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60. ROCZNICA WZNOWIENIA  
POWOJENNEJ DZIAŁALNOŚCI  
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17 października 2009 r. minęła 60. rocznica wznowienia powo-
jennej działalności Biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchow-
nego „Hosianum” w Olsztynie. 

 
Krótki rys historyczny 

Historia Biblioteki „Hosianum” została dosyć szczegółowo opi-
sana w osobnym artykule w „Biuletynie FIDES” z roku 20082. Przy-
pomnijmy tylko, że powstała ona – wraz z kolegium jezuickim 
i seminarium duchownym – w 1565 r. w Braniewie, jako jedna z ok. 
200 działających w tym czasie w Europie bibliotek uczelnianych3. 
Seminarium duchowne w Braniewie jest najstarsze ze wszystkich 
w ówczesnej Rzeczypospolitej. Wprawdzie jest o kilka miesięcy 

                                                           
1 Ks. Tomasz Garwoliński – dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchowne-
go Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i kierownik Biblioteki Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; od 2007 r. – członek Zarządu 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES; od 2009 r. – kustosz. 
2 Garwoliński, Tomasz (2008). Dzieje Biblioteki „Hosianum” (Braniewo-Olsztyn: 
1565-2008). FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (26-27), s. 15-28. 
3 Lichański, Jakub Z. (2007). Księgozbiór Kolegium Jezuitów w Braniewie: dzieje 
i charakterystyka. [W:] Trypućko, Józef (2007). Katalog księgozbioru Kolegium 
Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. T. 1. 
Warszawa; Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek. Biblioteka Narodowa, s. 71-72. 
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późniejsze od seminarium we Wrocławiu, ale miasto to wtedy nie 
należało do Polski4. 

Bazę Biblioteki „Hosianum” stanowiły na początku książki, które 
jezuici otrzymali od kard. Stanisława Hozjusza rezydującego 
w Lidzbarku Warmińskim, oraz księgozbiór pofranciszkański 
w Braniewie. Jezuici wzbogacili bibliotekę o dzieła klasyków, Oj-
ców Kościoła i pisarzy starożytnych, jak również dzieła historyczne, 
prawnicze, filozoficzne i teologiczne rodzimych autorów. Kupowano 
również pomoce dla kaznodziejów oraz lekturę duchową. Co do 
treści, w bibliotece prowadzonej przez jezuitów przewagę miały 
dzieła z zakresu problematyki religijnej i teologicznej, przydatne 
szczególnie w konfrontacji z teologami ośrodka królewieckiego, 
głównie z profesorami tamtejszego uniwersytetu5. Jednak wyraźnie 
prezentowane były inne działy, jak np. medycyna, astronomia, ma-
tematyka, językoznawstwo i filologia oraz historia i kartografia. 

Okazję do powiększenia biblioteki stwarzała drukarnia bra-
niewska, założona przez Jana Sachsa w 1589 r. Jezuici wykupili ją 
w 1697 r. Na przeszło 500 tytułów wydanych przez oficynę bra-
niewską w ciągu jej istnienia zdecydowana większość ukazała się na 
zamówienie jezuitów6. 

W 1626 r. Szwedzi ograbili całą północną Polskę. Ich łupem pa-
dła także Biblioteka „Hosianum”. Chcąc zniszczyć katolicki ośrodek 
studiów, jakim było Braniewo, a jednocześnie wzbogacić założoną 
w 1620 r. bibliotekę uniwersytetu w Uppsali, zabrali z niej ponad 
2 600 książek (58 rękopisów, 336 inkunabułów i 2.255 druków 
z XVI i XVII w.)7. Do dziś książki z Braniewa przechowywane są 

                                                           
4 Achremczyk, Stanisław; Szorc, Alojzy (1995). Braniewo. Olsztyn: Ośrodek Badań 
Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 165. 
5 Szorc, Alojzy (1998). Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-
1626. Olsztyn: Hosianum, s. 93-95. 
6 Tamże, s. 99-101. 
7 Tamże, s. 107-108, 111; Borzyszkowski, Marian (1999). Pomoc książki i przemoc 
wobec książki jako przejaw dobra i zła w działaniu człowieka na przykładzie dzie-
jów kościelnych bibliotek warmińskich. Studia Warmińskie 36, s. 86; Grzebień, 
Lucjan red. (1996). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 
1564-1995. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 
WAM, s. 65; Spandowski, Michał; Szyller, Sławomir (2007). Wprowadzenie. [W:] 
Trypućko, Józef (2007). Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie 
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prawie w całości w Uppsali i stanowią cenioną część bogatego euro-
pejskiego dziedzictwa intelektualnego. 

