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OSSOLINEUM WE WROCŁAWIU

Straszliwa w swych skutkach ostatnia wojna, bezlitosna za- 
równa dla ludzi jak i dla wszystkich świadectw i przejawów 
ducha, więc zabytków, muzeów, bibliotek itd., nie oszczędziła 
i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Przestało 
istnieć, rozparcelowane między inne muzea, związane ściśle 
z Zakładem Muzeum Lubomirskich, likwidacji uległo wspaniale 
rozwijające się przed wojną wydawnictwo. Najlepiej los obszedł 
się z Biblioteką Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, której 
zasoby razem z Biblioteką Pawlikowskich wynosiły w 1989 r. 
prawie 500.000 tomów skatalogowanych. Bomby nie oszczędziły 
gmachu Zakładu, po pewym nocnym bombardowaniu w kwietniu 
1945' r. magazyn główny przedstawiał widok rozpaczliwy. Zwa
lone sufity, deski, półki, książki — to wszystko przykryte pyłem 
z wapna — tworzyły olbrzymie stosy. Poza tym do książnicy 
w paru miejscach padał deszcz wprost na książki. Wówczas 
wszyscy pracownicy Ossolineum stanęli do. pracy, jedni poszli 
naprawiać dach, inni wzięli się do stosów. W przeciągu czterech 
tygodni magazyn był uporządkowany, dach zabezpieczony. Zni
szczeniu zupełnemu uległo zaledwie jakieś 1500 książek, więc 
ilość stosunkowo minimalna. Gorsze były skutki zarządzonej 
przez Niemców ewakuacji części zbiorów. Władze niemieckie 
pilnowały specjalnie wysłania rzeczy najcenniejszych. Wywie
ziono kilkadziesiąt pak z rękopisami, inkubunałami i starodru
kami, początkowo do Krakowa, stąd zaś do Adelina na Dolnym 
Śląsku, gdzie w czasie działań wojennych prawie wszystkie paki 
rozbito; wielka część zbiorów uległa zniszczeniu. Przewieziono 
je w lecie 1945 r. do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Z dru
giej strony znowu zbiory biblioteczne Ossolineum w czasie wojny 
ogromnie się rozrosły. Z chwilą bowiem wybuchu wojny za
częły przybywać do Biblioteki liczne dary i depozyty, poza tym 
zaczęto poszukiwania za książkami opuszczonymi. Na własnych 
rękach, na taczkach i wózkach znosili i zwozili Ossolińczycy 
z najdalszych stron miasta 'książki bezpańskie, opuszczone z po
wodu wyjazdu, wywozu czy aresztowania właściciela. Ossoli
neum wchłonęło także i pokaźne biblioteki m. in. Bibliotekę 
Poturzycką (około 40.000> wol.), bibliotekę arcybiskupa Teodo- 
rowicza (około 15.000), Bibliotekę) Wojskową lwowskiego D. O. K.



W ten sposób nowo stworzony oddział koncentracji, obejmujący 
wszystkie zwiezione biblioteki liczbą książek na pewno prze
kroczył pół miliona. Równocześnie przy likwidacji Wydawnictwa 
Ossolineum, znajdującego się w innym budynku, piwnice gmachu 
Biblioteki dały schronienie setkom tysięcy nakładów Ossolineum.

Lipiec 1944 r. przynosi wyzwolenie Lwowa spod okupacji 
niemieckiej. Bibliotekę Ossolineum obejmuje ponownie Aka
demia Nauk U. R. S. R. mianując ją polskim sektorem. Na 
wiosnę 1945 r. pracownicy Ossolineum otrzymali polecenie wy
brania z magazynów Ossolineum 30.000 tomów, wyłącznie dru
ków XIX i XX wieku dla wysyłki do zniszczonych bibliotek 
polskich. Wskazówki jakie dano, mówiły, by były to książki 
polskie, specjalnie klasycy polscy, z wyłączeniem dzieł, doty
czących ziem na wschód od Sanu i Bugu, a nawet z wyłączeniem 
książek, wydanych na tych ziemiach. Ten ostatni punkt znacznie 
zelżono, gdy okazało się, że właśnie klasycy polscy jak Mic
kiewicz, Słowacki, Korzeniowski, Kraszewski. Syrokomla i in., 
wydawani byli prawie wyłącznie we Lwowie, Wilnie, Berdy
czowie i Żytomierzu, zwłaszcza w pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia. W jesieni 1945' r. podwyższono liczbę wybranych 30.000 
jeszcze o 20.000 z tym, że liczba ta miała objąć także starodruki. 
Przy starodrukach przestrzegano miejsca wydania i tematu. Wy
brane książki przechodziły kontrolę komisji ukraińskiej, po czym 
po zapisaniu sygnatury pakowano je do przygotowanych skrzyń. 
W maju 1946 r. polecono wybranie jeszcze 100.000 tomów, przy 
czym miały być uwzględnione rękopisy i jeszcze starodruki. 
W dalszym ciągu obowiązywała instrukcja dawniejsza, jeżeli 
idzie o miejsce wydania i tematykę. Praca odbywała się w tem
pie bardzo, gwałtownym przy udziale kilkudziesięciu osób, gdyż 
na początek lipca zapowiedziano przekazanie zbiorów Ossolineum. 
„Czerwony Sztanadr“ z 29. XI. 1946 r. umieścił fotografię, przed
stawiającą pakowanie zbiorów, podając, iż ilość przekazywanych 
egzemplarzy wynosi 150.000, w tym „7.038 rękopisów zawiera
jących materiały do historii politycznej i historii kultury polskiej 
(m. in. obfity zbiór do historii teatru (polskiego i sztuk pięknych). 
Wśród rękopisów znajdujemy utwory i korespondencję wy
bitnych pisarzy i działaczy polskich/* Dalej starodruków zapa
kowano 36.565, pozostałe zaś 107.397 to dTuki XIX i XX wieku. 
Razem ze zbiorami Ossolineum przygotowano do przekazania 
Panoramę Racławicką oraz szereg obrazów artystów polskich 
oraz pamiątek polskich z Muzeum Historycznego., Muzeum Prze
mysłowego, Galerii Miejskiej i Zbiorów Orzechowicza.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej po ustaleniu granicy między 
Polską a Związkiem Radzieckim szereg razy w rozmowach dy
plomatycznych poruszał sprawę zwrotu Ossolineum. Uchwałą 
Rady Ministrów powołano Komisję do przejęcia polskich dóbr 
kulturalnych pod przewodnictwem wiceministra Leona Krucz



kowskiego. Delegacja polska w 'składzie podsekretarz stanu Ja
kub Berman, generalny pełnomocnik do spraw repatriacji wice
minister Wolski i naczelnik M. S. Z. Zambrowie z, która wy
jechała w czerwcu 1946 r. do Kijowa dla przeprowadzenia osta
tecznych rozmów w sprawie powrotu dóbr kulturalnych, przy- 
wiozłą zapowiedź pierwszego transportu w najbliższym czasie.

