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LA BIBLIOTHEQUE DE KÓRNIK ET SES TRESORS FRANęAIS
(23 VI - 31 X 2015)
Bogactwo zbiorów Biblioteki Kórnickiej daje wiele możliwości prowadzenia
badań naukowych, przygotowywania wystaw, a także promowania jej działalności
zarówno w kraju, jak i za granicą. W roku 2013 przygotowaliśmy wystawę „Przez
Wielkopolskę do Paryża”, która prezentowała zbiory rękopiśmienne Biblioteki do
tyczące Wielkiej Emigracji we Francji w X IX i na początku X X wieku1. Wystawa
była pokazywana m.in. w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu w październiku
2013 roku.
Z kolei w roku 2015 podjęliśmy współpracę ze Stacją Naukową Polskiej Aka
demii Nauk w Paryżu. Przygotowana na podstawie francuskich zbiorów Bibliote
ki Kórnickiej ekspozycja otwierała cykl wystaw zatytułowany „Francuskie skar
by w bibliotekach i archiwach polskich” („Les tresors franęais des bibliotheques
et archives polonaises”). Projekt wystawy zatytułowanej „Francuskie skarby
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej” obejmował dwadzieścia plansz prezentujących
wszechstronnie zbiory pochodzące z terenów Francji znajdujące się w Bibliote
ce. Uwzględniono na nich zarówno najstarszy z manuskryptów - pochodzący
z IX wieku wiersz o bitwie po Fontanetum oraz „Exposicio in regula S. Benedicti”
autorstwa Smaragda, jak i unikatowe rękopisy Napoleona Bonaparte. Ze zbiorów
muzealnych Zamku w Kórniku - pokazano fotografie elementów umeblowania,
jak i akcesoriów życia codziennego przywiezionych z Francji do Wielkopolski
głównie przez Tytusa Działyńskiego i jego córkę Jadwigę.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 23 czerwca 2015 roku w Paryżu,
w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk na 74 rue Lauriston. Spo
tkanie otworzył prof. Marek Więckowski, dyrektor Stacji, który opowiedział
1 Edyta Bątkiewicz, Wystawa: Przez W ielkopolskę do Paryża, 25 III - 30 V I 2013, „Pamiętnik Bi
blioteki Kórnickiej” 2013, z. 30, s. 232-233.
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0 wieloletnich stosunkach kulturalnych łączących Polskę z Francją. Następnie
prezentacje i wykłady dotyczące zbiorów francuskich w polskich bibliotekach
1 archiwach przedstawili: Magdalena Biniaś-Szkopek i Magdalena Marcinkowska,
La Bibliotheque de Kórnik et ses tresors franęais; Agnieszka Jakuboszcza, Teofila
z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, portrait d ’une dam e m ondaine a travers les archives francophones de K órnik; Jeremie Fischer, Les differents visages de la noblesse
polonaise dans les „M emoires" de Tabbe Pochard (1796-1833).
Po wystąpieniach i dyskusji Magdalena Biniaś-Szkopek oprowadzała gości, pre
zentując wystawę i opisując prezentowane zbiory. Wernisaż zgromadził ponad sto
osób, głównie ze środowisk naukowych związanych ze współpracą polsko-francu
ską. Wystawa została umieszczona w holu głównym Stacji Naukowej Polskiej Aka
demii Nauk i była otwarta dla zwiedzających od 23 czerwca do 31 października
2015 roku.
M a g d a le n a B in ia ś -S z k o p e k

W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA FUNDACJI „ZAKŁADY KÓRNICKIE”
(1-31 V II 2015)
W 2015 roku minęło 90 lat od uchwalenia ustawy, na mocy której powołano
Fundację „Zakłady Kórnickie”. Stało się to inspiracją do zorganizowania specjal
nej wystawy. Ekspozycja zaplanowana na cały lipiec, w Sali Czarnej kórnickiego
Zamku, została otwarta już wcześniej - w ostatni weekend maja (30-31) w Klaudynówce. Majową inaugurację uatrakcyjnił występ artystyczny, ucharakteryzowanego na hr. Władysława Zamoyskiego, Tomasza Raczkiewicza. Na uroczystym
otwarciu obecny był dyrektor Biblioteki Kórnickiej prof. dr hab. Tomasz Jasiński
i prezes Fundacji Zakłady Kórnickie Kazimierz Grzesiak. Na wystawie obiekty
przedstawione były w siedmiu gablotach, których zawartość ułożono według klu
cza tematycznego.
W pierwszych gablotach prezentowano materiały związane z twórcami Fun
dacji „Zakłady Kórnickie” - Jadwigą, Władysławem i Marią Zamoyskimi. Z bo
gatego zbioru pamiątek po hr. Jadwidze Zamoyskiej wybrano m.in. jej paszport
oraz „Notatkę mającą pomóc w ewentualnej beatyfikacji Jadwigi Zamoyskiej”,
napisaną prawdopodobnie przez jedną z nauczycielek lub uczennic Szkoły Do
mowej Pracy Kobiet. Kolejna grupa materiałów związana była ze śmiercią syna
Jadwigi Zamoyskiej. Władysław hr. Zamoyski zmarł 3 października 1924 roku,
a jego pogrzeb odbył się w Kórniku 6 października. Mowę żałobną przy zwłokach