Biblioteka kolegium jezuickiego w Braniewie już u schyłku XVI 
wieku była uważana za jedną z poważniejszych i bardziej liczących 
się, a uwaga, jaką jej poświęcił m.in. nuncjusz papieski Antonio Po-
ssevino, świadczy o tym, że były solidne podstawy, by przekształcić 
z czasem kolegium w uniwersytet.8 

Po odbudowaniu budynków kolegium i pozostałych instytucji ko-
ścielnych, w tym biblioteki, zyskano nowych ofiarodawców. Groma-
dzono głównie literaturę teologiczną i filozoficzną, jaka była związana 
z programem studiów prowadzonych przez jezuitów w Braniewie. 

II wojna światowa zniszczyła Braniewo. Seminarium duchowne 
i Akademia Państwowa w 1945 r. zostały spalone, a w 1960 r. ich 
mury rozebrano. 

Część starych druków, w tym inkunabułów, została w 1945 r. za-
bezpieczona przez Armię Czerwoną, wywieziona do Moskwy 
i w 1952 r. zwrócona Polsce, a w 1958 r. Bibliotece Wyższego Se-
minarium Duchownego w Olsztynie. Ocalałe ze zniszczenia frag-
menty księgozbioru biblioteki przewieziono do Olsztyna i weszły 
w skład obecnej biblioteki. 

17 października 1949 r. Biblioteka Warmińskiego Seminarium 
Duchownego „Hosianum” wznowiła swą działalność w Olsztynie, 
przy ul. Mariańskiej 3. Jej dyrektorem był Ks. Dr Jan Obłąk (w la-
tach 1949-1975), późniejszy biskup warmiński (zmarł 16 grudnia 
1988 r.). Zbiory liczyły wtedy 20.000 tomów, prenumerowano 28 
tytułów czasopism, a czytelnia posiadała 10 miejsc. 

Księgozbiór biblioteki, oprócz książek sprowadzonych z Branie-
wa, zawierał zbiory innych bibliotek kościelnych z terenu historycz-
nej Warmii. Inkunabuły pochodzą m.in. z biblioteki kapitulnej we 
Fromborku, z biblioteki kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, 
z byłych bibliotek kościelnych Reszla i Ornety oraz innych miast 
Warmii. Tak więc księgozbiór, który po wojnie znalazł się w biblio-

                                                                                                                           
zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. T. 1. Warszawa; Uppsala: 
Uppsala Universitetsbibliotek. Biblioteka Narodowa, s. 29-34. 
8 Lichański, Jakub Z. (1990). Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie: 
próba charakterystyki. Studia Warmińskie 27, s. 310; Lichański, Jakub Z. (2007). 
Księgozbiór…, s. 77. 
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tece seminarium duchownego, zawiera cenne księgi, które przez lata 
gromadzono w bibliotekach niemal całej Warmii. 

W 1962 r. władze Olsztyna wymusiły przeprowadzenie semina-
rium duchownego z ul. Mariańskiej 3 do budynku przy pl. Bema 2. 
Z racji panującej tam ciasnoty część księgozbioru została ulokowana 
na wewnętrznej klatce schodowej. Druga część – inkunabuły i staro-
druki – trafiła w 1969 r. do zagrzybionego budynku przy al. Wojska 
Polskiego 39. Wieloletnie starania o pozwolenia na budowę nowego 
budynku seminarium duchownego zaowocowały dopiero w 1973 r. 
decyzją o rozbudowie budynku przy ul. Kopernika 47, w którym 
znalazło się miejsce dla biblioteki i archiwum.9 Uroczyste poświęce-
nie nowego obiektu miało miejsce 19 marca 1976 r.10 Zbiory liczyły 
wtedy ok. 40.000 woluminów, a dyrektorem w latach 1975-1997 był 
Ks. dr hab. Marian Borzyszkowski (zmarł 21 września 2001). 

W ciągu 20 lat istnienia biblioteki przy ul. Kopernika 47 zbiory 
pomnożyły się prawie czterokrotnie, dochodząc prawie do 180.000. 
Magazyn okazał się zbyt ciasny. Zaszła potrzeba wybudowania no-
wego budynku przy seminarium duchownym przy ul. Hozjusza 15. 
Wyposażenie biblioteki w regały, meble i inny potrzebny sprzęt było 
możliwe dzięki środkom finansowym przyznanym przez Fundację na 
Rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu „Librarius”. Przeniesienie 
księgozbioru nastąpiło w maju i czerwcu 1997 r. Uroczyste poświę-
cenie miało miejsce 20 października 1997 r.11. 