Sprawa przekazania przez Rząd Radziecki lwowskich zbiorów 
biblioiteczno-muzealnych odbiła się szerokim echem. Różne miasta 
polskie na czele z Warszawą wysuwały pretensje do posiadania 
Ossolineum, uzasadniając je odpowiednimi argumentami. War
szawa poniosła w zniszczonych bibliotekach ogromne straty, sze
reg nowych ośrodków uniwersyteckich jak Gdańsk, Wrocław, 
częściowo Toruń stanęło wobec braku zupełnego książki polskiej 
— stąd więc pragnienie przejęcia Ossolineum. Wysunięto nawet 
nierealne i szkodiwe propozycje podziału zbiorów między różne 
óśrodki. Wówczas w „Głosie Ludu" ukazał się wywiad przed
stawiciela pisma z Jerzym Borejszą, prezesem „Czytelnika", 
który w latach 1909/40 był dyrektorem Ossolineum i inicjatorem 
wspaniale urządzonej w 1940 r. w Ossolineum wystawy Mickie
wiczowskiej. Borejsza podkreślił na początku, iż „Ossolineum 
łącznie ze zbiorami Pawlikowskich i włączoną do administracji 
Ossolineum Biblioteką Baworowskich stanowi obecnie najwięk
sze źródło wiedzy z dziedziny historii, literatury i sztuki pol
skiej". I dalej: „Nie można przecież wydawać klasyków bez 
zbioru rękopisów, nie można badać dziejów książki bez białych 
kruków, unikatów i starodruków Ossolineum. Dla historyków 
sztuki Ossolineum zawiera bogactwo obrazów, rysunków, rzeźb, 
zbiorów mundurów, ornatów, szat liturgicznych, tkanin, medali, 
ceramiki, mebli. A zbiory czesopiśmiennictwa i prohibity Osso
lineum stanowią podstawę dla badań polskiej myśli politycznej 
i społecznej. Słowem Ossolineum jest naszym największym 
skarbem kultury i historii Polski i śmiało można powiedzieć, że 
jest jednym z największych zbiorów tego typu w Europie."

Na pytanie, jakie winny być losy Ossolineum, prezes Bo
rejsza odpowiedział: „Nikt, komu dobro kultury polskiej rzeczy
wiście leży na sercu, nie ośmieli się wysunąć propozycji podziału 
Ossolineum między różne ośrodki kulturalne. Ambicje ośrodków 
naukowych, pragnących, by przydzielono im tę czy inną część 
Ossolineum, wynikają tylko z zaściankowości. Ossolineum winno 
wrócić jako niepodzielna całość. Uważam, że należałoby powołać 
specjalny komitet, który w okresie przejściowym będzie roz
strzygać wszystkie, sprawy związane z Ossolineum. Uważam, że 
O s s o l i n e u m  w i n n o  z n a l e ź ć  s i ę  w e  W r o c ł a w i u .  
Uważam tak dlatego, że:

po pierwsze — Wrocław musi być zasilony ośrodkiem na
ukowym polskim, który stanowić będzie centrum, przyciągające 
nasze kadry naukowe i uczącą się młodzież;



po. drugie — repatriowana ludność polska zza Bugu, a szcze
gólnie lwowiacy osiedlili się na Dolnym Śląsku. Mają oni prawo 
posiadać Ossolineum tam, gdzie znajduje się największe ich sku
pienie;

i wreszcie po trzecie dlatego we Wrocławiu, że tamtejszy 
zespół profesorów z rektorem Kulczyńskim na czele, który tak 
wiele pionierskiej pracy włożył w zbudowanie ośrodka uniwer
syteckiego we Wrocławiu, daje nam gwarancję, że potrafi rów
nież odpowiednią opieką otoczyć Ossolineum. Na zakończenie 
chcę podkreślić, że przy zbiorach Ossolineum winni być zacho
wani ci pracownicy Ossolineum, którzy tę instytucję pielęgno
wali, budowali i ukochali."

Wywiad z prezesem Borejszą, który pierwszy publicznie wy
stąpił z koncepcją Wrocławia jako siedziby Ossolineum, prze
drukowały prawie wszystkie pisma. Naturalnie największe oży
wienie wzbudził on na Dolnym Śląsku i jego. stolicy we Wrocła
wiu, gdzie w kołach związanych z Uniwersytetem i Biblioteką 
Uniwersytecką zaczęto zastanawiać się nad zupełnie Tealną moż
liwością umieszczenia Ossolineum we Wrocławiu. Zabrała głos 
Dolnośląska Wojewódzka Bada Narodowa, postanawiając wy
stąpić z petycją o. umieszczenie Ossolineum we Wrocławiu. Ty
godnik „Odra" (nr 24) zamieścił na pierwszej stronie artykuł 
prof. Karola Maleczyńskiego'pt. ,/D mądry rozdział zbiorów", 
w którym autor podkreślając znaczenie Ossolineum jako całości, 
złożonej z zasobu książek, rękopisów, archiwaliów, zbiorów Lu
bomirskich i zbiorów Pawlikowskich uważa, iż w całości winno 
przypaść Wrocławowi, który jedyny na Ziemiach Odzyskanych 
posiada Uniwersytet i zasługuje na to, by otrzymać ten najcen
niejszy dziś zbiór dorobku kulturalnego, polskiego. Znaczenie tego 
faktu będzie duże, gdyż: „Umieszczenie Ossolineum we Wrocła
wiu da możliwości pracy naukowej nad zespoleniem Dolnego 
śląska z Macierzą. Dopiero rzuciwszy książkę polską na kresy 
zachodnie będziemy mogli być pewni, że ziemie te nigdy od niej 
się już nie odłączą." Zwyciężyły ostatecznie argumenty za utrzy
maniem Ossolineum jako całości i umieszczeniem we Wrocławiu. 
'Tak postanowiła Rada Ministrów.

Aktualną stała się sprawa Odebrania i przywiezienia zbiorów 
do Wrocławia. Tymczasową opiekę nad zbiorami miał objąć rek
tor Stan. Kulczyński, któremu urzędujący wtedy wicewojewoda 
Barchacz udzielił półmilionowej pożyczki na koszta transportu. 
Po odbiór zbiorów do Przemyśla miała udać się specjalna dele
gacja, na czele której stanął dr Franciszek Pajączkowski, człon
kami zaś byli mgr Roman Aftanazy, Zofia Gostomska, dr Jerzy 
Guttler, dr Bronisław Kocowski. Delegacja otrzymała polecenie, 
by 10 lipca 1946 r. stawić się w Przemyślu, gdyż w dniu tym 
nastąpi przekazanie zbiorów. 11 lipca wyjechano samochodem 
Biblioteki Uniwersyteckiej, udzielonym przez dyrektora Anto



niego Knota do Przemyśla. Po drodze w Chorzowie wzięto eskor
tę wojskową, udzieloną przez generała Stanisława Popławskiego. 
Eskorta składała się z oficera i 11 żołnierzy. Do Przemyśla przy
byto 16 lipca, tu nastąpiło spotkanie z delegatem Rządu do prze
jęcia zbiorów drem Aleksandrem Gieysztorem. Transport lwow
skich zibiorów opóźnił się o parę dni.

