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WSTÊP

Bie¿¹cy tom Z problemów bibliotek naukowych Wroc³awia zatytu-
³owany Osobowoœci wroc³awskiego bibliotekarstwa jest kontynuacj¹
tomu trzeciego tego¿ wydawnictwa, który ukaza³ siê w 2006 r. Pre-
zentowa³ on artyku³y dotycz¹ce zmiany wizerunku bibliotekarza
w odbiorze wspó³czesnych u¿ytkowników i przedstawiaj¹ce sylwetki
wybitnych bibliotekarzy, którzy pracowali we wroc³awskich bibliote-
kach naukowych. Zamierzeniem redakcji zapowiedzianym we Wstê-
pie do trzeciego tomu by³o zgromadzenie materia³u do kolejnego ze-
szytu, w którym pokazane zosta³yby osi¹gniêcia wielu innych osób
zwi¹zanych ze œrodowiskiem bibliotekarskim Wroc³awia. W stolicy
Dolnego Œl¹ska pracowa³o i pracuje bowiem du¿o wiêcej ciekawych
i barwnych postaci zwi¹zanych z bibliotekarstwem, których pracê,
osi¹gniêcia i sukcesy nale¿y pokazywaæ. Zaprezentowane w trzecim
tomie biogramy szeœciu osób sygnalizowa³y, ¿e we wroc³awskich bi-
bliotekach naukowych zatrudnieni byli i s¹ bardzo interesuj¹cy i wy-
kszta³ceni ludzie, których dzia³alnoœæ naukowa, badawcza, dydak-
tyczna, organizacyjna, edytorska i artystyczna budzi du¿e uznanie.
Nale¿y ich tylko ocaliæ od zapomnienia, prezentuj¹c ich dokonania
i na nowo odkryæ dla m³odych pracowników bibliotek.

Autorami zamieszczonych w siódmym tomie czternastu wizerun-
ków osobowoœci wroc³awskiego bibliotekarstwa s¹ pracownicy Bi-
blioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Wydzia³u Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, Biblioteki Wydzia³u Chemii
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej,
Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uni-
wersytetu Medycznego, a tak¿e Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedagogicz-
nej we Wroc³awiu. Zeszyt jest efektem wspó³pracy bibliotekarzy pra-



cuj¹cych w ró¿nych instytucjach naukowych stolicy Dolnego Œl¹ska,
maj¹cej na celu promocjê zawodu i tworzenie silnego, zintegrowane-
go oraz aktywnego œrodowiska bibliotekarskiego. Redaktorki niniej-
szego tomu maj¹ nadziejê, ¿e lektura zamieszczonych w nim artyku-
³ów spowoduje refleksjê, zmusi niejako do przemyœleñ i bêdzie inspi-
racj¹ do pracy nad sob¹.

Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e siódmy tom jest pierwszym wydawnic-
twem Korporacji Bibliotekarzy Wroc³awskich, która powsta³a 28 ma-
ja 2008 r. i nawi¹za³a intensywn¹ wspó³pracê z Dolnoœl¹sk¹ Bibliote-
k¹ Pedagogiczn¹ we Wroc³awiu. Mamy nadziejê, ¿e niniejszy zeszyt
jest zarzewiem przysz³ych wspólnych inicjatyw Korporacji i Dolno-
œl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej.

Na zakoñczenie redaktorki pragn¹ podziêkowaæ Urzêdowi Mar-
sza³kowskiemu Województwa Dolnoœl¹skiego za pomoc w wydaniu
biogramów.

Joanna Czyrek
Bo¿ena Górna

Wstêp8



opracowa³a Joanna Czyrek
Biblioteka Wydzia³u Chemii 
Uniwersytetu Wroc³awskiego

BRONIS£AW KOCOWSKI, 

CZYLI JAK POKAZAÆ TO CO WIELKIE, 
NIE TRAC¥C Z OCZU TEGO CO MA£E, 

A JEDNAK WIELKOŒCI POTRZEBNE

O profesorze Bronis³awie Kocow-
skim napisano ju¿ kilka prac, w któ-
rych dok³adnie omówiono jego do-
konania jako bibliotekarza, pedago-
ga i uczonego1. Bibliografiê jego pu-
blikacji opracowa³a Jadwiga Kowa-
lewska2. Biogram profesora znajdu-
je siê równie¿ w S³owniku pracow-
____________

