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Kolekcja starych druków  

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

i jej proweniencje 

 



Kolekcja starych druków ZNiO 

67,7 tysiąca woluminów 

• Podział na dwa zasadnicze zespoły: 

1. Zbiory z historycznej kolekcji Ossolineum 
przywiezione częściowo ze Lwowa w 1946 r. 
(ok. 42,5 tysiąca woluminów – księgozbiory 
historyczne podzielone).  

*Zbiory przyłączone podczas II wojny  światowej 
1939-1945 

- Nowe spojrzenie na strukturę proweniencyjną 
tego fragmentu kolekcji dzięki posiadaniu 
zdigitalizowanego archiwum ZNiO ze Lwowa 
oraz lekturze wykazów darczyńców 

2. Zbiory powojenne 



Największe zespoły proweniencyjne 

XIX w.  

Józef Maksymilian Ossoliński 10.121 dzieł 

19.055 

woluminów 

księgozbiór wiedeński 

przewieziony do Lwowa 

w 1827 r., dołączone 

zbiory ze Zgórska ok. 

800 wol. + wiązki 

druków) 

Stanisław Wronowski ze Lwowa 6.670 wol. dar 

Biblioteka Brodzkich 

(Eugeniusz i Wiktor Brodzcy) 

dar ok. 500 wol.+ 

fundusz na zakupy 

Księgozbiór Józefa Kraińskiego, 

proboszcza bełzkiego 

1000 wol. Kupno 1844/1845 

Lubomirscy z Przeworska 

(ordynacja) 

Ok. 6000 wol. Dar założycielski 

Arcybiskup Grzegorz 

Szymonowicz 

4.500 wol. Dar 1866 r. – biblioteka 

kapituły ormiańskiej 



Księgozbiór założycielski  

Józefa Maksymiliana Ossolińskiego – 

26.000 dzieł w 18.500 woluminach 



Oznaczenia księgozbioru JMO na końcu książki  

i w inwentarzu zbiorów wiedeńskich  

sporządzonym przez Gwalberta Pawlikowskiego 



W przypadku przeoprawienia –  

pomocny zdigitalizowany inwentarz lwowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentarz sporządzony w 

Wiedniu przez Gwalberta 

Pawlikowskiego 

Zdigitalizowany inwentarz 

biblioteki we Lwowie 



Księgozbiór założycielski JMO 

Początki 

kolekcji 

Działalność Samuela 

Bogumiła Lindego po 

1794 r. 

Dary od przyjaciół 

bibliofilów 

Książki odziedziczone po 

rodzinie 

Podróże „książkołapa” 

po Galicji 

Michał Hieronim Juszyński – 

1799 r. (w Zgórsku) 

Kupno księgozbiorów 

poklasztornych 

(pojezuickie z domu 

profesorów św. Barbary, 

kościoła i kolegium św. 

Piotra i Pawła) 

Udział w licytacjach, m.in. po 

księdzu Kazimierzu Ostrowskim 

h. Korab (kupno 400 wol.) 

 

Józef Ksawery Kuropatnicki – 

zbiory po ojcu Andrzeju 

Ewaryście 

 



Wiedza o proweniencjach zapisana w Pamiętniku darów 

obywatelskich…  . F. Siarczyńskiego 

oraz wykazów darów dołączanych do sprawozdań 



Dary księcia kuratora  

Henryka Lubomirskiego  

Pamiętnik darów- 

Zbiór Lubomirskich 

Pieczęć herbowa Zbioru 

Lubomirskich z h. Szreniawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dary księcia kuratora Henryka Lubomirskiego, 

223 stare druki w l.1827-1848 

• Ekslibrisy Henryka Lubomirskiego 

z dewizą „Nil conscire sibi” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wcielenie zbiorów ordynacji przeworskiej – 1870 r. 

(6 tysięcy wol. w tym stare druki) 

Dwie pieczęcie: Ossolineum i 

Ordynacji Przeworskiej 

Zamienianie defektów ZNiO na książki 

w dobrym stanie ze zbiorów ordynacji 

Oznaczenie miejsca książki w 

bibliotece przeworskiej 



Dalsze zbiory przeworskie przyłączone w 1949 r., 

ok. 2000 wol. starych druków + kilkaset nut (214 tytułów, 66 

woluminów) 

Podpis i superekslibris 

Izabeli Lubomirskiej 

Ekslibris Henryka 

Lubomirskiego i numer 

paczki z 1949 r. 