W 1997 r. dyrektorem biblioteki został Ks. Piotr Duksa i funkcję 
tę pełnił przez 2 lata (1997-1999). Obecnie jest dziekanem Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Od 1999 r. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego koeg-
zystuje z Biblioteką Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. I od tego też momentu biblioteką kieruje Ks. Dyrektor 

                                                           
9 Przemówienie Biskupa Juliana Wojtkowskiego z ramienia inwestora. Warmińskie 
Wiadomości Diecezjalne 31 (1976), nr 3, s. 140-142; Konieczna, Danuta (2008). 
Dzieje olsztyńskich bibliotek. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii 
Sukertowej-Biedrawiny, s. 239. 
10 Rzeszutek, Emil (1976). Poświęcenie archiwum i biblioteki seminaryjnej w Olsz-
tynie. Warmińskie Wiadomości Diecezjalne 31 nr 3, s. 138; Konieczna, Danuta 
(2008). Dzieje olsztyńskich…, s. 239. 
11 Borzyszkowski, Marian (1999). Pomoc książki…, s. 88; Konieczna, Danuta 
(2008). Dzieje olsztyńskich…, s. 240. 
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Tomasz Garwoliński. Zbiory biblioteki Wydziału Teologii obejmują 
obecnie ok. 3.800 woluminów, zaś zbiory biblioteki WSDMW „Ho-
sianum” – ok. 247.000 woluminów. Dzięki prenumeracie oraz wy-
mianie za „Studia Warmińskie i Forum Teologiczne” biblioteka 
otrzymuje 231 tytułów czasopism (180 polskich i 51 zagranicznych). 
Posiada prawie 2.000 stałych czytelników, w ciągu roku odwiedza ją 
ok. 50.000 użytkowników. W 2009 r. udostępniono 70.000 pozycji. 

W ciągu ostatnich 10 lat wśród głównych prac wykonanych 
w bibliotece należy wymienić: 

 wyposażenie magazynu zbiorów specjalnych w metalowe rega-
ły przesuwne, zamontowanie zabezpieczeń antywłamaniowych 
oraz stworzenie starodrukom odpowiedniej temperatury i wil-
gotności (m.in. nawilżacz firmy Brune); 

 wyposażenie czytelni w regały dla czasopism oraz szafki na 
rzeczy dla użytkowników; 

 pełną konserwację ponad 50 inkunabułów i starych druków 
(dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Olsztyn, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego); 

 digitalizację ok. 20 starych druków; część z nich jest udostęp-
niona w Księgozbiorze Cyfrowym Federacji Bibliotek Ko-
ścielnych FIDES; 

 profilaktyczną konserwację całego zbioru inkunabułów oraz 
ok. 2.500 starych druków (dzięki dotacjom z Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego); 

 informatyzację biblioteki (zakup 14 komputerów, budowa sieci 
wewnętrznej, wprowadzenie oprogramowania MAKWWW, 
utworzenie strony internetowej oraz katalogu on-line). 
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Fot. 1 Widok na Bibliotekę WSDMW „Hosianum” 
 

Konferencja naukowa 
60 rocznica wznowienia powojennej działalności Biblioteki „Ho-

sianum” zbiegła się ze zorganizowanym w Olsztynie (od 7 do 10 
września 2009 r.) XV Walnym Zgromadzeniem Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES. W drugim dniu obrad – 8 września 2009 r. – 
miała miejsce konferencja naukowa: „Zabytkowy księgozbiór Bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiń-
skiej „Hosianum” w Olsztynie i jego konserwacja”. Wzięli w niej 
udział uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz przedstawiciele 
władz samorządowych i dyrektorzy bibliotek miasta Olsztyna. 

Ks. Prof. dr hab. Alojzy Szorc z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat pod tytułem: „Kardynał 
Stanisław Hozjusz (1504-1579) – założyciel seminarium duchowne-
go”. Barwnym językiem przybliżył postać tego wielkiego człowieka 
doby kontrreformacji. Należy zaznaczyć, że od wielu lat trwa proces 
beatyfikacyjny kard. Stanisława Hozjusza. Ks. Szorc nakreślił jego 
drogę życiową – od Krakowa, poprzez Warmię, Wiedeń i Rzym. 
Wśród wielu działań i dokonań na szczególne uznanie zasługuje 
założenie przez Hozjusza kolegium jezuickiego i seminarium du-
chownego w Braniewie. Zdobywając tytuły naukowe w Polsce i za 
granicą, pełnił też wiele odpowiedzialnych funkcji kościelnych 
i państwowych, współpracując zarówno z ówczesnym królem, jak i 
papieżem. Z bogatej spuścizny jego rozpraw naukowych należy wy-



102 FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2/2009  

różnić „Confessio Fidei Catholicae Christianae”, będące wykładem 
doktryny katolickiej. Kard. Hozjusz ponadto wniósł znaczący wkład 
w obrady Soboru Trydenckiego, występując na nich jako legat papie-
ski i przyczyniając się do opracowania uchwał soborowych o Eucha-
rystii, kapłaństwie, władzy biskupiej i o prymacie biskupa Rzymu. 

Ks. Dyrektor Tomasz Garwoliński mówił na temat: „Biblioteka 
„Hosianum” - historia i teraźniejszość”12. 

Następnie Ks. Bp Prof. Dr hab. Julian Wojtkowski – Biskup Se-
nior – przybliżył tematykę, pochodzenie i proweniencję starych dru-
ków w zbiorach Biblioteki „Hosianum”. 

