
 JUBILEUSZE
OSSOLINEUM
Antologia tekstów

Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów. Przede 
wszystkim omawiano w nich historię i zbiory Ossolineum, ale 
nie brakowało także impresji i wspomnień, często świetnych 
literacko.
 W pierwszej części tej antologii publikujemy wybrane tek-
sty rocznicowe z dalszej bądź bliższej przeszłości. W drugiej 
oddajemy głos współczesnym osobistościom polskiej kultury, 
nauki i polityki – w dwusetną rocznicę powstania Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich o swoich spotkaniach z Osso-
lineum opowiadają m.in. Rafał Dutkiewicz, Marek Krajewski, 
Jan Miodek, Zdzisław Najder, Adam Zagajewski.

„Z bijącym sercem wędrowałem przez podwórze wielkiej ka-
mienicy, póki nie dotarłem do jej głównej bramy. Tu otworzył 
się przede mną widok na gmach o niezliczonych oknach (…). 
W parę dni później szedłem pod tym gmachem z matką i od 
niej posłyszałem jego nazwę: Ossolineum. Z nabożeństwem 
powtórzyłem to niezwykłe słowo. » A co tam jest? «. »Wielka 
biblioteka«”.

Jan Parandowski
Gospoda przy Mlecznej Drodze, 1967

„Setny jubileusz znio nie jest świętem regionalnym. Z du- 
mą rozpamiętywa Polska cała jego pracę i zasługę. 
Bo niewiele mieliśmy zaiste zamierzeń kulturalnych tak  
w całej pełni udanych, tak wielokrotnie rozwiniętych, 
tak korzeniami w rzeczywistość polską wrośniętych, jak 
ten pomysł i zapis pana na Tulczynie!”

Stanisław Wasylewski
Zasługa narodowa Ossolineum, 1928

„Ku Wam, naszym następcom, zwracamy nasz wzrok  
i nasze nadzieje. Sądźcie nas i krytykujcie, aby się uczyć 
na naszych błędach i pomyłkach, ale strzeżcie i pomna- 
żajcie ten bezcenny skarb moralny, który wykuł trud 
sześciu pokoleń Waszych poprzedników, abyście kie-
dyś mogli go oddać ósmej zmianie w takiej czystości, 
w jakiej otrzymujecie go z naszych rąk”.

Mieczysław Gębarowicz
Oczyma starszego ossolińczyka, 1956

„Przez znaczną część tych lat obfitych wierny byłem 
łączności z Zakładem im. Ossolińskich. Ossolineum 
również dochowuje mi wierności do dnia dzisiejszego 
i dochowa zapewne do końca dni pracy mojej”.

Juliusz Kleiner 
Stosunki moje z Ossolineum, 1956

„Gdy poprosili Państwo o kilka słów na marginesie dwu-
setlecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, uświa-
domiłem sobie, w jak ogromnym stopniu instytucja ta 
stała się częścią polskiej tożsamości kulturalnej. Dys-
kretnie, nie tak głośno jak Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy czy reprezentacja piłkarska, nie tak naocznie 
jak Wawel czy Sukiennice, czy jeziora mazurskie, nie 
tak powszechnie jak muzyka Chopina czy obrazy pol-
skiej szkoły filmowej, jak wiersze Miłosza i Szymbor-
skiej, a jednak w sposób stały, niezawodny”.

Adam Zagajewski 
W kwietniu 2014 roku…, 2017
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7

Wstęp

Dwusetlecie ufundowania Zakładu Narodowego im  Ossolińskich to 
znakomita okazja do przypomnienia wybranych tekstów publikowa-
nych drukiem przy okazji kolejnych jubileuszy Zakładu, począwszy 
od roku 1917  Tekstów o różnorodnym charakterze, nie tylko oma-
wiających historie i zbiory ZNiO, lecz także wspomnieniowych czy 
literackich, a odwołujących się do ossolińskich przeżyć ich twórców 

Antologia została podzielona na siedem części, poświęconych 
kolejnym jubileuszom Zakładu Narodowego  Na kartach tytułowych 
każdego rozdziału podajemy najważniejsze informacje dotyczące funk-
cjonowania Ossolineum w danym roku (m in  liczbę pracowników, 
wielkość zbiorów czy liczbę czytelników), co w najprostszy sposób 
zobrazuje zmiany zachodzące w Zakładzie  Zebrane wiadomości pod-
sumowują poszczególne jubileuszowe lata, oprócz ostatniej partii, 
w której przedstawiamy stan z 1 stycznia 2017 roku 