1 H. Szwejkowska, Sylwetka Profesora
Doktora Bronis³awa Kocowskiego – cz³owie-
ka, pedagoga, uczonego – w 70-lecie Jego
urodzin i 40-lecie pracy naukowej skreœlona,
„Roczniki Biblioteczne” 1977, R. XXI,
s. 1–16; K. G³ombiowski, Profesor Broni-
s³aw Kocowski (1907–1980), „Studia o Ksi¹¿ce” 1982, R. 12, s. 209–212; E. Mar-
czewska-Stañdowa, Bronis³aw Kocowski (1907–1980), „Roczniki Biblioteczne” 1980,
R. XXIV, s. 423–428.

2 Bibliografia prac Bronis³awa Kocowskiego 1929–1976, oprac. J. Kowalewska,
„Roczniki Biblioteczne” 1977, R. XXI, s. 17–26.



ników ksi¹¿ki polskiej3, a niedawno jego ¿yciorys przypomnia³a Ma³go-
rzata Podgórska w artykule Wroc³awscy bibliotekarze w nauce i dydak-
tyce polskiej4. Nie ma sensu powtarzanie znanych szczegó³ów z ¿ycia
profesora Kocowskiego, którego dorobek naukowy jest ogromny, a osi¹-
gniêcia w pracy bibliotecznej wspania³e. Warte zaprezentowania wyda-
j¹ siê jednak wspomnienia, napisane przez pracuj¹ce z nim w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej bibliotekarki – Halinê ¯elaŸniewicz i El¿bietê Mar-
czewsk¹-Stañdow¹, oddaj¹ce niezwyk³¹ atmosferê powojennych lat,
tworzon¹ w³aœnie przez osoby takiego formatu jak Bronis³aw Kocowski.

*
Halina ¯elaŸniewicz w maszynopisie Profesor widziany z czytelni

napisa³a: „Biblioteka Uniwersytecka na Piasku. Du¿a, widna sala
Czytelni Zbiorów Specjalnych. W jednym koñcu, blisko drzwi wej-
œciowych – stó³ dy¿urnego bibliotekarza. Naprzeciw – prostok¹t
drzwi, prowadz¹cych do wspólnego gabinetu Profesora i dr Szwej-
kowskiej. Przestrzeñ miêdzy tymi dwoma punktami wype³niaj¹ miej-
sca dla czytelników – równe rzêdy sto³ów ze szklanymi taflami na
blatach. Elegancja, ale i udrêka dla oczu zarazem – wszystkie lampy
odbijaj¹ siê w tym szkle, jak w lustrze.

Dy¿urni maj¹ na uwadze zarówno studencki rój – w tamtych latach
bardzo liczny, jak i czêsto spotykanych na Piasku pracowników nau-
kowych naszego Uniwersytetu i innych uczelni krajowych, a tak¿e za-
granicznych. W niemniejszym stopniu w orbicie uwagi znajduj¹ siê
tak¿e drzwi prowadz¹ce do gabinetu Profesora. Bronis³aw Kocowski
przychodz¹c po po³udniu do pracy – a zwykle szed³ bezpoœrednio ko-
rytarzem ze swego mieszkania i przez czytelniê czasopism, maj¹c¹
po³¹czenie z jego pokojem – wchodzi³ do siebie. Nam bibliotekarzom
mia³ zwyczaj ukazywaæ siê milcz¹co w drzwiach gabinetu, na znak,
¿e jest ju¿ obecny miêdzy nami.

opracowa³a Joanna Czyrek10
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3 S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej, Suplement, pod red. I. Treichel, Warsza-

wa 1986.
4 M. Podgórska, Wroc³awscy bibliotekarze w nauce i dydaktyce polskiej, [w:]

Z Problemów Bibliotek Naukowych Wroc³awia, Wroc³aw 2006, t. 3, s. 165–166.



Czekaliœmy na tê znan¹ wszystkim sylwetkê, gotowi do wszelkiej
pomocy. Wiadome nam, umowne gesty Profesora, dyktowane ciê¿kim
jego kalectwem – z³ym s³uchem i zaburzeniami równowagi – by³y
zró¿nicowane. Przyzywa³ nas gestem zapraszaj¹cym, gdy chcia³ siê
porozumieæ, natomiast uniesiona prosto w górê rêka oznacza³a, ¿e
Profesor chce wejœæ do czytelni, ¿e trzeba go sprowadziæ i pomóc siê
poruszaæ. Orientowa³ siê œwietnie w uk³adzie ksiêgozbioru podrêcz-
nego i w katalogach.

