
65 lat 
Czytelni Głównej 
Zakładu Narodowego 
im. Ossolinskich we Wrocławiu 

CO DRUGIE 
KRZESŁO 

BYŁO INNE
Zakład Narodowy im. Ossolińskich został ufundowany 
przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, 
uczo nego, bibliofila i kolekcjonera, w 1817 r., a zatem 
w trudnych dla narodu polskiego czasach zaborów. Fun-
dator zmarł w 1826 r., a rok później jego zbiory przewie
ziono z Wiednia do Lwowa, do poklasztornego budynku 
karmelitanek trzewiczkowych, którego przebudową 
zajmował się m.in. Józef Bem, późniejszy generał oraz 
bohater węgierskiej Wiosny Ludów. W 1832 r. otwarto 
pierwszą ossolińską czytelnię. Przez niemal dwieście 
lat swojej działalności bibliotecznomuzealnowydawni
czej Ossolineum stało się pomnikową dla kultury pol-
skiej instytucją, depozytariuszem pamięci narodowej, 
gromadzącą polskie piśmiennictwo, literaturę, sztukę, 
pamiątki po polskich bohaterach, a także ośrodkiem 
inicjującym badania naukowe oraz publikującym kanon 
literacki. 
Po II wojnie światowej restytuowany Zakład, wraz 
z częścią swoich przedwojennych kolekcji, znalazł swo-
je miejsce we Wrocławiu. Otwarcie Czytelni Głównej 
nastąpiło 1 września 1947 r., a zatem 65 lat temu. 

Józef Maksymilian Ossoliński (17481826), założyciel Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Lwowie (1817 r.), sportretowany przez Jana Maszkowskiego.

Wielka sala wystawowa.

Gmach lwowskiego Ossolineum, uszkodzony po bombardowaniach w kwietniu i maju 1944 r., 
niespełna kilka tygodni po wywiezieniu przez Niemców części zbiorów do Krakowa.

Kilka słów historii…

Czytelnia Ossolineum we Lwowie, założona w 1832 r.
Tak wyglądała niemal 80 lat później.

Magazyn pomocniczy – depozyty.

Fasada budynku Ossolineum we Lwowie z ok. 1925.

Wnętrze “wielkiej książnicy”  miejsce przechowywania książek.
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23 marca 1947 r., kolejny transport z lwowskimi rękopisa
mi, starodrukami i książkami dotarł do Medyki. Miejsce 
jego przekazania Ukraińcy wybrali tym razem zupełnie nie
spodziewane dla ekipy wrocławskiej z F. Pajączkowskim 
na czele. Zamiast przybyć do Przemyśla, pociąg ten 
zatrzymał się w Medyce, dziś polskiej wsi granicznej, wte
dy wchodzącej terytorialnie w skład ZSRR. Sytuację bar
dzo skomplikował brak paszportów wśród członków pol
skiej delegacji, której w końcu udało się, dzięki pomocy 
Ambasady Polskiej w Moskwie, przekroczyć granicę bez 
konieczności legitymowania się odpowiednimi dokumen
tami. 
Transport, zawierający 67 tys. książek rozmieszczonych 
w 4 wagonach, dotarł na wrocławski Dworzec Nadodrze w 
środę 26 marca. Dzień później zbiory przetransporto wano 
na ulicę Szewską. Tu okazało się, że w trakcie podróży 
kilka skrzyń zostało uszkodzonych, jednak zawartość 
szczęśliwie ocalała.

W roku 1945 władze polskie miały rozstrzygnąć dwie 
sprawy związane z Ossolineum, mianowicie rewindykację 
zbiorów polskich instytucji kulturalnych ze Lwowa oraz 
kwestię, czy, w jakiej formule i gdzie Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich ma być odtworzony. Mimo dyplomatycznych 
zabiegów strony polskiej o odzyskanie całości zbiorów, 
w latach 19461947 władze ukraińskie zdecydowały się 
na przekazanie Polsce około 217 tys. woluminów zbiorów 
złożonych z książek XIXXX w., rękopisów i starych druków, 
co ogółem stanowiło 1/3 przedwojennych zasobów biblio
tecznomuzealnych tejże instytucji. 

