum Tadeusza Różewicza”, podstrona „Biblioteka spotkań” została 
uzupełniona o szesnaście nowych spotkań i obecnie zawiera wszystkie do-
stępne spotkania, debaty i wykłady, które odbyły się online, a do podstrony 
„#muzealniaki. Inspiracje” dodano trzy nowe scenariusze zajęć z dziećmi 
do realizacji w domu.

W związku z promocją nowej wystawy stałej powstała także nowa pod-
strona „Pan Tadeusz Różewicz”, gdzie zamieszczono program wszystkich 
wydarzeń towarzyszących wystawie, transmisje spotkań, ofertę warsztatów 
i wydane publikacje.

Przez cały rok 2021 odnotowano 254 370 odsłon strony internetowej Mu-
zeum — względem 2020 roku jest to przyrost o 25,48%.

W 2021 roku pracownicy Działu Organizacji Wydarzeń informowali o dzia-
łalności Muzeum Pana Tadeusza również przez portale społecznościowe Face-
book (10 840 obserwujących), Instagram (2242 obserwatorów) i inne serwisy, 
takie jak YouTube (984 subskrybentów), SoundCloud i Spotify (średnio 85 od-
słuchań tygodniowo). Dzięki temu z wirtualnej oferty MPT w 2021 roku sko-
rzystało ponad 430 700 odbiorców. Oprócz komunikacji prowadzonej stale 
w mediach społecznościowych, informacje o programie rozsyłane były także 
za pomocą newslettera (baza ponad 2500 adresów), zamieszczane na porta-
lach zewnętrznych: www.wroclaw.pl, proanima.pl, cojestgrane.pl, a także 
publikowane w lokalnych informatorach kulturalnych „Wrocławski Niezbęd-
nik Kulturalny” i „Co Jest Grane”, które w czasie pandemii wydawane były 
również w wersji online.

Podsumowując, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 z oferty Muzeum Pana Ta-
deusza udostępnianej w sieci skorzystało łącznie 430 860 odbiorców. Liczba 
ta stanowi sumę: widzów kanału MPT w serwisie YouTube, użytkowników 
strony internetowej Muzeum, aktywności użytkowników związanej z posta-
mi i filmami MPT publikowanymi na Facebooku i Instagramie, liczby otwar-
tych wiadomości rozesłanych za pomocą newslettera oraz liczby odsłuchań 
podcastów w serwisie SoundCloud.

W związku ze zmianą sposobu spędzania wolnego czasu wynikającą 
z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, w 2021 roku 
Muzeum przygotowało kilka kampanii outdoorowych w okresach, kiedy bu-
dynek MPT mógł być otwarty dla publiczności. Wykorzystano w nich plakaty 
umieszczane na słupach w przestrzeniach miasta oraz ekrany udostępniane 
na Dworcu Głównym we Wrocławiu.

Działania promocyjne dotyczyły w roku sprawozdawczym również współ-
pracy z czasopismami oraz na portalami branżowymi i informacyjnymi, 
gdzie wykupowane były także reklamy. Wśród parterskich mediów znalazły 
się „Tygodnik Powszechny”, „Wroclife”, „Szum”, „Booklips”, Radio Wrocław, 
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Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, Programy 1, 2 i 3 Polskiego Radia, Aka-
demickie Radio Luz, Radio Pogoda, TVP3 Wrocław, TVP Kultura oraz telewi-
zja Echo24. Muzeum Pana Tadeusza współpracowało ponadto z artystami, 
literatami i krytykami, m.in. z Olgą Gitkewicz, Magdaleną Grochowską, Pa-
trycją Hefczyńską, Adamem Kaczanowskim, Aleksandrą Lipczak, Piotrem 
Lipińskim, Wojciechem Orlińskim, Piotrem Pytlakowskim, Marzeną Sado-
chą, Barbarą Sadurską.

Na potrzeby realizowanych w Muzeum projektów, przygotowywane były 
publikacje papierowe i internetowe. Ukazały się: publikacja z materiała-
mi szkoleniowymi #muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci 
ze specjalnymi potrzebami, „Gazeta Różewicz” (w językach polskim, angiel-
skim i niemieckim) i Zeszyt do poezji — wszystkie trzy w wersjach papiero-
wych i do pobrania w formacie PDF a także kartki pocztowe promujące pro-
jekt „#muzealniaki”, V Festiwal Tradycji Literackich i wystawę stałą „Pan 
Tadeusz Różewicz”.

W 2021 roku trwały prace nad rozszerzeniem zakresu działalności Muzeum 
Pana Tadeusza w mediach społecznościowych. Na facebookowym profilu MPT 
na żywo transmitowanych było ponad 21 spotkań. Z kolei dzięki regularnym 
publikacjom wartościowych treści edukacyjnych w ramach cyklu „Do zobacze-
nia”, a także dzięki zamieszczaniu materiałów e-learningowych dla uczniów, 
uzyskano ponad 600 nowych, aktywnych subskrybentów na kanale YouTube 
(zamieszczone tam filmy obejrzało ponad 145 800 widzów). Podcasty w ser-
wisach SoundCloud i Spotify zostały odsłuchane 6338 razy.

W drugiej połowie 2021 roku Dział Organizacji Wydarzeń rozbudował apli-
kację mobilną na smartfony, umożliwiającą zwiedzanie muzealnych ekspo-
zycji bez korzystania z aplikacji stacjonarnych, a tym samym pogłębianie 
wiedzy o wystawach bez wychodzenia z domu. W związku z otwarciem no-
wej wystawy stałej „Pan Tadeusz Różewicz”, utworzone zostały dwie nowe 
ścieżki zwiedzania — „Wrocławskie spacery Tadeusza Różewicza” i „Pan Ta-
deusz Różewicz” — które dostępne są w czterech wersjach językowych (pol-
skiej, ukraińskiej, niemieckiej i angielskiej). Aplikację pobrano ze sklepów 
Google Play i AppStore 1335 razy.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

W 2021 roku Dział Edukacji MPT współpracował przy działaniach eduka-
cyjnych i popularyzatorskich m.in. z: Miejską Biblioteką Publiczną im. Ta-
deusza Różewicza we Wrocławiu, Instytutem Historycznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-
cławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lwóweckim Towarzystwem 
Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 10 im. Stefanii Sempołowskiej 
we Wrocławiu, Szkołą Podstawową nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocła-
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wiu, Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem 
Kultury w Zagrożeniu oraz Urzędem Miejskim Wrocławia. 

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia pracownicy Działu 
Edukacji oraz pracownicy Działu Organizacji Wydarzeń i Działu Obsługi Wi-
downi po raz czwarty wzięli udział w obchodach Dnia Polskiego w Pradze orga-
nizowanych w ogrodach Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze 4 wrze-
śnia 2021. Podczas tego wydarzenia członkowie zespołu MPT upowszechniali 
wiedzę o Muzeum i o całym Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Prowa-
dzili także warsztaty artystyczne dla rodzin, zorganizowane w ogrodach am-
basady: „Papier z wyobraźni. Ebru” oraz „Światłem malowane. Warsztaty z cy-
janotypii”. W zajęciach wzięło udział kilkaset osób.

Od lipca do października 2021 w kilku niemieckich miastach prezento-
wana była wystawa „Pod prąd, Pamięć, Pojednanie”, poświęcona Władysła-
wowi Bartoszewskiemu, powstała we współpracy Muzeum Pana Tadeusza 
i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. Ekspozycja wystawiona była w Ratyzbo-
nie (12 — 28 lipca 2021, centrum handlowe Dunaj), w Karlsruhe (30 lipca — 
11 sierpnia 2021, rada regionalna na Rondellplatz), w Moguncji (12 — 19 sierp-
nia 2021, Izba Reprezentantów Landtagu Nadrenia-Palatynat), w Wriezen 
(24 sierpnia — 23 września 2021) i w Brandenburgii nad rzeką Havel (24 wrze-
śnia — 22 października 2021, centrum medyczne i szkoleniowe). Muzeum 
Pana Tadeusza promowane było także na targach turystycznych w Lipsku, 
w dniach 17 — 21 listopada 2021.

21 grudnia 2021 odbył się wykład prof. Richarda Sokolowskiego Tadeusz Ró-
żewicz: In the Land of the Maple Leaf and Beyond połączony z performatywnym 
czytaniem tekstów Tadeusza Różewicza w języku polskim i angielskim. Na 
potrzeby wydarzenia organizowanego przez Ambasadę RP w Ottawie, Mu-
zeum przekazało materiały graficzne. Nagranie ze spotkania dostępne jest 
pod adresem: https://uottawa-ca.zoom.us/rec/play/Vm_gw0JeBzJPH-IDSQ5
drSRYNEBJcV97L97VIOpivBAWpYOPgxvcmPc0KUeXPlR-S-WL1tdBi121HDI-
.-YcJIfd3OqT0bL04?continueMode=true.

W ramach współpracy z krajowymi instytucjami oświatowymi, Dział Edu-
kacji wraz z dwoma wrocławskimi szkołami — Liceum Ogólnokształcącym 
nr 10 im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu i Szkołą Podstawową nr 8 
im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu — zorganizował pierwszą edycję po-
wiatowego konkursu recytatorskiego i fotograficznego „Czar Soplicowa”. 
Konkurs został ogłoszony jesienią i był promowany wśród uczniów szkół pod-
stawowych oraz ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim. Wiosną 2022 
roku w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się finał konkursu recytatorskiego 
i otwarta zostanie wystawa prac wyłonionych w konkursie fotograficznym. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wśród uczniów znajomo-
ści poematu Adama Mickiewicza, a także stworzenie możliwości twórczej 
interpretacji dzieła, pobudzenie wrażliwości estetycznej, rozwinięcie kre-
atywności i kształcenie umiejętności z zakresu fotografii.

https://uottawa-ca.zoom.us/rec/play/Vm_gw0JeBzJPH-IDSQ5drSRYNEBJcV97L97VIOpivBAWpYOPgxvcmPc0KUeXPlR-S-WL1tdBi121HDI-.-YcJIfd3OqT0bL04?continueMode=true
https://uottawa-ca.zoom.us/rec/play/Vm_gw0JeBzJPH-IDSQ5drSRYNEBJcV97L97VIOpivBAWpYOPgxvcmPc0KUeXPlR-S-WL1tdBi121HDI-.-YcJIfd3OqT0bL04?continueMode=true
https://uottawa-ca.zoom.us/rec/play/Vm_gw0JeBzJPH-IDSQ5drSRYNEBJcV97L97VIOpivBAWpYOPgxvcmPc0KUeXPlR-S-WL1tdBi121HDI-.-YcJIfd3OqT0bL04?continueMode=true
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Małgorzata Orzeł z Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza” i Mateusz 
Palka z Gabinetów Świadków Historii uczestniczyli w Światowym Kongresie 
Polonistów zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego w dniach 20 — 23 października 2021. W organizacji wydarze-
nia udział wzięli także Dobromiła Jankowska z Gabinetu Literackiego im. Ta-
deusza Różewicza i Marcin Szyjka z Gabinetów Świadków Historii.

Informacje o Muzeum pojawiły się w 2021 roku w materiałach promocyj-
nych przygotowanych m.in. przez Instytut Polski w Pradze, Muzeum Okrę-
gowe w Koninie oraz szkoły biorące udział w projekcie „Z Ossolineum do 
centrum polszczyzny”. Zespół Działu Organizacji Wydarzeń współpracował 
również z partnerami, takimi jak: Fundacja Art Transparent, Miejska Bi-
blioteka Publiczna we Wrocławiu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Biuro Parlamentu Europej-
skiego we Wrocławiu, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Międzypoko-
leniowy Festiwal Ojce i Dziatki, Fundacja Homo Sacer, MiserArt, Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli.





Wydawnictwo  
Ossolineum

Wydawnictwo Ossolineum realizuje cel statutowy Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, polegający na prowadzeniu działalności wydawniczej 
(zgodnie z § 6 pkt 4 Statutu ZNiO). Do podstawowych zadań realizowanych 
przez wydawnictwo w tym zakresie należy publikowanie utworów literatu-
ry polskiej i obcej w serii Biblioteka Narodowa, popularyzacja działalności 
i historii Ossolineum poprzez publikowanie wydawnictw naukowych i po-
pularnonaukowych, katalogów, inwentarzy oraz druków ulotnych, a tak-
że wydawanie „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”. 
Ponadto wydawnictwo publikuje ważne dzieła literackie, prace naukowe 
i popularnonaukowe, zarówno polskie, jak i tłumaczone. Książki te mają 
charakter niekomercyjny i w większości finansowane są z dotacji celowych 
pozyskiwanych przez członków redakcji.

W 2021 roku ukazało się pięć tomów z serii Biblioteka Narodowa, pięć ksią-
żek z pozostałych serii oraz kolejny numer „Czasopisma Zakładu Narodowe-
go imienia Ossolińskich”.

Wydane tytuły

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

„Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kul-
turalną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształ-
cącej się młodzieży wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury 
polskiej i obcej w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wie-
dzy” — pisali niemal sto lat temu twórcy serii. Ta deklaracja jest aktualna 
do dziś.

Rada naukowa serii: prof. Józef Bachórz, prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy 
Jarzębski, prof. Alina Kowalczykowa — przewodnicząca, prof. Ryszard Nycz. 
Redaktor serii: prof. Stanisław Bereś.
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1. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa, Kompleks polski, wstęp i oprac. Prze-
mysław Kaniecki, BN I 336. Premiera: 27 maja 2021.
Świat wszechobecnej fikcji, sennych majaków i wspomnień, w którym nie sposób od-
różnić, co jest traumą wyniesioną z przeszłości, a co przytłaczającą teraźniejszością. 
Polska Konwickiego to kraina zachwianych proporcji, zawieszona w czasie, rozciągająca 
się u stóp Pałacu Kultury — symbolu radzieckiej obecności w nadwiślańskiej prowincji. 

Kompleks polski i Mała Apokalipsa, mimo wyraźnych związków z rzeczywistością dru-
giej połowy lat siedemdziesiątych, to powieści ukazujące nie tylko doświadczenie ów-
czesnych Polaków, ale też będące krytyką rozdartej tożsamości mieszkańców państw 
demokracji ludowej. Konwicki przyczyn katastrofy — późnosocjalistycznego dekaden-
tyzmu i rezygnacji — doszukuje się przecież nie na zewnątrz, ale w nas samych.

Dzieła zaprezentowane w tomie są wyjątkowe na tle bogatej i różnorodnej twórczo-
ści autora. Stanowią kontynuację niektórych wyborów artystycznych Konwickiego — 
na przykład szczególnie pojmowanego autobiografizmu — a jednocześnie są wyrazem 
nowej wizji świata, jakiej oczekiwano od literatury po 1976 roku.

2. Emily Dickinson, Wybór poezji, wybór, wstęp i oprac. Agnieszka Salska, tłum. 
wielu tłumaczy, BN II 265. Premiera: 17 czerwca 2021.
Życie Emily Dickinson przypadło na szczególny okres w historii Stanów Zjednoczonych; 
okres naznaczony sporem między Północą a Południem, który w 1861 roku doprowa-
dził do wojny. Konflikt ustanowił na amerykańskiej scenie literackiej wyraźną cezurę 
pomiędzy koncepcją świata i człowieka zbudowaną na wierze w niezmienne prawa 
boskie i prawa natury a popartą dokonaniami dziewiętnastowiecznej nauki i filozofii 
wizją rzeczywistości jako ciągłej zmiany.

Poezja Dickinson wyrosła z niespotykanej mieszanki pionierskiej twardości cha-
rakteru, językowej błyskotliwości oraz intensywnie introspektywnej purytańskiej 
duchowości. Trudno jednak nie zauważyć, że całą twórczość poetki przenika poczucie 
straty — krótki moment spełnienia ulokowany jest zawsze w przeszłości, a nadzieja 
na rekompensatę w przyszłym życiu pozostaje bardziej potrzebą serca niż przed-
miotem wiary.

Podobnie jak pisarstwo Walta Whitmana dzieło Dickinson stanowi źródło poezji 
północnoamerykańskiej. To jedno z największych dokonań literatury światowej ma 
również bogatą i fascynującą historię w polszczyźnie. Czytając „polską” Dickinson, 
można dostrzec wielość języków, jakimi posługiwała się nasza liryka ostatniego pół-
wiecza, prześledzić ewolucję poetyckiego smaku i estetycznych upodobań, a także 
doświadczyć specyfiki przekładu literackiego.