Najskromniej, z oczywistych powodów, uczczono rocznicę 100-lecia 
fundacji w roku 1917 – kilkoma tylko tekstami prasowymi i jedną 
niewielką książką – A  Fischera Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
1817–1917 

Kolejny jubileusz – symbolicznego 100-lecia działalności Zakładu 
we Lwowie – obchodzono już w niepodległej Polsce w roku 1928  Opub-
likowano wówczas sześć wydawnictw dotyczących dziejów i działalno-
ści Zakładu  Ukazało się też kilkaset artykułów prasowych – w prasie 
polskiej, europejskiej, ale także amerykańskiej i azjatyckiej 

Następne rocznice obchodzono już we Wrocławiu  Pierwszą 
w roku 1956, podczas której akcent położono na 10-lecie działalności 
wrocławskiej i  którą uczczono księgą jubileuszową Zakład imienia 
Ossolińskich 1827–1956. W dziesięciolecie działalności we Wrocławiu 
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Kolejnym jubileuszem, obchodzonym niezwykle uroczyście, było 
150-lecie Zakładu, świętowane w roku 1967  Częścią obchodów była 
konferencja naukowa i wystawa, opublikowano osiem książek jubile-
uszowych poświęconych dziejom i współczesnej działalności Zakładu, 
a także książkę Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich  Jubileuszowi poświęcono również 
numery specjalne ossolińskich periodyków – „Ze Skarbca Kultury” 
(z  19/1967) i „Rocznika ZNiO” (t  VI/1970)  Podobnie jak w roku 1928, 
w prasie, głównie polskiej, ukazało się kilkaset tekstów 

Obchody 175-lecia przypadły na rok 1992  Składały się nań m in  
 wystawa i sesja popularnonaukowa  Opublikowano także cztery wy-
dawnictwa jubileuszowe  Zainaugurowano wówczas nowy ossoliński 
periodyk – „Czasopismo ZNiO”, w którego pierwszych dwóch nume-
rach ukazały się m in  teksty dotyczące ostatnich pięćdziesięciu lat 
historii Ossolineum 

W trakcie kolejnego jubileuszu 190-lecia, obchodzonego w roku 2007, 
główny akcent położono na wystawy prezentujące historię i zbiory 
Zakładu  Ekspozycjom towarzyszyły katalogi, a także liczne artykuły 
prasowe 

Specjalną częścią niniejszej antologii jest część ostatnia, związana 
z obchodzonym w tym roku 200-leciem ufundowania Zakładu  Na 
naszą prośbę teksty o swoich spotkaniach z Zakładem Narodowym 
napisało szesnaście osób – wyjątkowych postaci polskiej nauki, kul-
tury, literatury i, chyba możemy tak powiedzieć, Przyjaciół Ossoli-
neum 

Mamy nadzieję, że zebrane w Antologii teksty, choć mające bardzo 
różnorodny charakter i pisane przez różnych autorów na przestrzeni 
stu lat, będą ciekawą opowieścią o Zakładzie Narodowym – jego histo-
rii, ale przede wszystkim o tym, jak widzą Ossolineum kolejne poko-
lenia Polaków 

Marta Pękalska
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1917
100-lecie powstania Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Obchody zaplanowano  
na rok 1918 (nie odbyły się).

Zakład Narodowy im  Ossolińskich [fundacja prywatna]
Dyrektor: do 15 stycznia 1918 Wojciech Kętrzyński (zm ),  

następnie funkcję dyrektora pełnił dr Ludwik Bernacki  
(nominacja 11 listopada 1918)

Pracownicy: 12
Zbiory: 220 130 jednostek (Biblioteka 168 500; Muzeum 51 630)
Czytelnictwo: Pracownia Naukowa; 2410 czytelników
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11

Stanisław Lam

Ossolineum (1817–1917)