Strona ukraińska rozpoczęła przygotowania do transpor
tu zbiorów lwowskich już wiosną 1945 r. Początkowo miał 
on liczyć około 30 tys. książek, które zamierzano wysłać 
do Polski jako rodzaj wsparcia dla ogołoconych bibliotek. 
Ostatecznie jednak w maju 1946 r. ów zbiór powiększono 
do blisko 150 tys. woluminów.
Informacje o szykowanym transporcie nadeszły do 
Wrocławia z Warszawy w dniu 10 lipca 1946 r. Pięcioosobowa 
delegacja wrocławska na czele z byłym ossolińczykiem – 
Franciszkiem Pajączkowskim – miała stawić się 12 lipca 
w Przemyślu. Pociąg ze Lwowa przyjechał 18 lipca. Tego 
dnia doszło do oficjalnego przekazania zbiorów stronie 
polskiej. 
O świcie 19 lipca transport ze zbiorami opuścił Przemyśl. 
21 lipca, w niedzielę, o godzinie 2.30 rano, na stacji Bro
chów pociąg zakończył swój bieg.
Dwa dni później skrzynie załadowano na 23 samo
chody wojskowe, które przewiozły zbiory do Wrocławia, 
do dotkniętego skutkami wojny poklasztornego budyn
ku mieszczącego się przy ulicy Szewskiej 37, wów
czas użytkowanego przez Uniwersytet Wrocławski. Tak 
rozpoczął się wrocławski etap Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich.
Transport ten złożony był z 5 wagonów wypełnionych 484 
skrzyniami, których zawartość określano w prasie mia
nem „skarbów kultury i sztuki polskiej”. Oprócz książek 
i czasopism z XIXXX w., liczących około 169 tys., a także 

blisko 35 tys. starodruków, wieka skrzyń skrywały prawie 
7 tys. rękopisów. Wśród nich znajdowały się m.in. auto
grafy lite ratów polskich, manuskrypty sztuk teatralnych 
scen lwowskich XIXXX w., oryginalna korespondencja 
króla Jana III Sobieskiego z ostatnich lat jego życia, archi
walia dawnych centralnych urzędów państwowych, zbiory 
uchwał sejmikowych, pamiętniki z XVIII i XIX w., materiały 
dotyczące wojskowości polskiej, powstań narodowych 
czy archiwa rodzinne. 
We Lwowie do tego pociągu zostały doczepione także 
dwie otwarte platformy z „Panoramą Racławicką”, a także 
wagon wypełniony nielicznymi obiektami z dawnego, 
ossolińskiego Muzeum Książąt Lubomirskich. Były to 
około 73 obrazy, pewna liczba pamiątek historycznych 
oraz przedmiotów artystycznych, które po roku 1940, po 
likwidacji tegoż Muzeum przez władze sowieckie, trafiły 
do Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Historyczne
go i  Muzeum Przemysłu Artystycznego. Przewiezione 
do sto licy Dolnego Śląska zasoby muzealne stanowiły 
4 procent kolekcji malarstwa, a także niespełna 1 pro
cent pamiątek historycznych Muzeum Lubomirskich. Tę 
część „daru”  oddano jednak nie Ossolineum a przyszłemu 
Państwowemu Muzeum we Wrocławiu (od 1970 r. Muze
um Narodowe).

Pierwszy transport ze Lwowa (1946)

Drugi transport ze Lwowa (1947) Transport zbiorów z Warszawy (1947)
Kustosz Franciszek Pajączkowski w 1947 r. udał się służbo
wo po odbiór zbiorów ossolińskich także do Warszawy. 
W tamtejszych murach Biblioteki Narodowej przecho
wywano bowiem m.in. rękopisy i starodruki wywiezione 
przez Niemców ze Lwowa w marcu i kwietniu 1944 r. naj
pierw do Krakowa, a potem do majątku w Adelinie (obec
nie Zagrodno koło Złotoryi ). Odkryte przez Polaków trafiły 
do stolicy w lipcu 1945 r. Tu oczekiwały na decyzję Prezy
dium Rady Ministrów dotyczącą miejsca ich dalszego 
przechowywania. Miało nim być Ossolineum. 2 maja trans
port złożony z 39 skrzyń zawierających 1484 manuskryp
ty, 1241 starodruków, 386 dyplomów i 8 pudeł rycin, trafił 
do Wrocławia. Wśród przywiezionych obiektów znajdował 
się m.in. manuskrypt Pana Tadeusza. Zawinięty w zwykły 
papier pakunkowy został niespodziewanie odnaleziony do
piero we Wrocławiu, w trakcie rozpakowywania skrzyń.

Najważniejszą rolę w zorganizowaniu bezpiecznego 
transportu kolekcji ossolińskich do Wrocławia odegrał 
Antoni Knot – mianowany wówczas przez wojewodę 
dolnośląskiego pełnomocnikiem dla przejęcia i umieszczenia 
we Wrocławiu zbiorów Ossolineum – oraz profesor 
Stanisław Kulczyński, odpowiedzialny za organizację życia 
akademickiego w zniszczonym Wrocławiu i z tego względu 
pełniącego funkcję rektora połączonych wtedy uczelni 
Uniwersytetu i Politechniki.

Dokumenty dotyczące przewozu zbiorów 
z Przemyśla w lipcu 1946 r., wystawione 
na nazwisko Franciszka Pajączkowskiego, 
podpisane przez Antoniego Knota 
(pełnomocnika dla przejęcia i umieszczenia 
we Wrocławiu zbiorów Ossolineum).

197 390,75 zł – tyle kosztował transport 
zbiorów ossolińskich oraz „Panoramy 
Racławickiej” z Przemyśla do Wrocławia.