Profesor wyraŸnie lubi³ nasz¹ czytelniê i czêsto o tym mówi³.
Chcia³, aby »¿y³a« w dobrze pojêtej s³u¿ebnoœci. Tote¿ zawsze bar-
dzo interesowa³y Profesora nowe nabytki przysy³ane na Piasek z Bi-
blioteki G³ównej. W wiêkszoœci zamawia³a je dla czytelni dr Szwej-
kowska, konsultuj¹c siê z Profesorem i kierownikami innych dzia³ów
na Piasku oraz kieruj¹c siê równie¿ w³asnym bezb³êdnym wyczuciem
i znajomoœci¹ potrzeb.

Czêœæ ksiêgozbioru podrêcznego mieœci³a siê we wspólnym gabi-
necie Profesora i dr Szwejkowskiej, jako ta najbardziej przydatna im
do pracy, pozostaj¹c jednak nadal w u¿ytku czytelni. Pokój ten, przez
odpowiednie ustawienie pó³ek, zamieniony zosta³ na dwa osobne po-
mieszczenia z oknami – pe³ne œwiat³a i ciszy.

Ksiêgozbiór rosn¹cy bogactwem, nasza bibliotekarska praca, na ja-
koœæ której Profesor wyraŸnie zwraca³ uwagê oraz czytelnicy, zarów-
no naukowcy jak i studenci, a wœród tych ostatnich – szczególnie stu-
denci zaoczni, to by³y dominanty zainteresowania Profesora czytel-
ni¹. W stosunku do nas bibliotekarzy by³ zawsze uprzejmy – t¹
uprzejmoœci¹ nacechowan¹ dyskretnym, a jednak uchwytnym odcie-
niem ¿yczliwego kole¿eñstwa. By³a to miara osobistej dobroci
i skromnoœci Profesora, zrozumienia i szacunku dla naszej pracy, do-
strzegania trudnych warunków, w które umia³ i chcia³ wnikn¹æ.

Wieczorem, kiedy s³ab³ ruch w czytelni, lubi³ Profesor od progu
drzwi popatrzeæ na salê, wezwaæ do siebie i czasem zapytaæ: Du¿o je-
szcze macie roboty? – Ju¿ mniej – mo¿na by³o zwykle wtedy odpo-
wiedzieæ. No to proszê sprawdziæ – i cytowa³ jak¹œ pozycjê, nazwi-
sko, tytu³ lub datê. Sprawdzaliœmy chêtnie. Zwykle te ma³e zadania

Bronis³aw Kocowski, czyli jak pokazaæ to co wielkie... 11



wi¹za³y siê z aktualn¹ prac¹ Profesora. By³ redaktorem naukowym
wielu wydawnictw bibliologicznych: Encyklopedii wiedzy o ksi¹¿ce,
Dahla, S³ownika pracowników ksi¹¿ki polskiej. Ca³y materia³ redak-
cyjny przygotowany do publikacji tych wydawnictw przep³ywa³ przez
rêce Profesora. Sprawdza³ wszystko, pozycja po pozycji, z niezmien-
n¹ wnikliwoœci¹. Nie znosi³ i nie tolerowa³ powierzchownoœci, nieu-
wagi, wszystkiego co mo¿na okreœliæ jako »bylejakoœæ«. Têpi³ to i po-
trafi³ byæ bezwzglêdny. Pamiêtam oburzenie Profesora, gdy ktoœ opra-
cowuj¹cy biogram pomyli³ dwie osoby o tym samym imieniu i nazwi-
sku, ¿yj¹ce nawet w podobnym okresie, ale o innej ¿yciowej drodze
i zas³ugach. Jak mo¿na tak siê pomyliæ? – d³ugo t¹ sprawê wspomina³.