W Przemyślu ogromnie ułatwił delegacji wiele spraw na
czelnik stacji Wiktor Nakoneczny, który z największym poświę
ceniem i cierpliwością telefonował ustawicznie do Medyki i Lwo
wa, starając się dowiedzieć czegoś o transporcie. Wreszcie 17. VII. 
otrzymano wiadomość, iż 16. VII. o godz. 13-tej transport przy
będzie do Przemyśla. O oznaczonej godzinie przybyli na dworzec 
w Przemyślu dr Gieysztor, delegacja wrocławska, starosta po
wiatowy Michał Haśko i eskorta wojskowa. O godz. 13.30 za
jechał specjalny pociąg, złożony z & towarowych krytych wozów, 
2i otwartych lor z Panoramą Racławicką i wagonu osobowego 
z delegacją radziecką, którą stanowili przewodniczący K. M. Pe- 
łechatyj, wiceprezydent Lwowa, P. I. Gnyp, dyrektor Biblioteki 
Akademii Nauk, P. I. Kowenew, naczelnik wydziału kulturalno- 
oświatowego, dalej delegat Rządu U. R. S. R. Oniszczenko, lejt- 
nant straży pogranicznej i operatorzy filmowi. Delegację ra
dziecką powitał krótko dr Gieysztor imieniem Rządu, starosta 
Haśko jako gospodarz, odpowiedział przewodniczący Pełechatyj. 
Sprawdzono plomby Akademii Nauk, nałożono nowe Urzędu Cel
nego, eskorta wojskowa objęła od tej chwili opiekę nad trans
portem. Akt przekazania odbył się tegoż dnia o godz. 17-tej 
w starostwie, gdzie poza delegatami przybyli reprezentanci urzę
dów i społeczeństwa przemyskiego. Zagaił krótko dr Gieysztor, 
odpowiedział przew. Pełechatyj, po czym nastąpiło podpisanie 
aktu przekazania. Według protokołu przekazywano 484 skrzyń 
(418 ze zbiorami bibliotecznymi, 66 ze zbiorami muzealnymi). 
Imieniem Rządu Polskiego podpisał akt' dr Gieysztor, imieniem 
delegacji radzieckiej Pełechatyj, Gnyp, Kowenew. Po podpisaniu 
wspomnianego protokołu podpisano drugi protokół przejęcia 
zbiorów lwowskich przez delegację wrocławską z rąk delegata 
Rządu. Imieniem delegacji wrocławskiej podpisali dr Pajączkow- 
ski i dr Guttler. Cała scena przekazywania była filmowana. Po 
podpisaniu protokołów odbył się bankiet, na którym wygłoszono 
szereg przemówień oraz wzniesiono toasty na cześć obu Państw, 
przyjaźni polsko-radzieckiej i in.

Dnia 19. VII. o godz. 5.66 cały transport doczepiono do po
ciągu osobowego do Katowic. Dyrekcja 'krakowska przysłała spe
cjalnego kontrolera, który konwojował transport do Krakowa. 
Na dworzec krakowski przybyto o godz. 17.65; transport oczeki
wany był przez dyr. wojewódzkiego PPR-u Zawistowskiego, 
licznych, przedstawicieli prasy, b. Ossolińczyków, poza tym zgro
madziła się przygodna publiczność. Musiano udzielić wywiadów,



odpowiadać na liczne pytania. Jeden wagon z transportu komi
syjnie otwarto, i wyjęto skrzynię, zawierającą popiersie Chopina 
dłuta Dunikowskiego. Skrzynię tę przejął delegat Oniszczenko 
celem przewiezienia do Warszawy. Do Katowic transport przybył 
o godz. 22'. W Katowicach nikt nie tylko, że transportu nie ocze
kiwał, ale się nim nikt nie interesował, pomimo że prasa od 
dawna donosiła, że zbiory jadą na Śląsk. Po kilkakrotnych do
piero interwencjach doczepiono transport do pociągu towarowe
go, którym po 30 godzinach (w tym 12 postoju w Katowicach) 
21. VII. o godz. 2.30' w nocy przybyto do oddalonego o* 6 km od 
Wrocławia Prochowa, w którym transport mimo spóźnionej bar
dzo pory by? oczekiwany przez dyr. A. Knota, prof. B. Olsze- 
wicza i dra E. Zubika. Ponieważ 2il. VII. wypadła niedziela, 
22l VII. zaś święto narodowe, dopiero 28'. VII. można było przy
stąpić do wyładowania. Rektor Kulczyński i dyr. Knot zorga
nizowali wszystkoi na przyjęcie zbiorów. Zdawałoby się, że wy
ładowanie i przewiezienie prawie 500 skrzyń nie będzie rzeczą 
łatwą. Uprościł) wszystko generał Popławski, udzielając do dys
pozycji 33 saperów i 231 samochody ciężarowe, oraz osobiście 
kierując wyładowaniem. W obecności gen. Popławskiego, rektora 
Kulczyńskiego, dyr. Knota, reprezentantów Województwa, 
Urzędu Celnego i dziennikarzy zerwano plomby i przystąpiono 
do wyładowania. W przeciągu' jednego dnia wszystkie skrzynie 
wyładowano i przewieziono do nowej siedziby Ossolineum we 
Wrocławiu, do gmachu byłego gimnazjum św. Macieja przy ulicy 
Szewskiej 37. Wyładowaniem na miejscu zajęła się młodzież 
akademicka w liczbie 96, która pospieszyła na wezwanie rektora 
Kulczyńskiego.

Siedzibę swą zawdzięcza Ossolineum również rektorowi Kul
czyńskiemu, który na wniosek dyrektora Knota oddał budynek 
(zajęty i częściowo wyremontowany przez Uniwersytet. W części 
zabezpieczonej budynku mieściy się już uniwersyteckie zakłady 
archeologii i historii sztuki, poza tym magazyny muzealne, sale 
wykładowe kursów wstępnych. Ponieważ budynek był dość 
poważnie uszkodzony i nienadający się w swej części do użytku, 
Ossolineum dostało na razie trzy sale na magazyn i jedną na 
tymczasową kancelarię. Gmach Ossolineum (bo już tak go bę
dziemy nazywać) położony jest idealnie, w spokojnej ulicy nad 
Odrą, tuż przy Uniwersytecie i przy wszystkich zakładach huma
nistycznych, mieszczących się właśnie przy ulicy Szewskiej. Osso
lineum wrocławskie mieści się w pięknym barokowym gmachu, 
który, podobnie jak gmach Ossolineum we Lwowie, był klaszto
rem i dopiero w 1811 r. przemieniono go na gimnazjum. Klasztor 
wybudowali rycerze krzyżowi z czerwoną gwiazdą, trudniący się 
pielęgnowaniem chorych. Budynek tworzy wielki zewnętrzny 
czworobok z dużym dziedzińcem, na środku którego ładna sty
lowa studzienka. Dużo uroku dodaje parę starych drzew na