30 lipca 1947 r., Wrocław, podpisanie umowy polskoukraińskiej 
dotyczącej przekazania Polakom zbiorów lwowskiego Ossolineum. 
W spotkaniu uczestniczył m.in. minister kultury URSR Paszczin oraz 
rektor Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej prof. S. Kulczyński. 

Skarb ze Lwowa liczył 67 tys. książek. Zapowiedzi prasy o 
przygotowywanym dla Polski trzecim transporcie niestety 
nie ziściły się.

Po długich i żmudnych 
pertraktacjach bezcenne skarby 
materialnej i duchowej kultury 
polskiej przybyły do Wrocławia 
– relacja prasowa o transporcie 
zbiorów.

TRANSPORT ZBIORÓW ZE LWOWA I WARSZAWY

Prasa o odnalezionym we Wrocławiu rękopisie 
Pana Tadeusza.
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10 listopada 1946 r., w czytelni Biblioteki Uniwersytec
kiej, przy licznie zgromadzonych przedstawicielach nau
ki i kultury, odbyło się organizacyjne zebranie Towarzy
stwa Przyjaciół Ossolineum (TPO), które miało wówczas 
nadzorować działania rodzącej się Biblioteki, aż do czasu 
uregulowania jej statusu prawnego. Na zebraniu uchwalo
no statut Towarzystwa, wybrano 16osobowy Zarząd, 
komisję rewizyjną, sąd koleżeński, ustalono składkę 
członkowską (50 zł rocznie) oraz wyznaczono cele. Prze
wodnictwo TPO objął profesor Stanisław Kulczyński, 
rektor połączonych uczelni Uniwersytetu i Politechniki 
Wrocławskiej, a na sekretarza generalnego wybrano An
toniego Knota. Przewodniczący Kulczyński za główny 

Pierwsze sugestie dotyczące ulokowania zbiorów Osso
lineum właśnie we Wrocławiu pojawiły się już latem  1945 r. 
Pomysł ten szybko znalazł poparcie rodzącego się lokal
nego środowiska naukowego, które w znacznej mierze 
wywodziło się z Kresów. Upatrywano w tym szansę na 
dostarczenie Wrocławiowi polskich książek oraz na utwo
rzenie tu silnego ośrodka humanistycznego. A brak literatu
ry ojczystej odczuwano wówczas dotkliwie. Jak wspominał 
w 1948 r. Antoni Knot, „był czas, kiedy do czytelni (Osso
lineum) przychodzili uczniowie, by ręcznie w kilkunastu 
egzemplarzach przepisać Balladynę, której nigdzie in
dziej nie było”. Za stolicą Dolnego Śląska optowała także 
część wpływowych działaczy komunistycznych, którzy w 
kandydaturze Wrocławia dostrzegali możliwość szybkiego 
ugruntowania polskiego charakteru Ziem Zachodnich. 
Lokalizacja Wrocławia nie była jedyną dyskutowaną wów
czas w prasie. Wymieniano także Warszawę (argumentując 
to ogromnymi zniszczeniami tamtejszych księgozbiorów), 
Gdańsk, Toruń (jako nowe ośrodki uniwersyteckie, 
niedysponujące odpowiednimi zasobami bibliotecznymi) 
oraz Łódź. Pojawiła się także propozycja podziału zbio
rów między kilka ośrodków. Ostateczną decyzję o resty
tucji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 
podjęła Rada Ministrów w początkach lipca 1946 r. 

Wybór miasta

Początki funkcjonowania ossolińskiej Książnicy ograni  
czone  były do zaledwie dwóch pokoi użytkowanych 
przez 17 pracowników oraz trzech sal na zbiory. 
W  przeciwieństwie do części gmachu zajmowanej przez 
Uniwersytet Wrocławski, brakowało tu centralnego ogrze
wania, pieców, wody i światła. Dramatycznie przedstawiał 
się stan umeblowania Biblioteki – tu pierwsi z pomocą 
przy szli stolarze uniwersyteccy, którzy z desek zbijali półki 
na książki. Ochroną zbiorów zajmowało się wtedy trzech 
strażników z Milicji Obywatelskiej pełniących stałą służbę 
wartowniczą, a dyżur w ciągu dnia pełniła Stanisława 
Brückmann, podobnie jak Pajączkowski, związana jesz
cze z lwowskim Ossolineum. Pierwsze powojenne lata 
upłynęły na poszukiwaniu formuły prawnoorganizacyjnej 
Zakładu oraz na za bie    gach dotyczących stworzenia jak na
jlepszych warun ków do jego  działalności. Chodziło także 
o pozyskanie wystarczających środków finansowych, aby 
móc zatrudnić personel, jak również  przystąpić do odbu
dowy reprezentacyjnego gmachu byłego Gimnazjum św. 
Macieja. W tym okresie Zakład nie dysponował jeszcze 
własnym budżetem. Początkowo wydatki były finanso
wane ze środków Wojewódzkiej Rady Narodowej, potem 
też Ministerstwa Ziem Odzyskanych oraz Prezydium Rady 
Ministrów.