Profesor nie »oszczêdza³« siebie w pracy z ludŸmi. Pani dr Szwej-
kowska okreœli³a to kiedyœ piêknie, jako »niezwyk³¹ hojnoœæ intelek-
tualn¹ Profesora«. Tote¿ wiele korzysta³ student pracuj¹cy pod jego
osobistym kierunkiem. Profesor umia³ pokazaæ to co wielkie, nie tra-
c¹c z oczu tego co ma³e, a jednak wielkoœci potrzebne. Mia³ szacu-
nek dla drobiazgu i zna³ jego cenê. Swoim studentom Profesor potra-
fi³ i chcia³ pomóc. Ceni³ jednak bardzo w³asny wk³ad studenta – sa-
modzielnoœæ myœlenia, dociekliwoœæ i intuicjê w poszukiwaniach.

Czytelnia interesowa³a Profesora jako najbli¿szy studencki war-
sztat i by³a przedmiotem jego osobistej troski. Pamiêtam jak kiedyœ
zaniepokoi³a Profesora niewystarczaj¹ca iloœæ lektur potrzebnych do
egzaminu w czytelni. Jak sobie z tym poradzimy – sesja blisko – mar-
twi³ siê Profesor. By³o to i nasze zmartwienie, ale akurat wpadliœmy
na dobry pomys³, wiêc mo¿na by³o Profesora uspokoiæ. Oto mamy na
stole listê. Studenci zapisuj¹ siê imiennie na dwugodzinne, spokojne
korzystanie z tytu³u. Egzemplarz wêdruje z r¹k do r¹k przy pe³nej ter-
minowoœci odbioru i zwrotu. To dobry pomys³, choæ was obci¹¿a –
uœmiecha³ siê Profesor – Pochwalam, czytelnia ¿yje – dodawa³. Po-
chwala³ te¿, a mo¿e tylko siê nie dziwi³, bo by³o to pewne odstêpstwo
od przyjêtych zwyczajów – odrêczne, natychmiastowe nanoszenie na
karty naszej podrêcznej kartoteki informacyjnej, któr¹ prowadziliœmy
w czytelni – doraŸnie wychwyconych, ciekawych informacji biblio-
graficznych. Nie by³o ani czasu, ani mo¿liwoœci, by znikaæ na tzw. za-

opracowa³a Joanna Czyrek12



pleczu i wypisywaæ na maszynie now¹ kartê. Popo³udniowy dy¿ur
w czytelni d³ugi czas by³ dy¿urem jednoosobowym. Pamiêtam, ¿e ta-
k¹ bogat¹ informacjê o uzupe³niaj¹cej recenzji dla Chronologii W³o-
darskiego nanosi³o siê nie tylko na kartê tej pracy, ale i na jej egzem-
plarz czytelniany, bo rzecz by³a w »obiegu«. A nie boicie siê, ¿e was
zjedz¹? – ¿artowa³ Profesor. W takiej luŸnej rozmowie mo¿na by³o
czasami zapytaæ ostro¿nie Profesora, co s¹dzi o czyjejœ pracy semina-
ryjnej, magisterskiej. Znaliœmy naszych studentów, darzyliœmy ich
sympati¹, byliœmy œwiadkami ich trudu. Profesor zwykle w bardzo
oszczêdnej formie mawia³, czêsto z zadowoleniem: No wcale dobrze
idzie, wcale dobrze. Czasami jednak nachmurzony rzuca³: Nic samo-
dzielnego, be³kot z Burbianki.

Szczególn¹ trosk¹ otacza³ Profesor studentów zaocznych. Byli to
czêsto starsi ju¿ ludzie, zak³opotani swoj¹ spóŸnion¹ nauk¹, zmêcze-
ni dalekim dojazdem, obci¹¿eni ponad miarê, a mimo to dzielni, te¿
ponad miarê. Profesor by³ serdeczny, pomaga³, t³umaczy³, zastanawia³
siê, jak zwróciæ uwagê, by nie uraziæ. Czytelnia nastawiona na »s³u-
¿ebnoœæ« i ceni¹ca sobie tê w³aœnie rolê, sprzyja³a powstawaniu at-
mosfery ¿yczliwoœci. Wyczuwali to nasi czytelnicy, czêsto podkreœla-
j¹c dobre warunki pracy w czytelni.