dziedzińcu. Gmach cały jest dwupiętrowy z wyjątkiem części 
północnej, nadodrzańskiej, frontowej, jednopiętrowej. Oba bocz
ne skrzydła w części nadodrzańskiej kończą się ryzalitami. Zdo
bią je pilastry z jońskimi głowicami i kolumny oraz gzymsy 
prostokątne lufo owalne ponad oknami. Pomiędzy ryzalitami na 
płaskim dachu, ozdobionym balustradą z barokowymi wazami 
jest umieszczona symetrycznie kopuła z latarnią u góry i obie
gającą ją wokół galeryjką. Pod kopułą sala z. freskami. W latąch 
1911—191(5 gmach przebudowano do potrzeb nowoczesnej szkoły 
średniej. Wyrzucono i zamurowano arkadowe krużganki, które 
obiegały parter od strony dziedzińca. Pozostało parę ładnych sal 
sklepionych, przede wszystkim sala pod kopułą z freskami na 
I-ym piętrze, piękna sala sklepiona w parterze w poł.-zach. 
części budynku i wreszcie ogromna aula. Powierzchnia zabudo
wania gmachu Ossolineum wynosi 21600 m2, kubatura 40.700 m3, 
(większa od lwowskiej); nie ma więc obawy, by nie pomieściły 
się w nim zbiory biblioteczne a nawet i zbiory muzealne.

Od dnia, w którym zbiory przybyły do gmachu Ossolineum, 
objęli w nim dyżur b. pracownicy Ossolineum we Lwowie 
dr Franciszek Pajączkowski i Stanisława Bruckmanówna. Pierw
sze prace ograniczyły się do zabezpieczenia zbiorów przez zało
żenie trutek na szczury, ustawienie kadzi z wodą, wiader, skrzyń 
z piaskiem, przyjęciem stałej straży dziennej i nocnej oraz stałe 
dyżury. Niemal od pierwszego dnia pobytu Ossolineum we Wroc
ławiu zaczęły napływać zapytania o termin i możliwości ko
rzystania ze zbiorów. Niestety, sprawa nie była tak prosta, jakby 
to się mogło wydawać ludziom nieświadomym tego, iż Ossoli
neum wrocławskie to tylko 418' pak z książkami bez; katalogów 
i inwentarzy.

Prasa dolnośląska, wykazywała ogromne zainteresowanie 
zbiorami, informując bardzo dokładnie o transporcie, delegacji, 
wyładowaniu. Pojawiło się szereg wywiadów i artykułów na 
temat Ossolineum.

Kurator szkolny J a n  D ę b s k i  w artykule pt. „O mienie 
kulturalne dla Wrocławia" („Pionier" 1946 nr 217) przyznaje 
się, że wiadomość o przywiezieniu Ossolineum właśnie do Wroc
ławia dała mu mimo choroby radosny dzień. „Wierzymy i pra
gniemy, że za tym pierwszym transportem przyjdą następne, że 
całość Ossolineum znajdzie się we Wrocławiu, że'za książkami, 
zbiorami nadjadą Ossoliniacy, którzy tyle zasług ponieśli w ura
towaniu Ossolineum w czasie wojny. Ossolineum może dać 
Wrocławowi przyszłość, a o tym trzeba przecież pamiętać, by 
Wrocław był wielkim ogniskiem kultury i nauki polskiej, pro
mieniującym na zachód, sięgającym i do bratnich sąsiedzkich 
narodów słowiańskich."



Rektor S t a n i s ł a w  K u l c z y ń s k i  w wywiadzie udzie
lonym „Trybunie Dolnośląskiej" (1946 nr 159) wyraził się m. in.: 
„Zbiory Ossolineum stanowią najpoważniejszy księgozbiór i naj
poważniejszy skarb kultury polskiej na Dolnym Śląsku. Ich 
obecność we Wrocławiu przyczyni się do rozwoju w tym mieście 
nauki i sztuki. Zbiory Ossolineum nie mogą być w żadnym wy
padku wcielone np. do Biblioteki Uniwersyteckiej, ale powinny 
stać się, tak jak to było przed wojną, niezależnym Zakładem 
imienia Ossolińskich."

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej A n t o n i  K n o t  w wy
wiadzie udzielonym „Dziennikowi Zachodniemu" podkreśla, że 
,3iblioteka Ossolińskich jest kopalnią materiału naukowego. Po
zwoli ona na samodzielne przeprowadzanie studiów i pTac na
ukowych w pewnym uniezależnieniu się od zasobów krajowych. 
To jeden moment wcale nie drugorzędny. Drugi już o znaczeniu 
międzynarodowym, to ten, że przez przeniesienie tych, jakże 
cennych przy zniszczeniu w tej dziedzinie w innych dzielnicach 
Polski zbiorów, dajemy dowód, że na Śląsku wbrew opinii nie
których polityków zagranicznych nie prowadzimy gospodarki 
rabunkowej. Celem naszej polityki jest nie tylko eksploatacja, 
ale i budowa nowej waTtości, czego dowodem przywiezienie do 
Wrocławia Ossolineum i Panoramy Racławickiej."

Mgr M i e c z y s ł a w  K o f t a  w artykule pt. „Ossolineum" 
(„Trybuna Dolnośląska" 1946 nr 136) bardzo rzeczowo zwraca 
uwagę na obowiązki, jakie nakłada obecność Ossolineum we 
Wrocławiu. „Społeczeństwo wrocławskie ogarnęła zrozumiała 
radość na wieść, że skarbiec kultury polskiej złożony zostanie 
w murach Wrocławia. Ten- fakt nakłada na nas specjalne obo
wiązki i ciężary. Nie wystarczy wypiąć piersi i imponować in
nym. Musimy stworzyć we Wrocławiu najkorzystniejsze wa
runki dla dalszego rozwoju Ossolineum. To jest' największa cen- 
ność kulturalna, jaką nad Odrą mamy. Żadne nakłady na za
chowanie jej, zabezpieczenie i pomnożenie nie powinny być dla 
nas zbyt wielkie."

Dnia 30 lipca 1946 r. przybyła do Wrocławia specjalna dele
gacja Rządu Ukrainy dla ostatecznego przekazania zbiorów 
biblioteczno-muzealnych. W skład delegacji wchodzili: minister 
Paszczin, naczelnik Paszczenko i rektor lwowskiego Uniwersy
tetu Bilakiewicz, towarzyszyli delegacji z ramienia Ministerstwa 
Kultury i Sztuki prof. Tomkiewicz i dr Gostyński, z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych prof. Żyliński i z ramienia Związku Lite
ratów St. Dobrowolski. Jeszcze przedtem 27-go lipca delegacja 
została przyjęta przez Prezydenta Bieruta-, któremu wręczono 
jako symboliczny wyraz przekazanych zbiorów lwowskich — 
popiersie Chopina dłuta Dunikowskiego oraz pismo Prezesa Ra
dy Ministrów URSR Chruszczowa, w którym mowa o dalszym



wydzielaniu polskich skarbów kulturalnych do następnego trans-i 
portu dla przekazania narodowi polskiemu. /

Po powitaniu na lotnisku wrocławskim delegacja udała się 
do gmachu Ossolineum, gdzie odbyło się przekazanie zbiorów. 
Po otwarciu kilku skrzyń i skontrolowaniu zawartości podpisano 
ostateczny akt ,przekazania. Pierwszy przemówił minister Pasz- 
czin, podkreślając, iż akt obecny jest symbolem współpracy 
i przyjaźni obu narodów. Odpowiedzieli prof. Tomkiewicz i wice
wojewoda dolnośląski Barchacz.