3. Maria Dąbrowska, Noce i dnie, wstęp i oprac. Ewa Głębicka, BN I 337 (wyda-
nie dwutomowe). Premiera: 7 lipca 2021.
Noce i dnie Marii Dąbrowskiej powszechnie uznawane są za najwybitniejsze dzieło 
rodzimej prozy realistycznej XX wieku. Publikowana w latach 1931–1934 opowieść 
o losach dwóch rodzin, począwszy od wybuchu powstania styczniowego aż po po-
czątek pierwszej wojny światowej, stanowi precyzyjne studium przemian społecz-
nych na ziemiach polskich.

Opisując dzieje Ostrzeńskich i Niechciców, Dąbrowska chętnie sięgała do własnych 
wspomnień, swoje doświadczenia zestawiała z „wielką” historią. To właśnie dzięki 
temu udało się jej stworzyć przekonujący obraz bohaterów uwikłanych w sieć pozor-
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nie chaotycznych zdarzeń. Na kanwie codziennych przeżyć, zarówno tych wzniosłych, 
jak i przyziemnych, Dąbrowska ukazała proces formowania się nowej inteligencji, wy-
wodzącej się głównie ze zdeklasowanej po 1863 roku szlachty.

Słynna tetralogia jest dziełem ujawniającym samowiedzę autorki oraz oryginal-
ność jej warsztatu. Dąbrowska, czyniąc tematem powieści codzienne ludzkie życie, 
opowiedziała się za koncepcją bytu jako wzajemnego przenikania się jednostkowych 
losów i przemian grup społecznych, tworzących stale nową rzeczywistość, w której 
życie każdego człowieka staje się istotną częścią dziejów całej zbiorowości. 

4. Tadeusz Różewicz, Wybór prozy, wybór, wstęp i oprac. Wojciech Browarny, 
BN I 338. Premiera: 12 października 2021. Publikacja dofinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Ka-
non polski”.

„Mówiąc «pisarz», myślę o pisaniu prozy” — zanotował w dzienniku Tadeusz Różewicz. 
Niniejszy tom Biblioteki Narodowej przedstawia najciekawszą i najbardziej reprezen-
tatywną część dorobku prozatorskiego autora Mojej córeczki. Zawiera dzieła dobrze 
znane, jak i te nieco dziś zapomniane, lecz równie ważne w twórczości i biografii 
pisarza, np. minipowieść Śmierć w starych dekoracjach, zbiór esejów, notatek warsz-
tatowych i wspomnień Przygotowanie do wieczoru autorskiego, utwory partyzanckie 
i humorystyczne, dokumentujące reporterski okres jego pracy literackiej.

W prozie tej czytelnik odnajdzie zarówno nawiązania do doświadczeń wojennych 
Tadeusza Różewicza, jak i relacje z jego zagranicznych podróży, z lektury prasy (i nie 
tylko), z wizyt w muzeach, galeriach, kinach, pozna jego zdanie o kulturze masowej, 
kapitalizmie konsumpcyjnym i skażeniu środowiska. Prezentowany wybór to nie 
tylko znakomita literatura, to także autentyczna, przejmująca i wielowątkowa „bio-
grafia” polskiej kultury XX i początku XXI wieku.

1. Okładki drugiego tomu Nocy i dni Marii Dąbrowskiej w drukarni.
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5. Jarosław Iwaszkiewicz, Wybór poezji, wybór, wstęp i oprac. Radosław Ro-
maniuk, BN I 339. Premiera: 8 listopada 2021. Publikacja dofinansowana 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach progra-
mu „Kanon polski”.
Obejmująca kilka epok rozwoju dwudziestowiecznej polskiej liryki, zamknięta kodą 
niezwykłych późnych wierszy, poezja Jarosława Iwaszkiewicza była zjawiskiem wy-
jątkowo bogatym. Już pierwsze tomy, sprawiające wrażenie pisanych przez dwóch 
różnych autorów, wskazywały sprzeczność jako siłę napędową tej twórczości, genera-
tora istniejących w niej napięć oraz świadectwo mediacji między skrajnymi nierzad-
ko emocjami i odmiennymi konstatacjami filozoficznymi. Wiersze Iwaszkiewicza zy-
skały dzięki temu formę zapisu pełni ludzkiego doświadczenia. Łączą afirmację bytu 
i zanegowanie sensu istnienia, wiarę w zbawczą moc sztuki i zwątpienie obejmujące 
ludzkie wysiłki. Aktywność i nienasycenie spotykają się w nich z kontemplacyjnością 
i fascynacją śmiercią. Współistnienie sprzeczności jest w poezji Iwaszkiewicza for-
mą faustycznej pełni i staje się wręcz siłą katartyczną. Wraz z innymi uprawianymi 
przez pisarza gatunkami literackimi tworzy ona wielką autobiograficzną narrację.

W ten sposób przedstawia ją Radosław Romaniuk, prezentując biograficzne tło 
tekstów i wzbogacając w przypisach zwyczajowe informacje o datowanie wierszy 
w rękopisach. Najważniejsze utwory z poszczególnych tomów uzupełnia o teksty roz-
proszone lub z różnych przyczyn usunięte z opracowywanych za życia pisarza wydań 
zbiorowych. Rekonstruuje ważne dla oblicza tej poezji cykle o autobiograficznym 
charakterze — jak wyjątkowy w polskiej literaturze cykl trzydziestu homoseksual-
nych erotyków Droga, zainspirowanych relacją z Jerzym Błeszyńskim.

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

W serii Osso Wczoraj i Dziś publikujemy książki prezentujące zbiory Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich, propagujące historię instytucji oraz jej 
bieżącą działalność.

1. Maria Karpowicz, Tymoteusz Karpowicz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna 
Miłobędzka, blisko z daleka. listy 1970–2003, oprac. Jarosław Borowiec przy 
współpracy Krystyny Miłobędzkiej, posłowie Joanna Orska (także wydanie 
elektroniczne). Premiera: 27 grudnia 2021. Publikacja dofinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.
Korespondencja Marii i Tymoteusza Karpowiczów z Andrzejem Falkiewiczem i Kry-
styną Miłobędzką jest świadectwem trwającej ponad trzydzieści lat przyjaźni. Roz-
mowa twórców, których łączyły lektury, wrażliwość estetyczna oraz codzienne tro-
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ski, daje wgląd w prywatną i literacką relację pomiędzy jej uczestnikami, a także 
obrazuje późnonowoczesną rzeczywistość po obu stronach Atlantyku.

„Więc będziemy musieli zdać się na korespondencję. Otwartą. Antyliteracką” — pisał 
Karpowicz. Listy te — pełne emocji, zaskakująco szczere, anty- i arcyliterackie zara-
zem — odsłaniają warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX 
wieku oraz ukazują ewolucję ich poglądów na literaturę, sztukę i filozofię.

Seria Z Kraju i ze Świata
Lekkość, szybkość, dokładność, przejrzystość, wielorakość, zwartość — te cechy 
Italo Calvino uważał za kluczowe dla literatury XXI wieku. Mówiąc o lekkości, 
nie miał, rzecz jasna, na myśli beztroski. Z Kraju i ze Świata to seria prezentu-
jąca ambitną prozę współczesną, polską i tłumaczoną, która pozostaje w zgo-
dzie z tym kodeksem.

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

2. Koperty listów pisanych przez Tymoteusza Karpowicza, wydanych w książce blisko z daleka.
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1. Christine Lavant, Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, tłum. 
Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Piotr Paziński (także wydanie elektro-
niczne). Premiera: 17 września 2021. Publikacja dofinansowana ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.
Trzy pomieszczone w tej książce opowieści — Historia zapisana na drzwiach, Dziecko 
oraz Chłopak — składają się na wyjątkowe studium dzieciństwa, choroby i wyobco-
wania. Dziecięca perspektywa, a także pozornie naiwne wyobrażenia o świecie, od-
zwierciedlone w nad wyraz precyzyjnym języku, sprawiają, że twórczość Christine 
Lavant jest przejmująco sugestywna; to literatura w stanie czystym.

Choć niniejszy wybór traktować można jako preludium do wydarzeń przedstawio-
nych w Zapiskach z domu wariatów, najsłynniejszym dziele Lavant, trzy opowieści w ni-
czym im nie ustępują. „Od Zapisków… odróżnia je to — zauważa Piotr Paziński — że ich 
narratorki i narratorzy, występujący trochę dla niepoznaki to w pierwszej, to w trzeciej 
osobie, nie są (jeszcze?) pisarzami. A jednak za kilka lat zaczną pisać i rzucać kamie-
niami w milczące anioły”.

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

Czytanie może być sztuką także wtedy, kiedy interpretator posiada nad-
zwyczajną sprawność albo kiedy widzi swój przedmiot z wyjątkowej per-
spektywy.

Kwintesencją serii są książki pisarzy o pisarzach.

1. Eric Griffiths, Jedynie jako krytyk, tłum. Barbara Kopeć-Umiastowska, po-
słowie Jacek Gutorow (także wydanie elektroniczne). Premiera: 27 grudnia 
2021. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wykłady Erica Griffithsa to popis błyskotliwości, a zarazem lekcja drobiazgowej, wręcz 
pedantycznej lektury. Krytyk z uwagą przygląda się pozornie mało istotnym szczegó-
łom, by nagle wyczarować z nich całe literackie światy; nie unika żadnych tematów: 
opowiada o wielkich ideach i o miłości, o śmierci i cierpieniu, o związkach śmiechu 
z lękiem.

Jedynie jako krytyk to książka pełna sugestywnych reinterpretacji kanonicznych dzieł 
literatury. Trzeba niebywałego charakteru i erudycji, by rzucić wyzwanie tradycyjnym 
odczytaniom Boskiej komedii, Hamleta czy próz Kafki, by ganić Bachtina, polemizować 
z Nietzschem, wytykać rzeszom czytelniczek i czytelników nieuważność. Griffiths nie 
tylko podsuwa odpowiedzi, ale też prowokuje do krytycznego myślenia, stawiania py-
tań i zaangażowania w lekturę.
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Seria Sebald
Filozoficzna głębia, erudycja, silne osadzenie w tradycji literackiej i zniuan-
sowana, mistrzowska fraza — to z jednej strony; z drugiej — formalna i in-
telektualna wywrotowość. Pisarstwo W.G. Sebalda to bodaj najbardziej nie-
zwykła rzecz, jaka przytrafiła się literaturze europejskiej drugiej połowy 
XX wieku. Skromny rozmiar tego dzieła, przerwanego na skutek tragicznej 
śmierci pisarza w 2001 roku, pozostaje w zaskakującej sprzeczności z bogac-
twem i żywotnością twórczości autora. Sebald nieustannie intryguje czytel-
ników, inspiruje artystów, a literaturoznawców zmusza do wysiłku.

W serii przypominamy wszystkie najważniejsze utwory pisarza w tłuma-
czeniu mistrzyni literackiego przekładu Małgorzaty Łukasiewicz. Korzysta-
my także z okazji do tego, by przybliżyć Czytelnikom postać autora i najistot-
niejsze odczytania jego dzieła.

1. W.G. Sebald, Wyjechali, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Katarzyna 
Kończal (także wydanie elektroniczne). Premiera: 24 czerwca 2021.
Henry Selwyn, któremu większość dni mija na liczeniu źdźbeł trawy w zapusz-
czonym ogrodzie; Paul Bereyter, „zżerany wewnętrzną samotnością” emerytowa-
ny nauczyciel w prowincjonalnej szkole; Ambros Adelwarth, „niemal doszczętnie 
unicestwiony” wujeczny dziadek narratora; Max Ferber, malarz, zatracający się 
w kompulsywnych aktach twórczych. Tych, którzy wyjechali, łączą melancholia, 
poczucie utraty i wyrugowania z życia.

Jak pisze w posłowiu Katarzyna Kończal: „To przede wszystkim opowieść o wsty-
dzie. Bohaterowie odczuwają swoje życia i pragnienia jako pozbawione legity-
mizacji — dlatego stopniowo wycofują się, jak gdyby po tym wszystkim, co się 
wydarzyło, wstydzili się swojego czynnego bycia w świecie. Co więcej, sami wy-
taczają sobie proces”.

Wyjechali jest książką nie tylko o uchodźczym losie, lecz także o życiu w cieniu 
traum oraz doświadczeń XX wieku — w cieniu wojen i zrujnowanych miast, Zagła-
dy i emigracji.

2. W.G. Sebald, Czuję. Zawrót głowy, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, posłowie 
Małgorzata Lebda (także wydanie elektroniczne). Premiera: 15 październi-
ka 2021.

„Proza Sebalda jest jak draska na pudełku od zapałek, o którą pocieramy własnymi 
zapałkami (czytając): trudno, żeby przy tym zetknięciu nie pojawiło się światło. Tak 
jak w czterech opowieściach składających się na Czuję. Zawrót głowy, z których każda 
skrzy się, płonąc własnym ogniem, a równocześnie podsyca światło całości. Zbliż-
my się” — zachęca Małgorzata Lebda w posłowiu do nowego wydania debiutanckiej 
książki beletrystycznej W.G. Sebalda.

Bezimienny, nękany nerwowymi dolegliwościami narrator przemierza Europę 
śladami Stendhala, Casanovy, Kafki i swojej własnej przeszłości. Twórczość Sebal-
da — na wpół prozatorska, na wpół eseistyczna — jest zarazem zagadkowa i oszała-
miająca, niepokoi i ekscytuje, przyprawia o zawrót głowy.
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Poza seriami

1. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 32. Premie-
ra: 20 grudnia 2021. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest ogólnopolskim rocznikiem 
naukowo-bibliotecznym. Pismo ukazuje się od 1992 roku, ale jego korzenie sięgają po-
czątków Ossolineum i woli jego założyciela, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który 
powołując Zakład do istnienia, wyrażał chęć utworzenia własnego periodyku.

Na łamach „Czasopisma ZNiO” ukazują się teksty prezentujące zbiory instytucji, po-
pularyzujące jej historię i bieżącą działalność, a także omawiające relacje, jakie łączą 
Ossolineum z Biblioteką im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. W ossolińskim periodyku 
jest też miejsce na opracowania rękopisów oraz na prace niezwiązane bezpośrednio 
z Zakładem: analizuje się tu utwory literackie i omawia ważne zjawiska z historii Pol-
ski oraz z dziejów rodzimej kultury i sztuki. Kolejne numery dostępne są pod adresem 
https://ossolineum.pl/index.php/czasopismo-znio/.

15 grudnia 2021 przypadała setna rocznica urodzin Tymoteusza Karpowicza, wy-
bitnego poety, dramaturga i literaturoznawcy, który przez lata był związany z Wro-
cławiem jako animator lokalnego życia literackiego, a jego archiwum znajduje się 
dzisiaj w zbiorach Ossolineum. 32. tom „Czasopisma ZNiO” otwiera blok tekstów po-
święconych twórczości autora Odwróconego światła:

Karol Poręba, Podsumowanie. Wstęp do Karpowicza;
Jakub Skurtys, „Ziarnko niewzeszłe”. O jednej figurze życia w poezji Tymoteusza Kar-

powicza;
Oskar Meller, „Świat istnieje tylko niezauważony” — od Zdzisława Marka do Ludwi-

ga Wittgensteina. O niemożliwej, neoempirycznej fenomenologii Tymoteusza Kar-
powicza;

Paweł Mackiewicz, Formy małe.
Ponadto w tomie między innymi:

Liubomyr Khakhula, „O historii trzeba rozmawiać”. Współpraca kulturalna Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla 
Stefanyka jako polityka historyczna (koniec ХХ — początek XXI wieku);

Paweł Milejski, Piętnastowieczne halerze legnickie ze zbiorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Dodruki starszych tytułów
1. Sylwia Chutnik, Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–

1955 (seria Na Jeden Temat).
2. Tadeusz Różewicz, Wybór poezji, wybór, wstęp i oprac. Andrzej Skrendo, 

BN I 328.

https://ossolineum.pl/index.php/czasopismo-znio/
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Książki planowane w 2021 roku, przeniesione na rok 2022
1. Anne Carson, Autobiografia czerwonego, tłum. Maciej Topolski, posłowie 

Julia Fiedorczuk — premiera książki przeniesiona na 2022 rok z powodu 
konieczności wykonania konsultacji translatologicznej.

2. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, oprac. Olga Tkachuk, Dorota Sidorowicz-
-Mulak — premiera książki przeniesiona na 2022 rok w wyniku dłuż-
szych, niż zakładano, prac redakcyjnych.

Działalność promocyjna

Wydawnictwo Ossolineum informuje Czytelniczki i Czytelników o publikowa-
nych książkach, ukazujących się recenzjach, wywiadach z autorami. Działal-
ność ta realizowana jest na wiele sposobów, m.in. poprzez stronę interneto-
wą wydawnictwa, profile na portalach Facebook i YouTube, udział w targach 
książki, organizowanie spotkań autorskich i dyskusji na temat wydawanych 
tytułów, a także za pośrednictwem regularnie rozsyłanego newslettera, który 
trafia do Czytelników i mediów (w bazie znajduje się ponad 2000 rekordów).