Organizacja wrocławskiego Ossolineum

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

Jedno z wielu zniszczonych w czasie wojny miejsc we Wrocławiu. 
Rynek, pierzeja zachodnia, wylot na Plac Solny.

Odgruzowywanie ulic.

Jedna z pierwszych pieczęci ossolińskich 
z wyraźnie zaznaczonym wrocławskim 

adresem, ale z nietypową, nie stosowaną na 
pieczątkach nazwą instytucji. 

Antoni Knot, dyrektor ZNiO w latach 194749.

Protokół I dotyczący rozpakowania części zbiorów rękopiśmiennych przywiezionych ze Lwowa w lipcu 1946 r.

130 przedstawicieli świata nauki i kultury uczestniczyło 
w zebraniu założycielskim TPO – prasa o zebraniu 
Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum,  10.11.46 r.

Zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum restytuowanego we Wrocławiu, 
10 listopada 1946, Czytelnia Główna Biblioteki Uniwersyteckiej. Przemawia F. Pajączkowski, 
obok siedzi prof. S. Kulczyński.

cel działania Towarzystwa postulował wskrzeszenie 
Zakładu jako całości, z kompletnymi zbiorami, własną 
drukarnią i wydawnictwem. Wśród innych, pilnych 
zadań wymienił jak najszybsze udostępnienie zbio
rów, organizację czytelni oraz uruchomienie pra
cowni naukowych. W kwietniu 1948 r. Rada Mini
strów nadała TPO prawa stowarzyszenia wyższej 
użyteczności. Niestety, pod koniec 1949 r. Towa
rzystwo zostało odsunięte od kurateli nad Osso
lineum, kiedy to w ramach centralizacji i ideologi
zacji życia naukowego oraz kulturalnego, Zakład 
Narodowy został bezpośrednio podporządkowany 
Radzie Ministrów.

Rozpakowywanie książek.

ORGANIZACJA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLINSKICH WE WROCŁAWIU
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Wrocławski gmach ossolińskiej Książnicy został wzniesio 
ny w latach 16901715, według projektu francuskie 
go archi tekta J.B. Mathieu. Do 1810 r. był siedzibą 
zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Wtedy, 
w wyniku sekularyzacji zakonów na Śląsku i przejęcia ich 
majątków przez władze pruskie, budynek przekazano 
w użytkowanie męskiemu, katolickiemu Gimnazjum św. 
Macieja, istniejącemu we Wrocławiu już od 1638 r. W cza
sie Festung Breslau szkoła została częściowo zniszczo
na. W pierwszych tygodniach powojennych obiekt ten 
– jako odpowiadający potrzebom uniwersyteckim – za
bez  pieczyła Delegatura Ministra Oświaty. W jego skrzydle 
zachodnim ulokowano Zakład Archeologii i Historii Sztuki.

10 lipca 1946 r. Antoni Knot, jako pełnomocnik odpowie
dzialny za przejęcie i umieszczenie we Wrocławiu zbiorów 
Ossolineum, szukając siedziby dla przyszłej Biblioteki, 
zaproponował rektorowi Kulczyńskiemu wspólne obej
rzenie tego miejsca. Wtedy też zapadła decyzja o przeka
zaniu tego gmachu na potrzeby Zakładu Narodowego. 
Prace remontowe byłego gimnazjum rozpoczęły się 
jesienią 1946 i trwały do 1951 r. Odbudową kierował 
inżynier architekt Bronisław Bonné oraz profesor Politech
niki Wrocławskiej – Tadeusz Wróbel. Remont objął przede 
wszystkim naprawę zburzonych stropów, pokrycie dachu 
i oszklenie, następnie przystąpiono do odbudowy zru
jnowanych wnętrz i do adaptacji budynku na cele bibli
oteczne. Roboty budowlane prowadzono początkowo 
dynamicznie, jednak w lecie 1947 r. zahamowano je ze 
względu na wyczerpanie funduszy. W konsekwencji liczba 
pracujących zmniejszyła się ze 120 do zaledwie kilku ro
botników. Dodatkowy zastrzyk finansowy jesienią 1947 r. 
ponownie zwiększył tempo prac. Do końca tego roku cały 
gmach został już w całości nakryty i oszklony, ponadto 
wyposażono go także w centralne ogrzewanie. Ponadto 
dokończono remont wnętrza skrzydła południowego i za
chodniego.

