
WROCŁAW – OSSOLINEUM  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu ma swą już prawie 200 letnią historię. 

Ufundowany został przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, uczonego, bibliofila i kolekcjonera 
w 1817 r. Przewiezione w 1827 r., w rok po śmierci fundatora, do Lwowa zbiory zakładu 
znajdowały się tam przez kolejne dziesięciolecia. Zakład posiadał drugie w kraju pod względem 
wielkości zbiory biblioteczne (po Uniwersytecie Jagiellońskim). Do 1945 r. mieścił się w 
dawnym klasztorze i kościele sióstr karmelitanek trzewiczkowych we Lwowie. W 1829 otwarto 
drukarnię Ossolineum, która zapoczątkowała działalność Ossolińskiej Oficyny Wydawniczej.  

Ossolineum stało się jednym z najważniejszych ośrodków badań nad dziejami i literaturą 
polską, rozporządzało jednym z największych zbiorów rękopisów, nawet średniowiecznych. 
Skupiało księgozbiory wielkich rodów m.in: Jabłonowskich, Ponińskich, Pawlikowskich, 
Skarbków, Sapiehów, Lubomirskich, Mniszchów. 

Dział polski biblioteki kompletował cały polski dorobek naukowy i literacki. Ossolineum było 
i jest właścicielem rękopisów czołowych polskich pisarzy i poetów:  Mickiewicza, Słowackiego, 
Asnyka, Sienkiewicza, Kasprowicza, Reymonta, Żeromskiego. 

Przed II wojną światową biblioteka Ossolineum liczyła przeszło 220 tys. dzieł.  
W marcu i kwietniu 1944 r. część zbiorów (m.in. rękopisy dzieł Mickiewicza, Słowackiego, 

Fredry, Sienkiewicza) ewakuowano ze Lwowa, zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich, i 
przewieziono do Krakowa. Stamtąd trafiły do małej miejscowości koło Złotoryi na Dolnym 
Śląsku, gdzie przetrwały wojnę.  

W latach 1946-47 Ukraińcy dokonali podziału pozostałych we Lwowie zbiorów Ossolineum. 
Przyjęli zasadę, że we Lwowie pozostają wszystkie materiały pochodzące lub odnoszące się do 
ziem leżących na wschód od linii Curzona, a zwłaszcza materiały związane (w pojęciu komisji 
ukraińskiej) z historią i kulturą zachodniej Ukrainy, Rosją, Białorusią, Litwą. Zasady tej 
przestrzegano nawet w stosunku do materiałów, w których była choćby jedna wzmianka 
dotycząca terenów zachodniej Ukrainy. 

Z Biblioteki Ossolineum Ukraińcy przekazali ostatecznie ponad 200 tys. woluminów. Nie 
zwrócono zbiorów graficznych, kartograficznych oraz całego zbioru czasopism polskich z XIX-
XX w. Zbiory te przybyły do zrujnowanego jeszcze  Wrocławia w 1946 r. jako "dar narodu 
radzieckiego dla narodu polskiego", a czytelnikom zostały udostępnione we wrześniu 1947 r. Na 
bazie tej części zbiorów lwowskiego Ossolineum, którą udało się Polsce odzyskać od ZSRR, 
reaktywowano Bibliotekę Ossolineum. Szacuje się, że ok. 70% przedwojennego zasobu 
Ossolineum pozostało we Lwowie.  

Od 1953 r., Biblioteka i Wydawnictwo Ossolineum weszły w skład nowopowstałej Polskiej 
Akademii Nauk. Ustawa z 5 stycznia 1995 r. nadała Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich 
status fundacji dotowanej z budżetu państwa, tym samym Ossolineum przestało być placówką 
podległą PAN. 2 lipca 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 
Wydawnictwo Ossolineum podjęło decyzję o likwidacji firmy. Ministerstwo Kultury za kwotę 
600 tys. zł chce wykupić prawa do znaku towarowego Wydawnictwa Ossolineum tak, aby jego 
dorobek przeszedł do Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

Od 1992 r. trwają negocjacje z Ukraińcami w sprawie rewindykacji zbiorów. W roku 2003 
nastąpił przełom w prowadzonych rozmowach, Ossolineum uzyskało możliwość pełnego dostępu 
do polskich kolekcji przechowywanych w Bibliotece im. V. Stefanyka, z możliwością ich 
kopiowania oraz opracowania. 

Budynek Główny Zakładu Ossolineum mieści się we Wrocławiu przy ul. Szewskiej. 
Kiedyś była to siedziba Zakonu Szpitalnego Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą. 
W początkach XIX w. stał się własnością uniwersytetu. Do budynku tego przeniesiono 
katolickie gimnazjum św. Macieja, które działało do 1945 r. 

W 2007 roku powstał Ogród Barokowy przylegający z jednej strony do budynku Ossolineum, 
a z pozostałych do murów od strony ulicy szewskiej oraz do Kościoła Św. Macieja. 



 
Fasada Zakładu od strony ul Szewskiej 
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Wejście główne od ul. Grodzkiej 

 

 
Tablica upamiętniająca założyciela zakładu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 