Strona internetowa i profile w mediach społecznościowych
Strona internetowa Wydawnictwa Ossolineum jest stale wzbogacana o nowe 
materiały na temat wydawanych tytułów. W rubryce „Aktualności” pojawia-
ły się w minionym roku informacje dotyczące działalności wydawnictwa, 
zwłaszcza premier kolejnych książek, towarzyszących im spotkań autorskich 
i recenzji. Strona pełni także funkcję księgarni internetowej. 

Wydawnictwo Ossolineum aktywnie prowadzi ponadto kanały w mediach 
społecznościowych. Fanpage wydawnictwa na Facebooku w 2021 roku zwięk-
szył aktywność i zasięg, skupiając wokół siebie w grudniu ponad 11 800 ob-
serwatorów. Nowością na kanale było wprowadzenie animowanych grafik 
towarzyszących informacjom o premierach książek. Natomiast na portalu 
YouTube publikowane były nagrania spotkań autorskich i dyskusji wokół 
książek (ukazało się 5 nagrań).

Udział w targach książki
Wydawnictwo Ossolineum zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą na sto-
iskach podczas:

ȅ 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (14–17 październi-
ka 2021),

ȅ 29. Wrocławskich Targów Dobrych Książek we Wrocławiu (2–5 grud-
nia 2021). 
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Spotkania autorskie i dyskusje wokół książek
W 2021 roku wydawnictwo zorganizowało samodzielnie bądź we współpracy 
z innymi instytucjami spotkania autorskie oraz dyskusje wokół książek. Nie-
które wydarzenia były transmitowane na portalu Facebook lub nagrywane, 
a następnie zamieszczane na kanale YouTube. Ponadto na stronie interneto-
wej i profilu na Facebooku promowane były wydarzenia związane z książkami 
Wydawnictwa Ossolineum, organizowane przez inne instytucje.

W minionym roku miały miejsce m.in. przeniesiony z 2020 roku pokaz 
filmowy w Dolnośląskim Centrum Filmowym, związany z książką Hannsa 
Zischlera Kafka idzie do kina, a także spotkanie autorskie z Arkadiuszem Ży-
chlińskim, autorem książki Zwrot przez współczesną. Pryzmaty. 

Spotkania i dyskusje, jakie odbyły się wokół książek Wydawnictwa Ossoli-
neum w 2021 roku:

1. 25 lutego, online — spotkanie autorskie z udziałem Arkadiusza Żychliń-
skiego i Pawła Kaczmarskiego (prowadzący), poświęcone książce Zwrot 
przez współczesną. Pryzmaty (organizator: Wydawnictwo Ossolineum).

2. 23 maja, Klub Proza we Wrocławiu — dyskusja „Książki, które nadchodzą”, 
w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, z udziałem Woj-

3. Premiery 2021. Ekspozycja na stoisku podczas 29. Wrocławskich 
Targów Dobrych Książek we Wrocławiu, 2–5 grudnia 2021.
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ciecha Browarnego, Anny Marchewki (prowadząca) i Emila Pasierskiego, 
dotycząca m.in. Wyboru prozy Tadeusza Różewicza w opracowaniu Woj-
ciecha Browarnego (organizator: Wrocławski Dom Literatury).

3. 16 lipca, online — spotkanie z udziałem Darka Foksa i Bartosza Sadulskie-
go (prowadzący) poświęcone książce W.G. Sebalda Wyjechali (organizator: 
Wydawnictwo Ossolineum).

4. 29 lipca, Muzeum Pana Tadeusza — spotkanie z udziałem Jerzego Jarnie-
wicza, Marty Koronkiewicz (prowadząca) i Ewy Rajewskiej poświęcone 
Wyborowi poezji Emily Dickinson w opracowaniu Agnieszki Salskiej (or-
ganizator: Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza). 

5. 17 września, Klub Proza we Wrocławiu — spotkanie z udziałem Małgo-
rzaty Łukasiewicz, Pauliny Małochleb (prowadząca) i Piotra Pazińskiego, 
poświęcone książce Christine Lavant Historia zapisana na drzwiach i dwie 
inne opowieści (organizator: Wydawnictwo Ossolineum).

6. 23 września, Dolnośląskie Centrum Filmowe — pokaz filmów niemych opi-
sanych w książce Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina (Jazda tramwajem 
z Rynku Staromiejskiego do Nowego Mostu, 1908 oraz Biała niewolnica, 1911) 
z muzyką na żywo w wykonaniu i aranżacji Michała Hadasika i czytaniem 
tekstów filmowych w aktorskiej interpretacji Agaty Skowrońskiej; poka-
zowi towarzyszyła dyskusja o książce i twórczości Franza Kafki, z udzia-
łem Magdaleny Barbaruk (prowadząca), Elizy Kąckiej i Łukasza Musiała 
(organizator: Wydawnictwo Ossolineum). 

7. 12 października, Muzeum Pana Tadeusza — spotkanie z udziałem Woj-
ciecha Browarnego, Mariana Kisiela i Andrzeja Zawady (prowadzący) 
poświęcone Wyborowi prozy Tadeusza Różewicza w opracowaniu Woj-
ciecha Browarnego (organizator: Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum 
Pana Tadeusza).

8. 17 października, online — „Seminarium sebaldowskie” z udziałem Ka-
tarzyny Kończal, Małgorzaty Lebdy, Małgorzaty Łukasiewicz, Urszuli 
Pieczek (prowadząca) oraz Uwe Schüttego poświęcone twórczości W.G. 
Sebalda, w ramach programu towarzyszącego Festiwalowi Conrada 
w Krakowie (organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Goethe-
-Institut w Krakowie).

9. 10 listopada, online — wydarzenie poświęcone twórczości Christine La-
vant i noweli Chłopak, która ukazała się w zbiorze Historia zapisana na 
drzwiach i dwie inne opowieści, w ramach cyklu „Lekcje czytania”, prowa-
dzenie: Jan Balbierz (organizatorzy: Fundacja Tygodnika Powszechnego, 
Austriackie Forum Kultury).

10. 7 grudnia, online — seminarium z cyklu „Austria/Polska. Laboratorium 
krytyczne” z udziałem Agnieszki Jezierskiej-Wiśniewskiej (prowadząca), 
Barbary Klickiej, Kaliny Kupczyńskiej i Antoniego Zająca, poświęcone 
m.in. książce Christine Lavant Zapiski z domu wariatów (organizator: Au-
striackie Forum Kultury).
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Inne formy promocji
Wydawnictwo przekazuje informacje o książkach oraz autorach dystrybu-
torom, prasie i innym mediom. Rozsyła także egzemplarze recenzyjne ksią-
żek i zabiega o artykuły prasowe oraz audycje na temat publikacji. Poza tym 
wykupuje reklamy medialne. W 2021 roku w czasopiśmie „Książki. Maga-
zyn do czytania” ukazała się reklama premierowych tomów z serii Biblioteka 
Narodowa, a w „Tygodniku Powszechnym” — reklama książki blisko z daleka. 
listy 1970–2003 Marii Karpowicz, Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkie-
wicza, Krystyny Miłobędzkiej. Na branżowym portalu internetowym Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich EBIB wyemitowany został ruchomy baner 
reklamowy prezentujący 32. tom „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich”.

W ramach działań promocyjnych wydawnictwo okresowo obniża ceny wy-
branych książek w księgarni internetowej wydawnictwo.ossolineum.pl. W 2021 
roku, z okazji „Tygodnia e-książki”, obniżono o 20% cenę e-booków kilku wyda-
nych tytułów i przygotowano sześć pakietów książek w promocyjnych cenach, 
m.in. pakiet „Stare druki w Ossolineum” (zestaw dwóch katalogów starych 
druków z kolekcji ZNiO), pakiet „Sebald” (obejmujący pięć tytułów autorstwa 
W.G. Sebalda) oraz pakiet „Kino” (trzy książki, których wspólnym mianowni-
kiem są kinowe inspiracje i związki ze sztuką filmową).

Recepcja książek

Recenzje, wywiady i omówienia w mediach
Tytuły Wydawnictwa Ossolineum spotykają się ze znakomitym przyjęciem 
czytelników i krytyki literackiej. W minionym roku recenzje wydanych tytu-
łów ukazały się m.in. w „Znaku”, „Nowych Książkach”, „Tygodniku Powszech-
nym”, magazynie „Książki”, „artPAPIERZE”, „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie”, 

„Kinie”, „Nowym Napisie”, „Do Rzeczy”, „Polityce”, „Przewodniku Katolickim”, 
„Odrze” i „Czasie Kultury”. Poświęcano im też audycje radiowe, m.in. w Pro-
gramie Drugim Polskiego Radia, Polskim Radiu 24, Radiu TOK FM, Radiu RDC 
(Radio Dla Ciebie), Radiu Wrocław czy Radiu Campus. Miesięcznik „Odra”, 
oprócz recenzji, regularnie zamieszcza na swoich łamach informacje o wy-
danych przez Ossolineum książkach, a wzmianki o premierach pojawiają się 
na portalach: wroclaw.pl, granice.pl, lubimyczytac.pl, czytam.pl, booktime.
pl, biblionetka.pl, bookbook.pl, poczytaj.pl, rynek-ksiazki.pl, opet.pl oraz na 
blogach: „opętani czytaniem”, „niepoczytalna.pl”, „Melancholia codzienno-
ści”, blogu autorskim Piotra Samolewicza. Omówienia książek publikowane są 
także w podcastach: „W księgarni”, „OFF Czarek” czy „Normalnie o tej porze”.

http://wydawnictwo.ossolineum.pl
http://wroclaw.pl
http://granice.pl
http://lubimyczytac.pl
http://czytam.pl
http://booktime.pl
http://booktime.pl
http://biblionetka.pl
http://bookbook.pl
http://poczytaj.pl
http://rynek-ksiazki.pl
http://opet.pl
http://niepoczytalna.pl


Wydawnictwo Ossolineum 97

4. Poeta i tłumacz Jerzy Jarniewicz opowiada o Wyborze poezji Emily Dickinson 
w opracowaniu Agnieszki Salskiej. 29 lipca 2021, Muzeum Pana Tadeusza.

5. Dyskusja o książce Kafka idzie do kina po projekcji niemych filmów 
oglądanych przez Franza Kafkę. Od lewej: Łukasz Musiał, Eliza Kącka, 
Magdalena Barbaruk. 23 września 2021, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
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Lista wybranych recenzji, omówień, wywiadów i informacji medialnych 
z ubiegłego roku:

Styczeń
1. Sławomir Iwasiów, Nowe porządki? (Arkadiusz Żychliński: „Zwrot przez współ-

czesną. Pryzmaty”), recenzja książki A. Żychlińskiego Zwrot przez współcze-
sną. Pryzmaty, „artPAPIER” 2021, nr 1 (409).

2. Jan Tomkowski z Nagrodą „Nowych Książek”, informacja o przyznaniu na-
grody J. Tomkowskiemu za książkę „Pan Tadeusz” — poemat metafizyczny, 
portal Rynek Książki.

3. Mateusz Szczerba, Celulozowe sny Franza Kafki, recenzja książki H. Zi-
schlera Kafka idzie do kina, „Znak” 2021, nr 1 (788).

4. Miesięcznik „Nowe Książki” przyznał swoją doroczną nagrodę i laureatem zo-
stał prof. Jan Tomkowski, Program 2 Polskiego Radia.

5. Maciej Płaza: Sebald ogląda świat od podszewki, wywiad z M. Płazą, auto-
rem posłowia do książki Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, audycja 
„Wybieram Dwójkę”, Program 2 Polskiego Radia.

6. Jacek Cieślak, Patrząc na ekran, śmiał się i płakał, recenzja książki H. Zi-
schlera Kafka idzie do kina, „Rzeczpospolita” 12.01.2021.

7. Agnieszka Wolny-Hamkało, Tak, ale, felieton-recenzja książki H. Zischle-
ra Kafka idzie do kina, „Przegląd” 2021, nr 1.

8. Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, informacja o wydaniu książ-
ki, portal Rynek Książki.

9. „Kafka idzie do kina”. Filmowe wątki w biografii pisarza, wywiad z M. Łuka-
siewicz, tłumaczką, oraz Ł. Musiałem, autorem posłowia do książki H. Zi-
schlera Kafka idzie do kina, audycja Doroty Gacek „Rozmowy po zmroku”, 
Program 2 Polskiego Radia.

10. Jan Tomkowski laureatem Nagrody „Nowych Książek” za rok 2020, informacja 
o przyznaniu nagrody, laudacja, „Nowe Książki” 2021, nr 1.

Luty
11. Aleksandra Byrska, Laboratorium literaturoznawcy, recenzja książki A. Ży-

chlińskiego Zwrot przez współczesną. Pryzmaty, „Znak” 2021, nr 2 (789).
12. Jan Tomkowski z Nagrodą „Nowych Książek”, „Książki. Magazyn do czy-

tania” 2021, nr 2.

Marzec
13. Jakub Iwanowicz, Pocztówki znad krawędzi („Kafka idzie do kina”), recen-

zja, „artPAPIER” 2021, nr 5 (413).
14. AS, Sylwia Chutnik; Miasto zgruzowstate: codzienność Warszawy w latach 

1954–1955, recenzja, „Nowe Książki” 2021, nr 2.
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15. Bartosz Żurawiecki, Co począć z „Białą Niewolnicą”?, recenzja książki 
H. Zischlera Kafka idzie do kina, „Kino” 2021, nr 3.

16. Książka Hannsa Zischlera wydana przez Ossolineum warta przeczytania, 
recenzja w audycji „Posłowie” prowadzonej przez Piotra Goćka oraz Łu-
kasza Orbitowskiego, Polskie Radio 24.

17. Przemysław Batorski, Chwyty i spiski. Jak eksplorować literaturę współcze-
sną?, recenzja książki A. Żychlińskiego Zwrot przez współczesną. Pryzma-
ty, „Nowy Napis” 2021, nr 93.

Kwiecień
18. Filip Springer, Za Austerlitzem, felieton z cyklu „Springer z trasy”, do-

tyczący twórczości W.G. Sebalda, z informacją o serii Sebald, „Znak” 
2021, nr 4 (791).

19. Gaweł Janik, Jak Feniks z popiołów, ruin i zgliszcz (Sylwia Chutnik: „Mia-
sto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955”), recenzja, 
„artPAPIER” 2021, nr 7 (415).

20. Piotr Gociek, Złudzenia Kafki, felieton z serii „Poczytanki”, dotyczący 
książki H. Zischlera Kafka idzie do kina, „Do Rzeczy” 2021, nr 14 (419).

Maj
21. Wywiad Cezarego Łasiczki z Jerzym Jarniewiczem na temat książki Tłu-

macz między innymi, podcast „OFF Czarek”, Radio TOK FM.

Lipiec
22. Teresa Rutkowska, Filmowe spojrzenia Kafki, recenzja książki H. Zischle-

ra Kafka idzie do kina, „Nowe Książki” 2021, nr 6.
23. Weronika Murek, zapowiedź książki Ch. Lavant Historia zapisana na 

drzwiach i dwie inne opowieści, „Książki. Magazyn do czytania” 2021, nr 6.
24. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, rozmowa o książce T. Konwickiego Kom-

pleks polski, Mała Apokalipsa w audycji „Strefa literatury”, Program 2 
Polskiego Radia.

25. Polak potrafi: Po co dzisiaj czytać „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej?, roz-
mowa Cezarego Polaka z autorką opracowania E. Głębicką, Radio RDC 
(Radio Dla Ciebie).

26. Magda Potok, Wgląd i zmiana, recenzja książki A. Żychlińskiego Zwrot 
przez współczesną. Pryzmaty, „Nowe Książki” 2021, nr 7.

Sierpień
27. Łukasz Jasina, rozmowa z E. Głębicką w audycji „Wieczór literacki” o wy-

daniu Nocy i dni M. Dąbrowskiej w serii Biblioteka Narodowa, Radio RDC 
(Radio Dla Ciebie).
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28. Piotr Gociek, polecenie w nowościach książkowych Wyboru poezji E. Dick-
inson, „Do Rzeczy” 2021, nr 32.

Wrzesień
29. Prof. Jan Tomkowski odebrał nagrodę miesięcznika „Nowe Książki”, informa-

cja Polskiej Agencji Prasowej opublikowana na portalu Instytutu Książki.