Jak wspomniano pierwsze prace ograniczyły się do zabez
pieczenia zbiorów. Na razie Ossolineum nie miało jeszcze oso
bowości prawnej, ani swojego budżetu. Najważniejsze wydatki 
pokrywano z pożyczki wojewódzkiej. Wystosowano prośbę do 
Wojewódzkiej Rady Narodowej o subwencję na najważniejsze 
wydatki, wystosowano memoriał do Prezydium Rady Ministrów. 
We własnym zakresie wyremontowano dwie duże sćtle, w któ
rych ustawiono tymczasowe drewniane półki. We wrześniu 
1946 r. finansowa sytuacja Ossolineum wyjaśniła się przez udzie
lenie subwencyj Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Prezydium 
Rady Ministrów i Wojewódzkiej Rady Narodowej. Subwencje 
miały być wypłacane w ratach. Wobec tego można było przy
stąpić do kapitalnego remontu całego budynku, który objęła 
wrocławska Dyrekcja Odbudowy oraz do rozpoczęcia prac nad 
uprzystępnieniem zbiorów. Termin zaczęcia prac bibliotecznych 
wyznaczono na 1& października. Zaangażowano kilkunastu pra
cowników, tak że w wyznaczonym terminie 14 osób przystąpiło 
do otwarcia pak, wyładowania i prac bibliotecznych, związanych 
z udostępnieniem książki. Sprawy te były trudne i nasuwały 
szereg zagadnień. Biblioteka Ossolineum we Lwowie miała in
wentarze książek, mieszczące się w 16 grubych foliałach, miała 
katalog alfabetyczny kartkowy, będący zarazem historią biblio
teki. Ileż było w nim pożółkłych kart, pisanych gdzieś w trzecim 
i w czwartym dziesiątku ubiegłego stulecia. Ileż kart pisanych 
ręką Małeckiego, Szajnochy, Bielowskiego, Kętrzyńskiego i wie
lu, wielu innych. Poza tym całość zbiorów miała także skończony 
już katalog systematyczny na kartkach międzynarodowego for
matu. Ossolineum we Wrocławiu to tylko 418 skrzyń, niestety 
bez inwentarzy i katalogów, które pozostały we Lwowie. Pracę 
we Wrocławiu trzeba było zaczynać tak, jak gdyby Ossolineum 
było nowopowstałą biblioteką, od wypakowania i katalogowania 
całego zbioru książka po książce. Wyłoniło się pytanie, czy prace 
zacząć od starodruków, czy też od druków XIX i XX wieku. 
Wprawdzie należałoby wiedzieć, jakie inkunabuły i starodruki 
Ossolineum posiada, to jednak głód nowej 'książki polskiej przede 
wszystkim tekstów, źródeł, monografii historycznych i literackich 
jest tak wielki, że starodruki musiały zejść na plan dalszy. Na 
razie wprowadzono katalogowanie uproszczone, by jak najwięcej



książek oprawnych udostępnić. Po skatalogowaniu książki usta
wia się w tymczasowych magazynach, uwzględniając dawne 
sygnatury. Tworzą się w ten sposób ogromne luki między nume
rami - tt nie ma rady — zapełnią się przy dalszym opracowaniu 
zbiorów i wówczas, gdy nadejdą następne transporty książek 
Ossolineum ze Lwowa. Naturalnie, że pierwszy i drugi miesiąc 
pracy przyniósł szereg doświadczeń, które kazały zmienić i ulep
szyć różne szczegóły. Także i warunki pracy były bardzo trudne. 
Zbliżała się zima, pracowano do grudnia w pokojach bez pieców; 
dopiero od grudnia Ossolineum otrzymało lokale z piecami 
w części budynku, zajmowanej dotąd przez Zakłady uniwersy
teckie. Książki wypakowywano w magazynach parterowych, 
•skąd trzeba je było przenosić do opracowania na pierwsze piętro, 
potem znowu do książnicy. Ilość pracowników powoli stale wzra
stała, tak że stan personalny na marzec 1947 r. wynosił 24 osoby, 
w tym 8 stypendystów. Zajęcie lokali po Zakładach nie bardzo 
rozwiązywało kwestię miejsca, gdyż rozporządzało' się właściwie 
tylko trzema możliwymi w zimie pokojami.

Ossolineum we Wrocławiu było już zatem mimo trudności 
i braków instytucją pracującą pełną parą. Pierwsze początki 
ułatwiali ogromnie rektor Kulczyński i dyrektor Knot, służąc 
radą i każdą pomocą. Opieka ta nde miała jednak podstawy 
prawnej, w ogóle Ossolineum nie miało oparcia prawnego. Wów
czas grono osób z rektorem Kulczyńskim, prezesem Borejszą 
i dyrektorem Knotem postanowiło wskrzesić istniejące już przed 
1939 r. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, któreby objęło opie
kę nad Ossolineum. W czasach gdy istniał kurator i dyrektor 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zadaniem T. P. O. było 
pomaganie i wzbogacanie Ossolineum. Dziś miało mu przypaść 
nieco odmienne zadanie. Na 10’ listopada 1946 r. wysłano paręset 
zaproszeń na zebranie organizacyjne T. P. O., które miało za za
danie uchwalić statut, wybrać zarząd i ustalić plan pracy Towa
rzystwa. Prasa dolnośląska zrobiła dużą propagandę Ossolineum. 
„Słowo Polskie“ przez cały tydzień poprzedzający zjazd umiesz
czało codziennie artykulik co to jest Ossolineum, o T. P. O. i in., 
wydając w dzień zjazdu cały dodatek poświęcony Ossolineum. 
Również „Naprzód Dolnośląski" umieścił parę artykułów po
święconych Ossolineum. Bardzo piękny artykuł wstępny pt. 
„Znajomym z ulicy Ossolińskich" prorektora Jerzego Kowalskie
go umieściło „Słowo Polskie" w druki zjazdu. Oto zakończenie 
tego artykułu; „Polska książka jest we Wrocławiu rzadkością, 
poszukiwaną z uczuciem człowieka, dorabiającego się tutaj oj
czyzny. To nie sama wiedza o Polsce i jej rzeczach, to spora 
część życia polskiego przejawianego tutaj. Nasza przestrzeń ży
ciowa zawiera się w wymiarach naszej mowy i naszej myśli. 
Glob ziemski toczy się otulony w swoją atmosferę. Polska toczy 
się unosząc ze sobą krąg swojego życia. Polska nie jest tylko