Izabela Damulewicz z Torunia mówiła o stanie zachowania, pro-
filaktyce i konserwacji starodruków w Bibliotece „Hosianum", a  dr 
Dorota Jutrzenka-Supryn ukazała niektóre problemy, które wystąpiły 
podczas konserwacji wybranych inkunabułów i starych druków13. 
 

 
 

Fot. 2 Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania wystawy 

                                                           
12 Zob. przypis nr 2. 
13 Referaty Ks. Bp Prof. dr hab. Juliana Wojtkowskiego, mgr Izabeli Damulewicz 
i dr Doroty Jutrzenki-Supryn – w dalszej części Biuletynu FIDES. 
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Wystawa inkunabułów14 i starych druków 
Uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę inkunabułów i starych 

druków ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Stała się ona potwierdzeniem 
słów wygłoszonych podczas większości referatów. 

Ekspozycja objęła 21 eksponatów. Wybrano te druki, które są – 
można powiedzieć – najbardziej reprezentatywne w ukazaniu kultury 
umysłowej Warmii w XVI wieku. Zostały one podzielone na pięć 
części: bogato zdobione mszały, atlasy, ciekawe oprawy, przykłady 
ekslibrisów i dzieła kard. Stanisława Hozjusza. 

 
I. Bogato zdobione mszały 

Missale Cracoviense, iussu Ioannis Rzeszowski, episcopi Cra-
coviensis (Mszał krakowski), wydany w Mainz, 16 VIII 1487 r. – 
oznaczony sygnaturą Inc. 203 – pochodzi z Biblioteki Kapituły War-
mińskiej we Fromborku. Inkunabuł posiada defekt – brak drzeworytu 
przy kanonie. Ma glosy marginalne, komentarze do tekstu, wyklejki z 
pergaminowego brewiarza z XIV w. Oprawa pochodzi z XVI w. 
Obiekt był poddany konserwacji w 2000 r. Podczas wystawy wyeks-
ponowany został inicjał „T” wielobarwny, złocony i srebrzony. 

Missale Warmiense (Mszał warmiński), wydany w Strasbourgu 
w 1497 r. – oznaczony sygnaturą Inc. 228 – pochodzi z Biblioteki 
Kolegiaty w Dobrym Mieście. W inkunabule tym brak karty począt-
kowej i dziewięciu końcowych. Oprawa jest wtórna, kartonowa. 
W czasie wystawy wyeksponowano drzeworyt przedstawiający scenę 
ukrzyżowania oraz drzeworytowy, barwiony ręcznie złoty inicjał „T”. 

Missale Warmiense (Mszał warmiński), wydany w Strasbourgu 
w 1497 r. – oznaczony sygnaturą Inc. 229 – pochodzi z Biblioteki 
Kapituły Warmińskiej we Fromborku. Inkunabuł posiada glosy mar-
ginalne i poprawki w tekście. Jedna z nich została prawdopodobnie 
sporządzona ręką biskupa Marcina Kromera. Wyklejki pergaminowe 
pochodzą z dyplomu z XV w. Oprawa jest XVI-wieczna. Podczas 

                                                           
14 Opisy inkunabułów wykonano w dużej części na podstawie: Obłąk, Jan; Jarosze-
wicz-Pieresławcew, Zoja; Wojtkowski, Julian (2007). Katalog inkunabułów Biblio-
teki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum 
w Olsztynie. Olsztyn: UWM – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, 175 s. 

http://kodeks-net.pl/index.php?d=szukaj&producent=74
http://kodeks-net.pl/index.php?d=szukaj&producent=74
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wystawy pokazany został drzeworyt przedstawiający scenę ukrzy-
żowania oraz drzeworytowy, barwiony ręcznie srebrny inicjał „T”. 

 

 
 

Fot. 3 Inc. 229: Missale Warmiense, Strasbourg 1497 

Zestawienie dwóch mszałów wydanych w tej samej drukarni, ale 
różniących się między sobą, pokazało, że w XV w. każda książka 
była niepowtarzalna i stanowiła swoiste dzieło sztuki. 

Missale Dominorum Teutonicorum (Mszał krzyżacki), wydany 
w Norymberdze, [non post 1499] – oznaczony sygnaturą Inc. 161 – 
pochodzi z Biblioteki Kolegiaty w Dobrym Mieście. Inkunabuł po-
siada defekt – brak karty z drzeworytem przy kanonie. Na końcowej 
karcie odręcznie jest dopisana sekwencja o św. Wojciechu. Oprawa 
inkunabułu jest XVI-wieczna. Na wystawie wyeksponowano kanon, 
który jest wydrukowany na siedmiu kartach pergaminowych. Na 
pierwszej z nich widnieje inicjał obrazkowy „T”, przedstawiający 
ofiarę Izaaka. Na tej samej karcie widoczna jest wić roślinna ze zło-
ceniami i Chrystus Cierniowy. 
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Fot. 4 Inc. 161: Missale Dominorum Teutonicorum, Norymberga 1499 
 