Inwentarz sporządzony 

przez Mieczysława Opałka 

w 1946 r. w archiwum 



Dar Stanisława Wronowskiego  - 1837 r. 

książki oklejone niebiesko-szarym papierem, ekslibris 

rękopiśmienny + pieczęć herbowa z h. Topór 



Dar Stanisława Wronowskiego 

poszczególne litery nazwiska na pierwszych kartach 

książki, numer ołówkowy na końcu W. O…. 



Dar Stanisława Wronowskiego 

poszczególne litery nazwiska na pierwszych kartach 

książki, numer ołówkowy na końcu W. O…. 

Księgozbiory 

poklasztorne gł. 

Lwowa i Galicji 

 

 

 

Księgozbiory właścicieli 

prywatnych ze Lwowa, 

Lublina 

 

Księga Dar JWgo 

Stanisława 

Wronowskiego 

zaginiona. 



Eugeniusz Brodzki – pierwsze dary w 1829 r. 

Dar i legat - Biblioteka Brodzkich -1841, 1852 - ugoda z Wiktorem 

Brodzkim, we Lwowie pozostał inwentarz BB z lat 1854-1869. 

Spis książek E. 

Brodzkiego z 1852 r. 

Pieczęć Biblioteki 

Brodzkich 

Fundusz 

- Na książki polskie, 

- Religijne i nie 

obrażające 

moralności 

- raczej stosowano się 

do tej zasady, ale z 

zakupów u księgarza 

Bartłomieja 

Jabłońskiego 

pochodzi np. pierwszy 

łaciński przekład 

Koranu (T. Bibliander, 

Bazylea 1543) z 

biblioteki Zygmunta 

Augusta 

 



Księgozbiór Magdaleny Morskiej 

Pierwszy dar Magdaleny 

Morskiej 1828 
 

Przekazanie księgozbioru 1846 

 

 

 

 



Pierwsza karta spisu – możliwość przypisania do 

księgozbioru M. Morskiej po lwowskiej sygnaturze – 

głównie książki francuskie, podobny charakter inne dary od 

kobiet 



Liczne księgozbiory, których świadectwo 

zachowało się jedynie w archiwum 

 

Zespoły liczące po kilkaset 

woluminów, bez znaków 

własnościowych, w archiwum i 

sprawozdaniach ZNiO: 

 

Darczyńcy: 

arystokracja, 

ziemianie,  

inteligencja,  

osoby duchowne, 

mieszczanie 

 

Dary od 1882 r. podawane bez 

tytułów, tylko ilości z podziałem 

na stulecia, czasami 

charakterystyka opisowa – nie 

do rozpoznania. 

1. Spadkobiercy Wiktoryna 

Dzieduszyckiego 1836 r. 

2. Leopold Starzeński – 1836 r. 

3. Spadkobiercy Józefa Dzierzkowskiego 

4. Tekla Mochnacka – 1836 r.  

5. Antonina Krechowiecka – dar 

przekazała matka Urszula Pasqua – 

1836 r. 

6. Antoni Iwanowski, bibliotekarz z 

Petersburga – 1857 r. 

7. Eleonora z Cetnerów Mniszchowa – 

1868 r. 

8. Teodozja Dzieduszycka z Mielżyńskich 

– 1869 r.  

9. Wilhelm Biegeleisen – 1878 r. 

10. Tadeusz Wasilewski z Sienkowa – 

1889 r. 



Piotr Krausneker – darczyńca 1842  r. 

357 dzieł w 900 woluminach (niem.medyczne) –  

większość pozostała we Lwowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dary po kilkadziesiąt woluminów od znanych osób, 

niekiedy z podpisami, ekslibrisami 

Nieliczne dary 

z ekslibrisami: 

1.Stanisław 

Szymanowski 1897- 

ekslibris donacyjny 

 

Adam Grabowski 

1900 – ekslibris 

donacyjny 

 

Większość 

darów po 

numerach D. O. 

Kupno: K. O. 

Ale oznaczenia 

tylko do końca 

l.40 XIX w. 



Kupno fragmentu kolekcji po proboszczu bełzkim  

Józefie Kraińskim na przełomie l.1844/1845 – 

 ponad 1000 woluminów starych druków 

Archiwum ZNiO Pierwsza karta spisu Część książek po bracie 

Wincentym, profesorze 

gimnazjum lwowskiego 



Dar arcybiskupa ormiańskiego  

Grzegorza Szymonowicza – 1866 r. 