tym, co podlega statystyce, ęo da się nam odebrać lub zwrócić. 
Jest coś w nas, co wyraża się w naszym słowie nie od dziś, i bez 
tego byłoby nam nieswojsko niawet we Wrocławiu. Dlatego wi
tamy cię, Ossolineum! Nie całe jeszcze jesteś między nami, lecz 
chciwie serce chwyta to pierwsze tchnienie. Paki skołatane dro
gą stoją po sieniach i salach rozbitej budowli. Garść Ossolinia- 
ków zgrabiałymi rękami ustawia tomy na świeżo skleconych 
półkach drewnianych, tak jeszcze nielicznych. Ci ludzie nie mają 
gdzie mieszkać, nie mają czasu na to, nie po to wystają po urzę
dach. Jedna jest w nich myśl: dać nam Ossolineum, dać naszej 
szkole teksty polskie. Schylamy przed wami głowy, ministranci 
tego obrzędu, bo tu się zaczyna budzić do życia coś wyższego 
nad urzędy i traktaty, coś co dziwi i gniewa szulerów politycz
nych: nasza nieodgadła i nie dająca się nam wyperswadować 
Polska."

O godz. 15.30 zebrało się w czytelni Biblioteki Uniwersytec
kiej paręset osób, przybyło szereg osób spoza Wrocławia. Zjechali 
więc do Wrocławia rektor Antoniewicz, prof. Bujakowie, dyr. 
Grycz, dyr. Lorentz, prof. Birkenmajer, prof. Czekanowski, prof. 
Łempiccy, prof. Czerny, prez. Borejsza, dyr. Lutman, prof. Ba
rycz, prof. Inglot, dyr. Zarębski, dyr. Ręgorowicz i wielu innych. 
Z Wrocławia zjawił się cały świat naukowy, literacki, dzienni
karski, wszyscy dostojnicy i reprezentanci władz państwowych * 
i samorządowych na czele z wojewodą Piaskowskim. Po przy
byciu premiera Osóbki-Morawskiego, rektor Kulczyński zagaił 
zebranie, kreśląc krótko polskie wysiłki kulturalne na zachodzie, 
na Ziemiach Odzyskanych. Posuwają się one ciągle najprzód po 
szczeblach drabiniy, na której szczycie: „sława nauki i kultury 
polskiej". Nowo zdobyty szczebel to Ossolineum we Wrocławiu. 
Dlatego nowy zarząd T. P. O. ma ogromne zadanie, Ossolineum 
dźwignąć i podnieść ną dawny jego poziom. Następnie odczytał 
długą listę zmarłych w czasie wojny pracowników Ossolineum 
oraz człoków T. P. O., którą zebrani wysłuchali stojąco, oddając 
hołd pamięci Zmarłych.

Po sprawozdaniu z czynności Ossolineum od przejęcia zbio
rów w Przemyślu do dnia zebrania, złożonym przez kustosza Pa- 
jączkowskiego, zabrał głos Premier Osóbka-Morawski, który po
wiedział: „Zagadnienie Ossolineum jest zagadnieniem nie tylko 
naszego świata nauki, ale i zagadnieniem państwowym, świadczą 
o tym chociażby zabiegi dyplomatyczne, jakie rząd uczynił dla 
j'ego odzyskania. Dobrze się stało, że Ossolineum przybyło do 
Wrocławia, do tego miasta, gdzie zamieszkuje wielu obywateli 
ze Lwowa. Niechże to Ossolineum umili im trochę pobyt w tym 
m|eście, żeby się czuli tu jak najlepiej. Sądzę, że pełną wartość 
Ossolineum zachowajny wtedy,, jeżeli będzie ono w całości i nie 
rozbijemy jego zbiorów. Rząd zajmował się sprawą Ossolineum 
nie tylko wtedy, kiedy wydostawał go, ale dał i pewne dotacje,



dotychczas 17 milionów na ten cel. W miarę naszych możliwości 
zrobimy wszystko, aby ta placówka znalazła warunki dobrego 
zachowania i jak najlepiej służyła nauce polskiej.44

Następnie prof. Kamil Stefko referował projekt statutu 
T. P. O., podkreślając, iż T. P. O. będzie musiało postarać się, by 
Ossolineum otrzymało odpowiednią organizację prawną. Po sze
regu zgłoszonych poprawek statut uchwalono, po czym przy
stąpiono do wyboru zarządu. Na wniosek ks. dra Feichta wy
brano następujący zarząd, komisję rewizyjną i sąd honorowy: 
Zarząd: Kulczyński Stanisław, Borejsza Jerzy, Bigo Tadeusz, 
Knot Antoni, Żychiewicz Emil, Grycz Józef, Inglot Stefan, Lo
rentz Stanisław, Lutman Roman, Popławski Stanisław, Pazyra 
Stanisław, Piaskowski Stanisław, Rybicki Józef, Szczyrek Jan. 
Członkowie Komisji rewizyjnej: Barcikowski Władysław, Le
wicki Michał, Treter Jan, Winnicki Bronisław, Styś Wincenty, 
Ręgorowicz Ludwik. Sąd honorowy: Wachniewski Aleksander, 
Antoniewicz Władysław, Stefko Kamil, Olbromski Antoni, 
Osiński Władysław, Zaremba Józef, Arct Stanisław.

Po wyborach rektor Kulczyński przedstawił plan pracy To
warzystwa, podkreślając, że Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
może działać i spełniać swoje zadania tylko wówczas skutecznie 
i w pełnej mierze, jeżeli zostanie wskrzeszony do życia jako 
całość. „W obecnej chwili — mówił Kulczyński — rozporządzamy 
jedynie fragmentem zasobów tego instytutu. Pierwsze zadanie 
Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum sprowadzać się będzie do 
rozwinięcia prac w kierunku uzyskania dla działalności Ossoli
neum szerszej bazy, skompletowania go, zarówno w rokowaniach 
z naszymi sąsiadami, jak i drogą pracy wewnętrznej nad reali
zacją tego postulatu całości Ossolineum. Drugim zadaniem jest 
możliwie szybkie uruchomienie pracowni naukowych przy Osso
lineum i udostępnienie jego zbiorów dla badaczy naukowych. 
W tej dziedzinie rozwijać będziemy działalność zapoczątkowaną 
już skutecznie przez dotychczasowe władze, opiekujące się Osso
lineum/4 Następnie omówił rektor Kulczyński sprawę gmachu 
Ossolineum i jak najszybszą potrzebę jego odnowienia. Po czym 
przeszedł jeszcze do rozwinięcia innych działów Zakładu Osso
lińskich: „Wreszcie chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym pun
kcie, który powinien zdaniem moim obejmować program re
konstrukcji Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, tj. program 
wskrzeszenia drukami, wydawnictwa Ossolineum i rozwinięcia 
akcji wydawniczej. Działalność Zakładu Narodowego Osso
lińskich zaznaczyła się w naszym życiu kulturalnym na tych 
dwóch odcinkach: pracy naukowej badawczej, która się koncen
trowała w instytucie i w pracy wydawniczej, w której to dzie
dzinie Zakład ma tak chlubną tradycję. Wskrzeszenie tej tra
dycji jest jednym z zasadniczych zadań/4



Po wnioskach prof. Modelskiego o odznaczeniu zasłużonych 
pracowników Ossolineum i dra Pajączkowskiego o wyrażenie po
dziękowania dla wicewojewody Barchacza, generała Popław
skiego, rektora Kulczyńskiego' i dyrektora Knota za dotych
czasową opiekę i pomoc dla Ossolineum — obu przyjętych przez 
aklamację — zebranie zakończono.