W roku 1948 intensywne prace remontowe trwały do końca 
lipca. Ze względu na Międzynarodowy Kongres Intelektu
alistów (2528 sierpnia 1948 r.) i zaangażowanie w nim 
Ossolineum, otrzymano kredyt również i na remont fasady 
budynku. Co więcej, na parę dni przed Kongresem, teren 
usytuowany między kościołami: św. Macieja, Uniwersy
teckim a gmachem Ossolineum, pokryty dotąd gruzami 
zniszczonych kamienic, został w ciągu tygodnia całkowicie 
oczyszczony, co stanowiło nie lada wyczyn. Usunięcie gru
zu odsłoniło budynek Biblioteki od strony Uniwersytetu.
W trakcie prowadzonych wówczas prac remontowych, 
w części północnej zrekonstruowano od zewnątrz kopułę 
z latarnią nad belwederem, umieszczając na szczycie 
tarczę z herbem wielkiego mistrza krzyżowców z czerwoną 
gwiazdą – Ignaza Magneta. Dzięki temu budynek odzyskał 
swoją charakterystyczną sylwetę, którą podziwiać można 
od strony Odry.   

W czasie remontu zabytkowego budynku Biblioteki 
ujawniły się liczne trudności. Jedną z nich była  kwes
tia koloru murów zewnętrznych. Po kilku próbach z zas
tosowaniem kolorów, które nie spotkały się z uznaniem, 
zdecydowano, że „budynek Biblioteki zostanie w kolorze 
białym oczekującym spatynowania”.

ODBUDOWA PRZYSZŁEJ SIEDZIBY OSSOLINEUM

Dziś budynek Ossolineum, dawniej klasztor użytkowany 
przez zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą (do 1811). 

Portret wielkiego mistrza 
– Daniela Josepha Schlechta 

i widok gmachu, ok. 1739.

Ossolineum od ul. Uniwersyteckiej, zima 1946. Widoczny tu gruz został w ciągu tygodnia 
usunięty przed rozpoczęciem Międzynarodowego Kongresu Intelektualistów (2528.08.1948). 

W latach 18111945 budynek pełnił funkcję katolickiego, męskiego gimnazjum.

Ossolineum dawniej i dziś – widok z roku 1947 i 2012, 
strona północna, nadodrzańska.

Dziedziniec w trakcie remontu 194648. 
Przy remoncie i adaptacji budynku 
pracowało, w zależności od dostępności 
środków finansowych, od kilku 
do ponad 120 pracowników. 

Remont auli, ok. 1948. 

Zewnętrzna rekonstrukcja 
kopuły, 1947 r.

Zniszczona kopuła.

Widok dziedzińca i skrzydła 
północnego po zniszczeniach 
wojennych, 1946/1947 r. 

Dźwig z końca XVII w. znajdujący się w najstarszej 
zachowanej części budynku – skrzydle południowym.
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Uruchomienie czytelni stanowiło jeden z najtrudniejszych 
problemów, z jakimi wówczas zmagał się Zarząd To
warzystwa Przyjaciół Ossolineum. Aby czytelnicy mogli 
korzystać z książek, należało przede wszystkim wybrać 
miejsce, należycie je wyposażyć, do tego przygotować (naj
lepiej pod nim) magazyny, wreszcie skatalogować szybko 
zbiory. Pozornie najdogodniejszą lokalizacją przestronnej 
sali dla czytelników wydawała się wysoka na dwa piętra 
dawna aula Gimnazjum, usytuowana w skrzydle zachod
nim, dwustronnie oświetlona, mogąca pomieścić ponad 
100 osób. Jej remont ukończono w październiku 1947 r. 
Tam też w ciągu dwóch tygodni pracownicy Ossolineum 
przetransportowali około 150 tys. książek. Okazało się 
jednak, że magazyny najłatwiej było wybudować w skrzy
dle wschodnim, najbardziej zniszczonym w czasie wojny, 
a zatem nolens volens najłatwiejszym do adaptacji na cele 
magazynowe. Toteż w dniu 22 marca 1947 r., po burzliwej 
dyskusji na posiedzeniu TPO, podjęto decyzję o utworze
niu czytelni nad magazynami w części wschodniej. Z kolei 
dawną aulę, służącą wtedy jako tymczasowa składnica 
książek, po jej poziomym podzieleniu, przeznaczono na 
pracownię i magazyn Działu Starych Druków.

 
Pierwsza ossolińska czytelnia została otwarta 1 września 
1947 r. Miało to nastąpić już w czerwcu, jednak remont 
opóźnił to wydarzenie. Mieszcząca się początkowo w dwóch 
pokojach i licząca 32 miejsca sala czytelniana, ulokowa
na została tymczasowo w północnozachodnim skrzydle 
gmachu. Uroczystość otwarcia Czytelni ograniczyła się 
do konferencji prasowej, na którą przybyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, Uniwersytetu oraz prasy. 
Salę tę urządzono skromnie i niejednolicie („co drugie 
krzesło było inne”) z umeblowania częściowo przekaza
nego przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny. Ossolineum 
dla nowo organizowanej Czytelni otrzymało „kilka mocno 
podniszczonych krzeseł, lustro, kuchnię gazową, a nawet 
kredens kuchenny i … magiel. Wszystkie te ruchomości 
pochodziły z nadwyżek sklepowych”. 