Na podstawie mszałów pokazanych na wystawie można wysnuć 
wniosek, że najbardziej zdobiona była ta część, która zawierała tek-
sty kanonu Mszy św. 
II. Atlasy 

Claudius Ptolemaeus: Cosmographia, inkunabuł wydany w Ulm, 
21 VII 1486 r. – oznaczony sygnaturą Inc. 232 – pochodzi ze zbio-
rów Biblioteki Kolegiaty w Dobrym Mieście. Ptolemeusz (ok. 100 r. 
– ok. 168 r.) był greckim uczonym, który działał w Aleksandrii. Na-
pisał wiele dzieł z matematyki, astronomii, geografii i muzyki. Jego 
poglądy na budowę świata na wiele stuleci ugruntowały pogląd geo-
centryczny, który został obalony dopiero przez Mikołaja Kopernika. 
Jego definicja szerokości geograficznej obowiązuje do dziś. Podczas 
wystawy pokazana została mapa świata z dzieła „Cosmographia”. 
Cała księga jest zachowana w dobrym stanie, posiada glosy margi-
nalne. Na wyklejkach znajduje się tekst drukowany „Liber psalmo-
rum” z XV w. Oprawa pochodzi z XV w.  
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Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum – stary druk wyda-
ny w Antwerpii w 1592 r. – posiada współczesną oprawę, ponieważ 
oryginalna nie zachowała się. Nie jest znane źródło, z którego dzieło 
to trafiło do Biblioteki „Hosianum”. Jego konserwacja – ze względu 
na stopień trudności i ilość barwnym map – trwała prawie 2 lata. 

 

 
 

Fot. 5 Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpia 1592;  
mapa Królestwa Polskiego 

 
Abraham Ortelius (1527-1598) był flamandzkim geografem, kar-

tografem, historykiem i wydawcą map. W 1570 r. w Antwerpii wy-
dał pierwszy usystematyzowany zbiór map świata Theatrum Orbis 
Terrarum. Do 1612 r. wydano ok. 45 edycji tego dzieła. W kolejnych 
wydaniach mapy były aktualizowane i poprawiane. Wydawnictwo to 
ukazało się w kilku językach na świecie. Prezentowany podczas wy-
stawy starodruk jest 4 wydaniem atlasu, najbardziej kompletnym, 
ostatnim za życia Orteliusa, napisanym w języku łacińskim. Atlas ten 
zawiera również mapę Polski, która została pokazana na wystawie. 

 
III. Ciekawe oprawy 

Sd 1175 – 8 druków współoprawnych z XVI w.: 
1. Marcus Annaeus Lucanus: Pharsalia. Strasbourg 17 III 1509; 
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2. Publius Naso Ovidius: Heroides. Leipzig 1513; 
3. Quintus Flaccus Horatius: Epistolae. Leipzig 1513; 
4. Dominicus Mancini: Tractatus de passione Domini. Leipzig 

1508; 
5. Publius Naso Ovidius: Silva sententiarum ex Ovidio. Leipzig 

1518; 
6. Ulricus de Hutten: Nemo. Wittenberg 1518; 
7. Marcus Antonius Sabellicus: Epistolae breviores. Leipzig 

1517; 
8. Petrus Schade (Mosellanus): Paedologia. Leipzig 1518. 
Wśród znaków proweniencyjnych można spotkać wpisy biskupa 

warmińskiego Szymona Rudnickiego (+1612). Do Biblioteki „Hosia-
num” starodruk trafił z Biblioteki Kolegiaty w Dobrym Mieście. Jest 
to przykład oprawy mniszej, pochodzącej z XVI-XVIII wieku. 
Oprawa mnisza (inaczej klasztorna) zwała się tak z racji dość ubo-
giego wyglądu. Ze względu na oszczędność materiału stosowano 
czasem półskórek na desce, tzn. pokrywano skórą powierzchnię 
książki na grzbiecie i tylko do połowy okładzin. Skóra druku Sd 
1175 jest świńska, biała, ze ślepym wytłokiem liniowym, roślinnym 
i plecionkowym. Deski zostały zastąpione makulaturą z XVIII w. – 
rękopisami i fragmentami drukowanego kalendarza horoskopowego 
na 1726 rok. Obiekt został poddany konserwacji w 2005 r. 