Następnego dnia tj. 11 listopada odbyło się pierwsze zebra
nie Zarządu T. P. O., na którym dokonano wyboru władz, po
wierzając stanowisko prezesa rektorowi Kulczyńskiemu, na I-go 
wiceprezsa wybrano prez. Borejszę, na drugiego prof. Bigę, se
kretarzem generalnym został dyrektor Knot, zastępcą sekretarza 
prof. Inglot, skarbnikiem dyr. Żychiewicz, jego zastępcą inż. Ry
bicki. Wybrano również pełnomocnych delegatów Towarzystwa 
we większych ośrodkach naukowo-kulturalnych. Delegatami To
warzystwa są obecnie: w Warszawie I wiceprezes Jerzy Borejsza, 
w Krakowie prof. Stanisław Łempicki, zastępca prof. Henryk 
Barycz, w Poznaniu dyr. Aleksander Birkenmajer, w Toruniu 
prof. Kazimierz Hartleb, w Katowicach dyr. Roman Lutman, 
w Lublinie prof. Jan Parandowski, w Gdańsku dr Anna Jędrze
jowska, w Łodzi dyr. Adam Łysakowski. Ustalono wkładkę mie
sięczną ną 50 zł. Omawiano sprawę zbiorów muzealnych, dalszą 
rewindykację, remont gmachu, sprawę drukarni i wydawnictwa, 
odznaczeń, godła T. P. O. Powołano Komitet odbudowy gmachu 
Ossolineum, do którego weszli inż. Rybicki, dyr. Żychiewicz, 
dyrektor Knot, inż. Wróbel, kustosz Pajączkowski, konserwator 
Giittler. Komitet odbył szereg konferencji, na których ustalono 
program potrzeb i program prac. Przyjęto plan użytkowania bu
dynku, budynku nieprzygotowanego do potrzeb bibliotecznych, 
stąd więc wynikały różne trudności przy planowaniu. Plan ten 
przewidywał ^umieszczenie we wschodnim skrzydle od paTteru 
po drugie piętro wyłącznie magazynów, czytelnię zaś w dawnej 
auli w skrzydle zachodnim. Zdawano sobie sprawę, iż będzie to 
szalenie niewygodne, gdyż książka będzie musiała odbywać długą 
drogę z magazynu do czytelni, poza tym ustawicznie będą się 
krzyżować ze sobą drogi książki i czytelnika, a to jest zasadniczo 
niedopuszczalne. Sprawa ta wywołała dużą dyskusję na mar
cowym posiedzeniu Zarządu T. P. O., na którym postanowiono 
zrezygnować z auli jako czytelni, przeznaczając ją tylko na salę 
posiedzeń, czytelnię urządzić zaś na drugim piętrze wschodniego 
skrzydła, nad magazynami. Wejście do czytelni będzie zupełnie 
osobnymi schodami, nięłączącymi się z innymi biurami biblio
teki. Drugie piętro, południowego skrzydła pomieści czytelnię 
rękopisów i starodruków, czytelnię naukową, czytelnię czaso
pism. Razem Biblioteka będzie rozporządzała ponad stu miejsca
mi w czytelniach. Pierwsze piętro wschodniego skrzydła zajmą 
biura biblioteczne. Skrzydło zachodnio-północne przeznaczone 
jest na muzeum. Rękopisy i starodruki znajdą pomieszczenie



w pancernym schronie, poza tym są przewidziane miejsca na 
pracownię introligatorską, konserwatorską i pokoje gościnne. 
Długa i ostra zima nie pozwoliła na prowadzenią w pełni robót 
remontowych. W tej chwili praca już jest w pełnym toku, Dy
rekcja Odbudowy zobowiązała się do wykończenia Temontu na 
jesień tor.

W marcu 1947 r. aktualną stała się sprawa przekazania dal
szej części Ossolineum. Delegaci wrocławscy dr Franciszek Pa
jączkowski i mgr Roman Afitanazy, którzy tym razem mieli man
dat delegatów Rządu, udali się do Przemyśla, by według zapo
wiedzi 14 marca odebrać transport. Dnia 22 marca zapowiedziano, 
iż delegacja polska oczekiwana jest 23-go w Medyce. W nie
dzielę 28. III. wyjechano samochodem WOP-u w stronę granicy. 
Na granicy po stronie radzieckiej oczekiwali: dyrektor Biblio
teki Akademii Nauk Paiweł Gnyp, dalej sekretarz Rajkomu Par
tii, przedstawiciele straży granicznej i ceł. Po powitaniach udano 
się autami na dworzec w Medyce, gdzie oglądnięto wagony opa
trzone plombami. Zbiory mieściły się w dwu krytych cztero- 
osiowych wagonach, mieszczących według protokołu 165 skrzyń 
z zawartością 67.381 książek, w tym 36 skrzyń, zawierających 
7.941 starodruków. O godz. 14-ej w Domu Partyjnym odbyło się 
w otoeecności przedstawicieli Partii, wojska, kolei i ceł przekaza
nie zbiorów. Po przemówieniach, jakie wygłosili dyr. Gnyp i dr 
Pajączkowski, wymieniono pełnomocnictwa, po czym podpisano 
akt przekazania. Jako pełnomocnik strony radzieckiej podpisał 
dyr. Gnyp, jako delegaci Rządu Polskiego dr Pajączkowski i mgr 
Aftanazy. Cała uroczystość (była kilkakrotnie fotografowana. Po 
przekazaniu udano się na obiad, na którym wzniesiono szereg 
toastów na cześć obu narodów, nauki polskiej i radzieckiej, armii 
polskiej i czerwonej. Wieczorem udano się na dworzec w Medyce, 
gdzie do pociągu osobowego do Przemyśla doczepiono wagony 
ze zbiorami. W Przemyślu wagony zostały zaplombowane przez 
Urząd Celny. Dnia 24 marca przyłączono je do pociągu osobowe
go do Katowic. W Katowicach przeładowano zawartość wagonów 
do 4 wagonów normalnotorowych. W obecności przedstawiciela 
Urzędu Celnego zerwano plomby i sprawdzano ilość skrzyń. Oka
zało się, że była zgodna z protokołem. Wagony te doczepiono 
do pociągu osobowego do Wrocławia, dokąd przybyły 26 marca 
wieczorem na dworzec „Nadodrze“. Następnego dnia wszystkie 
skrzynie zostały wyładowane i przewiezione samochodami do 
gmachu Ossolineum.

