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Człowiek wielu zainteresowań i aktywności; znako-
mity, odważny historyk; wykładowca uniwersytecki; dzia-
łacz opozycji demokratycznej, a wreszcie: od niemal 30 lat 
związany z Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich 
– można śmiało powiedzieć – mąż opatrznościowy tej 
instytucji, którego zasług dla niej, a tym samym dla pol-
skiej kultury, nie sposób przecenić. 

Oto syntetyczny, choć z pewnością niepełny, opis 
postaci dr. Adolfa Juzwenki, od 1990 roku dyrektora Bi-
blioteki Ossolineum, a od 1995 roku dyrektora Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich, tegorocznego lau-
reata Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności imienia 
Erazma i Anny Jerzmanowskich, którą od lat wspiera 
Województwo Małopolskie.

Dziesięć lat temu po raz pierwszy odbyła się uroczy-
stość jej wręczenia. Ma honorować tych, którzy „przez 
swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokony-
wane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć 
wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”.

Panie Dyrektorze!
To wyraz naszej wspólnotowej wdzięczności za to, 

że podjął Pan przed kilkudziesięciu laty misję kierowania 
instytucją tak szczególną dla duchowego i materialnego 
dziedzictwa narodu. To wyraz naszego podziwu, że 
troszcząc się o doraźne zabezpieczenie istnienia i dzia-
łania Ossolineum, postawił Pan przed sobą także daleko-
siężne, perspektywiczne cele dotyczące jego przyszłości 
i rozwoju. I tak skutecznie, z sukcesem je osiągał. 

Fascynujące, od chwili jego powstania, losy Osso-
lineum, niezwykle trudne czasy wojenne i powojenne, 
mrówcza praca tych, którzy troszczyli się o jego kolekcję,  
a kiedy trzeba było ratowali, co się da, wzruszająca ofiar-

ność donatorów przekazujących Zakładowi cenne zbiory 
– to sama w sobie cenna historia samej instytucji. 

Ale to także potężny fragment polskiej kultury. I za 
to, że od tylu lat tak twórczo przeprowadza Pan to dzie-
dzictwo w nowe czasy – chcę serdecznie podziękować. 
Pańskie znaczące dokonania w tym dziele i wielkie za-
sługi dla polskiego społeczeństwa są bezdyskusyjne.

Mam nadzieję, Panie Dyrektorze, że Nagroda będzie 
dla Pana zachętą do dalszej twórczej aktywności, której 
potrzebuje nie tylko Zakład Narodowy imienia Ossoliń-
skich, nie tylko Wrocław czy Kraków, z którym związany 
jest Pan przez udział w Społecznym Komitecie Odnowy 
Zabytków Krakowa. Potrzebuje Pańskiej obecności polska 
nauka, kultura i nasze życie publiczne i społeczne.

TOMASZ URYNOWICZ
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Zamek Królewski na Wawelu, 20 maja 2019

Laudacja dla laureata Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Proszę przyjąć moje gratulacje w związku z otrzy-
maniem Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. 
Cieszę się, że do szacownego grona laureatów, do któ-
rego należą m.in. kardynał Adam Sapieha, pisarz Henryk 
Sienkiewicz czy uhonorowana w zeszłym roku Anna 
Dymna, dołączył również Pan Doktor.

To szczególne wyróżnienie, wręczane na Zamku 
Królewskim na Wawelu, jest niewątpliwym dowodem 

Szanowny Pan
Dr Adolf Juzwenko

uznania dla Pańskich zasług na polu działalności na-
ukowej i obywatelskiej. To także podziękowanie za lata 
Pana pracy na stanowisku dyrektora Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, z którego nieprzebra-
nych zasobów korzystamy wszyscy.

Wraz z gratulacjami składam serdeczne życzenia 
zdrowia, pogody ducha oraz wielu kolejnych sukcesów, 
zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu osobistym.

JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

 20 maja 2019

Szanowny Panie Dyrektorze!
Szanowni Państwo!

List Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego do laureata 
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Wielce Szanowny Panie Doktorze,
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