Ta prowizoryczna Czytelnia otwarta była bez przerwy 
między godziną 9.00 a 19.00. Na pierwszego jej kierowni
ka mianowano Stanisławę Brückmann. Spragnieni wiedzy 
czytelnicy otrzymali dostęp do ponad 50 tys. książek pol
skich (uprzednio ręcznie skatalogowanych), biblioteka 
podręczna zaś liczyła około 700 woluminów. Rękopisy nie 
były wówczas dostępne, ponieważ sukcesywnie wypa
kowywano je ze skrzyń i przenoszono do sejfu Biblioteki 
Uniwersyteckiej, mieszczącego się przy placu Solnym 13, 
w skarbcu byłego banku Eichborna. Zatem początkowo 
korzystać z nich można było właśnie w uczelnianej Książ
nicy, gwarantującej lepsze ich zabezpieczenie. 
Do końca grudnia Czytelnię odwiedziło ponad 1000 osób.

PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA CZYTELNI

Ossolineum z lotu ptaka, fot. R. M. Sołdek.

W tym miejscu, w skrzydle zachodnim, miała powstać Czytelnia Główna. Wobec braku 
możliwości utworzenia poniżej przestrzennych magazynów, pomysł został zarzucony. 
Dziś to czytelnia Działu Starych Druków.

Historyczne zdjęcie pierwszej czytelni. Uruchomiono ją 1.09.1947 r. tymczasowo w dwóch salach. 
Dzisiaj w tym miejscu znajduje się czytelnia Gabinetu Kartografii. 

skrzydło południowe

Otwarciu czytelni towarzyszył „skandal kulturalny”. 
Celem jej wyposażenia Obwodowy Urząd Likwidacyjny 

we Wrocławiu przekazał Ossolineum 30 krzeseł, a także 
… kuchenkę gazową, kredens kuchenny, lustro oraz 

(sic!) rozlatujący się magiel elektryczny.

skrzydło zachodnie

skrzydło wschodnie

skrzydło północne

Widok na skrzydło zachodnie Ossolineum, 
planowane miejsce przyszłej Czytelni.
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Zmiana lokalizacji Czytelni nastąpiła 10 maja 1948 r. Wte
dy to również tymczasowo przeniesiono ją do wyremon
towanego skrzydła południowego, do miejsca, które 
w przyszłości miało służyć jako sala czytelniana dla kad
ry naukowej uczelni wrocławskich. Po tej przeprowadzce 
pogorszyły się i tak skromne już warunki udostępniania, 
gdyż czytelnicy mieli wówczas do dyspozycji jedynie jedną 
salę z 30 miejscami. 
Tymczasem miejsce zaplanowane jako Czytelnia Główna, 
choć ukończone (jednak bez wyposażenia) w czerwcu 
1948 r., zostało w trakcie Międzynarodowego Kongresu 
Intelektualistów wykorzystane na ekspozycje związane 
z tym wydarzeniem. Ostatecznie jej otwarcie nastąpiło 16 
listopada 1948 r., choć odbyło się ono bez rozgłosu. Je
dynie kilka dni później zaproszono tu profesorów huma
nistyki i prawa oraz przedstawicieli mediów.

Od tego momentu Czytelnia mieści się na drugim piętrze 
skrzydła wschodniego, posiada wydzieloną, przeznaczoną 
dla czytelników, klatkę schodową. Zajmuje dużą salę z natu
ralnym oświetleniem. W 1948 r., w jej wnętrzu, dostępnym 
w godzinach 9.0020.00 (w soboty 9.0013.00), umiesz
czono 39 dwuosobowych stolików. W ten sposób Czytelnia 
rozporządzała 78 miejscami. Przy ścianach znajdowały się 
(także i obecnie) dość wysokie półki. Między nimi a salą 
umie szczono regały z dodatkowymi półkami na książki. Bib
lioteka podręczna liczyła wówczas 6 tys. woluminów, która 
to liczba w następnych latach wzrosła do 12 tys. Czytelnię 
(półki, stoły, katedra) urządzono w jasnym kolorze. 

Czytelnia Główna przez 65 lat funkcjonowania przecho
dziła kilkakrotną modernizację. Przykładowo w 1961/1962 
r. zreorganizowano księgozbiór podręczny i wprowadzo
no swobodny dostęp do półek. Po pracach wykonanych 
w 1973 r. zwiększono liczbę miejsc do 102.

CZYTELNIA W NASTEPNYCH LATACH

Najstarsze zachowane fotografie dzisiejszej Czytelni Głównej (1949 r.). 
Salę tę udostępniono czytelnikom 16.11.1948 r. 

Pierwszym kierownikiem Działu Udostępniania wyznaczono Stanisławę Brückmann 
(widoczna za katedrą). 

Sportretowany w Czytelni Głównej Antoni Knot (19041982), 
prof. UWr, dyrektor ZNiO (194749) oraz Biblioteki UWr (194663).

Czytelnia Główna ZNiO w początkach lat 50.
Oblegana głównie przez studentów UWr Czytelnia Główna w latach 50.Franciszek Pilek, bibliotekarz Działu Udostępniania, 

za katedrą w Czytelni, lata 50. 