Pamiêtam, jak kiedyœ studentka zaoczna – starsza pani przyje¿d¿a-
j¹ca z daleka – siedz¹c w czytelni od rana, wieczorem, bardzo ju¿
zmêczona, podesz³a do mnie ¿al¹c siê: Chyba zemdlejê, nic ju¿ nie je-
stem w stanie przeczytaæ. Widzê, ¿e rzeczywiœcie mieni siê na twarzy
– raz blada, raz rozogniona i mówiê: Jest wolny pokój, bo nie ma Pro-
fesora ani dr Szwejkowskiej, s¹ wygodne fotele, otwarte okna, mo¿na
spokojnie odpocz¹æ. Okazuje siê jednak, ¿e ona musi siê po³o¿yæ na
czymœ twardym. Proponujê chodnik na pod³odze, swetry pod g³owê.
Zgadza siê... Zamykam drzwi. Tymczasem wpada do czytelni, mimo
póŸnej pory, jeden z asystentów. Nie zd¹¿y³am uprzedziæ, puka do
drzwi, nie s³ysz¹c odzewu uchyla je. Za chwilê bardzo speszony pod-
chodzi do mnie zawiadamiaj¹c: Tam ktoœ le¿y, zas³abniêcie, czy coœ
gorszego? Nic z tych rzeczy – mówiê – Odpoczywa, tylko odpoczywa.
Na drugi dzieñ dr Szwejkowska i Profesor zostali powiadomieni

Bronis³aw Kocowski, czyli jak pokazaæ to co wielkie... 13



o tym niecodziennym wydarzeniu w czytelni. No to gdzie j¹ pani po-
³o¿y³a? – dociekliwie bada³ Profesor. Na œrodku, na pod³odze, przy
otwartym oknie – mówiê. Na œrodku, na pod³odze... – powtarza³ Pro-
fesor i œmia³ siê.

Dawne to ju¿ dzieje. W znajomym prostok¹cie drzwi ju¿ nigdy nie
uka¿e siê w czytelni znajoma postaæ. Ale i tak Profesor Kocowski ¿y-
je na Piasku – ¿yj¹ Jego prace, a w nich Jego myœl i Jego serce5”.

*
Równie piêkne wspomnienia zatytu³owane Profesor Kocowski, ja-

kim go pamiêtamy napisa³a El¿bieta Marczewska-Stañdowa. Czytamy:
„By³a to niezwyk³a postaæ pod ka¿dym wzglêdem, wprost wzorcowo
zwi¹zana z Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ nie tylko jako miejscem pracy,
ale przede wszystkim odpowiedzialnoœci¹ za jej losy. Mimo licznych
obowi¹zków Profesor nie wzgardzi³ rol¹ »kronikarza Biblioteki«. Spo-
œród wielu osób zajmuj¹cych siê histori¹ ksi¹¿nicy, spod jego pióra
wysz³o najwiêcej publikacji, utrwalaj¹cych jej dzieje. Z³o¿y³y siê na
nie artyku³y dotycz¹ce ca³okszta³tu ¿ycia instytucji, historii zbiorów,
Oddzia³u Starych Druków jak równie¿ ilustrowany przewodnik orien-
tuj¹cy w organizacji, rodzaju zbiorów i katalogach Biblioteki.