Missale Warmiense, wydrukowany w Strasbourgu w1497 – ozna-
czony sygnaturą Inc. 153 – pochodzi z Biblioteki Kolegiaty w Do-
brym Mieście. Inkunabuł posiada liczne defekty: m.in. brak 51 kart 
początkowych, całego kanonu i 16 kart końcowych. Karty w środku 
księgi są rozdarte. Oprawa, która była przedmiotem ekspozycji, 
składa się z desek i jasnej skóry, która jest pęknięta na grzbiecie. 
Widoczne są ślepe wytłoki. Zachowały się resztki guzów (brak 
dwóch guzów środkowych), okucia narożne i resztki łańcucha. 
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Fot. 6 Inc. 153: Missale Warmiense, Strasbourg 1497 

 
Thomas de Aquino: Summa theologica, pars III – inkunabuł wy-

drukowany w Norymberdze, 15 I 1496 r., oznaczony sygnaturą Inc. 
119 – pochodzi z kościoła parafialnego w Ornecie. Posiada defekt 
w postaci braku kilku kart w środku i na końcu. Na wystawie wyeks-
ponowana była oprawa inkunabułu, która pochodzi z XV w. Składa 
się z deski i skóry brązowej, na której widoczne są ślepe wytłoki 
oraz tytuł ze śladami złocenia. Zachowały się okucia narożne i środ-
kowe. Pozostała jedna klamra oraz ślad po drugiej i po łańcuchu. 
Brak klamry i dwóch okuć narożnych. 
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Fot. 7 Inc. 119: Thomas de Aquino: Summa Theologica, pars III,  

Norymberga 15 I 1496 
 

Antoninus Florentinus: Summa theologica, pars IV, wydana 
w Norymberdze, 29 IV 1479 r. – oznaczona sygnaturą Inc. 233 – 
pochodzi z Biblioteki Kolegiaty w Dobrym Mieście. W księdze brak 
kilku kart początkowych (wydarte) oraz końcowych. Na ponad po-
łowie kart widoczne są rozcięcia ostrym narzędziem. Z oryginalnej 
oprawy zachowały się połówki desek z resztkami białej skóry 
i dwoma efektownymi, bogatymi okuciami z guzami i symbolami 
ewangelistów: orłem i lwem na wierzchniej okładzinie oraz aniołem 
i wołem na spodniej okładzinie. Dzięki konserwacji w 2001 r. od-
tworzona została brakująca część oprawy oraz 4 okucia z guzami. 
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Fot. 8 Inc. 233: Antoninus Florentinus: Summa Theologica, pars IV,  

Norymberga 29 IV 1479 
 

IV. Przykłady ekslibrisów 
Podczas wystawy pokazano druki z ekslibrisami osób, które ode-

grały wielkie znaczenie w historii Warmii, Polski, a nawet Europy. 
Aby umiejscowić te postacie w czasie i w sąsiedztwie ważnych wy-
darzeń historycznych, zamieszczamy ich krótkie notki biograficzne. 

Druk współoprawny: Fredericus Petrucius: Disputationes, qu-
aestiones et consilia, wydane w Rzymie 25 VI 1472 r. oraz Antonius 
de Butrio: Consilia, wydane w Rzymie 13 VIII 1472 r. – to najstar-
szy inkunabuł w zbiorach Biblioteki „Hosianum”, oznaczony sygna-
turą Inc. 190. Do biblioteki trafił z Warmińskiego Archiwum Bisku-
piego we Fromborku. W czasie wystawy wyeksponowany został 
wymalowany kolorowy herb biskupa warmińskiego Łukasza Wat-
zenrode, który znajduje się w dolnym rogu pierwszej karty. 
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Fot. 9 Inc. 190: druk współoprawny z 1472 r.; herb bpa Łukasza Watzenrode 

 
Łukasz Watzenrode żył w latach 1447-1512. Jego siostra była 

matką Mikołaja Kopernika. Watzenrode był dyplomatą, mecenasem 
sztuki i nauki. Studiował na Akademii Krakowskiej oraz na uniwer-
sytecie w Kolonii i Bolonii. W latach 1489-1512 był biskupem war-
mińskim. Ponieważ nie cieszył się przychylnością króla Kazimierza 
Jagiellończyka, przybył na Warmię w przebraniu księgarza. Począt-
kowo uchodził za zwolennika niezależności Warmii od Polski (po-
dobnie jak kapituła warmińska), ale po śmierci króla Kazimierza 
pojednał się z jego następcą – Janem Olbrachtem – i złożył hołd w 
1494 r. Stał się doradcą króla, a także kolejnych panujących – Alek-
sandra i Zygmunta Starego. Był mecenasem sztuki. Kościoły Warmii 
zawdzięczają mu wiele cennych dzieł. Jako rządca diecezji przepro-
wadził synod diecezjalny w 1496 r. W 1497 r. mianował kanonikiem 
warmińskim swojego siostrzeńca Mikołaja Kopernika. 

Iacobus Philippus de Bergamo: Supplementum chronicarum, wy-
dany z Wenecji 15 XII 1486 r., oznaczony sygnaturą Inc. 75, trafił do 
Biblioteki „Hosianum” z Archiwum Biskupiego we Fromborku. 
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W czasie wystawy pokazano ekslibris Jana Stefana Wydżgi, biskupa 
warmińskiego (1659-1679). 

