
Na Wyspie Piaskowej oprócz charakterystycz-
nego dla tej części miasta zabytkowego kościoła 
pw. Najświętszej Maryi Panny przed wojną 
znajdowało się też m.in. kilka budynków nale-
żących do Uniwersytetu we Wrocławiu. Oprócz 
Biblioteki po przeciwnej stronie ulicy pod 
numerem 18 stał Instytut Europy Wschodniej, 
a nieopodal, pod numerem 12, bursa studencka. 

Duży gmach przy dawnej Neue Sandstrasse 
a obecnie ul. św. Jadwigi ¾, sąsiadujący bezpo-
średnio z kościołem, pomimo zmiany w roku 
2018 swojej funkcji nadal popularnie zwany 
Biblioteką na Piasku, był wielokrotnie przebudo-
wywany i rozbudowywany, będąc od ok. XII w. 
świadkiem wielu wydarzeń. W swojej kilkuwie-
kowej historii najpierw był klasztorem należącym 
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WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Gdy kilka dni po kapitulacji Festung Breslau do Wrocławia dotarły pierwsze grupy opera- 
cyjne, miasto leżało w gruzach i płonęło. 10 maja 1945 r. oczom przybyłych do miasta 
Polaków ukazał się obraz nędzy i rozpaczy. Szybko okazało się także, że to, co przetrwa- 
ło wojnę, niekoniecznie przetrwa na stałe. W mieście szalały pożary, na ulice waliły się ko- 
lejne zabudowania… Noc z 10 na 11 maja nie była spokojna. Poranek 11 maja okazał się  
tragiczny, szczególnie dla tych, których zadaniem było zabezpieczenie majątków szkół 
wyższych i wrocławskich bibliotek. To, co się wówczas stało, przesądziło nie tylko o wyg- 
lądzie Wyspy Piaskowej i jej zabudowaniach, ale przede wszystkim o losach miejskiego 

księgozbioru i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

do zakonu kanoników regularnych św. Augus- 
tyna, później więzieniem dla austriackich jeń-
ców wojennych i szpitalem. Na początku XIX w. 
pełnił funkcję centralnej składnicy mienia kasa-
cyjnego pochodzącego ze śląskich klasztorów 
i przez wiele lat służył jako główna biblioteka 
niemieckiego państwowego uniwersytetu we 
Wrocławiu – Königliche und Universitäts-
Bibliothek. W czasie II wojny światowej na swoją 
komendę upatrzył go sobie ostatni dowódca 
Festung Breslau gen. Hermann Niehoff. Mocno 
zniszczony w ostatnich tygodniach wojny, sie-
dzibą Biblioteki Uniwersyteckiej został ponow-
nie pod koniec lat 50. XX w., nim jednak do tego 
doszło, przeżył ciężkie chwile w pierwszych 
dniach maja 1945 r.
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Gmach Biblioteki na Piasku na początku XX w.; w centralnej części zdjęcia widoczne nieistniejące obecnie skrzydło,  

fot. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Graficznych za: www.uni.wroc.pl 



Przedwojenna Biblioteka Uniwersytecka gro-
madziła książki, rękopisy, inkunabuły, mapy, 
muzykalia, a nawet dzieła sztuki. Były to rzeczy 
pochodzące z wrocławskich i śląskich klaszto-
rów, które trafiły tu po sekularyzacji. Do tego 
dochodziły zbiory m.in. dwóch uczelni: kato-
lickiej Leopoldiny oraz protestanckiej Viadriny, 
a także kolegium jezuickiego. W czasie II wojny 
światowej w gmachu znajdowało się blisko  
800 tys. woluminów. Część najcenniejszych 
zbiorów zdołano ewakuować jesienią 1944 r., 
jeszcze przed oblężeniem, ale blisko pół miliona 
tomów pozostało na miejscu. Około 20 tys. 
tomów, głównie dubletów, spłonęło 31 marca 
1945 r. w pożarze pobliskiej hali sportowej, 
w której były złożone. Ponad 150 tys. kolej-
nych zostało unicestwionych w pożarze dwóch 
skrzydeł gmachu Biblioteki, do którego doszło 
2 kwietnia, w czasie wielkanocnego bombardo-
wania Wrocławia. 300 tys. tomów na początku 
kwietnia przeniesiono do kościoła św. Anny 
[ob. cerkiew św. św. Cyryla i Metodego] znajdu-
jącego się po przeciwnej stronie ulicy. 