Pismo z archiwum z 

informacją o darze i 

wykazem sygnatur 

Początek spisu darów 

z „Biblioteki 

Ossolińskich” 1868 t, 

11 i 12 

Biblioteka Kapituły 

Ormiańskiej we 

Lwowie 

1804 unikaty,  

432 dublety,  

11 defektów, 

120 rękopisów 

 

Ponad 180 druków XVI 

w. (tomy z biblioteki 

Zygmunta Augusta,  

Jana Łaskiego mł., 

Dzieła Jana 

Kochanowskiego). 

Głównie druki obce 



Księgozbiory historyczne przyłączone  

w latach 1901-1939 

Józef Nargilewicz z 

Wojnowa na Litwie 

8790 wol. w tym stare 

druki 

Dar Malwiny 

Nargielewiczowej 

Wincenty Chrzanowski z 

Moroczyna  

5000 wol., w tym stare 

druki 

 

Depozyt wieczysty 1925 

r.  - bez sygnatur 

lwowskich 

Ponińscy – Biblioteka 

Horyniecka 

XVI w., kilkaset Depozyt wieczysty 1920 

r. , wycofany 1925 r., 

pozostało 440, sygnatury 

lwowskie 

Cieńscy z Okna  5367 starych druków Depozyt 1934 r. – bez 

sygnatur lwowskich 

Biblioteka Pawlikowskich 

z Medyki – 

26 tys. woluminów w tym 

stare druki (ilość 

nieznana) 

Odrębna jednostka w 

strukturach ZNiO (1921) 

– bez sygnatur 

lwowskich 



Dar Malwiny Nargielewiczowej 1903 r. 

księgozbiór po mężu Janie 

Nargielewiczu, ziemianinie 

z Wojnowa na Litwie  

kilka tysięcy dzieł 11.000 woluminów, 

szafy biblioteczne 



Zdzisław Lubomirski z Małej Wsi – 1912 r. 

Materiały archiwalne 

dot. daru  

Wykaz darów z 

sygnaturami 

lwowskimi 

Karta tytułowa z 

pieczęcią 

Lubomirskiego z Małej 

Wsi 



Stefan Lubomirski z Kruszyny – 1912 r. 

Zespół nierozpoznany Notatka Bernackiego 

poprzedzająca katalog 

„Stanisławowskiego 

księgozbioru” 1855 

Zjazd Lubomirskich w 

Krakowie „Kronika 

Powszechna” 1912 (47) 

 

Księgozbiór liczący ok. 10 

tysięcy woluminów, nie 

wiadomo jakie sygnatury 

zostały przyznane, 

Podział tematyczny: 

Teologia, prawodawstwo, 

filozofia, nauki 

przyrodnicze, sztuki 

piękne, historia, literatura, 

dzieła zbiorowe, 

czasopisma, broszury 



Książęta Ponińscy –  

Biblioteka Horyniecka, depozyt wieczysty 1920 r. 

 Oświadczenie o przekazie 

- 1920 r. 

Oświadczenie o zasadach 

wycofania depozytu – 1925 r. 



Zdjęcie zrobione przed przekazaniem do Warszawy 

druków XV oraz XVII-XIX stulecia 



Biblioteka Horyniecka książąt Ponińskich 

Warunki ugody 1925 r. Katalog druków XVI w. 

pozostawionych w ZNiO – 441 poz. 



Biblioteka Pawlikowskich –  

depozyt wieczysty 1914/1921 r. (ok. 25.000 wol.) 

Notatka Ludwika Bernackiego 

potwierdzająca dar Jana Gwalberta 

Pawlikowskiego 

Zasady korzystania ze zbioru 

zgromadzonego w odrębnym 

pomieszczeniu 



Depozyt wieczysty Wincentego Chrzanowskiego  

(księgozbiór Edwarda, ojca) – ok. 5000 wol.,1925 r. 

Pierwsze listy 

dotyczące depozytu 

Oświadczenie o 

przekazaniu depozytu 

Pieczęć biblioteki 

Chrzanowskich w 

Moroczynie 

 

 

 

 

 

 
W zespole - księgozbiór Lucjana 

Morykoniego z Wilna 



Depozyt Cieńskich z Okna, decyzją  

Jana Cieńskiego  

(na 30 lat, ok. 5000 wol.) – 1933 r. 

• Pierwszy dar Mikołaja Pierwsze dary Mikołaja 

Udalryka Cieńskiego – 1840 r. 
Owalna pieczęć „Księgozbiór 

Okieński Cieńskiego” (kolekcja 

założona przez Maurycego Józefa) 



II wojna światowa 1939-1945 – 

koncentracja radziecka 1940 r. 