Niespe³na czterdziestoletni doktor Bronis³aw Kocowski przyby³ do
Wroc³awia w 1946 r., otrzymuj¹c anga¿ do pracy w Bibliotece Uni-
wersyteckiej i przydzia³owe mieszkanie przy ulicy Pokutniczej 42
(obecnie £aciarskiej). Pedagog z urodzenia, tutaj w okresie organizo-
wania siê wroc³awskiej ksi¹¿nicy, uchodzi³ ju¿ za »rasowego biblio-
tekarza«, maj¹c na swym koncie paroletnie doœwiadczenie zawodowe
zdobyte podczas wojny w Bibliotece Ossolineum we Lwowie. Zatem
od razu pierwszy przydzia³ pracy to szefostwo »Biura Katalogowe-
go«, które trwa³o stosunkowo nied³ugo, bo ju¿ w koñcu 1947 r. otrzy-
muje nominacjê na kierownika Oddzia³u Starych Druków. Tworzenie
dzia³u, maj¹c tylko lokal na opracowanie zbiorów, prawie ¿adnych
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perspektyw magazynowych, szczup³y nieprzeszkolony personel, a do
tego po³owê zbiorów zalegaj¹cych w bez³adzie piwnice i korytarze,
nie mog³o napawaæ optymizmem. A jednak ta nies³ychana systema-
tycznoœæ Doktora oraz umiejêtnoœæ kierowania zespo³em zaowocowa-
³y w krótkim stosunkowo czasie. Zapa³ kierownika udzieli³ siê wszy-
stkim wspó³pracownikom, nawet tym »korytarzowym« zatrudnionym
przy sortowaniu rewindykowanych ksi¹¿ek. Doktor punktualnie o go-
dzinie ósmej by³ ju¿ na stanowisku pracy, w stroju bibliotekarza,
w przydzia³owym fartuchu urzêdowa³ przy swoim biurku. Na drzwiach
jego gabinetu, oprócz wizytówki, widnia³a tablica informacyjna, na
której podane by³y »adresy«, gdzie w ci¹gu godzin pracy móg³ prze-
bywaæ. Wmontowana w tablicê strza³ka wskazywa³a aktualne miejsce
jego pobytu. Wszystkie ewentualnoœci zosta³y skrupulatnie podane:
gabinet (z uwagi na nienajlepszy s³uch wchodzi³o siê – zgodnie z je-
go ¿yczeniem – bez pukania), dyrekcja, sortownia, uniwersytet, ...
z miejscem sekretnym w³¹cznie. Doktor bêd¹c tytanem pracy wyma-
ga³ jej tak¿e od swoich wspó³pracowników. Nie znosi³ »przestojów«,
a kiedy zdarzy³o siê, ¿e spotka³ delikwenta na prywatnej pogaduszce
i do tego z pe³n¹ wdziêku kole¿ank¹, kwitowa³ ten przypadek ze swo-
istym poczuciem humoru: A pan, panie kolego wola³by w tym mo-
mencie, ¿eby szef by³ œlepym zamiast g³uchym.

Starodruczne góry przylegaj¹ce do œcian korytarzy napawa³y Bro-
nis³awa Kocowskiego szczególn¹ trosk¹. Sk¹pa obsada personalna
oddzia³u zmusi³a go do starañ o prace zlecone, umo¿liwiaj¹ce zatru-
dnienie tzw. sortowników. Zg³osi³a siê wówczas do selekcjonowania
ksi¹¿ek pokaŸna grupa studentów z ró¿nych wydzia³ów uniwersytetu,
ba nawet ró¿nych uczelni. Przeszkolenie »ochotniczej ekipy« okaza-
³o siê konieczne. Nauczy³ ich Doktor nie tylko odró¿niaæ aldyny od
elzewirów, silesiaka od bohemików, ale tak¿e szacunku do starej
ksi¹¿ki. Mimo specjalnego kierownictwa nad ca³oœci¹ zbiorów zabez-
pieczonych, Bronis³aw Kocowski kontrolê pracy, na swoim odcinku,
prowadzi³ sam. Regularnie, w godzinach popo³udniowych, odwiedza³
»æwierkaj¹ce« – jak mówi³ – »szpaki i dzierlatki«, interesuj¹c siê wy-
nikami pracy. Zdarzy³o siê kiedyœ, ¿e przyjaciel Doktora, z lwow-
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skich, szkolnych czasów, poszukuj¹c go we Wroc³awiu dotar³ do Bi-
blioteki i trafiwszy na sortuj¹cych ksi¹¿ki studentów zapyta³, czy zna-
j¹ Bronis³awa Kocowskiego? Wówczas jedna z »dzierlatek« wyrecy-
towa³a szybko: Pana Doktora wszyscy dobrze znamy, za elzewiry kar-
mi cukierkami. Tak by³o w istocie. Kierownik bardzo czêsto zjawia³ siê
z pude³kiem pomadek, nagradzaj¹c w ten sposób efektywnoœæ pracy.

W Bibliotece przyj¹³ siê obyczaj, ¿e o Bronis³awie Kocowskim
mówi³o siê krótko »Doktor« i wszyscy doskonale wiedzieli o kogo
chodzi, chocia¿ nie by³ jedyn¹ osob¹ w ksi¹¿nicy, która ten stopieñ
naukowy posiada³a. D³ugo jeszcze Profesor pozostawa³ »Doktorem
z Szajnochy«, a pracownicy, którzy liczyli ju¿ lata do emerytury –
»m³odzie¿¹ biblioteczn¹«.