Czytelnia Główna w latach 60.

Zajęta przez studentów do niemal ostatniego miejsca Czytelnia Główna ZNiO w roku 1966. 
Wtedy to odwiedzało ją ponad 70 tys. czytelników.

Czytelnia Główna w roku 1967, za katedrą 
starszy bibliotekarz Ludomir Stankiewicz, 
późniejszy kierownik Działu Udostępniania, 
za kontuarem stoi Janina Szymańska, 
pracownik magazynu
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Bezpośrednio przy obsłudze Czytelni zatrudnionych jest 
8  pracowników dbających m.in. o to, by książka trafiła do 
czytelnika w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zamó
wienia. 
Swój dzisiejszy wygląd Czytelnia zyskała po remoncie wyko
nanym w latach 20032004, który polegał przede wszyst
kim na całkowitej zmianie aranżacji wystroju i architektury 
wnętrza sali, zainstalowaniu nowego oświetlenia, wentylacji 
i klimatyzacji, zmianie systemu rejestracji czytelników oraz 
założeniu systemu nadzoru. Obecnie czytelnicy mają do dys
pozycji 84 miejsca. Ponadto 8 stanowisk zlokalizowanych 
po prawej stronie Czytelni wyodrębniono dla pracowników 
naukowych (miejsca o nr 7582). Dodatkowo wyposażono 
je w zamykane szafki, które można rezerwować (nawet 
telefonicznie) do indywidualnego korzystania u dyżurnego 
bibliotekarza. Jedyny warunek to korzystanie z miejsca nie 
rzadziej niż raz w tygodniu.

Godziny otwarcia Czytelni nieznacznie się wydłużyły, gdyż 
z księgozbioru można korzystać w ciągu roku akademic
kiego między 8.00 a 20.00 (w soboty – od 9.00 do 14.00). 
Do 800 tys. wzrosła także liczba dostępnego księgozbioru, 
przechowywanego na trzech kondygnacjach magazyno
wych. Ów zbiór umieszczony w nowoczesnych i klimaty
zowanych magazynach „jest zasobny także w dzieła rzad
kie i cenne, m.in.: pierwodruki utworów Krasińskiego, 
Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, książki z dedykacjami 
rękopiśmiennymi, lwowiana, druki konspiracyjne i ulotne, 
niskonakładowe wydania ilustrowane, rzadkie monografie 
naukowe oraz druki bibliofilskie. Z tej części zbioru wywodzą 
się najwartościowsze, najcenniejsze i najpiękniejsze książki 
wśród druków nowych, tzw. cymelia”, których liczba wyno
si 833 egzemplarzy.

Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji trzy katalogi, które 
umożliwiają szybkie wyszukiwanie książek:  
  katalog Virtua (dostępny online),
 alfabetyczny katalog kartkowy (dostępny online oraz na 

miejscu w Katalogu Głównym), 
 rzeczowy katalog kartkowy (dostępny wyłącznie na miej

scu w Katalogu Głównym).

W Czytelni, oprócz bezpośredniego dostępu do księgozbioru 
podręcznego, zawierającego około 3500 woluminów, 
można także korzystać z Internetu. 

Z Czytelni Głównej w ostatnich latach skorzysta ponad 16 
tys. osób rocznie, którym udostępnia się około 60 tys. wolu
minów. Oprócz niej w Ossolineum znajduje się także o siem 
innych, mniejszych sal czytelnianych, w których można 
korzystać ze zbiorów specjalnych. Łączna liczba miejsc 
we wszystkich dziewięciu czytelniach wynosi 168. Liczba 
czytelników korzystających z ogółu sal czytelnianych wyno
si ponad 20 tys., a liczba udostępnianych dzieł to prawie 
109 tys. Pod względem frekwencji rekordowy był rok 1970 
z niemal 80 tys. odwiedzin, zaś liczba udostępnionych jed
nostek wyniosła wtedy ponad 257 tys. Korzystanie z sali 
czytelnianej i zbiorów umożliwia karta biblioteczna, którą 
w ciągu ostatnich kilku lat wydaje się średnio około 1000 
sztuk rocznie. Połowa z nich trafia do rąk studentów Uni
wersytetu Wrocławskiego. 

CZYTELNIA GŁÓWNA W XXI WIEKU

Po ostatnim remoncie Czytelni, wykonanym w latach 20032004, sala ta zyskała nowy wystrój.
Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji 84 miejsca.

Z Czytelni rocznie korzysta około 16 tys. czytelników.

W trakcie roku akademickiego Czytelnia dostępna jest w godzinach 8.0020.00, 
z wyjątkiem sobót (8.0014.00) i niedziel (nieczynne). W lipcu Czytelnia jest nieczynna.

W sali wydzielonych jest 8 stanowisk dla pracowników naukowych.

Magazyn dawniej i dziś. 
Na 3 kondygnacjach magazynowych, 

umieszczonych pod Czytelnią, znajduje 
się księgozbiór liczący 800 tys. tytułów.