Biblioteka fundacyjna 

Wiktora 

Baworowskiego 

Kilkaset wol. Książki wywiezione 

przez Niemców w1944 r. 

do Biblioteki 

Jagiellońskiej, a potem 

ukryte w zabytkowej 

stajni dworskiej w 

Zagrodnie koło Złotoryi. 

Tam odnalezione przez 

pracowników BJ i BN w 

1946 r. 

Przewiezione do 

Warszawy, stamtąd 

część wróciła do 

Ossolineum, 

najcenniejsze pozostały 

w BN. 

Księgozbiór 

Dzieduszyckich z 

Poturzycy 

Kilkaset woluminów 

Zbiory arcybiskupa 

ormiańskiego Józefa 

Teodorowicza 

Obecnie kilkadziesiąt 

książek, część w języku 

ormiańskim, nieliczne 

karty katalogowe 



Księgozbiór Wiktora Baworowskiego –  

przyłączony przez władze radzieckie podczas 

koncentracji w 1940 r. 

 
- książki z biblioteki odnowskiej 

Aleksandra Batowskiego, 

 

 

 

 

 
- Kolekcja Zygmunta Czarneckiego 

(kupiona do bibl. fundacyjnej w 1914 

r.) 

 

 

- 

 



Księgozbiór Dzieduszyckich z Poturzycy 

- koncentracja radziecka w 1940 r. (kilkaset wol.) 

• Książki z kolekcji Włodzimierza 

Dzieduszyckiego z Poturzycy, 

• Przeniesione do Lwowa w 

1868 r., do ZNiO po wojnie 

trafiły przez Zagrodno i BN 

 

 



     Po 1946 r. we Wrocławiu 

Zbiory Branickich i Tarnowskich z 

Suchej Beskidzkiej –  

 

7.915 wol. 

starych druków 

depozyt 

państwowy 

1949 r. 

umowa kupna 

i darowizny  

2010 r. 

 

Biblioteka Lubomirskich z 

Przeworska 

Ok.2900 

starych druków 

1949 r. 

 

Biblioteka Schaffgotschów z Cieplic 7000 wol. – w 

tym stare druki 

(ok. 200?) 

1949 r. 

Zbiory benedyktynów z Krzeszowa z 

fragmentem księgozbioru cystersów 

z Krzeszowa 

3251 wol. 

starych druków 

1954 r. 



Depozyty powojenne 

Braniccy z Suchej – 1949 r. 

 Ekslibris herbowy kolekcji z 

Suchej 

Aleksander 

Branicki 

Sucha 

Pierwsza karta spisu 

sporządzonego przez 

Romana Aftanazego 

 

 

 

 

 

 



Większe zespoły w kolekcji Branickich (Tarnowskich) 

z Suchej Beskidzkiej 

• Andrzej Edward Koźmian 

 

 

 

• Karol Łaski 

 

 

 

• Franciszek Nowakowski 

 

 

• Biblioteka Mieleszko-

Maliszkiewiczów 

 

 

 

 



Kolekcja z Suchej – umowa kupna i darowizny w 2010 r. 

Pudło katalogowe Przykładowa karta katalogowa 



Dar Instytutu Zachodniego –  

zbiór Schaffgotschów z Cieplic – 1949 r. 

• Pozostałości po 

Bibliotece im. 

Bandtkiego 

• Genealogia, teologia, 

literatura klasyczna i 

piękna, prawo, 

geografia 

• Ilość starych druków 

nieokreślona 

(kilkaset) 



Inicjatywa prokuratury wojewódzkiej,  

potem akceptacja benedyktynów  

zbiory z Krzeszowa (podzielone) – 1954 r. 



Kupno 1956 r. 

ok. 1500 wol. z księgozbioru Potockich z Tulczyna 

 w tym stare druki (kilkaset) 



Dar Zofii i Tadeusza Mikulskich, Eustachego 

Sapiehy, Jakuba Forst Battaglii 

Ekslibris Zofii  

i Tadeusza  

Mikulskich 

Ekslibris  

rodziny 

Forst Battaglia  

• Ekslibrisy Eustachego Sapiehy 



XX i XXI w. 

• Dary bez znaków 

własnościowych 

(po kilkadziesiąt 

wol.): 

*Jan Nowak-

Jeziorański,  

*Barbara Piasecka-

Johnson 

• Raczej zbiory z 

kupna, 

• Niewielkie zespoły 

proweniencyjne, 

• Uzupełnianie 

zasobów. 

 



 

 

Dziękuję za uwagę 