Instytut Europy Wschodniej działał na Uniwer-
sytecie we Wrocławiu od 8 kwietnia 1918 r. 
i mieścił się w trójkondygnacyjnym przestronnym 
budynku pałacowym, wzniesionym ok. 1820 r.  
W Instytucie tym prowadzono badania nad 
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dziejami wschodnich państw ościennych ówcze-
snych Niemiec, w tym nowo powstałej Polski. 
Cel prowadzenia tych badań z dzisiejszego 
punktu widzenia nie był szczytny, bo próbo-
wano podważyć ład europejski ustalony po 
I wojnie, w tym odzyskanie przez Polskę nie-
podległości, nie zmienia to jednak faktu, że 
zgromadzony księgozbiór dotyczący m.in. histo-
rii Polski, liczył ponad 60 tys. woluminów i był 
niezwykle cenny. 

Na pierwszy rekonesans uniwersyteckich budyn-
ków członkowie Grupy Naukowo-Kulturalnej na 
czele z prof. Stanisławem Kulczyńskim, dele-
gatem Ministerstwa Oświaty oraz dr. Antonim 
Knotem odpowiedzialnym za zabezpiecze-
nie wrocławskich księgozbiorów, udali się już 
10 maja, zaraz po przyjeździe do Wrocławia. 
Stwierdzono wówczas, że gmach Instytutu 
Wschodniego stał, ale nie było w nim śladu 
po księgozbiorach. W gmachu Biblioteki 
huczał w tym czasie pożar. Płonęły m.in. duże 
drewniane belkowania wspierające sklepie-
nie parteru. Pożaru nie można było ugasić, 
bo nie było jeszcze wtedy w mieście straży 
pożarnej. Nie było także naczyń ani wystar-
czającej liczby ludzi, by czerpać wodę z pobli-
skiej Odry. Kulczyński i Knot stwierdzili, że 
ogień dogorywa i nie powinien się już więcej 

Wyspa Piaskowa z widocznym po lewej stronie na pierwszym planie gmachem Instytutu Europy Wschodniej,  
a po prawej budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej i za nim kościołem NMP na Piasku, 1923 r.,  

fot. ze zbiorów Archiwum Budowalnego Miasta Wrocławia za: www.polska-org.pl  



Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku tuż po kapitulacji 
Festung Breslau, fot. za www.polska-org.pl
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rozprzestrzeniać, dlatego nie powinien zagra-
żać złożonym w kościele po przeciwnej stronie 
ulicy książkom.

jak w dzień. Wręczamy naszym ochotnikom broń 
do ręki, której w Bibliotece leży pod dostatkiem, 
i przetrząsamy piwnice gmachu […]. Rzucamy 
naszej straży rozkaz, jak ma obsadzić rozgrodzone 
wejście do gmachu i patrolować jego otoczenie, 
wydajemy bezwzględny zakaz puszczania kogokol-
wiek do budynku, pozostawiamy komendę dokto-
rowi Knotowi i powracamy do domu. Nad ranem 
[11 maja] rozsyłam ponownie patrole zwiadowcze 
[…]. Około ósmej rano wpada goniec: «Biblioteka 
Uniwersytecka płonie!». Zbieram resztę ludzi i bie-
giem udajemy się na Wyspę Piaskową. Na miej-
scu stwierdzam, że ogień na parterze, zgodnie 
z naszymi przewidywaniami wczorajszymi, wygasł 
niemal zupełnie i od tej strony nic nie zagraża 
złożonym po przeciwnej stronie ulicy księgozbio-
rom. Natomiast budynek Instytutu Wschodniego, 
sąsiadujący od południa z kościołem Świętej Anny 
[ob. cerkiew], zastajemy w płomieniach. Zajął 
się od ognia podłożonego w przylegających doń 
kamienicach. Wpadamy do nawy kościoła, gdzie 
leżą książki, i zastajemy sytuację groźną. Dach 
kościoła płonie, palące się listwy zaczynają spa-
dać na stosy książek przez olbrzymi otwór w skle-
pieniu. Moi chłopcy rzucają się z determinacją na 
ratunek. O wodzie nie ma mowy. Wodociąg miej-
ski zniszczony. Do Odry zbyt daleko, brak zresztą 
naczyń. Próby ratunku ograniczają się do usuwa-
nia osękami spadających kwaczy i odrzucania za 
burtę książek, które rozpoczęły się już tlić. W tym 
momencie rozlega się ogłuszający huk. Przez roz-
walone sklepienie kościoła i rozbitą bramę wpada 
chmura czarnego, gorącego i pełnego iskier pyłu. 
Ogarnia nas ciemność. Uświadamiam sobie, że 
budynki we Wrocławiu są podminowane albo 
pełne materiału wybuchowego, złożonego w piw-
nicach. Na Wyspie Piaskowej, gdzie mieściła się 
komenda obrony twierdzy, nagromadzenie broni 
i materiałów wybuchowych musi być szczególnie 
duże. Oceniam sytuację jako beznadziejną i rzu-
cam rozkaz cofnięcia się. Ale moi młodzi ludzie, 
podnieceni wzmożonym atakiem ognia, nie myślą 
mnie słuchać. Krew mi uderza do głowy. Jestem 
wściekły na nich za niesubordynację i na siebie, że 
ich tutaj przyprowadziłem. Ponownie rzucam sta-
nowczo rozkaz cofnięcia się i wypadam na ulicę. 
Spostrzegam jednak, że za mną biegnie tylko jeden 