 
Jan Stefan Wydżga żył w latach 1610-1685. Był sekretarzem kró-

la Władysława IV, a później Jana Kazimierza. Od 1655 r. był bisku-
pem łuckim. W 1658 r. został kanonikiem kapituły warmińskiej, 
która wybrała go na biskupa warmińskiego (1659). Jako biskup 
warmiński współpracował z królem Janem III Sobieskim, który mia-
nował go podkanclerzem, a później kanclerzem wielkim koronnym. 
W 1679 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim – prymasem Polski. 

Kolejny druk współoprawny: 1/ Alexander Aphrodisiensis: Pro-
blemata, - Aristoteles: Problemata, - Plutarchus: Problemata, wyda-
ne w Wenecji 24 XI 1488 – 3 I 1489, 2/ Pedianus Quintus Asconius: 
Commentarii in orationes Ciceronis etc., wydane w Wenecji [post 2 
VI 1477], oznaczony jest sygnaturą Inc. 65. Inkunabuł ten pochodzi 
z Archiwum Biskupiego we Fromborku. Wyklejka przednia wyko-
nana jest z drukowanych żywotów świętych, tylna – z brewiarza 
z XV w. Zszywki pergaminowe pochodzą z rękopiśmiennego bre-
wiarza z XIV w. Podczas wystawy wyeksponowano ekslibris bisku-
pa warmińskiego Jana Dantyszka († 1548). 

Starodruk oznaczony sygnaturą Sd 57 jest drukiem współopraw-
nym, składającym się z 3 dzieł: 

1. Placentinus: In Summam Institutionum libri IV. De varietate 
actionum libri VI. Mainz 1535; 

2. Placentinus: Summa in codicis Iustiniani libros IX. Mainz III 
1536; 

3. Artis notariatus tomi duo. Frankfurt am Main. IX 1539. 
Stary druk pochodzi z Archiwum Diecezjalnego we Fromborku. 

Podczas wystawy pokazany został ciekawy superekslibris z herbem: 
IOANNES DANTISCVS EPISCOPVS VARMIENSIS 1539 (Jan 
Dantyszek Biskup Warmiński 1539) 

Jan Dantyszek, właściwie Johann von Höfen herbu Dantyszek, 
żył w latach 1485-1548. Początkowo pracował jako pomocnik pisa-
rza u króla Jana Olbrachta. Potem przeszedł na służbę do kanclerza 
Jana Łaskiego, a następnie został pisarzem królewskim. Reprezen-
tował dwór królewski na zjazdach stanów Prus Królewskich. Cała 
kariera dyplomatyczna Dantyszka związała się z panowaniem Zyg-
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munta Starego. W jego imieniu podejmował misje dyplomatyczne w 
całej Europie. Zygmunt Stary docenił jego dokonania, podnosząc go 
do rangi stałego ambasadora polskiego na dworze cesarskim. Był to 
pierwszy taki tytuł w historii Polski. 

Wróciwszy do Polski, skupił się na działalności duszpasterskiej. 
Do jego obowiązków należała przede wszystkim walka z szerzącym 
się protestantyzmem. Sam był zwolennikiem reformacji katolickiej, 
ale w koncepcji Erazma z Rotterdamu. Pełnił obowiązki proboszcza 
gdańskiej parafii mariackiej, a później – biskupa chełmińskiego i od 
1537 r. – biskupa warmińskiego. Jako biskup prowadził intensywną 
działalność na polu kulturalnym – był mecenasem sztuki, fundował 
studia zagraniczne miejscowej młodzieży. Był humanistą o szerokich 
kontaktach europejskich. Korespondował m.in. z Erazmem z Rotter-
damu. Pozostawił znaczny dorobek literacki. Otrzymał laur poetycki 
od cesarza Maksymiliana I15. 

 
V. Dzieła kard. Stanisława Hozjusza 

Stanisław Hozjusz żył w latach 1505-1579. Studiował na Akade-
mii Krakowskiej, w Bolonii i Padwie. Był sekretarzem biskupa kra-
kowskiego Piotra Tomickiego, a później kierownikiem kancelarii 
królewskiej. W 1538 r. został kanonikiem warmińskim. Początkowo 
był zwolennikiem Erazma z Rotterdamu, potem papiestwa. Przyjął 
święcenia kapłańskie w 1543 r. W 1549 r. został biskupem chełmiń-
skim, a w 1551 r. – warmińskim. Od 1558 r. przebywał w Rzymie. 
W 1560 r. został kardynałem, a latach 1562-1563 był legatem papie-
skim na Sobór Trydencki. Po powrocie na Warmię w 1564 r. prze-
prowadził synod, sprowadził jezuitów i w 1565 r. założył semina-
rium duchowne. Od 1569 r. przebywał w Rzymie jako poseł królew-
ski. Ufundował tam hospicjum polskie. Jest autorem bogatej kore-
spondencji, katechizmu Confessio Fidei Catholicae Christiana oraz 
licznych dzieł polemicznych przeciwko innowierstwu. Zmarł 5 
sierpnia 1579 r. w Capranica. Został pochowany w Rzymie, w bazy-
lice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu16. 