Październik
30. Wojciech Browarny i Giulia Olga Fasoli, badacze twórczości T. Różewi-

cza, gośćmi Grzegorza Chojnowskiego w audycji „Wieczór z kulturą” Ra-
dia Wrocław Kultura DAB+; w programie m.in. omówienie Wyboru prozy 
T. Różewicza w opracowaniu Wojciecha Browarnego.

31. Justyna Sobolewska, Odmieńcy, recenzja książki Ch. Lavant Historia za-
pisana na drzwiach i dwie inne opowieści, „Polityka” 2021, nr 41.

32. Setne urodziny Tadeusza Różewicza. Z tej okazji wystawy, spektakle i dysku-
sje, m.in. informacja o wydaniu Wyboru prozy T. Różewicza w serii Bi-
blioteka Narodowa, portal onet.pl.

33. Inni od wyobrażeń, informacja o wydaniu książki Ch. Lavant Historia zapi-
sana na drzwiach i dwie inne opowieści, „Przewodnik Katolicki” 2021, nr 41.

34. Angelika Pytoń, Raj dla szperaczy, moli książkowych i wielbicieli planszó-
wek, informacja o 24. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie 
(14–17 października) ze wzmianką o stoisku Wydawnictwa Ossolineum, 
„Gazeta Wyborcza Kraków” 2021, nr 238.

35. Informacja o wydaniu Wyboru prozy T. Różewicza w serii Biblioteka Na-
rodowa i zapowiedź spotkania premierowego w Muzeum Pana Tadeusza 
12.10.2021, Program 2 Polskiego Radia.

36. Rozmowa Agnieszki Karczewskiej z Radia Campus z Adamem Lipszycem 
o twórczości W.G. Sebalda (pretekstem do rozmowy były wznowienia 
książek w serii Sebald), publikacja rozmowy w serwisie Spotify w ramach 
podcastu „Normalnie o tej porze”.

37. Jacek Gutorow, Lorca w Nowym Jorku, recenzja Wierszy i wykładów F. Gar-
cíi Lorki, „Odra” 2021, nr 10 (LXI).

38. Lektor, Odmieńcy, recenzja książki Ch. Lavant Historia zapisana na 
drzwiach i dwie inne opowieści, „Tygodnik Powszechny” 2021, nr 43.

Listopad
39. Marian Kisiel, Inny Różewicz, recenzja Wyboru prozy T. Różewicza, „Śląsk. 

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literac-
kiego w Katowicach” 2021, nr 10 (313).

40. Jessica Kufa, Powinno dojść jeszcze coś dobrego, recenzja książki Ch. La-
vant, Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, „artPAPIER” 
2021, nr 20 (428).
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41. Aleksandra Kumala, Pod kreską, recenzja książki Historia zapisana na 
drzwiach i dwie inne opowieści Ch. Lavant, „Czas Kultury” 2021, nr 18.

42. Wręczenie Nagrody „Nowych Książek” za 2020 rok, informacja i fotorela-
cja z wręczenia nagrody J. Tomkowskiemu oraz przedruk laudacji Ewy 
Hoffmann-Piotrowskiej pt. Walor dzieła otwartego, wygłoszonej podczas 
uroczystości, „Nowe Książki” 2021, nr 11.

Grudzień
43. Zapowiedź książki Jedynie jako krytyk E. Griffithsa z serii Sztuka Czyta-

nia, portal TVP Kultura.
44. Mirella Siedlaczek-Mikoda, „Noce i dnie”. bez przymusu. po latach (Maria 

Dąbrowska: „Noce i dnie”), recenzja, „artPAPIER” 2021, nr 24 (432).
45. Michał Trusewicz, Jeśli istnieje ordynator, po co nam Bóg?, recenzja książ-

ki Ch. Lavant Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, „Odra” 
2021, nr 12 (LXIII).

46. Rozmowa Doroty Gacek z J. Borowcem o książce blisko z daleka. listy 1970–
2003 M. Karpowicz, T. Karpowicza, A. Falkiewicza i K. Miłobędzkiej, au-
dycja „Wybieram Dwójkę” na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

Nagrody i nominacje
W 2021 roku książki wydane przez Wydawnictwo Ossolineum zostały doce-
nione przez jurorów nagród:

1. nagroda miesięcznika „Nowe Książki” dla Jana Tomkowskiego za książkę 
„Pan Tadeusz” — poemat metafizyczny;

2. nagroda „Kolekcjonerstwo — nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Ja-
sieńskiego w kategorii „Pracownik Nauki” dla Anity Soroko za album Ry-
sunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie;

3. nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Filmowego dla Michała Pie-
piórki za książkę Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabu-
larne wobec transformacji gospodarczej.

Ponadto w 2021 roku argentyński pisarz César Aira, autor wydanego w 2019 
roku zbioru Trzy opowieści, będącego pierwszą książką pisarza przełożoną 
na język polski, otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką Formentor 
i tym samym znalazł się w gronie laureatów takich jak Jorge Luis Borges, 
Samuel Beckett i Witold Gombrowicz. Autorem przekładu Trzech opowieści 
jest Tomasz Pindel.
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Sprzedaż książek

Łączna sprzedaż w 2021 roku: 21 561 egz.
Łączny przychód ze sprzedaży w 2021 roku: 490 770,08 zł netto

Najlepiej sprzedające się tytuły w 2021 roku
Emily Dickinson, Wybór poezji: 1713 egz.
W.G. Sebald, Wyjechali: 1322 egz.
Tadeusz Różewicz, Kompleks polski, Mała Apokalipsa: 1289 egz.
W.G. Sebald, Pierścienie Saturna: 1091 egz.
Maria Dąbrowska, Noce i dnie: 1075 egz.

Najlepiej sprzedające się tytuły w 2020 roku
W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze: 2111 egz.
W.G. Sebald, Austerlitz: 1753 egz.
Archiwum Ringelbluma. Antologia: 1596 egz.
Zbigniew Herbert, Wybór poezji: 1493 egz.
W.G. Sebald, Pierścienie Saturna: 888 egz.

Działalność szkoleniowa i naukowa

W 2021 roku wydawnictwo zorganizowało praktyki dla dwojga studentów z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Praktykanci poznali proces wydawniczy oraz zasady funkcjonowania rynku 
książki, wykonywali także drobne prace redakcyjne i korektorskie. Ze względu 
na pandemię COVID-19 wydawnictwo nie organizowało praktyk dla większej 
liczby studentów.

Członkowie redakcji wydawnictwa angażowali się w 2021 roku także w dzia-
łalność naukową, publikując własne teksty i wygłaszając odczyty. Redaktor 
prowadzący Karol Poręba wziął udział w ogólnokrajowej konferencji nauko-
wej „Pojęcia krytycznoliterackie”, zorganizowanej przez Pracownię Współcze-
snych Form Krytycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Karpacz, 19–21 listo-
pada 2021). Redaktor prowadzący Paweł Szroniak wygłosił natomiast wykład 
pt. Najlepsze miejsca w jadalni. „Black Mountain Happening” wobec przełomu neo-
awangardowego podczas imprezy „Eutopia: Black Moutain CollAge” (03.11.2021, 
Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie).

Publikacje pracowników wydane nakładem ZNiO
Karol Poręba, Podsumowanie. Wstęp do Karpowicza, „Czasopismo Zakładu Na-

rodowego imienia Ossolińskich” 2021, t. 32, s. 9–20.
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Publikacje pracowników wydane poza ZNiO
Karol Poręba, Język to sznur pod dzwon. Krytycznoliteracka próba (re)konstrukcji 

tożsamości pokoleniowej polskiej poezji najmłodszej, „Praktyka Teoretyczna” 
2021, nr 3, s. 229–249.

 —, Psie dni. Uwagi na marginesie „Mondo cane” Jerzego Jarniewicza, „Wizje” 
2021, dostęp: https://magazynwizje.pl/aktualnik/poreba-jarniewicz.

 —, Robi z nami to, co robi. O „Chwale supermanom…” Przemysława Witkow-
skiego, „Literatura i Kultura Popularna” 2021, t. 27, s. 519–523.

 —, Antologia polskiej poezji erotycznej w odcinkach. 1: Joanna Oparek, „Za-
kład” 2021, nr 2, dostęp: https://www.zakladmagazyn.pl/post/karol-poręba-
antologia-polskiej-poezji-erotycznej-w-odcinkach.

Paweł Szroniak, Anna Zaradny „D i P a P / P i L a P - IA / 25.04.21 / 16/21 UTC+1”, 
Fundacja Galerii Foksal, dostęp: https://foksalgalleryfoundation.com/pl/
exhibition/anna-zaradny-d-i-p-p-p-i-l-p-ia-250421-1621-utc1.

Współpraca z instytucjami krajowymi  
i zagranicznymi

Wydawnictwo Ossolineum regularnie współpracuje z zagranicznymi i kra-
jowymi agencjami literackimi i wydawcami, pozyskując prawa do wydawa-
nych tytułów. W 2021 roku zakupiono licencje na publikację polskich prze-
kładów m.in. poematu Anne Carson Autobiografia czerwonego oraz powieści 
Ann Quin i Henry’ego Greena. 

Ponadto członkowie redakcji starają się o dodatkowe środki finansowe na 
publikację książek. W 2021 roku zrealizowanych zostało sześć projektów do-
finansowanych przez zewnętrzne instytucje:

1. „Wydanie książki Ch. Lavant Historia zapisana na drzwiach i dwie inne 
opowieści w tłum. M. Łukasiewicz”. Dofinansowanie w ramach programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2021”, ze środ-
ków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego fun-
duszu celowego.

2. „Wydanie korespondencji K. Miłobędzkiej i A. Falkiewicza z T. Karpo-
wiczem w opracowaniu J. Borowca i K. Miłobędzkiej”. Dofinansowanie 
w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lite-
ratura 2021”, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — 
państwowego funduszu celowego.

3. „Wydanie książki Erica Griffithsa If Not Critical w przekładzie Barbary 
Kopeć-Umiastowskiej”. Dofinansowanie w ramach programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2020”, ze środków pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowio-

https://magazynwizje.pl/aktualnik/poreba-jarniewicz/
https://www.zakladmagazyn.pl/post/karol-poręba-antologia-polskiej-poezji-erotycznej-w-odcinkach
https://www.zakladmagazyn.pl/post/karol-poręba-antologia-polskiej-poezji-erotycznej-w-odcinkach
https://foksalgalleryfoundation.com/pl/exhibition/anna-zaradny-d-i-p-p-p-i-l-p-ia-250421-1621-utc1
https://foksalgalleryfoundation.com/pl/exhibition/anna-zaradny-d-i-p-p-p-i-l-p-ia-250421-1621-utc1
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nych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 usta-
wy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (projekt dwuletni).

4. „Wydanie książki z serii Biblioteka Narodowa: Tadeusz Różewicz, Wybór 
prozy, wstęp i oprac. Wojciech Browarny”. Dofinansowanie w ramach 
programu „Kanon Polski”, realizowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w celu dowartościowania twórców zapomnia-
nych i marginalizowanych oraz poszerzenia kanonu literatury polskiej.

5. „Wydanie książki z serii Biblioteka Narodowa: Jarosław Iwaszkiewicz, Wy-
bór poezji, wstęp i oprac. Radosław Romaniuk”. Dofinansowanie w ramach 
programu „Kanon Polski”, realizowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w celu dowartościowania twórców zapomnia-
nych i marginalizowanych oraz poszerzenia kanonu literatury polskiej.

6. „Wydanie t. 32 «Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich», 
poświęconego m.in. rocznicy urodzin T. Karpowicza”. Dofinansowanie 
w ramach programu „Czasopisma 2020”, ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskanych z dopłat ustanowionych 
w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (opiekunka projektu: 
Marta Pękalska, Dział Informacji Naukowej ZNiO).



Konserwacja  
zbiorów

W roku 2021, oprócz wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich 
obiektów zabytkowych ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pra-
ca Działu Konserwacji koncentrowała się wokół poniższych zagadnień.

Zespół Klimatyczny współpracował z opiekunami zbiorów, Działem Tech-
nologii Informatycznych oraz Działem Technicznym nad zapewnieniem od-
powiednich warunków klimatycznych w magazynach zbiorów i w salach 
ekspozycyjnych. Przeszkolono dwóch pracowników z Działu Dokumentów 
Życia Społecznego i Działu Nowych Druków Ciągłych w zakresie monitorin-
gu klimatu, co umożliwi im obsługę klimatyzujących urządzeń przenośnych 
(nawilżaczy i osuszaczy) w budynku przy ul. Sołtysowickiej. Zespół Klima-
tyczny nadzorował także zakup kolejnych jednostek klimatyzujących (na-
wilżacz i dwa osuszacze).

Dział Konserwacji konsultował projekt wykonawczy aranżacji wystawy 
stałej planowanego Muzeum Książąt Lubomirskich. Omawiane były sposo-
by bezpiecznej ekspozycji różnego typu obiektów zabytkowych, sprawdza-
no rodzaj materiałów, z których powstaną zabudowy, gabloty i witryny wy-
stawiennicze, określone również zostały warunki bezpiecznego oświetlenia 
eksponowanych zbiorów.

Z inicjatywy Działu Konserwacji na szybach okien w pomieszczeniach, w któ-
rych przechowywane i opracowywane są zbiory zabytkowe, zamontowano fo-
lie przeciwsłoneczne pomagające w utrzymaniu stabilnej temperatury. Folie 
zostały naklejone w Dziale Sztuki, Dziale Starych Druków, w Dziale Kartogra-
fii oraz w jednym z pomieszczeń Działu Przechowywania i Udostępniania No-
wych Druków Zwartych.

Dział Konserwacji nadzorował ponadto instalację monitoringu owadów 
w magazynach zbiorów i pracowniach w budynkach przy ul. Szewskiej 37 
i przy ul. Sołtysowickiej 24. Rozstawione zostały pułapki, które co kwartał 
będą przeglądane — na tej podstawie oceniany będzie stopień zagrożenia 
mikrobiologicznego zbiorów zabytkowych.

Dział Konserwacji przeprowadził pełną, częściową lub zabezpieczającą 
konserwację 895 obiektów ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych ZNiO: sta-
rych druków, rękopisów, czasopism i książek XIX–XX w., rysunków, grafik, 
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fotografii oraz plakatów. Do ważniejszych obiektów poddanych konserwacji 
w roku sprawozdawczym należały:

ȅ Edward Ancourt, Zygmunt II August (litografia wg wzoru Tytusa Male-
szewskiego, II poł. XIX w.);

ȅ Bartłomiej Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego na Pięcioro Xiąg rozdzie-
lone (Kraków, drukarnia Macieja Garwolczyka, 1584);

ȅ Jan Piotr Łuczyński, Wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce (1816–55, wiel-
koformatowy rysunek z kolekcji Gwalberta Pawlikowskiego);

ȅ monety antyczne z I wieku (czasy Druzusa Młodszego oraz Nerona);
ȅ 321 dokumentów z archiwum Mieczysława Gębarowicza (archiwalia do-

tyczące Adolfa Czudowskiego).
Bogna Górniak i Katarzyna Kroczak wspólnie sprawowały nadzór meryto-

ryczny nad pracami prowadzanymi w Pracowni Introligatorskiej. Kontynuowa-
no naprawę nowych druków zwartych, z zachowaniem oryginalnych opraw 
wydawniczych oraz — w miarę możliwości — oryginalnej konstrukcji książ-
ki. W Pracowni wykonano 810 opraw rękopisów, książek, czasopism, innych 
materiałów oraz pudeł ochronnych, teczek i futerałów. Przeprowadzano także 
odkażanie zbiorów — do komory fumigacyjnej trafiło 10 wsadów.

Pracownicy Działu Konserwacji przeprowadzali przeglądy obiektów prze-
znaczonych do digitalizacji oraz na ekspozycję na wystawie stałej i wysta-
wach czasowych w Muzeum Pana Tadeusza, kontrolowali stan obiektów 
pokazywanych na wystawach wewnętrznych i zewnętrznych, a także spra-
wowali nadzór merytoryczny nad właściwym sposobem ekspozycji zbiorów, 
warunkami klimatycznymi i oświetleniem w pomieszczeniach wystawien-
niczych w placówkach wypożyczających ossolińskie zbiory.

Z powodu pandemii COVID-19 pracownicy Działu wykonywali również pra-
cę zdalnie: konserwatorzy opracowali zaległe dokumentacje konserwatorskie, 
zarówno opisowe, jak i fotograficzne, dotyczące obiektów papierowych i me-
talowych, przeprowadzili też konserwacje przy nowych drukach zwartych; 
Zespół Klimatyczny monitorował natomiast warunki temperaturowo-wil-
gotnościowe w magazynach zbiorów.