Bronis³aw Kocowski, sprawuj¹c od roku 1952 funkcjê kustosza
Oddzia³ów Zbiorów Specjalnych, doœwiadczy³ swoistego »kataklizmu
bibliotecznego«, a mianowicie przemieszczenia zbiorów podleg³ych
mu dzia³ów i gabinetów z ulicy Szajnochy na Piasek. W odbudowa-
nym gmachu na Piasku otrzyma³ tak¿e prywatne mieszkanie, ale
praktycznie urzêdowa³ ca³y dzieñ w gabinecie na drugim piêtrze. Na-
wa³ pracy bibliotecznej, badania naukowe, prowadzone zwykle popo-
³udniami, wiêzi³y go w ksi¹¿nicy do póŸnych godzin wieczornych.
Jednak najbardziej absorbuj¹ce zajêcia nie ujarzmi³y poczucia obo-
wi¹zku przeprowadzenia kontroli oddzia³ów i stanowisk pracy. Profe-
sor zawsze znalaz³ czas, aby »okiem potuczyæ« swoich podopiecz-
nych. Wszystkie pisma urzêdowe, kierowane przez pracowników od-
dzia³ów specjalnych do dyrekcji, by³y dok³adnie przez Kustosza stu-
diowane. Ceremonia zapoznawania siê z nimi by³a aktem »najkrót-
szym«, gdy¿ zawsze prosi³ o jakieœ dodatkowe wyjaœnienia, na zakoñ-
czenie wizyty mówi¹c: Bo widzi pan musia³o to trwaæ chwilê, ponie-
wa¿ miêdzy dyrektorem a Kocowskim jest taka ró¿nica, ¿e Kocowski
czyta nie podpisuj¹c, a dyrektor podpisuje nie czytaj¹c.

Profesor we wspó³pracownikach widzia³ ludzi. Nie by³ pamiêtliwy
i nie dzia³a³ przeciw komuœ. Je¿eli mia³ pretensje, przedk³ada³ je
wprost bez ¿adnych zabiegów dyplomatycznych. Wysoko sobie ceni³
okazywane mu zaufanie, za które p³aci³ z nawi¹zk¹ t¹ sam¹ monet¹.
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Wobec swoich zwierzchników by³ bardzo lojalny, przestrzegaj¹cy za-
wsze urzêdowej etykiety. Profesor nie stroni³ od ludzi, aczkolwiek
k³opoty zdrowotne ogranicza³y jego szersze kontakty towarzyskie.
Pamiêtamy go jednak dobrze, w roli goœcinnego gospodarza ze spo-
tkañ na Pokutniczej, czy te¿ póŸniejszych, z okazji ukazania siê
pierwszego tomu Katalogu inkunabu³ów, jak równie¿ z okazji otrzy-
mania nominacji profesorskiej.

Zdolnoœci pedagogiczne Bronis³awa Kocowskiego owocowa³y nie
tylko w bezpoœrednim kontakcie z m³odzie¿¹, czy jego podopiecznymi,
ale doœwiadcza³a ich tak¿e szeroka spo³ecznoœæ biblioteczna, sk³adaj¹ca
siê wówczas prawie w piêædziesiêciu procentach ze studentów. Chêtnie
s³u¿y³ ka¿demu rad¹, wskazówk¹, pomoc¹. Potrafi³ wyjaœniæ niejeden
zawi³y problem w sposób tak jasny i logiczny, ¿e nawet bardzo oporne-
mu odbiorcy trafia³ »sam do g³owy«. Kustosz lubi³ nauczaæ i wychowy-
waæ. Wynika³o to zapewne z osobistej potrzeby, ale w du¿ej mierze
przyczyni³a siê do tego tak¿e zawodowa kariera dydaktyka, zapocz¹tko-
wana prac¹ nauczycielsk¹ w szko³ach œrednich. Profesorów, których ro-
dowód pedagogiczny siêga³ gimnazjów, rozpoznawa³o siê bezb³êdnie.
Byli oni przewa¿nie znakomitymi wyk³adowcami, jednak podczas egza-
minów lubili czêsto traktowaæ studenta jak ucznia. Powszechn¹ tajemni-
c¹ by³o, ¿e »z³otousty« W³adys³aw Czapliñski egzaminowa³ studentów
polonistyki nie tylko z historii, ale tak¿e z Paska i z Sienkiewicza.
O Bronis³awie Kocowskim mówiono, ¿e lubi robiæ repetytorium z histo-
rii. I pewnie ró¿nie ono wypada³o, bo Profesor czêsto ze smutkiem za-
uwa¿a³, ¿e m³odzi s³abo znaj¹ dzieje ojczyste. Historii ksi¹¿ki – mawia³
– to siê trochê nauczyli, ale o Batorym ledwo s³yszeli.