Gdy późnym wieczorem w kwaterze przy 
ul. Poniatowskiego 27, po zdaniu prezyden-
towi Bolesławowi Drobnerowi szczegółowej 
relacji, Kulczyński tuż przed północą wrócił 
do siebie, nie zdążył nawet zasiąść do kola-
cji, do pokoju wszedł bowiem zdenerwowany 
Drobner, przynosząc wiadomość o pożarze 
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku. 
Prezydent zaoferował Kulczyńskiemu swoje 
auto wraz z kierowcą, by ten mógł szybciej 
dotrzeć na miejsce. Stan wrocławskich ulic 
i liczne patrole nie ułatwiły zadania, dlatego na 
Piasek Kulczyński wraz z towarzyszami dotarł 
dopiero po godzinie. 

To, co działo się na miejscu, najlepiej oddają 
pełne emocji i dramatyzmu słowa Kulczyńskiego: 
„Około pierwszej w nocy [z 10 na 11 maja] docie-
ramy na miejsce. Wokoło Biblioteki pożar. Widno 

Zobacz także: „Wrocławskie historie”   
10 maja – „Pod polskim sztandarem”

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/ed67fe31149c20c2ba83e45fb6106b1f1f0902ad.pdf


Gmach dawnej przedwojennej Biblioteki Miejskiej przy ob. ul. Karola 
 Szajnochy 7–9 formalnie ustanowiony siedzibą Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu i przekazany Uniwersytetowi 
Wrocławskiemu 8 czerwca 1946 r., fot. za: www.polska-org.pl 
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Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku z całkowicie spalonym  
jednym skrzydłem, które obecnie nie istnieje; II poł. lat. 40. XX w.,  

fot. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,  
Oddział Zbiorów Graficznych za: www.uni.wroc.pl            

z młodych […]. Wracam, aby jeszcze raz powtó-
rzyć rozkaz, ale pasja ściska mnie za gardło i nie 
pozwala wyrzucić z siebie słowa. W tym momencie 
słychać nowy wybuch i huk walących się murów. 
Na jezdnię sypią się ściany Instytutu Wschodniego 
i część wieży kościoła Panny Marii […]. Wracam do 
kwatery niemal złamany”. 

Do dotarciu do kwatery swoje pierwsze kroki 
Kulczyński skierował do prezydenta Drobnera, 
któremu złożył krótki raport: „Biblioteka 
Uniwersytecka nie istnieje”. Wzburzony i wzru-
szony Drobner szybko się jednak opano-
wał i powiedział: „Od dziś dnia Biblioteką 
Uniwersytecką będzie Biblioteka Miejska [z sie-
dzibą przy ul. Szajnochy]. Miasto odda wszystkie 
rozporządzalne środki, aby umożliwić pracę insty-
tucji, którą uważa za podstawowy element swojej 
wielkości”. 

Jak na ironię losu mający powstać z gruzów 
Uniwersytet – obok Politechniki stanowiący 
zalążek polskich szkół akademickich w powo-
jennym Wrocławiu, zaraz po przyjeździe 
pierwszych Polaków, stracił swoją bibliotekę 
– 10 maja niemal doszczętnie spłonął gmach, 
zaś 11 maja – księgozbiór złożony w ówcze-
snym kościele św. Anny, czyli dzisiejszej cerkwi. 
Jednak już tego samego dnia w niezwykłym 
geście prezydenta Drobnera uczelnia zyskała 
nowy gmach przy ul. Szajnochy wraz z księgo-
zbiorem miejskim, który stał się zalążkiem cen-
nej kolekcji. Do oficjalnego przekazania obiektu 
wraz z wyposażeniem doszło 8 czerwca 1946 r., 
podczas Dni Kultury Polskiej na Ziemiach 
Zachodnich. 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

Spalona część księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej,  
złożonego w kościele św. Anny na Piasku [ob. cerkiew];  

przez bramę widoczny jest budynek Biblioteki;  
1945 r., fot. za: www.polska-org.pl