Działalność naukowa

ȅ Urszula Wencka wygłosiła referat „Te poczciwe pergaminy” — o walorach 
opraw pergaminowych słów kilka na V Spotkaniach Proweniencyjnej Grupy 
Roboczej (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 15 czerwca 2021).

ȅ Marta Drawc i Katarzyna Kroczak przygotowały tekst referatu Studium 
przypadku. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dzia-
le Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do publikacji w to-
mie pokonferencyjnym Littera scripta manet pod red. Ewy Danowskiej 
i Agnieszki Fludy-Krokos.
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ȅ Bogna Górniak i Katarzyna Kroczak wzięły udział w konferencji online 
„Zabytki multitechnologiczne — badania, konserwacja-restauracja, eks-
pozycja” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14–15 grudnia 2021).

Działalność szkoleniowa

Mariusz Jaskulski i Urszula Wencka sprawowali opiekę merytoryczną nad 
konserwatorką odbywającą staż w Dziale Konserwacji. Szkolenie dotyczy-
ło zagadnień konserwacji przedmiotów metalowych (głównie monet) oraz 
obsługi systemu monitorującego klimat w magazynach i w salach ekspozy-
cyjnych Ossolineum. 

Urszula Wencka, Marta Drawc i Anna Kupczak przeszkoliły natomiast dwie 
osoby zatrudnione na stanowiskach asystentów konserwatorskich w Muzeum 
Pana Tadeusza (szkolenia dotyczyły monitoringu klimatu, opieki nad wysta-
wą, bezpiecznej ekspozycji zbiorów zabytkowych).





Działalność 
w zakresie technologii 
informatycznych

W roku 2021 Dział Technologii Informatycznych prowadził działania związa-
ne z utrzymaniem infrastruktury IT, modernizacją jej kluczowych elemen-
tów, wsparciem użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozwojem 
oprogramowania. Dział utrzymuje w ruchu wszystkie systemy informatycz-
ne wykorzystywane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przez inne 
komórki organizacyjne. W roku 2021 DTI wspierał pozostałe działy m.in. 
w organizacji pracy zdalnej, przy organizacji telekonferencji oraz w obsłu-
dze systemów służących do komunikacji na odległość.

Do najważniejszych zadań Działu w roku sprawozdawczym należały prace 
nad migracjami danych:

ȅ z systemu katalogowego MONA, służącego do inwentaryzowania zbiorów 
muzealnych, do platformy MUZA,

ȅ z systemu katalogowego Virtua do nowej wersji, uzupełnionej o moduł 
Chamo (Virtua: zmiana z wersji 13.2.5.1 do 16.1.SP3, Chamo: zmiana 
z wersji 2013.2.3 do 3.2.SP2_2018); prawidłowy przebieg migracji potwier-
dzono testami spójności danych między bazą ossolińską i bazą NUKAT.

Systemy informatyczne wykorzystywane w ZNiO, utrzymywane w ruchu 
przez Dział Technologii Informatycznych to: systemy operacyjne z rodziny 
MS Windows (stacje klienckie i serwerowe), Linux (stacje klienckie i serwery) 
oraz jeden serwer z systemem SUN Solaris. Kluczowe aplikacje wykorzysty-
wane w działalności Zakładu to: system obsługi zbiorów bibliotecznych Vir-
tua (wersja 16.1.SP3) wraz z modułem Chamo (wersja 3.2.SP2_2018), system 
MUZA, aplikacje graficzne z pakietu Adobe Creative Cloud (w modelu „Soft-
ware as a Service”), systemy do składania podpisu kwalifikowanego oraz 
zaawansowanych podpisów elektronicznych (SignRequest), aplikacja chmu-
rowa do zarządzania newsletterem oraz liczne aplikacje i systemy wytwo-
rzone wewnętrznie na potrzeby działalności wewnętrznej (obecnie ok 72). 
Wszystkie stacje klienckie pracowników Ossolineum pracują pod kontrolą 
Active Directory. Wykorzystywane są aplikacje biurowe pakietu MS Office, 
LibreOffice oraz narzędzia oferowane w Google Workspace. 
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W czytelniach Zakładu udostępnione są terminale wyposażone w prze-
glądarki i oprogramowanie pozwalające na korzystanie z zasobów katalo-
gowych Ossolineum oraz zasobów dostępnych w sieci Internet (połączenia 
monitorowane w systemie IPS). Poszczególne działy ZNiO korzystają również 
z oprogramowania specjalistycznego służącego do obsługi administracyjnej 
systemów finansowo-księgowych (również systemów rezerwacji i sprzeda-
ży online), systemów kadrowych, systemów kontroli klimatu (w pomiesz-
czeniach magazynowych i przestrzeniach wystawienniczych) i systemów 
monitoringu wizyjnego, systemów VoIP (centrale IP PABX oraz system bez-
przewodowy VoIP over DECT). W Muzeum Pana Tadeusza wykorzystywane 
są dodatkowo specjalistyczne systemy informatyczne do zarządzania eks-
pozycją (urządzeniami i dystrybucją treści).

Najważniejszym zadaniem realizowanym w obszarze bezpieczeństwa infor-
matycznego w 2021 roku było kompleksowe wdrożenie systemu bezpieczeń-
stwa bazującego na najnowszych rozwiązaniach klasy NGN Firewall firmy 
CheckPoint. Wdrożenie to polegało na modernizacji dwóch węzłów brzego-
wych, systemu zarządzania, modernizacji sieci LAN i modernizacji wewnętrz-
nych usług serwerowych. W jego ramach zmodyfikowano również system do 
obsługi połączeń VPN, uzyskując większy poziom zabezpieczeń, możliwość 
zarządzania centralnego i wzrost wydajności systemu o 200%.

W roku 2021 wraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dokonano 
również przeglądu danych osobowych w systemach informatycznych i ana-
logowych, a także zmodernizowano działanie niektórych systemów i formu-
larzy pod kątem wymagań przepisów wdrażanych w związku z pandemią 
COVID-19. Przeprowadzone zostały testy implementacyjne autoryzacji dostę-
pu do wrażliwych zasobów WWW, z wykorzystaniem indywidualnych certy-
fikatów wystawianych przez zaufanych dostawców.

Dział Technologii Informatycznych wziął udział w konkursie Digital Exce-
lence Awards 2021 organizowanym przez organizację CIONET, w którym wy-
różniani są liderzy przemian cyfrowych. W kategorii „Operational Efficien-
cy” zaprezentowana została zaprojektowana w ZNiO transformacja procesów 
zarządzania przepływami finansowymi, opartą na autorskich rozwiązaniach 
dotyczących systemu do zarządzania budżetem. Ossolineum zostało docenione 
przez kapitułę konkursu nominacją do grupy trzech finalistów.



Działalność Pełnomocnika 
ds. Współpracy z Zagranicą

W 2021 roku samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Współpracy z Zagra-
nicą zastąpiło dotychczasowe stanowisko Pełnomocnika ZNiO we Lwowie. 
Celem zmiany było poszerzenie zakresu współpracy Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich z instytucjami zagranicznymi, ograniczonej dotychczas do 
kluczowych dla Ossolineum instytucji ukraińskich.

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą przygotowała propozycje no-
wych kierunków rozwoju współpracy zagranicznej ZNiO. Opracowany ra-
port uwzględnia kraje dawnej Rzeczypospolitej — Litwę oraz (w przyszłości) 
Białoruś — ale także wskazuje na konieczność podejmowania i rozwijania 
współpracy z instytucjami z krajów Europy Zachodniej.

W 2021 roku odbyło się XCVI Spotkanie Ossolińskie, którego gościem była 
kustosz Anitą Soroko, autorka książki Rysunki artystów polskich z Muzeum 
Lubomirskich we Lwowie. Ze względu na pandemię COVID-19, było to jedyne 
Spotkanie Ossolińskie zorganizowane w ubiegłym roku. 

Z inicjatywy Pełnomocnik przeprowadzona została renowacja nagrobka ro-
dziny Klamutów, w którym spoczywa prof. Mieczysław Gębarowicz, ostatni 
przedwojenny dyrektor Ossolineum. Prace konserwatorskie polsko-ukraiń-
skich zespołów koordynuje Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która uzyska-
ła na ten cel dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu „Miejsca Pamięci Narodowej za granicą”. 

Pełnomocnik koordynowała także prace redakcyjne nad dwujęzycznym wy-
daniem utworów Wasyla Stefanyka, pt. Wasyl Stefanyk. Utwory wybrane. Książ-
ka powstała z inicjatywy Dyrekcji Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. 

W roku sprawozdawczym pełnomocnik przygotowywała również dokumen-
tację niezbędną do wypożyczenia obiektów muzealnych z Muzeum Etnografii 
i Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Obiekty trafią na planowaną w kwiet-
niu 2022 roku wystawę „Jej ubiór zwrócił oczy… W kobiecej części szlachec-
kiego dworu”, która będzie prezentowana w Muzeum Pana Tadeusza.

W roku sprawozdawczym Pełnomocnik wygłosiła na zaproszenie prof. Bri-
gitte Gautier, kierownika Sekcji Polonistycznej Wydziału Języków Obcych, Li-
teratur i Cywilizacji Uniwersytetu w Lille, dwa wykłady na temat Dziedzictwo 
bez granic — historia i współczesność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Przed-
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stawiła w nich historię i współczesną działalność wszystkich działów ZNiO, 
a także działalność Zakłądu w zakresie ochrony i popularyzacji ossolińskiego 
dziedzictwa we Lwowie. Pierwszy wykład został zorganizowany w Księgarni 
Polskiej w Paryżu, drugi — w Lille dla studentów II i III roku studiów licen-
cjackich lingwistyki stosowanej ze specjalizacją z języka i kultury. 

Podczas pobytu we Francji pełnomocnik spotkała się także z władzami pol-
skich instytucji kultury, m.in. z Anną Bernhardt, prezesem Stowarzyszenia 
Instytutu Literackiego „Kultura”, w Maissons-Laffitte oraz z prof. Pierrem Za-
leskim, prezesem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, w Bibliotece Polskiej 
w Paryżu. Podczas rozmów omówione zostały możliwości współpracy w zakre-
sie przygotowywania wystaw. 

We współpracy z Ambasadą Francji w Warszawie i Alliance Française we Wro-
cławiu Pełnomocnik przygotowała wystawę planszową „Francuska misja woj-
skowa w Polsce. Ponad stuletnia historia”. Jest ona wznowieniem wystawy „Fran-
cuska misja wojskowa w Polsce. W stulecie powstania”, zorganizowanej w 2017 
roku przez Ambasadę Francji w Warszawie we współpracy z Muzeum Łazienki 
Królewskie. Wystawa pokazywana we Wrocławiu od 2022 roku została rozsze-
rzona o dodatkową część: „Pamiątki i fotografie ze zbiorów Ossolineum”.



Załącznik nr 1.  
Stan zatrudnienia w ZNiO

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 211 osób,  
tj. 209,85 etatów.

Zakład zatrudnia
1 osobę ze stopniem doktora habilitowanego,
22 osoby ze stopniem doktora,
119 osób z tytułem zawodowym magistra.

Dyrektor i Kolegium Zakładu
dr Adolf Juzwenko — dyrektor
dr Dorota Sidorowicz-Mulak — wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum
mgr Magdalena Musiał — p.o. wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza
mgr Joanna Błoch — p.o. wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich
mgr Renata Łukaszewska — redaktor naczelna Wydawnictwa Ossolineum 
mgr Jolanta Kulińska-Siewior — główna księgowa

Pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi
dr Wiktoria Malicka — pełnomocnik ZNiO we Lwowie (do 30 sierpnia), 
pełnomocnik ZNiO ds. współpracy z zagranicą (od 1 września)
Barbara Piaskowska — specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Elżbieta Stępień — specjalista ds. kancelarii
mgr Katarzyna Kroczak — Główny Konserwator Zbiorów ZNiO
mgr Bogusław Mielnikiewicz — specjalista ds. zarządzania kryzysowego 
i informacji niejawnych oraz koordynator ds. ochrony danych osobowych
mgr inż. Anna Sieroń — pełnomocnik ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż. Krzysztof Syguda — pełnomocnik ds. technologii 
informatycznych
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Komórki organizacyjne bezpośrednio 
podległe dyrektorowi

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Jolanta Kulińska-Siewior (główna księgowa), Magdalena Bogacz (specja-
lista ds. płac), Lizetta Koss (specjalista ds. finansowo-księgowych), Agnieszka 
Łata (specjalista ds. finansowo-księgowych), Grażyna Przybysławska (spe-
cjalista ds. finansowo-księgowych), mgr Małgorzata Szymeczek (specjalista 
ds. finansowo-księgowych), mgr Anna Urbańczyk (specjalista ds. finanso-
wo-księgowych)

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

Dział Technologii Informatycznych
mgr inż. Krzysztof Syguda (pełnomocnik ds. technologii informatycznych; 
p.o. kierownik Działu), Krzysztof Dąbrowski (administrator sieci i systemów), 
Kamil Gąciarek (administrator sieci i systemów), mgr Dariusz Jakubowski 
(programista i administratorów baz danych), mgr Bartłomiej Siedlarz (kie-
rownik Działu Organizacji i Wsparcia Technicznego Digitalizacji — od 1 listo-
pada), mgr inż. Tomasz Trawka (kierownik sekcji programistycznej), Kamil 
Żmijowski (programista i administratorów baz danych)

Dział Administracyjno-Prawny
mgr Bogumiła Ucińska-Tarnacka (kierownik Działu). Radcy prawni: mgr Bo-
gumiła Ucińska-Tarnacka, mgr Małgorzata Plizga. Sekcja administracyjna: 
mgr Ewelina Grabowicz (kierownik sekcji administracyjnej), mgr inż. Alina 
Ambroszko (specjalista ds. administracyjnych), Marta Sobótka (specjalista 
ds. administracyjnych), Dorota Kozieł (referent ds. administracyjnych; tele-
fonistka), Wanda Prysiażniuk (szatniarka). Sprzątaczki: Renata Matkowska 
(brygadzistka), Małgorzata Bauer, Elżbieta Bujak, Dorota Kania-Czerniak 
(od 1 października), Bożena Niedzielska, Barbara Pichur, Renata Rudzińska, 
Maria Slimak (od 7 grudnia), Wanda Szudzik

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
mgr inż. Marek Adamczyk (kierownik Działu). Sekcja techniczna: Mieczysław 
Hnatów (gospodarz budynku przy ul. Sołtysowickiej 24; konserwator), mgr 
inż. Józef Goclik (specjalista ds. instalacji sanitarnych), Włodzimierz Kowal-
czyk (robotnik; konserwator), Artur Mostek (specjalista ds. technicznych), 
Tomasz Oświęcimski (robotnik; konserwator)

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

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
mgr Irena Gybej-Dworsatschek (st. kustosz; kierownik Działu), mgr Dorota 
Biszkont (kustosz), mgr Dorota Hejnowicz (st. bibliotekarz — urlop macie-
rzyński), mgr Adrianna Moszonka (bibliotekarz), mgr Beata Tracz-Wójcik 
(kustosz), mgr Zuzanna Włodarkiewicz (bibliotekarz — od 1 marca)

Dział Nowych Druków Ciągłych
mgr Jolanta Dorota Mączka (st. kustosz; kierownik Działu), mgr Danuta Ada-
mowicz (st. kustosz), Sabina Cynar (st. magazynier), mgr Krystyna Duniec 
(kustosz), mgr Anna Frett (st. bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz-Pakuła 
(st. bibliotekarz — do 21 grudnia, urlop macierzyński), mgr Elżbieta Hajduk 
(kustosz), mgr Marta Krajewska (kustosz), mgr Wiesław Mandecki (bibliote-
karz), mgr Ryszard Nowakowski (st. kustosz), dr Piotr Sroka (st. bibliotekarz), 
mgr Nada Stojanović-Nawrot (st. kustosz — 0,5 etatu)

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz, kierownik Działu i bibliotekarz sys-
temowy) mgr Joanna Bereś (bibliotekarz — od 1 marca), mgr Karolina Biniek 
(bibliotekarz), mgr Jan Górecki (kustosz), mgr Marzena Matuszczak (st. biblio-
tekarz), mgr Katarzyna Podolec (st. bibliotekarz), mgr Katarzyna Przybycień 
(kustosz), mgr Iwona Słowik (kustosz), mgr Katarzyna Szczypka (kustosz), mgr 
Grażyna Wójcik (kustosz)