Ozdoba każdej biblioteki, czyli cymelia, druki rzadkie 
i cenne, pięknie wydawane, niskonakładowe, 
niejednokrotnie opatrzone dedykacją autora. 
Ossoliński zbiór liczy ich 833 egzemplarze.
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Przez minionych 65 lat z Czytelni Głównej korzystali nie ty
lko chłonni wiedzy czytelnicy. Jej wnętrza stały się też mie
jscem spotkań, odczytów, konferencji, a nawet wystaw. 
Jedyne w historii Czytelni ekspozycje przygoto wano latem 
1948 r., zanim sala została w pełni ukończona. Okazją był 
Międzynarodowy Kongres Intelektualistów, w trakcie którego 
w Ossolineum zorganizowano dwie wystawy – „Współczesna 
książka francuska” (w liczbie 3200 pokazanych tytułów, 
w większości wydanych po wojnie i przysłanych przez 
Ambasadę Francuską w Warszawie) oraz „Współczesna 
książka radziecka” (około 4 tys. egzemplarzy, także pow
ojennych, przysłanych z Ambasady ZSRR w Warszawie). 
W tym samym roku, z okazji ogólnopol skiego Zjazdu Histo
ryków, przygotowano jeszcze ekspozycję poświęconą pol
skiej książce historycznej z lat 193948. 
Czytelnia Główna to także miejsce spotkań. Na przestrzeni 
lat zapraszano tu wielu znanych przedstawicieli świata poli
tyki, kultury i nauki, m.in. sławnego „kuriera z Warszawy” 
i długoletniego dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Eu
ropa Jana NowakaJeziorańskiego, Prezydenta RP na 
Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego czy aktora i reżysera 
Jana Englerta, jak również innych.

W roku 2012 Zakład Narodowy obchodzi 65. rocznicę otwar
cia pierwszej swojej czytelni wrocławskiej. W tym okresie 
w Ossolineum (i Czytelni) zmieniło się niemal wszystko, poza 
tym, że chcąc skorzystać z książki, należy  jak i w 1947 r.  
wypisać rewers (dzisiaj może to być elektronicznie) i usiąść 
na numerowanym miejscu. 
Przypomnijmy, że pierwszą czytelnię lwowską Ossolineum 
otwarto 6 września 1832 r., a zatem równo 180 lat temu. Za 
pięć lat, w 2017 r., ossolińska Książnica świętować będzie 
dwustulecie istnienia. 
Ale to już temat na zupełnie inną opowieść… 

CZYTELNIA TO TAKZE…

Autorzy wystawy:
POMYSŁ, KONCEPCJA, OPRACOWANIE TEKSTÓW, WYBÓR OBIEKTÓW: dr Grzegorz Polak
KONSULTACJA: Krzysztof Gluziński
WSPÓŁPRACA: Aldona Fąfara
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Zofia Jaros
KOREKTA: Stanisława Trela
Na wystawie wykorzystano fotografie z archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 
oraz Andrzeja Solnicy i Grzegorza Polaka.

Wystawa współczesnej książki radzieckiej, zorganizowanej z okazji 
Międzynarodowego Kongresu Intelektualistów, 24.08.1948.

Wystawa współczesnej książki francuskiej, zorganizowana z okazji Międzynarodowego Kongresu 
Intelektualistów, 24.08.1948. Wystawa zorganizowana ze zbiorów przesyłanych z Francji przez 
Ambasadę Francuską w Warszawie.

Wystawa „Polska książka historyczna 19391948” zorganizowana w ramach 
Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków, 19.09.1948

Migawka z wizyty ostatniego Prezydenta 
RP na Uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego w ZNiO i Czytelni Głównej, 
22.05.1991

Kartografia Oficyny Karola 
Fleminga. XV Ogólnopolska 
Konferencja Historyków 
Kartografii, 1718.11.1994.

Odczyt Jana Nowaka Jeziorańskiego 
„Walka o bezpieczeństwo Polski”, 
12.04.1996.

Odczyt Jana Nowaka Jeziorańskiego 
„Polska 1997 – szanse, zagrożenia”, 
5.12.1996.

Odczyt Jana Englerta, 26.10.1998 r.

Wykład profesora Hansa Adolfa Jacobsena w ramach cyklu: 
PolskaNiemcyEuropa, Wrocław, 4.10.2001. Przy mikrofonie 
prof. Mieczysław Inglot, dr Peter Ohr, prof. H.A. Jacobsen.

Dyskusja panelowa pt: 10 lat jedności Niemiec z perspektywy Polski i Francji, 5.10.2000. 

Od lewej: dr Peter Ohr – konsul generalny RFN we Wrocławiu; 
prof. Alfred Grosser – emerytowany profesor paryskiego Instytutu 

Zachodniego w Poznaniu; prof. Anna WolffPawęska – dyrektor 
Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dyrektor ZNiO dr Adolf Juzwenko.


