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Miłośnik Śląska, pionier badań śląskoznawczych, popularyzator języka i kultury 
polskiej, a także uznany bibliotekarz i pierwszy polski księgoznawca. Kim był 
i czym szczególnym zasłużył się dla Wrocławia Jerzy Samuel Bandtkie, który 

zmarł 185 lat temu, 11 czerwca 1835 r.?   

11 CzerWCa 
Jerzy Samuel Bandtkie

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Niewątpliwie Jerzy Samuel Bandtkie musiał być 

postacią bardzo ważną dla Wrocławia, skoro 

obok takich postaci jak Władysław Jagiełło, 

Juliusz Słowacki, Stanisław Moniuszko czy 

Jacek Malczewski już pod koniec listopada 

1945 r. Zarząd Miejski we Wrocławiu uczynił  

go patronem jednej z ulic na Zaciszu, prze-

mianowując w ten sposób ulicę, która dotąd 

zwana była Imirweg. Obok takich postaci jak 

Władysław Nehring czy Wojciech Cybulski,  

w powojennym Wrocławiu Bandtkie uchodził za  

jeden z symboli polskości dawnego Wrocławia. 

Choć nie pochodził z Wrocławia, bo urodził 

się 24 listopada 1768 r. w Lublinie, to jednak 

znaczną część życia spędził w mieście nad 

Odrą. Po raz pierwszy przyjechał tu, gdy miał 

11 lat. Wtedy rozpoczął naukę w cieszącym 

się wielkim prestiżem gimnazjum św. Elżbiety, 

które wówczas mieściło się nieopodal Rynku, 

na tyłach kościoła św. Elżbiety. Choć maturę 

zdał we Wrocławiu, to na studia teologiczne 

przeniósł się do Halle i Jeny. Mając 20 lat, 

powrócił do Wrocławia i w 1798 r. rozpoczął 

pracę jako nauczyciel języka polskiego w swym 

macierzystym gimnazjum, a następnie, od 1804 r. 

był rektorem Gimnazjum św. Ducha, które mie-

ściło się wówczas przy ob. pl. Polskim. 

Oprócz tego Bandtkie był także od 1804 r. 

bibliotekarzem w książnicy funkcjonującej przy  

parafii św. Bernardyna. Gdy pracował nad  

skatalogowaniem i opracowaniem zbiorów tejże 

biblioteki, zainteresował się problematyką ślą-

ską w znacznie większym stopniu niż wcześniej. 

Wtedy też zaczął publikować liczne artykuły 

na ten temat. Zajmował się m.in. wczesnym 

osadnictwem słowiańskim na terenie Śląska  

i etymologią nazwy „Śląsk” oraz nazwami geo-

graficznymi śląskich gór, rzek i miejscowości. 

Interesowały go ponadto związki między języ-

kiem polskim a dialektem śląskim, a także 

zagadnienia polityczne i społeczne Śląska śre- 

dniowiecznego. Jakie wnioski płynęły z jego 

prac? Przede wszystkim takie, że Śląsk już  

bardzo wcześnie miał silne związki ze Słowiań-

szczyzną. W swoich pracach dowodził związ- 

ków słowiańskiej autochtonicznej ludności 

Śląska z Polską, polemizując w tym zakresie  

z historykami czeskimi i niemieckimi.

Jerzy Samuel Bandtkie, fot. domena publiczna



2

Jako tłumacz przysięgły języka polskiego Bandt- 

kie wizytował na zlecenie władz pruskich szkoły  

warszawskie i sprzeciwiał się celowej germa-

nizacji młodzieży szkolnej i reszty ludności. 

Pracował także w słynnym wrocławskim wydaw- 

nictwie rodziny Kornów, gdzie był redaktorem 

i korektorem polskojęzycznych tekstów. Dzięki 

jego zaangażowaniu oficyna Kornów wydawała 

m.in. słowniki języka polskiego oraz elementa-

rze i podręczniki polskiej gramatyki. Kornowie 

drukowali także prace Bandtkiego, w tym  

„Słownik dokładny języka polskiego i nie-

mieckiego”, „Nowy polski elementarz”, „Dzieje 

Królestwa Polskiego” oraz „Gramatykę polską 

dla Niemców”.

Wrocławski okres w życiu Bandtkiego dobiegł 

końca w 1811 r., kiedy powołano go na stanowi-

sko kierownika Biblioteki Jagiellońskiej. Wraz 

z żoną, wrocławianką, przeniósł się do Krakowa. 

Na Akademii Krakowskiej (ob. Uniwersytet 

Jagielloński) prowadził wykłady z językoznaw-

stwa słowiańskiego, numizmatyki i bibliografii, 

a jako główny bibliotekarz uczelni uporządko- 

wał i częściowo skatalogował zbiory bibliotecz- 

ne, znacznie je wzbogacając o nowe nabytki. 

Jego zasługą było uruchomienie w 1812 r.  

ogólnodostępnej czytelni bibliotecznej. Pod- 

czas pobytu w Krakowie nie zaprzestał publiko-

wania. Wydał wiele prac naukowych, głównie 

z zakresu historii drukarstwa i historii języka 

polskiego, a także podstawowe na gruncie pol-

skim prace z dziedziny księgoznawstwa, przez 

co można go uznać za pierwszego polskiego 

księgoznawcę.

Związki ze Śląskiem i Wrocławiem utrzymywał 

do końca życia. Często odwiedzał zaprzyjaź-

nionych wrocławskich uczonych, lubił także 

wypoczywać w dolnośląskich kurortach. Zmarł 

11 czerwca 1835 r. w Krakowie i spoczął na 

Cmentarzu Rakowickim. We Wrocławiu poza 

nazwą ulicy na Zaciszu przypomina o nim także  

tablica pamiątkowa umieszczona przy ul. Szaj- 

nochy 7–9, czyli budynku będącym do nie-

dawna siedzibą Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu, a przed wojną – m.in. Biblioteki 

Miejskiej. 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Pocztówka z 1903 r. przedstawiającą starą (po lewej) i nową (po prawej) siedzibę Gimnazjum św. Elżbiety.  
Nowy gmach, wzniesiony na początku XX w. przy ob. ul. Jana Władysława Dawida 1–3, jest dziś jedną z siedzib  

Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś stary gmach gimnazjum przy ob. ul. św. Elżbiety 4, jest obecnie jedną z siedzib  
Urzędu Miejskiego Wrocławia, fot. za: www.polska-org.pl    
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Tablica pamiątkowa Jerzego Samuela Bandtkiego na gmachu przy ul. Szajnochy 7–9,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia