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych
mgr Dorota Jońska-Amanowicz (kustosz; kierownik Działu), Róża Będzie-
szak (st. magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), Paulina Jaskulska (bi-
bliotekarz), Ilona Klimowicz (st. magazynier), Marzena Łuczkiewicz (biblio-
tekarz — od 4 stycznia), Dariusz Misiak (magazynier), mgr Mariola Moskot 
(st. bibliotekarz), mgr Monika Owczarek (st. bibliotekarz), Grzegorz Smolis 
(bibliotekarz), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), mgr Natalia Szum-
na (bibliotekarz — od 17 sierpnia), Grażyna Szymanek (st. magazynier), mgr 
Żaklina Szynkiewicz (kustosz), Beata Teklak (magazynier)

Dział Informacji Naukowej
dr Marta Pękalska (st. kustosz dyplomowany; kierownik Działu), mgr Joan-
na Grześkowiak-Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), mgr 
Alicja Kukła-Kryg (specjalista ds. marketingu — od 16 sierpnia)

Dział Rękopisów
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz; kierownik Działu), dr Agata Janiak 
(kustosz), dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska (st. kustosz), Aleksander Ku-
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bisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej Nowak 
(st. kustosz), dr Mateusz Palka (kustosz — od 1 listopada), dr hab. Konrad 
Rzemieniecki (st. kustosz), dr Tomasz Serwatka (st. kustosz)

Dział Starych Druków
dr Agnieszka Franczyk-Cegła (kustosz; kierownik Działu), Mariola Kozak 
(st. magazynier), mgr Konrad Szymański (st. bibliotekarz), dr Olga Tkachuk 
(bibliotekarz — od 1 lutego)

Dział Kartografii
dr Mariusz Dworsatschek (st. kustosz; kierownik Działu), mgr Piotr Galik 
(st. biblio-tekarz)

Dział Dokumentów Życia Społecznego
mgr Andrzej Kraska-Lewalski (kustosz; kierownik Działu), dr Krzysztof Czar-
niak (bibliotekarz), dr Liliana Nawrot-Łakomiec (st. kustosz), dr Barbara Ot-
finowska (st. kustosz), mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz)

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych
mgr Violetta Szymczyk (st. kustosz; kierownik Działu), mgr Sylwia Gardoń 
(kustosz), mgr Monika Huczek (kustosz — urlop macierzyński), mgr Monika 
Masel (st. bibliotekarz), Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska (specjalista ds. foto-
grafii i digitalizacji — do 30 listopada), mgr Sandra Sobolewska (bibliotekarz)

Dział Kontroli Zbiorów
mgr Beata Pietrucha (kustosz; kierownik Działu), mgr Stanisław Sowiński 
(kustosz)

Dział Konserwacji
mgr Katarzyna Kroczak (st. konserwator; Główny Konserwator Zbiorów 
ZNiO; kierownik Działu), mgr Marta Drawc (st. asystent konserwatorski), 
mgr Bogna Górniak (adiunkt konserwatorski), Mariusz Jaskulski (st. reno-
wator), Anna Kupczak (st. mistrz introligatorski), mgr Urszula Wencka (st. 
konserwator)

Pracownia Introligatorska
mgr Krzysztof Palka (introligator; kierownik Pracowni), Jadwiga Błaszczyk 
(st. mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator), Renata Kryń-
ska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski (st. mistrz 
introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Urszula Rudzińska (in-
troligator), Barbara Żurawska (introligator)
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Pracownia Reprograficzna
Halina Kreczko (specjalista ds. fotografii i digitalizacji; kierownik Działu), 
Elżbieta Ceglarek (operator skanera), Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska (spe-
cjalista ds. fotografii i digitalizacji — od 1 grudnia), Andrzej Niedźwiecki 
(specja lista ds. fotografii i digitalizacji), mgr inż. Andrzej Solnica (specjali-
sta ds. fotografii i digitalizacji, specjalista ds. BHP)

Muzeum Książąt Lubomirskich

Dział Sztuki 
mgr Joanna Błoch (adiunkt; kierownik Działu), mgr Beata Długajczyk (st. ku-
stosz), mgr Wojciech Gruk (asystent), mgr Joanna Kachel-Szyjka (asystent), mgr 
Katarzyna Kenc (st. kustosz), dr Emilia Kłoda (adiunkt), mgr Hanna Kuś-Jo-
achimiak (adiunkt — urlop macierzyński do 9 listopada), dr Grzegorz Polak 
(adiunkt), mgr Alicja Przestalska (adiunkt), mgr Martyna Węglarska (asystent)

Dział Numizmatyczny
dr Łukasz Koniarek (st. kustosz; kierownik Działu), dr Barbara Butent-Stefa-
niak (st. kustosz), dr Adam Degler (kustosz), mgr Robert Forysiak-Wójciński 
(adiunkt), mgr Paweł Milejski (adiunkt)

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
mgr Dominika Sośnicka (Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych; kie-
rownik Działu), mgr Katarzyna Bischof-Rosiak (st. dokumentalista)

Specjalista ds. Historycznych Kolekcji ZNiO
mgr Anita Soroko (od 1 listopada)

Pełnomocnik Dyrektora ZNiO  
ds. eksploatacyjno-inwestycyjnych
mgr inż. Anna Sieroń

Muzeum Pana Tadeusza

Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza
mgr Magdalena Musiał (kierownik Działu), mgr Agnieszka Hajduk-Undro (asy-
stent — od 1 lipca), mgr Kinga Łaska (adiunkt), mgr Aldona Mikucka (adiunkt), 
mgr Agnieszka Sikora (asystent — od 1 lipca), mgr Teresa Sokół (adiunkt — 
do 14 października)
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Dział Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”
mgr Małgorzata Orzeł (st. kustosz; kierownik Działu), dr Sabina Macioszek 
(adiunkt — do 31 października), mgr Anita Soroko (kustosz — do 31 paździer-
nika), mgr Teresa Sokół (adiunkt — od 15 października), mgr Magdalena So-
zańska (asystent — od 15 października)

Gabinety Świadków Historii
mgr Maria Marszałek (kustosz — od 1 sierpnia), dr Mateusz Palka (kustosz — 
do 31 października), dr Małgorzata Preisner-Stokłosa (kustosz), mgr Marcin 
Szyjka (kustosz)

Gabinet Literacki Tadeusza Różewicza
mgr Dobromiła Jankowska (kierownik Gabinetu), mgr Maria Marszałek (ad-
iunkt — do 31 lipca), mgr Ewelina Wypchło (asystent — od 1 sierpnia)

Dział Organizacji Wydarzeń
mgr Agnieszka Śrutwa (specjalista ds. marketingu, kierownik Działu — od 
1 czerwca), mgr Adriana Myśliwiec (adiunkt), Magdalena Sozańska (asystent — 
od 1 sierpnia), mgr Alicja Waścińska (specjalista ds. marketingu — od 1 czerw-
ca), Paweł Zaręba (referent ds. administracji)

Dział Obsługi Widowni
mgr Justyna Zimna (kierownik Działu — od 6 stycznia), mgr Agnieszka 
Śrutwa (p.o. kierownik Działu — od 1 sierpnia), mgr Paweł Borowy (opiekun 
ekspozycji), mgr Natalia Cygan (od 5 sierpnia), Marta Dardzińska (od 1 wrze-
śnia), mgr Paulina Gawrońska (opiekun ekspozycji — do 31 maja), Agnieszka 
Hajduk (do 30 czerwca), Marcin Kafel (od 1 września), Anna Lubszczyk (do 
31 sierpnia), mgr Natalia Łabowska (do 31 sierpnia), mgr Małgorzata Łuka-
szek (od 2 sierpnia), Natalia Mindowicz (od 5 sierpnia), mgr Joanna Pudło 
(od 3 sierpnia), mgr Katarzyna Samotyj (od 1 października), mgr Agnieszka 
Sikora (do 30 czerwca), Magdalena Sozańska (do 31 lipca), Magdalena Sudoł, 
mgr Aleksandra Suszycka, mgr Alicja Waścińska (do 31 maja), Jakub Wójcik 
(od 4 sierpnia), mgr Ewelina Wypchło (do 31 sierpnia)

Sekcja Administracyjna
mgr Małgorzata Kamecka (kierownik Sekcji), Anna Lubszczyk (specjali-
sta ds. administracyjnych — od 1 sierpnia), mgr Joanna Poślednia (spe-
cjalista ds. administracyjnych — do 15 sierpnia), mgr Błażej Wiśniowski 
(specjalista ds. administracyjnych)
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Sekcja Techniczna Muzeum Pana Tadeusza
mgr Joanna Poślednia (kierownik Sekcji — od 1 października), Dariusz Bła-
żowski (gospodarz budynku, konserwator), mgr Marta Krakowiak (specja-
lista ds. administracji — od 2 listopada, mgr Jarosław Mizera (specjalista ds. 
multimediów), mgr Joanna Sieradzka (asystent konserwatorski — od 8 listo-
pada), Wojciech Siewior (gospodarz budynku, konserwator), mgr Tomasz 
Zatorski (specjalista ds. multimediów). Sprzątaczki: Joanna Kozieł, Danuta 
Kraśniewska, Dorota Miłachowicz, Ewelina Wilczewska

Wydawnictwo Ossolineum

mgr Renata Łukaszewska (redaktor naczelna), mgr Alicja Kliber (specjalist-
ka ds. marketingu), mgr Anna Krzywania (redaktor prowadząca), mgr Karol 
Poręba (redaktor prowadzący), mgr Łukasz Ragan (specjalista ds. sprzedaży 
książek), Paweł Szroniak (redaktor prowadzący — od 1 października), Zbi-
gniew Wołek (magazynier), mgr Aleksandra Wróblewska (sekretarz redakcji)

Zmarli w 2021 roku

4 stycznia 2021 zmarł dr Piotr Grącikowski, urodzony 24 stycznia 1976 roku 
we Wrocławiu. Pracował w Ossolineum od 2007 roku, w Dziale Opracowania 
Nowych Druków Zwartych. Zajmował się opracowaniem judaików z histo-
rycznej kolekcji Ossolineum. Badacz literatury i kultury żydowskiej. Pocho-
wany na cmentarzu przy ul. Bujwida.

Byli pracownicy Ossolineum
2 listopada 2021 zmarła dr Łucja Częścik, urodzona 27 kwietnia 1932 roku w Eu-
scautpont (Francja). W Ossolineum pracowała w latach 1975–1992 (w Dziale 
Rękopisów i Dziale Starych Druków). W latach osiemdziesiątych aktywnie 
działała w opozycji demokratycznej. Pochowana na Cmentarzu Kiełczowskim.



Załącznik nr 2.  
Zarządzenia Dyrektora ZNiO

Zarządzenie nr 1 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 3 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 4 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie przyznawania firmowych 
kart płatniczych dla pracowników Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 5 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordy-
natora do spraw dostępności.

Zarządzenie nr 6 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Likwidacyjnej w celu likwidacji zużytego mienia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regula-
minu udzielania rabatów przy zakupie książek przez klientów Wydawnic-
twa Ossolineum.

Zarządzenie nr 8 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 9 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

Zarządzenie nr 10 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 11 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Zarządzenie nr 12 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia in-
strukcji: Zasady rachunkowości w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 13 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu pracy zdalnej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 14 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 15 z dnia 3 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 16 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji obiegu dokumentów podpisanych elektronicznie w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 17 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie przeprowadze-
nia skontrum zbiorów Działu Kartografii Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 18 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie ustalenia dodat-
kowego dnia wolnego od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 19 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie powołania Ko-
misji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 20 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 21 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 22 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie powołania 
Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 23 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do In-
ternetu bezprzewodowego typu Hotspot oraz dostępu do sieci gościnnej 
Ossolineum.

Zarządzenie nr 24 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian skła-
du Komisji ds. Zbiorów Muzealnych w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.



Załącznik nr 2. Zarządzenia Dyrektora ZNiO122

Zarządzenie nr 25 z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 26 z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie powołania zakła-
dowych komisji inwentaryzacyjnych w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich.

Zarządzenie nr 27 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 28 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie dodatkowego dnia 
wolnego od pracy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 29 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia Działu 
Wsparcia Technicznego i Organizacji Digitalizacji w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 30 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie obowiązku noszenia 
maseczek na terenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 31 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 32 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Peł-
nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 33 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia 
wspólnej dla Działu Sztuki i Działu Numizmatycznego Muzeum Książąt 
Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Księgi Akcesji i Księ-
gi Depozytów.

Zarządzenie nr 34 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie obowiązku prowa-
dzenia w Dziale Numizmatycznym i Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubo-
mirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nowych inwentarzy oraz 
rejestrów pomocniczych.



Załącznik nr 3.  
Zbiory ZNiO

I. Stan zbiorów ZNiO na koniec 2020 i 2021 roku

Rodzaj zbiorów
Stan na

31.12.2020 Przybyło Ubyło
Stan na

31.12.2021

Biblioteka  
Ossolineum

Druki zwarte 961 880 10 462 124 972 342

Czasopisma 224 818 2575 — 227 393

Rękopisy 22 724 790 — 23 514

Dokumenty 2238 — — 2238

Stare druki 68 363 66 — 68 429

Zbiory Działu  
Kartografii 29 697 34 — 26 375*

DŻS 353 372 3274 — 356 646

Zbiory Mikroform 68 608 — — 68 608

Kopie kserogra-
ficzne 1320 — — 1320

Biblioteka razem 1 741 090 17 201 124 1 746 865

Muzeum  
Książąt  
Lubomir-
skich

Zbiory Działu  
Sztuki 196 290 490 — 196 780

Zbiory Działu  
Numizmatycznego 121 944 1059 — 123 003

MKL razem 318 234 1549 — 319 783

Razem zbiory ZNiO 2 059 324 18 750 124 2 066 648

* W wyniku przeprowadzonego w 2021 skontrum zbiorów kartograficznych 
dokonano korekty stanu zbiorów Działu Kartografii.
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II. Wykorzystanie zbiorów w czytelniach w 2021 roku

Czytelnie
Liczba 

miejsc*
Odwie- 

dziny
Liczba udostępnionych  

jednostek

z kolekcji  
podstawowej

z księgozbioru
podręcznego

Biblioteka 
Ossolineum

Główna 82 2548 17 614 861

Rękopisów 8 196 931 500

Starych  
Druków 10 89 357 113

Działu  
Kartografii 2 20 59 9

DŻS 4 22 4200 20

Mikroform 17 305 1125 175

Czasopism 27 279 2639 35

Razem czytelnie Biblioteki 150 3459 26 925 1713

Muzeum  
Książąt  
Lubomir-
skich

Działu  
Sztuki 6 49 1093 116

Razem czytelnie ZNiO 156 3508 28 018 1829

* Liczba miejsc w czytelni odpowiada okresowi przed pandemią. W roku 2021, w zależności od 
poziomu wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią, jednorazowo ze wszystkich czytelni 
mogło korzystać od 19 do 45 czytelników.
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III. Wydatki na zakup zbiorów oraz 
wartość darów w latach 2020 i 2021

Rodzaj zbiorów
Z zakupów Z darów*

2020 2021 2020 2021

Biblioteka  
Ossolineum

Druki zwarte 347 756,44 401 991,38 94 558,25 101 065,00

Czasopisma 123 702,49 138 147,20 48 500,00 31 862,00

Rękopisy — 36 082,00 53 500,00 1 429 832,21

Stare druki 14 086,00 49 080,00 14 000,00 26 500,00

Zbiory Działu  
Kartografii 3654,00 6463,56 6815,00 2020,00

DŻS 36 400,00 146 176,00 109 197,00 57 207,00

Zbiory Mikroform 38 300,72 — 20,00 —

Biblioteka razem 563 899,65 770 940,14 326 590,25 1 648 486,21

Muzeum  
Książąt  
Lubomir-
skich

Dział  
Sztuki

zbiory 154 227,00 102 030,00 35 091,00 88 805,00

materiały 
pomocnicze — — 892,00 530,00

Dział  
Numizmatyczny 9 626,60 11 970,00 483 725,00 333 846,00

MKL razem 163 853,60 114 000,00 519 708,00 423 181,00

Razem zbiory ZNiO 727 753,25 884 940,14 846 298,25 2 071 667,21

* Wartość darów i wymiany.



Załącznik nr 4.  
Obecność ZNiO w mediach

Prasa

1. Jan Tomkowski laureatem Nagrody „Nowych Książek” za rok 2020, „Nowe 
Książki” 2021, nr 1. Dotyczy książki: J. Tomkowski, „Pan Tadeusz” — po-
emat metafizyczny, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2019.

2. Mateusz Szczerba, Celuloidowe sny Franza Kafki, „Znak” 2021, nr 1. Doty-
czy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 2020. 

3. Agnieszka Wolny-Hamkało, Tak, ale, „Przegląd”, nr 3 z 11/17.01.2021. Do-
tyczy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 2020.

