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Ossolineum 

Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ufundowany został w 1817 r. przez Józefa 

Maksymiliana hr. Ossolińskiego (1748–1826) – uczonego, bibliofila i kolekcjonera, 

od 1809 r. prefekta Nadwornej Biblioteki Cesarskiej w Wiedniu. Jednym z celów 

powołanej fundacji było zbieranie, udostępnianie i zachowanie dla potomności 

piśmiennictwa i dzieł sztuki oraz innych narodowych pamiątek. 
 

Wśród wielu bibliotek i muzeów, rodowych i fundacyjnych, powstających w wieku 

XIX na ziemiach polskich, stworzona przez hrabiego J.M. Ossolińskiego koncepcja 

biblioteki publicznej była wyjątkowa, przewidywała bowiem powstanie instytucji 

składającej się nie tylko z biblioteki, ale także muzeum, towarzystwa naukowego,  

w którym prowadzono by badania literackie i historyczne, własnej drukarni oraz 

czasopisma naukowego. Kolekcją założycielską był, ofiarowany przez 

Ossolińskiego, zbiór książek, rękopisów, numizmatów i muzealiów. 

Zabezpieczenie finansowe Ossolineum stanowiły majątki fundatora. Na siedzibę 

Zakładu wybrał Ossoliński Lwów, który po III rozbiorze przypadł Austrii. W roku 

1817 r. cesarz Franciszek I odnowił we Lwowie Uniwersytet, którego językiem 

wykładowym został niemiecki. Zezwolił jednak na utworzenie uniwersyteckiej 

Katedry Języka i Literatury Polskiej, której program, na polecenie cesarza, miał 

przygotować J.M. Ossoliński. Dla pełnej realizacji tego zadania konieczne było 

zorganizowanie placówki bibliotecznej, której zbiory mogłyby służyć przyszłym 

badaczom języka i literatury polskiej.  
 

Akt fundacyjny Biblioteki – Ustanowienie familijne z 18 października 1816 r., 

cesarz aprobował 4 czerwca 1817 r. Dla potrzeb Zakładu Ossoliński zakupił 

budynki poklasztorne sióstr karmelitanek. Gmach został poddany przebudowie, 

dostosowującej go do funkcji, jakie miał pełnić po przeniesieniu zbiorów. Pracami 

kierował m.in. Józef Bem, późniejszy generał i bohater węgierskiej Wiosny Ludów. 

 

Zamierzeniem Ossolińskiego było stworzenie instytucji o charakterze narodowym, 

instytucji trwałej i stabilnej finansowo, wspieranej przez liczne grono 

ofiarodawców. Pierwszym i najważniejszym krokiem do tego celu był układ 

podpisany 25 grudnia 1823 r. przez J.M. Ossolińskiego z księciem Henrykiem 

Lubomirskim, reprezentantem wielkiego i bogatego rodu magnackiego oraz 

znakomitym znawcą i kolekcjonerem dzieł sztuki. Umowa ta dawała szansę 

zbudowania instytucji stabilnej ekonomicznie, ale także poszerzenia jej profilu 

zbiorów – na kolekcję Lubomirskiego składały się bowiem głównie bezcenne 

muzealia: malarstwo, miniatury, rzeźby, broń oraz rysunki dawnych mistrzów,  

w tym Dürera i Rembrandta. Według zapisów układu rodowi Lubomirskich 
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powierzono dziedziczne zwierzchnictwo nad Zakładem (stanowisko kuratora literackiego), a przekazywane 

przez nich zbiory miały tworzyć osobną część Zakładu pod nazwą Muzeum Lubomirskich. 

 

W 1827 r., w rok po śmierci J.M. Ossolińskiego, zbiory zapisane Zakładowi zostały przewiezione do Lwowa. 

W latach niewoli Ossolineum stało się prężnym ośrodkiem nauki i kultury polskiej. W jego murach odbywały 

się doroczne spotkania naukowe, urządzano wieczory literackie i koncerty. W roku 1828 rozpoczęto 

wydawanie pierwszego czasopisma Zakładu, a po uruchomieniu w 1833 r. drukarni podjęto inne prace 

edytorsko-wydawnicze, które zaowocowały m.in. reedycją Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła 

Lindego. W latach 1878–1918 Ossolineum było wydawcą podręczników szkolnych dla szkół galicyjskich. 

Największy rozwój wydawnictwa przypadł na lata 1918–1939, kiedy publikowano liczne rozprawy naukowe 

z humanistyki, podręczniki szkolne, a od 1933 r. serię Biblioteka Narodowa. Dzięki zaangażowaniu kolejnych 

dyrektorów: ks. Franciszka Siarczyńskiego, Konstantego Słotwińskiego, Antoniego Kłodzińskiego, Augusta 

Bielowskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego i Ludwika Bernackiego, a także licznego grona pracowników, Zakład 

Narodowy pomnażał swoje zbiory i służył kulturze i nauce polskiej. 
 

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 zasadniczo odmienił los Ossolineum, podobnie jak innych 

polskich instytucji kultury. Do Zakładu Narodowego w tym czasie napływały liczne depozyty, składane tu w 

obliczu zagrożenia wojną, m.in. rękopis Pana Tadeusza. Na początku 1940 r. władze sowieckie utworzyły z 

Biblioteki Ossolineum i pięciu innych bibliotek lwowskich Lwowską Filię Biblioteki AN USRR. Jednocześnie 

zlikwidowano Wydawnictwo oraz Muzeum Książąt Lubomirskich, którego zbiory rozproszono po innych 

placówkach lwowskich. W trakcie okupacji niemieckiej, w lipcu 1941 r., Ossolineum decyzją władz 

Generalnego Gubernatorstwa zostało włączone w skład Biblioteki Państwowej (Staatsbibliothek Lemberg). 