„O mieście Lwowie – słusznie wyraził się jeden z historyków – można 
powiedzieć, że dopiero wśród katastrof bijących w Rzeczpospolitą 
Polską, dopiero w czasach jej opłakanego upadku, w smutnej epoce 
podziałów poczęło przybierać cechę stołeczną, otaczać się powabem 
wielkomiejskiej świetności, uderzać barwniejszym i wyższym ruchem 
towarzyskim i umysłowym”  Wprawdzie miał Lwów poprzednio tra-
dycje literackie, pamiętał czasy Kallimacha Buonaccorsiego i Zimoro-
wiczów, tradycje te jednak więcej przypadkowe były i mimo wszystko 
w przyszłej stolicy Galicji środowiska literackiego, w czasach gdy tę 
część dawnej Polski do Austrii przyłączono, nie było zupełnie  Nie 
mogło go być nawet w mieście, tak niewielkim, jak Lwów ówczesny, 
nie liczący więcej niż 30 000 mieszkańców, w mieście, które tak dalece 
niczym nie odróżniało się od innych miast galicyjskich, że nawet dłuż-
szy czas wahano się w sferach rządowych z wyborem stolicy między… 
Jarosławiem a Lwim Grodem  Na korzyść tego ostatniego przemó-
wił wreszcie hofrat Kostrian, i jego postanowieniu zawdzięcza Lwów 
swoje stanowisko naczelne w Galicji od lat stu kilkudziesięciu  Miano 
atoli nadpełtwiańskiej stolicy nie mogło uzupełnić braków, jakie kryły 
się w tegoczesnym środowisku lwowskim, powaga „pierwszego mia-
sta” w kraju nie zdołała nadrobić wszystkiego 

Toteż przez długie lata po rozbiorach Lwów, mimo liczne usiło-
wania, tonął w ciemnocie, na którą prócz spadku odziedziczonego 
od całego szeregu pokoleń złożyły się też czynniki nowe, w rodzaju 
systemu biurokratycznego, patrzenia na wszelkie przejawy życia i kul-
tury, oraz załatwianie wszystkich spraw wedle szablonów pomyśla-
nych i stosowanych przez ludzi nieznających stosunków galicyjskich  
Lat z górą dwadzieścia władnęła Lwowem martwota, której zaradzić 
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1928
100-lecie działalności Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Lwowie

Zakład Narodowy im  Ossolińskich [fundacja prywatna]
Dyrektor: dr Ludwik Bernacki
Pracownicy: 34
Zbiory: 387 911 jednostek  

(Biblioteka + Biblioteka Pawlikowskich: 331 490;  
Muzeum XX Lubomirskich: 56 421)

Czytelnictwo: 2 pracownie naukowe (Biblioteki i Muzeum);  
22 830 czytelników
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21

Franciszek Biesiadecki

Józef Maksymilian Ossoliński jako bibliofil

Tegoroczne zjazdy bibliofilów i bibliotekarzy polskich odbywają się 
w podniosłej atmosferze jubileuszowego święta, które obchodzi jedna 
z najstarszych skarbnic kultury narodowej – czcigodne Ossolineum  
Instytucja dziś wielka i żywa, patrząca w przyszłość, zawdzięcza swe 
powstanie mężowi, który u źródeł miłości do książki czerpał moc 
i otuchę w smutnych czasach niewoli po utracie bytu państwowego 
naszej Ojczyzny  Józef Maksymilian Ossoliński, wielki bibliofil i światły 
bibliotekarz, dźwignął trudem życia swego i swej ofiarności potężny 
szaniec narodowej kultury i gdy złote promienie godów jubileuszo-
wych padły na sędziwe mury u stóp Góry Wronowskiej, niepodobna 
nie pochylić czoła przed rozumnym i szlachetnym bibliofilem, twórcą 
wielkiego dzieła 

Józef Maksymilian Ossoliński, ostatni Toporczyk, scalił w sobie 
w doskonałą syntezę pietyzm i miłość dla książki bibliofila, z pracowi-
tością i znawstwem bibliotekarza  Z tych dwu wartości wyrosła war-
tość trzecia, trwała i nieprzemijająca, a jest nią czyn Ossolińskiego, 
jego spuścizna dla narodu  Bibliofilstwu Ossolińskiego przyświecał cel 
użyteczności  Nie zadowolił się Ossoliński tym tylko, że książka jest 
radością życia, że ma ona mu służyć w doczesnej wędrówce i umilać 
szarość dni, lecz wyznaczył jej rolę donioślejszą  Nie wiązał z nią ego-
izmu maniaka, bo wybiegł myślą w przyszłość i bibliofilstwo swoje 
wraz z biblioteką cenną przekazać pragnął narodowi  Bibliofilstwem 
swym podzielił się z rodakami, bibliofilstwu temu żyć kazał wiecz-
nie w wielkim fundacyjnym postanowieniu i akcie  Siła emocjonalna 
bibliofilstwa Ossolińskiego tkwiła w tym, że zapewnić pragnął po 
śmierci bibliotece swojej byt, a zarazem oddać ją i przekazać naro-
dowi jako niewysychające nigdy źródło miłośnictwa książki i warsztat 
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2017
200-lecie Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im  Ossolińskich [fundacja prawa publicznego]
Dyrektor: dr Adolf Juzwenko
Pracownicy: 212
Zbiory: 1 969 121 jednostek (Biblioteka Ossolineum: 1 665 279; 