4. Jacek Cieślak, Patrząc na ekran, śmiał się i płakał, „Rzeczpospolita”, nr 8 
z 12.01.2021. Dotyczy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydaw-
nictwo Ossolineum, Wrocław 2020.

5. Dorota Karaś, Było próbą zdobycia amerykańskiego rynku, „Gazeta Wybor-
cza Trójmiasto”, nr 17 z 22.01.2021. Rozmowa z Radosławem Młynarczy-
kiem, m.in. o rękopisie powieści Marka Hłaski „Wilk”, znajdującym się 
w zbiorach Ossolineum.

6. Aleksandra Byrska, Laboratorium literaturoznawcy, „Znak” 2021, nr 2. 
Dotyczy książki: A. Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty, Wy-
dawnictwo Ossolineum, Wrocław 2020.

7. Beata Maciejewska, Pan Tadeusz idzie na wojnę, „Gazeta Wyborcza 
(dodatek)”, nr 42 z 20/21.02.2021 [ten sam tekst w dodatku lokalnym 
z 20.02.2021 pt. Pan i władca Ossolineum. Którego politycznie uwiera spuści-
zna Bartoszewskiego]. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

8. Pan Tadeusz czeka na wyrok, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 43 z 22.02.2021. 
Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza).

9. Urszula Kozioł, Konflikt w Ossolineum [list], „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 
nr 45 z 24.02.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

10. Beata Maciejewska, Pan Tadeusz czeka na wyrok, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 46 z 25.02.2021. Ddotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tade-
usza.

11. Beata Maciejewska, Niech Ossolineum nie boi się PiS [rozmowa z dr. Mar-
cinem Barczem, sekretarzem W. Bartoszewskiego], „Gazeta Wyborcza 
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Wrocław” [dodatek „Tygodnik Wrocław”], nr 47 z 26.02.2021. Dotyczy 
konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

12. Beata Maciejewska, Trzeba uratować Muzeum Pana Tadeusza, „Gazeta Wy-
borcza Wrocław”, nr 47 z 26.02.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum 
Pana Tadeusza.

13. Bartosz Żurawiecki, Co począć z białą niewolnicą?, „Kino” 2021, nr 3. Doty-
czy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 2020.

14. Beata Maciejewska, Juzwenko przeszedł do ataku, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 50 z 2.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza. 

15. Beata Maciejewska, Muzeum czeka na wyrok, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 
nr 51 z 3.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza. 

16. Beata Maciejewska, PIS wzięła Ossolineum, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 
nr 52 z 4.03.2021 (dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza).

17. Beata Maciejewska, Nie ma konfliktu, nie ma muzeum, „Gazeta Wyborcza 
Wrocław”, nr 53 z 5.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Ta-
deusza. 

18. Karolina Kozakiewicz, Zofia Dillenius [długoletnia redaktorka Wydaw-
nictwa Ossolineum], „Gazeta Wyborcza (dodatek)”, nr 53 z 5.03.2021.

19. Ludwik Turko, Pisze prof. Turko. Do kuratorów Ossolineum: Opłaca się być 
nieuczciwym, ale nie warto, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 55 z 8.03.2021. 
Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza. 

20. Beata Maciejewska, Pracownicy piszą oświadczenie, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 56 z 9.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

21. Urszula Kozioł, Patrzę ze smutkiem na szpetny Wrocław, „Gazeta Wybor-
cza Wrocław”, nr 62 z 16.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana 
Tadeusza.

22. Ludwik Turko, Retuszowany jak towarzysze Stalina, „Gazeta Wyborcza 
Wrocław”, nr 73 z 29.03.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana 
Tadeusza.

23. Piotr Gociek, Złudzenia Kafki, „Do Rzeczy”, nr 14 z 6/11.04.2021. Doty-
czy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 2020.

24. Paweł Stachnik, Biblioteka hr. Baworowskiego, „Dziennik Polski”, nr 81 
z 8.04.2021.

25. Urszula Kozioł, Duchowi analfabeci, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 86 
z 14.04.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

26. Beata Maciejewska, Ostatnie życzenie dla Pana Tadeusza, „Gazeta Wy-
borcza Wrocław”, nr 94 z 23.04.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum 
Pana Tadeusza.

27. Beata Maciejewska, Odchodzi dyrektor muzeum, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 103 z 6.05.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.
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28. Beata Maciejewska, Ursela debiut w roli dyrektora, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 108 z 12.05.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

29. Marek Kozubal, Konserwacja grobu papieża Polonii, „Rzeczpospolita”, 
nr 110 z 14.05.2021. Dotyczy m.in. renowacji grobu Mieczysława Gęba-
rowicza na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

30. Beata Maciejewska, Kandydat Ursel wycofany, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, 
nr 112 z 17.05.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

31. Ludwik Turko, Hej, Kuratorzy 2021, macie problem, „Gazeta Wyborcza 
Wrocław”, nr 114 z 19.05.2021. Dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana 
Tadeusza. 

32. Beata Maciejewska, Będzie konkurs na dyrektora [Muzeum Pana Tade-
usza], „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 118 z 24.05.2021. Dotyczy kon-
fliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

33. Magda Nogaj, Za wolną Białoruś, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 121 
z 27.05.2021. Dotyczy Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznanej 
białoruskim opozycjonistkom.

34. Marek Kozubal, Nagroda dla Białorusinek, „Rzeczpospolita”, nr 121 
z 27.05.2021. Dotyczy Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznanej 
białoruskim opozycjonistkom.

35. Tymczasowa szefowa Muzeum Pana Tadeusza, „Polska — Gazeta Wrocław-
ska”, nr 122 z 28.05.2021.

36. Teresa Rutkowska, Filmowe spojrzenia Kafki, „Nowe Książki” 2021, nr 6. 
Dotyczy książki: H. Zischler, Kafka idzie do kina, Wydawnictwo Ossoli-
neum, Wrocław 2020.

37. Weronika Murek, recenzja książki Ch. Lavant Historia zapisana na 
drzwiach i dwie inne opowieści (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
2021), „Książki. Magazyn do czytania” 2021, nr 3.

38. Marek Kozubal, Symboliczna nagroda dla wolnej Białorusi, „Rzeczpospo-
lita”, nr 129 z 7.06.2021. Dotyczy Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
przyznanej białoruskim opozycjonistkom.

39. Karolina Kozakiewicz, Wrocław solidarny z Białorusią, „Gazeta Wyborcza 
Wrocław”, nr 129 z 7.06.2021. Dotyczy m.in. Nagrody Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego przyznanej białoruskim opozycjonistkom.

40. Hanna Wieczorek, Rękopisy Słowackiego i pergaminy na Polskiej Liście Kra-
jowej UNESCO, „Polska — Gazeta Wrocławska”, nr 131 z 9.06.2021.

41. Nagroda Jeziorańskiego dla Białorusinek, „Polska — Gazeta Wrocławska”, 
nr 133 z 11.06.2021.

42. Hanna Wieczorek, Tajemnice zaklęte w rękopisach zakonników i Słowackiego, 
„Polska — Gazeta Wrocławska”, nr 133 z 11.06.2021. Dotyczy m.in. spuści-
zny J. Słowackiego wpisanej na Polską Listę Krajową UNESCO. Por. także: 
„Polska — Gazeta Krakowska”, nr 134 z 12/13.06.2021; „Polska — Metropo-
lia Warszawska”, nr 47 z 14.06.2021; także inne dzienniki w kraju.
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43. Hanna Wieczorek, Zobacz, jakie skarby mamy we Wrocławiu, „Polska — 
Gazeta Wrocławska”, nr 139 z 18.06.2021. Dotyczy m.in. prezentacji rę-
kopiśmiennej spuścizny J. Słowackiego.

44. Magdalena Kozioł, Bezprawie w Radzie Kuratorów, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław”, nr 143 z 23.06.2021.

45. koz, Nowy dyrektor Ossolineum co 5 lat, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 144 
z 24.06.2021.

46. Magdalena Kozioł, Szef nielegalny, „Gazeta Wyborcza Wrocław”, nr 147 
z 28.06.2021. Dotyczy wyborów do Rady Kuratorów ZNiO nowej kadencji.

47. Mariusz Karwowski, Skarby w akademickich zasobach, „Forum Akademic-
kie” 2021, nr 7/8. Dotyczy obiektów wpisanych na Polską Listę Krajową 
UNESCO.

48. Magda Potok, Wygląd i zmiana, „Nowe Książki” 2021, nr 7/8. Dotyczy 
książki: A. Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty, Wydawnic-
two Ossolineum, Wrocław 2020.

49. Ossolineum pochwaliło się trzema bardzo cennymi eksponatami, „Polska — 
Gazeta Wrocławska”, nr 152 z 3/4.07.2021. Dotyczy inkunabułu „Cosmo-
graphia” Ptolemeusza z 1482 roku, rysunków Rembrandta oraz medalu 
Zygmunta Augusta wybitego z okazji objęcia rządów w 1548 roku.

50. bs, Z listu siostry dowiedział się o polskich korzeniach, „Gazeta Olsztyńska, 
nr 151 z 15.07.2021. Dotyczy Wojciecha Kętrzyńskiego.

51. Daria Przybysz, Z okazji 200. rocznicy urodzin Antoniego Małeckiego, „Pol-
ska — Głos Wielkopolski”, nr 169 z 23.07.2021.

52. Hanna Wieczorek, Fake newsy i propagandę wynaleziono dawno temu, 
„Polska — Gazeta Wrocławska”, nr 172 z 27.07.2021. Dotyczy Zakonu Szpi-
talnego Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą.

53. Beata Maciejewska, Maciejewska na spacerze z Balcerowiczem, „Gazeta 
Wyborcza Wrocław”, nr 193 z 20.08.2021. Tekst m.in. o wizycie w Mu-
zeum Pana Tadeusza.

54. Anna Gorczyca, Książę, Przedsiębiorca, marzyciel, „Gazeta Wyborcza Rze-
szów”, nr 193 z 20.08.2021. Rozmowa z Łukaszem Chrobakiem na temat 
książki jego autorstwa: Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysło-
wiec w latach 1882–1939, Kraków 2021.

55. [W sierpniu w Ogrodzie Barokowym Ossolineum otwarto wystawę 
„Agresywne plamy, fajerwerki dowcipu, anegdoty nie tylko do ogląda-
nia — prace Jana Sawki w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społeczne-
go i Gabinety Kultury Współczesnej Wrocławia w 75. rocznice urodzin”], 
„Odra” 2021, nr 9, rubryka „Wernisaże”.

56. Nadia Szagdaj, Ossolineum pokazuje skarby literackie, „Polska — Gazeta 
Wrocławska”, nr 205 z 3.09.2021.

57. Hanna Wieczorek, Tajemnice zaklęte w rękopisach zakonników i Słowackie-
go, „Głos Pomorza”, „Głos Szczeciński” oraz „Głos Koszaliński”, nr 208 
z 7.09.2021.
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58. Jacek Gutorow, Lorca w Nowym Jorku, „Odra” 2021, nr 10 z 2021. Dotyczy 
książki: F. García Lorca, Wiersze i wykłady, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 2019.

59. Justyna Sobolewska, Odmieńcy, „Polityka”, nr 41 6–12.10.2021. Dotyczy 
książki: Ch. Lavant, Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, 
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2021.

60. Inni od wyobrażeń, „Przewodnik Katolicki”, nr 41 z 10.10.2021. Dotyczy 
książki: Ch. Lavant, Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, 
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2021.

61. Odmieńcy, „Tygodnik Powszechny”, nr 43 z 24.10.2021. Dotyczy książki: 
Ch. Lavant, Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opowieści, Wydaw-
nictwo Ossolineum, Wrocław 2021.

62. [Recenzja wystawy „Pan Tadeusz Różewicz” prezentowanej w Muzeum 
Pana Tadeusza], „Odra” 2021, nr 11.

63. [Informacja o wręczeniu Nagrody „Nowych Książek” za rok 2020 publi-
kacji Jana Tomkowskiego „Pan Tadeusz” — poemat metafizyczny, Wydaw-
nictwo Ossolineum, Wrocław 2019], „Nowe Książki” 2021, nr 11.

64. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Walor dzieła otwartego, „Nowe Książki” 2021, 
nr 11. Dotyczy książki: J. Tomkowski, „Pan Tadeusz” — poemat metafizycz-
ny, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2019.

65. Barbara Stefańska, Polak mały, „Idziemy”, nr 45 z 7.11.2021. Dotyczy Wła-
dysława Bełzy.

66. Agata Pasińska, [25.10.2021, Wrocław, Ossolineum…], „Ruch Muzycz-
ny”, nr 23 z 18.11 2021. Dotyczy wydarzeń kulturalnych przygotowanych 
w ramach projektu „Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga naro-
dzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia”, których współorganizatorem 
był Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

67. Michał Trusewicz, Jeśli istnieje ordynator, po co nam Bóg, „Odra” 2021, 
nr 12. Dotyczy książki: Ch. Lavant, Historia zapisana na drzwiach i dwie 
inne opowieści, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2021.

68. Marek Kozubal, Podążają śladami, „Rzeczpospolita”, nr 293 z 17.12.2021. 
Dotyczy XXI edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. 
W kapitule Nagrody zasiada dyrektor Ossolineum Adolf Juzwenko, ZNiO 
jest też jednym z partnerów Nagrody.

69. Jacek Cieślak, Głośna odpowiedź na zniewolenie, „Rzeczpospolita”, nr 295 
z 20.12.2021. Dotyczy XXI edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerze-
go Giedroycia. W kapitule Nagrody zasiada dyrektor Ossolineum Adolf 
Juzwenko, ZNiO jest też jednym z partnerów Nagrody.

70. Konrad Bałajewicz, Zbudują nowe muzeum. Pierwsze takie po II wojnie, 
„Polska — Gazeta Wrocławska”, nr 302 z 29.12.2021. Dotyczy Muzeum 
Książąt Lubomirskich.
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Radio i telewizja — wybrane audycje

1. 5 stycznia, „Nie przegap!” (TVP3 Wrocław) – zaproszenie do Muzeum 
Pana Tadeusza na warsztaty dla dorosłych „Księgi skarg i zażaleń”.

2. 6 stycznia, „Wiadomości” (Program 2 Polskiego Radia ) — o przyznaniu 
nagrody miesięcznika „Nowe Książki” prof. Janowi Tomkowskiemu, au-
torowi książki Pan Tadeusz — poemat metafizyczny, wydanej przez Wy-
dawnictwo Ossolineum.

3. 15 stycznia, „Wiadomości” (Program 2 Polskiego Radia) — Marcin Ham-
kało opowiada o przygotowaniach MPT do otwarcia wystawy stałej po-
święconej Tadeuszowi Różewiczowi.

4. 5 lutego, „Weekend kulturalny” (Polskie Radio 24) — rozmowa z Marci-
nem Szyjką na temat koncepcji wystawy stałej MPT, a także o działaniach 
edukacyjnych i wydawniczych towarzyszących przygotowaniom do 
otwarcia wystawy stałej poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi (w tym 
działań prowadzonych online).

5. 5 lutego, „Weekend kulturalny” (Polskie Radio 24) — rozmowa z Alicją 
Waścińską o przygotowywanych w MPT filmach poświęconych histo-
rycznej modzie damskiej i męskiej i związanej z nią wystawą; rozmo-
wa opublikowana w związku z ponownym otwarciem muzeum dla pu-
bliczności. 

6. 27 lutego, „Tydzień we Wrocławiu” (Radio Złote Przeboje) — rozmowa 
z Magdą Piekarską o Gabinetach Świadków Historii MPT; dotyczy kon-
fliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

7. 2 marca, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — rozmowy z: dyrektorem ZNiO Adol-
fem Juzwenką, wojewodą Jarosławem Obremskim, Mariuszem Urbankiem 
i Magdaleną Piekarską; dotyczy konfliktu wokół Muzeum Pana Tadeusza.

8. 17 marca, „Wiadomości” (Radio RAM) — informacje nt. konfliktu wokół 
Muzeum Pana Tadeusza. Także: „Wiadomości” w Radiu Wrocław.

9. 21 marca, „Wiadomości” (Radio RAM) — o planowanym otwarciu w MPT 
wystawy poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi. Także: „Wiadomości” 
w Radiu Wrocław; „Wiadomości” w Programie 2 Polskiego Radia.

10. 24 marca, „Posłowie” (Polskie Radio 24) — o premierze książki Hannsa 
Zischlera Kafka idzie do kina, wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum.