                                                           
15 K. Bartoszewski, E. Piszcz, Dantyszek, w: Encyklopedia Katolicka t. 3, Lublin 
1989, s. 1021-1022. 
16 Kopiczko, Andrzej (2000). Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej 
w latach 1525-1821. Cz. 2. Olsztyn: Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
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Podczas wystawy udostępniono siedem spośród dziewięciu XVI-
wiecznych wydań dzieł kard. Stanisława Hozjusza. 

Confessio Fidei Catholicae Christiana, pars 1, (Chrześcijańskie 
wyznanie wiary katolickiej, część 1), wydane w Krakowie w 1553 r. 
– oznaczone sygnaturą Dp 215 – znajdowało się w księgozbiorze 
Liceum Hosianum w Braniewie. Na oprawie widnieje napis: Con-
fessio Fidei. Widoczna jest też plakietka ze sceną ukrzyżowania 
i wężem na pustyni. W obramowaniu znajduje się św. Paweł i św. 
Piotr. Obiekt był poddany pełnej konserwacji. 

Confessio Fidei Catholicae Christiana (Chrześcijańskie wyznanie 
wiary katolickiej), wydane w Mainz w 1557 r., oznaczone sygnaturą 
Dp 340, pochodzi z Biblioteki Liceum Hosianum w Braniewie. 
Oprawa pochodzi z XVI w. Z przodu znajduje się napis: Confessio 
Fidei. W obramowaniu obu okładek widnieją sceny przedstawiające: 
Ukrzyżowanego, węża na pustyni, Adama i Ewę oraz Zmartwych-
wstałego. 

Confessio Catholicae Fidei Christiana (Chrześcijańskie wyznanie 
wiary katolickiej), wydane w Wiedniu w 1560 r. – oznaczone sygna-
turą Dp 295. Książka pochodzi z Biblioteki Kolegium Jezuickiego 
w Braniewie. Oprawa jest XVIII-wieczna: tektura i gładka świńska 
skóra, barwiona na czerwono. Księga została poddana konserwacji 
i digitalizacji w 2009 r. Jest dostępna w Księgozbiorze Wirtualnym 
Federacji „FIDES”. 

Confessio Catholicae Fidei Christiana (Chrześcijańskie wyznanie 
wiary katolickiej), wydane w Antwerpii w latach 1561-1562 – ozna-
czone sygnaturą Dp 231 – znajdowało się w Ornecie, a potem we 
Fromborku. Oprawa starodruku jest z XVI w. Z przodu znajduje się 
alegoria Caritas. 

Opera omnia (Dzieła wszystkie) – starodruk wydany w Antwerpii 
w 1566 r. – jest oznaczony sygnaturą Dp 307. Pochodzi z biblioteki 
dobromiejskiej.  

Opera omnia in duos divisa tomos (Dzieła wszystkie w dwóch 
oddzielnych tomach), wydane w Kolonii w 1584 r. – starodruk jest 
oznaczony sygnaturą Dp 339 a. Księga miała wielu posiadaczy, 

                                                                                                                           
Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 129-130; Fałczyk, B.; Misiurek, Jerzy (1993). Ho-
zjusz. [W:] Encyklopedia Katolicka. T. 6 (1993). Lublin: Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 1257-1260. 
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a wśród nich prepozyta dobromiejskiego (pod koniec XVI w.). Póź-
niej zaś była własnością kolegium jezuickiego w Braniewie (od XVII 
w.). Oprawa starodruku jest XVI-wieczna. Z przodu wytłoczona jest 
plakietka przedstawiająca Trójcę Świętą, a z tyłu – scenę ukrzyżo-
wania. W obramowaniach znajdują się alegorie cnót: caritas, sapien-
tia, spes, FIDES. 

Opera omnia in duos divisa tomos (Dzieła wszystkie w dwóch 
oddzielnych tomach), wydane w Kolonii w 1584 r., są oznaczone 
sygnaturą Dp 339. Oprawa starego druku jest XVII-wieczna. Deski 
obciągnięte są gładką świńską skórą z nawiązaniami skórkowymi. 

Wystawa inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego 
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” była 
otwarta tylko jeden dzień. Odwiedzający ją mieli więc niepowtarzal-
ną okazję przybliżenia się do kultury umysłowej historycznej War-
mii, która dla większości uczestników aż do tego momentu jawiła się 
jako zupełnie daleka i nieznana. 

Biblioteka „Hosianum” działa w Olsztynie od 60 lat. Ale już 
w 2010 roku będzie obchodziła 445. rocznicę swojego istnienia. 
Jubileusze są potrzebne – nade wszystko nam, bibliotekarzom, bo 
uświadamiają nam w jakie dziedzictwo historyczne wchodzimy 
przez naszą pracę i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, 
by tego dziedzictwo nie zmarnować, lecz je zachować dla przyszłych 
pokoleń. 