Co to jest wrocławskie Ossolineum? — takie pytanie zadaje 
naukowiec i literat, a także i szary człowiek, który tylko prze
chodził ulicą Ossolińskich i wiedział, że Ossolineum to polski 
skarb narodowy i kulturalny. He książek i jakie, ile rękopisów, 
czy przekazano z Ossolineum bibliotekę Pawlikowskich, co z cża-



sopismami, mapami, autografami, czy całe Ossolineum jest już 
we Wrocławiu?

Postaram się krótko odpowiedzieć na dręczące pytania. Oba 
przekazane transporty biblioteki Ossolineum obejmowały razem 
683 skrzynie, zawierające 2)10.343 tomów książek, w tym 42.606 
starodruków i 167.737 druków- XIX i XX w., poza tym 7.036 
rękopisów. W marcu przystąpiono do otwierania skrzyń z ręko
pisami. Na razie wyładowano do końca marca 5 skrzyń, zawiera
jących 980 rękopisów. Rękopisy wypakowuje się komisyjnie, no
tując i protokołując dokładnie zawartość każdej skrzyni, po czym 
przewozi się je tymczasowo do jednego ze skarbców Biblioteki 
Uniwersyteckiej przy placu Solnym. Poza rękopisami z Katalogu 
rękopisów Kętrzyńskiego i inwentarza (powielany maszynopis) 
przekazano wiele teatraliów. Jeżeli idzie o druki, to pierwszy 
transport zawierał prawie wyłącznie druki polskie, naturalnie 
z wyłączeniami, o których wyżej pisałem, drugi transport prze
ważnie książki obce. Czasopism, poza paroma naukowymi, nie
stety jeszcze we Wrocławiu nie ma. Nie dostaliśmy również — 
na razie — Biblioteki Pawlikowskich, map, autografów, muzy- 
kaliów, archiwum Ossolineum i jeszcze raz powtarzam — kata
logów. W programie Ossolineum we Wrocławiu jest sprowadze
nie dalszych części zbiorów Ossolineum, dalsza praca nad wy
pakowaniem i skatalogowaniem książek (do końca marca 1947 r. 
opracowano i ustawiono około 40.000 dzieł). W opaciu o ten za
sób nastąpi otwarcie w lecie tymczasowej czytelni. W sierpniu 
1947 r. ukaże się inwentarz (w formie powielanej) posiadanych 
przez wrocławskie Ossolineum rękopisów.

W myśl uchwały Zarządu T. P. O. udała się 24 kwietnia 1947 r. 
do Warszawy delegacja w składzie dr Franciszek Pajączkowski, 
dr Amelia Dician i dr Kazimiera Iłowska dla odebrania i prze
wiezienia rękopisów i starodruków Biblioteki Ossolińskich, znaj
dujących się w Bibliotece Narodowej. Przywieziono do Wrocła
wia 39 skrzyń, w których znajdowało się 1.484 rękopisów, 1.241 
starodruków, 386 dyplomów oraz 8 pudeł rycin. W stosunku do 
liczlby ewakuowanych rzeczy ze Lwowa jest duża różnica. Jak 
wspomniałem zbiory ewakuowane znalazły się w Adelinie 
(Adelsdorf) na Dolnym Śląsku, gdzie w czasie działań wojennych 
częściowo uległy zniszczeniu. 2) maja br. zbiory przewieziono do 
Wrocławia, gdzie wyładowano' je i umieszczono w skarbcu Biblio
teki Uniwersyteckiej. Na drugi dzień przystąpiono do otwarcia 
skrzyń i inwentaryzowania rękopisów.

Ossolineum na terenie Wrocławia przestaje być biblioteką 
martwą, dziś kompletuje już rzeczy nowo wydane. Poczyniono 
starania o egzemplarz obowiązkowy książek i czasopism. Nieza
leżnie od tego zwrócono się do instytucyj i niektórych wydaw
nictw. Instytut Śląski, Instytut Zachodni, Czytelnik, PZWS i inne



ofiarowują swoje wydawnictwa. Ossolineum otrzymuje już 120 
bieżących czasopism.

Na razie we 'Wrocławiu rozwijała się Biblioteka. Ostatnie 
posiedzenie Zarządu T. P. O., które odbyło się 22. III. 1947 r., 
przyniosło ważne posunięcia i postanowienia, dotyczące dalszych 
losów i formę prawną Zakładu Ossolińskich. Na wstępie zebra
nia prezes T. P. O. rektor Kulczyński odczytał pismo premiera 
Cyrankiewicza, wystosowane do Zarządu T.P.O. Pismo to brzmi: 
„Prezydium Rady Ministrów przystąpiło do opracowania rozpo
rządzenia Rady Ministrów w sprawie uznania T. P. O. za stowa
rzyszenie wyższej użyteczności i nadania mu odpowiedniego sta
tutu dla umożliwienia temu Towarzystwu zarządu całego mienia 
ruchomego i nieruchomego Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich. Zarząd główny T. P. O. poczyni niezwłocznie właściwe 
kroki dla zabezpieczenia mienia Ossolineum i tymczasowego za
rządzania nim do uregulowania stanu prawnego/'

Wobec ,przekazania Towarzystwu administracji majątkiem 
Ossolineum powstała potrzeba utworzenia organu wykonawcze
go; mianowano na powyższym posiedzeniu dyrekcję Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich w składzie trójosobowym. Wkrótce 
Towarzystwo otrzyma w drodze rozporządzenia Rady Ministrów 
charakter stowarzyszenia wyższej użyteczności. Statut samego 
Zakładu opracowany zostanie później.

W najbliższym czasie zostanie we Wrocławiu uruchomione 
wydawnictwo Zakładu (po przeniesieniu agend z Krakowa); 
w Krakowie natomiast pozostanie nadal tylko księgarnia Osso
lineum z filią wydawnictwa.

Sprawa uruchomienia muzeum zależy od tego, czy zbiory 
nadejdą w najbliższych transportach ze Lwowa.
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Franciszek Pajączkcrwski

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNO-FILOZOFICZNYCH

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe założone zostało w dniu 
20 lutego 1946 r. Komitet założycielski, a zarazem pierwszy ze
spół członków zwyczajnych Towarzystwa tworzyli zamieszkali 
podówczas stale we Wrocławiu członkowie czynni i korespon
denci Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Tech
nicznej oraz członkowie czynni i przybrani, zwyczajni i koresc 
pondenci Towarzystw Naukowych: Lwowskiego i Warszawskie
go. Osoby te . utworzyły ze swego grona pierwsze zespoły Wy
działów.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki polskiej 
i ruchu naukowego we wszystkich gałęziach wiedzy. Na członków 
zwyczajnych mogą być powołane osoby, pracujące naukowo 
i posiadające znaczniejszy dorobek naukowy. Prócz członków 
zwyczajnych Towarzystwo składa się z członków honorowych 
i wspierających.
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