11. 15 kwietnia, „Wiadomości” (Radio ESKA Wrocław) — o planowanej kon-
serwacji rękopisu Pana Tadeusza. Także: 16 kwietnia — „Wiadomości” 
w Meloradio (21 stacji lokalnych), „Teleexpress” w TVP Info, „Fakty” 
w TVP3 Wrocław, „Wiadomości” w Programie 1 Polskiego Radia; 17 kwiet-
nia — „Wiadomości” w Radiu RAM, „Wiadomości” w Radiu Wrocław; 
19 kwietnia — „Wiadomości” w Radiu RAM; „Wiadomości” w Radiu Wro-
cław; „Wiadomości” w Antyradio Wrocław.
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12. 1 maja, „Fakty po południu” (TVN24) — o pokazie w Ossolineum jednego 
z pierwszych wydań Konstytucji 3 maja. Także: 3 maja — „Wiadomości” 
w RMF FM.

13. 4 maja, „Wiadomości” (Radio Wrocław) — o odejściu ze stanowiska wice-
dyrektora ZNiO ds. MPT Marcina Hamkały. Także: „Wiadomości” w Ra-
diu RAM; 5 maja — „Wiadomości” w Radiu RAM; 6 maja — „Wiadomości” 
w Programie 2 Polskiego Radia.

14. 18 maja, „Wiadomości” (Radio Wrocław), „Kto zostanie nowym dyrekto-
rem MPT we Wrocławiu?”. Także: „Wiadomości” w Radiu RAM; 19 maja — 
„Wiadomości” w Radiu RAM.

15. 22 maja, „Fakty” (TVP3) — o powołaniu Magdaleny Musiał na p.o. wice-
dyrektora MPT.

16. 26 maja, „Wiadomości” (Radio RAM) — o decyzji kapituły Nagrody Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Także: 27 maja — „Wiadomości” w Radiu Wro-
cław, „Wiadomości” w Radiu Pogoda Wrocław.

17. 4 czerwca, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — relacja z odbywającej się w Ossoli-
neum gali wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Także: „Wy-
danie specjalne” w TVN24.

18. 4 czerwca, „Wiadomości” (Radio TOK FM) — informacja o gali wręcze-
nia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Także: „Wiadomości” w Radiu 
RAM, „Wiadomości” w Radiu Wrocław, „W samo południe” w Programie 
1 Polskiego Radia.

19. 8 czerwca, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — o wpisaniu na Polską Listę Kra-
jową Programu UNESCO „Pamięć Świata” rękopiśmiennej spuścizny J. 
Słowackiego ze zbiorów Ossolineum oraz dokumentów ze zbiorów Archi-
wum Państwowego we Wrocławiu. Także: 10 czerwca — „Wiadomości” 
w TVP1, „Teleexpress” w TVP1; „Polonia24” w TVP Polonia.

20. 9 czerwca, „Popołudnie Wnet” (Radio Wnet) — informacje o wpisaniu na 
Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” rękopiśmien-
nej spuścizny J. Słowackiego ze zbiorów Ossolineum oraz dokumentów 
ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Także m.in.: „Wia-
domości” w Radiu Złote Przeboje Wrocław; „Wiadomości” w Programie 
1 Polskiego Radia; „Wiadomości” w RMF FM.

21. 19 czerwca, „Wiadomości” (Radio Wrocław) — o wyprodukowanym przez 
MPT słuchowisku Ptaki nocne, zdobywcy głównej nagrody w konkursie 
zorganizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

22. 21 czerwca, „Wiadomości” (Radio RAM) — K. Mieszkowski o projekcie 
zmiany ustawy o fundacji ZNiO i zasad wyboru dyrektora ZNiO. Także: 
„Wiadomości” w Radiu Wrocław.

23. 2 lipca, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — o najcenniejszych obiektach w zbio-
rach Ossolineum. Także: 3 maja — „Teleexpress” w TVP1 i TVP Info.

24. 21 lipca, „Fakty” (TVP3) — materiał poświęcony Zakonowi Krzyżowców 
z Czerwoną Gwiazdą i budynkowi Ossolineum. 
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25. 2 sierpnia, „Wiadomości” (Radio RAM) — o otwarciu w Ogrodzie Baro-
kowym Ossolineum wystawy planszowej poświęconej twórczości Jana 
Sawki. Także: „Wiadomości” w Radiu Wrocław

26. 13 sierpnia, „Wiadomości” (Antyradio Warszawa) — o historii przesądów 
powiązanych z piątkiem trzynastego opowiada dr Agnieszka Knychal-
ska-Jaskulska z Działu Rękopisów Biblioteki Ossolineum. Także: „Wia-
domości” w Meloradio (22 stacje regionalne). 

27. 14 września, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — o zorganizowanym w Ossolineum 
pokazie pierwszego wydania Boskiej komedii Dantego. Także: 15 wrze-
śnia — „Teleexpress” w TVP1, 17 września — „Wstaje dzień” w TVP Info.

28. 2 października, „Nie przegap!” (TVP3 Wrocław) — rozmowa z Marią Mar-
szałek i dr. Mateuszem Szyjką z Muzeum Pana Tadeusza na temat przy-
gotowywanej wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”.

29. 2 października, „Tydzień we Wrocławiu” (Radio Pogoda Wrocław) — zapo-
wiedź wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”, otwartej dla zwiedzających od 
10 października. Także: 3 października — „Tydzień we Wrocławiu” w Radiu 
Pogoda Wrocław; 5 października — „Wiadomości” w Radiu RAM, „Wiado-
mości” w Radiu Wrocław; 6 października — „Wiadomości” w Radiu RAM.

30. 8 października, „Informacje kulturalne” (TVP Kultura) — o obchodach 
Roku Różewicza we Wrocławiu, w tym o otwarciu wystawy „Pan Tade-
usz Różewicz” w MPT.

31. 12 października, „Wiadomości” (Program 2 Polskiego Radia) — rozmowa 
z prof. Wojciechem Browarnym o wydaniu w serii Biblioteka Narodowa 
Wyboru prozy Tadeusza Różewicza.

32. 21 października, „Wiadomości” (Program 2 Polskiego Radia) — o włącze-
niu Biblioteki Ossolineum do Krajowej Sieci Bibliotecznej.

33. 7 listopada, „Reportaż” (Program 1 Polskiego Radia) — reportaż o ob-
chodach roku Tadeusza Różewicza w MPT.

34. 18 listopada, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — o podpisaniu umowy o współ-
pracy między ZNiO a Wydziałem Nauk Historycznych UWr. Także: 18 li-
stopada — „Wiadomości” w Radio Wrocław; 25 listopada — „Magazyn 
Reporterów” w Meloradio Wrocław.

35. 28 listopada, „Wiadomości” (Radio Wrocław) — o makiecie „Boberhau-
su”, czyli „Domu nad Bobrem”, prezentowanej w MPT od 5 grudnia. Tak-
że: 29 listopada — „Wiadomości”, w Radio Złote Przeboje Wrocław; „Wia-
domości” w Radio Pogoda Wrocław; „Wiadomości” w Radiu Wrocław.

36. 3 grudnia, „Fakty” (TVP3 Wrocław) — rozmowa z dyrektorem Adolfem 
Juzwenką i dr Agatą Janiak na temat wystawy plenerowej (na pl. Wol-
ności) poświęconej obiektom z Archiwum Państwowego z Wrocławia 
i Ossolineum wpisanym na Polską Listę Krajową UNESCO.

37. 13 grudnia, „Trójka przed południem” (Program 3 Polskiego Radia) — roz-
mowa z Marią Marszałek o wystawie stałej MPT „Pan Tadeusz Różewicz”.
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38. 21 grudnia, „Fakty” (TVP1) — informacja o prezentacji zbiorów Ossoli-
neum dotyczących Bożego Narodzenia. Także: 22 grudnia — „Telexpress” 
w TVP Info i TVP1.

39. 31 grudnia, „Po słowie” (Polskie Radio 24) — o nowościach książkowych, 
w tym premierach Wydawnictwa Ossolineum.



Załącznik nr 5.  
Projekty dofinansowane 
ze środków europejskich 
oraz z innych źródeł

W 2021 roku Dział Finansowo-Księgowy rozliczył i monitorował łącznie 18 
dotacji realizowanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Projekty 
te można podzielić na trzy grupy:

ȅ dotacje rozliczone, wobec których nałożono obowiązek monitorowania 
przez okres trwałości projektu,

ȅ dotacje roczne i wieloletnie — zakończone, 
ȅ dotacje wieloletnie — trwające.

Natomiast ze względu na źródło finansowania możemy wyróżnić:
ȅ dotacje celowe ze środków krajowych,
ȅ dotacje celowe ze środków zagranicznych.

Dotacje ze środków zagranicznych — 
zakończone w 2021 roku

1. „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imie-
nia Ossolińskich we Wrocławiu”. 

Projekt finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG w kwo-
cie 1 046 811 Euro. Zakończenie rzeczowe projektu: 30 kwietnia 2011, zakoń-
czenie finansowe projektu: 31 grudnia 2011. Zakończenie umowy oraz spra-
wozdawczości z monitorowania trwałości projektu i uzyskanych wskaźników 
oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grudnia 2021.

2. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu — innowacyjna przestrzeń — edu-
kacja przez kulturę”.

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009–2014, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego”. Czas realizacji zadania: I kwartał 2014 — II kwartał 2016.

Koszty kwalifikowalne: 37 809 815,71 zł. Całkowity koszt projektu: 
44 817 300,12 zł.

Zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości 
projektu i uzyskanych wskaźników oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grud-
nia 2021.
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W przypadku wszystkich zakończonych i monitorowanych projektów co-
rocznie składane jest sprawozdanie z trwałości projektu oraz utrzymania 
wskaźników rezultatów.

3. „Mr and Mrs Courier”.
Cel projektu: poszerzenie wiedzy na temat postaci Jana Nowaka-Jeziorań-

skiego i relacji polsko-amerykańskich w czasach komunizmu w Polsce.
Zadanie sfinansowane grantem federalnym z Departamentu Stanu stanów 

Zjednoczonych i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w kwocie 
16 000,00 USD. 

Termin realizacji zadania: od 27 września 2019 do 30 czerwca 2021.

Dotacje ze środków krajowych — roczne 
i wieloletnie zakończone w 2021 roku

1. V Festiwal Tradycji Literackich: „Norwid/Baczyński”.
Cel projektu: promocja twórczości polskich poetów — Cypriana Kamila 

Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2021”. Całkowity koszt zada-
nia: 40 893,25 zł. Kwota dofinansowania: 32 400,00 zł. Wkład własny ZNiO: 
8 493,25 zł. 

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. 

2. „Różewicz. Interakcje”.
Cel projektu: digitalizacja, opracowanie, a następnie udostępnienie w for-

mie cyfrowej części zbiorów biograficznych Tadeusza Różewicza.
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Kultura cyfrowa”. Całkowity koszt zadania: 175 000,98 zł. 
Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 35 000,98 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 marca do 31 grudnia 2021.

3. Zakup wyposażenia na potrzeby stworzenia w Ossolineum optymalnych 
warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej.

Cel projektu: poprawa warunków długoterminowego i bezpiecznego prze-
chowywania dóbr kultury oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich udostęp-
niania.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Infrastruktura kultury”. Całkowity koszt zadania: 
500 148,29 zł. Kwota dofinansowania: 210 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 
290 148,29 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.
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4. „Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia”.
Cel projektu: gromadzenie, archiwizowanie, ewidencja, opracowanie 

i udostępnianie w formie tradycyjnej i cyfrowej materiałów związanych 
ze współczesnym życiem kulturalnym miasta.

Dofinansowanie z Gminy Wrocław. Całkowity koszt zadania: 77 000,00 zł. 
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 7 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

5. „Z Ossolineum do centrum polszczyzny”. Projekt edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży.

Cel projektu: propagowanie wiedzy o dziedzictwie narodowym, a tym sa-
mym pogłębienie znajomości polskiej historii oraz budowanie i wzmacnianie 
tożsamości lokalnej i narodowej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

Dofinansowanie ze środków finansowych Muzeum Historii Polski w War-
szawie ramach programu „Patriotyzm jutra 2021”. Całkowity koszt zada-
nia: 52 137,43 zł. Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 
12 137,43 zł.

Termin realizacji zadania: od 4 maja do 30 listopada 2021.

6. „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalny-
mi potrzebami”.

Cel projektu: organizacja szkoleń dla kadr instytucji kultury.
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Edukacja 
kulturalna”. Całkowity koszt zadania: 38 351,47 zł. Kwota dofinansowania: 
30 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 8 351,47 zł.

Termin realizacji zadania: od 29 marca do 30 września 2021.

7. „Wydanie korespondencji K. Miłobędzkiej i A. Falkiewicza z T. Kasprowi-
czem w opracowaniu J. Borowca i K. Miłobędzkiej”.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Literatura”. Całkowity koszt zadania: 54 058,80 zł. 
Kwota dofinansowania: 28 530,00 zł. Wkład własny ZNiO: 24 858,80 zł. Przy-
chody: 670,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

8. „Wydanie książki Ch. Lavant Historia zapisana na drzwiach i dwie inne opo-
wieści w tłum. M. Łukasiewicz”.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Literatura”. Całkowity koszt zadania: 16 402,68 zł. Kwo-
ta dofinansowania: 10 560,00 zł. Wkład własny ZNiO: 2002,68 zł. Przychody: 
3 840,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.
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9. „Wydanie t. 32 «Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich», po-
święconego m.in. rocznicy urodzin T. Karpowicza”.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Cza-
sopisma”. Całkowity koszt zadania: 16 071,75 zł. Dofinansowanie w kwocie: 
10 000,00 zł. Wkład własny ZNiO: 5271,75 zł. Przychody: 800,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 4 stycznia do 31 grudnia 2021.

10. „Wydanie książki Erica Griffithsa If Not Critical w przekładzie Barbary 
Kopeć-Umiastowskiej”.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Literatura”. Całkowity koszt zadania: 62 805,70 zł. 
Kwota dofinansowania: 28 633,67 zł. Wkład własny ZNiO: 21 272,03 zł. Przy-
chody: 12 900,00 zł. 

Rok 2020 — kwota ogółem: 25 943,20 zł, dotacja MKiDN: 14 953,67 wkład 
własny: 10 989,53 zł.

Rok 2021 — kwota ogółem: 36 862,50 zł, dotacja MKiDN: 13 680,00 zł wkład 
własny ZNiO: 10 282,50 zł, przychody: 12 900 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021.

11. Wydanie książek: Jarosław Iwaszkiewicz Wybór poezji i Tadeusz Różewicz 
Wybór poezji.

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu „Kanon Polski”. Całkowity koszt 
zadania: 44 500,00 zł. 

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Dotacje ze środków krajowych — wieloletnie, trwające

1. Wydanie książek: Stanisław Vincenz Na wysokiej połoninie. Wybór, Aleksan-
der Wat Mój wiek. Zadanie na lata 2021–2023.

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu „Tarcza dla literatów”. Całkowity 
koszt zadania: 38 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023.

2. „Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich”.

Cel projektu: modernizacja systemów informatycznych poprzez wdroże-
nie elektronicznego obiegu dokumentów, wymianę strony internetowej, wy-
mianę komputerów oraz wymianę systemów inwentarzowych muzealiów. 
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Projekt rozszerzono o modernizację infrastruktury teleinformatycznej oraz 
przebudowę instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków.

Całkowity koszt zadania: 1 468 143,00 zł. Dofinansowanie ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 468 143,00 
zł w ramach realizacji dotacji celowej.

Rok 2020 — kwota ogółem: 500 000,00 zł.
Rok 2021 — kwota ogółem: 968 143,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 24 lutego 2020 do 30 listopada 2021.

3. „Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu” — umo-
wa nr 26/DF-V/KP/2020.

Cel projektu: wydatki inwestycyjne na budowę Muzeum Książąt Lubomir-
skich. 

Całkowity koszt zadania: 1 100 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
1 100 000,00 zł w ramach realizacji dotacji celowej. Realizację rozpoczęto 
w 2020 roku, wydatkowanie środków przesunięto na 2021 rok (jako środki 
niewygasające).

Rok 2020 — kwota ogółem: 0,00 zł.
Rok 2021 — kwota ogółem: 1 100 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021. 

4. „Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu” — umo-
wa nr 5/DF-V/KP/2021.

Cel projektu: wydatki inwestycyjne na budowę Muzeum Książąt Lubomir-
skich. 

Całkowity koszt zadania: 2 100 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
2 100 000,00 zł w ramach realizacji dotacji celowej. Realizację rozpoczęto 
w 2021 roku, wydatkowanie środków przesunięto na 2022 rok (jako środki 
niewygasające).

Rok 2021 — kwota ogółem: 231 424,00 zł.
Rok 2022 — kwota ogółem: 1 868 576,00 zł.
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
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