Muzeum Lubomirskich: 314 842)
Czytelnictwo: 9 czytelni; 158 miejsc; 12 829 czytelników
[stan na dzień 1 01 2017]
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220

Jan Miodek

Ossolineum w moim życiu – wspomnienie

Z pełną odpowiedzialnością za słowo mogę wyznać, że Zakład Naro-
dowy im  Ossolińskich przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu to miejsce, 
które traktuję z największym sentymentem, bo odegrało ono w moim 
życiu rolę wyjątkową  W latach studiów polonistycznych (1963–1968) 
stanowiło najistotniejsze dopełnienie wykładów i zajęć odbywanych 
przy placu Nankiera 15, bo tam się czytało przez cały tydzień (z nie-
dzielami do południa włącznie) wszystkie obowiązujące nas lektury  
Obraz dyżurujących w głównej czytelni panów Stankiewicza, Szuberta 
i Żabskiego czy roznoszącego książki pana Jasia tkwi w mej pamięci 
równie silnie jak sylwetki uczelnianych wykładowców  To samo mogę 
powiedzieć o pani Zofii Freyowej i panu Józefie Mroszczyku, pracu-
jących w ossolińskiej szatni, z którymi byliśmy zżyci w stopniu nie-
bywałym – tak jak na korytarzu przed czytelnią ugruntowywały się 
studenckie przyjaźnie, a może i zawiązywały się nasze małżeństwa (tak 
było w moim wypadku!)  Pamiętam doskonale, przy którym stoliku 
siedział zawsze stary siwy ksiądz i które z miejsc należało do Marka 
Koterskiego – tak jak widzę krążącego między regałami i stołami prof  
Romana Kaletę czy idącego z pracy i do pracy – moją wtedy ulicą 
Szczytnicką – ówczesnego dyrektora Franciszka Pajączkowskiego  
Muszę też wyznać, że praktycznie całą pracę magisterską napisałem 
w Ossolineum – tak jak swoją rozprawę doktorską stworzył w nim 
40 lat później mój syn, germanista, posługując się już sprzętem elek-
tronicznym 

Ale było Ossolineum moim drugim domem naukowym także 
w czasach po magisterium, gdy podjąłem obowiązki naukowo-dydak-
tyczne na wrocławskiej polonistyce, a z życzliwością wszystkich bez 
wyjątku pracowników spotykałem się i spotykam do dziś, za co noszę 
dla nich w sercu wyjątkową wdzięczność 
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Kiedy dyrektorem został dr Adolf Juzwenko, uczuciowe związki 
z Zakładem znalazły wyraz w mej przynależności do jego Rady Pro-
gramowej  Potwierdza je również moja obecność na corocznych uro-
czystościach wręczania Nagrody im  Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
a możliwość zobaczenia na żywo laureatów tejże nagrody zawsze jest 
dla mnie ogromnym przeżyciem 

Na ossoliński dziedziniec prowadzę wszystkich swoich gości, bo 
zajmuje on w moim sercu takie samo miejsce jak „szlaki” budynku 
przy placu Nankiera 15  Architektoniczne sąsiedztwo Ossolineum 
i polonistyki ma więc w moim całym wrocławskim życiu wymiar 
zarówno realny, jak i symboliczny 
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Wydawnictwo Ossolineum dołożyło wszelkich starań, aby skontaktować 
się ze wszystkimi właścicielami autorskich praw majątkowych do 
tekstów zamieszczonych w książce  Niestety, nie zawsze było to możliwe  
Osoby, do których nie udało nam się dotrzeć, prosimy o kontakt 
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