W kwietniu 1943 r. ówczesny kurator, książę Andrzej Lubomirski, tajnie mianował Mieczysława 

Gębarowicza dyrektorem całego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W następnym roku, z powodu 

zbliżającego się frontu, władze niemieckie zarządziły ewakuację części zbiorów ossolińskich ważnych, ich 

zdaniem, dla kultury niemieckiej, w tym rękopisu Pana Tadeusza. Mieczysław Gębarowicz podjął decyzję o 

ukryciu w dwóch transportach niemieckich najcenniejszych kolekcji Ossolineum. Przewieziono je do 

Biblioteki Jagiellońskiej. W lipcu 1944 r. władze niemieckie postanowiły wywieźć je do Rzeszy. Transport 

porzucono w miejscowości Zagrodno na Dolnym Śląsku i tu zostały odnalezione w roku 1945.  
 

Zbiory Zakładu pozostały po wojnie w większości (szacuje się, że w ok. 60%) we Lwowie, jedynie część 

kolekcji została w latach 1946–1947 przekazana do Wrocławia jako „dar narodu ukraińskiego dla narodu 

polskiego”. Od 1992 r. trwały negocjacje z Ukraińcami w sprawie rewindykacji. W roku 2004 nastąpił 

przełom w prowadzonych rozmowach. Ossolineum uzyskało możliwość pełnego dostępu do polskich 

kolekcji przechowywanych w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka,  

z możliwością ich kopiowania (skanowania i mikrofilmowania) oraz opracowywania. Od 2006 r. 

organizowane są we Lwowie, we współpracy ze stroną ukraińską, „spotkania ossolińskie” z ludźmi nauki, 

kultury i polityki. 
 

W 1945 r. dla odbudowywanego we Wrocławiu polskiego życia kulturalnego i naukowego ulokowane tu 

zbiory ossolińskie miały bezcenną wartość. Opiekę nad ocalałą kolekcją powierzono rektorowi Uniwersytetu 

Wrocławskiego Stanisławowi Kulczyckiemu oraz Antoniemu Knotowi, dyrektorowi Biblioteki 
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Uniwersyteckiej. Zostały one umieszczone w barokowym budynku poklasztornym Zakonu Szpitalnego 

Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą, gdzie do 1945 r. działało męskie gimnazjum katolickie  

pw. św. Macieja. Po wstępnym remoncie gmachu, już w 1947 r., uruchomiono czytelnię. W tym samym 

roku reaktywowano także działalność wydawniczą. Pierwszym dyrektorem Zakładu Narodowego  

im. Ossolińskich we Wrocławiu został Antoni Knot, następnie Eugeniusz Szlapak. W 1953 r. Ossolineum 

zostało wcielone w struktury Polskiej Akademii Nauk i podzielone na dwie odrębne placówki: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich – Bibliotekę PAN oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN. 

Odtąd Biblioteka i Wydawnictwo przez wiele lat miały jedynie wspólną nazwę i logo. Dyrektorami Biblioteki 

ZNiO – PAN byli kolejno Eugeniusz Szlapak, Franciszek Pajączkowski, Janusz Albin oraz Adolf Juzwenko. 

Wydawnictwem, jedną z najważniejszych ówczesnych polskich oficyn, kierowali m.in. Jan Trzynadlowski  

i Eugeniusz Adamczak.  
 

Od 1990 r. podjęto starania o restytucję fundacji – czego efektem było uchwalenie 5 stycznia 1995 r. przez 

Sejm RP Ustawy o fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Dz.U. 1995, nr 23, poz. 121). Z mocy ustawy 

patronat nad Zakładem objął Prezydent RP, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów, składająca się z 

trzynastu osób. Przewodniczącym Rady Kuratorów obecnej, V kadencji jest historyk, prof. Jerzy Zdrada. 

Działania naukowe Ossolineum opiniuje i wspiera Rada Naukowa, której przewodniczy prof. Stanisław 

Waltoś, wieloletni dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 

Kolejne nowelizacje ustawy o ZNiO z 2007 r. umożliwiły odtworzenie w Ossolineum Muzeum Książąt 

Lubomirskich oraz przekształcenie, dotychczas państwowego, wydawnictwa Ossolineum w spółkę z o.o. W 

latach 2014–2015 ostateczne przekształcenia organizacyjne pozwoliły na powrót Wydawnictwa w strukturę 

ZNiO jako Wydawnictwa Ossolineum. Obecnie Wydawnictwo publikuje współczesną eseistykę i prozę, 

klasykę literatury, literaturę naukową i popularnonaukową, a także prace związane z historią i bieżącą 

działalnością Zakładu.   
 

Zakład od początku funkcjonowania prowadzi działalność naukową, opracowując zbiory i historię instytucji, 

publikując własne czasopismo naukowe (od 1991 r., pt. „Czasopismo ZNiO”), prowadząc szeroką działalność 

wystawienniczą, a także rozwijając działalność edukacyjną. 
 

W roku 2016, dzięki wsparciu finansowemu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miasta Wrocław, otwarto w kamienicy przy 

Rynku 6 Muzeum Pana Tadeusza, którego centralnym punktem jest rękopis Pana Tadeusza. Jednym z celów 

działalności Muzeum, prowadzącego także szeroką działalność edukacyjną, jest pokazanie rangi dzieła 

Adama Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni 

ostatnich dwustu lat, a także ukazanie poematu Pan Tadeusz jako tekstu kształtującego polską tradycję 

walki o niepodległość oraz nowoczesne myślenie o tradycji i tożsamości kulturowej. W muzeum 

prezentowane są także Gabinety Świadków Historii poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i 

Władysławowi Bartoszewskiemu.  
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