Obcuj¹c z m³odzie¿¹, mimo powa¿nej choroby serca, nie zauwa¿a³
rzeŸb czasu na w³asnej sylwetce. Uprzytomni³ sobie dopiero »kalen-
darz« – jak opowiada³ z humorem – na spotkaniu z rówieœnikami gim-
nazjalnymi: Wchodzê ja do wskazanego mnie pokoju i cofam siê
w drzwiach o pó³ kroku. Oczom nie wierzê. Przy stole siedz¹ same dzia-
dy! Poj¹³em wtedy, ¿e mam ma³o czasu, a moje studia o »Wyprawie wo-
³oskiej« jeszcze nie skoñczone. Niestety nie zamkn¹³ swego dorobku na-
ukowego klamr¹ publikacji z historii politycznej. Biblioteka Uniwersy-
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tecka i Instytut Bibliotekoznawstwa, gdzie w sumie przepracowa³ ponad
30 lat, zgotowa³y mu wielk¹ intelektualn¹ przygodê ze star¹ ksi¹¿k¹”6.

*
Jako istotne uzupe³nienie niniejszych rozwa¿añ warto równie¿ za-

prezentowaæ nieopublikowany artyku³ Edwarda Dulskiego i Wojcie-
cha Mrozowicza Spuœcizna Profesora Bronis³awa Kocowskiego w Od-
dziale Rêkopisów Biblioteki Uniwersyteckiej pokazuj¹cy, jak wielo-
ma, czêsto odleg³ymi zagadnieniami, interesowa³ siê ten niezwyk³y
bibliotekarz i jakie prowadzi³ aktywne ¿ycie naukowe. 

„Po œmierci Bronis³awa Kocowskiego we wrzeœniu 1980 r. rodzina
Profesora przekaza³a do Oddzia³u Rêkopisów materia³y, które po nim
pozosta³y. Krewnych Profesora reprezentowa³ tu brat, in¿. Adam Ko-
cowski, który w 1981 r. dostarczy³ szereg paczek z rozmaitymi doku-
mentami, œwiadectwami, dyplomami, pierwszymi rêkopiœmiennymi
wersjami ró¿nych prac naukowych, zapiskami, rachunkami i innymi ar-
chiwaliami dokumentuj¹cymi codzienne ¿ycie Profesora. Wszystkie te
materia³y trafi³y do Biblioteki nieuporz¹dkowane, w pud³ach, teczkach,
skoroszytach. Prace nad uporz¹dkowaniem i opracowaniem zawartoœci
spuœcizny prowadzone by³y w latach 1985/1986. W wyniku tych prac
wydzielono ze spuœcizny 60 jednostek, którym nadano sygnatury akce-
syjne: Akc. 1986/1 … 60. Poszczególne jednostki mo¿na u³o¿yæ w kil-
ku cyklach tematycznych: materia³y osobiste Profesora, dokumentuj¹-
ce jego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, naukow¹, wspó³pracê z ró¿nymi in-
stytucjami oraz zbiór korespondencji. Ponadto ze spuœcizny wy³¹czone
zosta³y materia³y niezwi¹zane bezpoœrednio z osob¹ prof. Kocowskie-
go, a które znajdowa³y siê w jego posiadaniu. By³y to przede wszyst-
kim artyku³y naukowe uczniów Profesora, prace doktorskie pisane pod
jego opiek¹, ponadto pewna iloœæ fragmentów rêkopiœmiennych wydo-
bytych najczêœciej z opraw starych druków, których Profesor nie zd¹-
¿y³ przekazaæ do zbiorów bibliotecznych. Osobn¹ jednostkê utworzy³y
materia³y zwi¹zane z osob¹ pierwszego dyrektora Biblioteki Uniwersy-
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teckiej, prof. Antoniego Knota, zgromadzone przez jego wspó³pracow-
ników i uczniów w latach 1974–1980. Opracowuj¹cy spuœciznê stanê-
li równie¿ przed koniecznoœci¹ odrzucenia wielu materia³ów z du¿¹
pieczo³owitoœci¹ zbieranych przez Profesora, niemniej jednak z biblio-
tecznego punktu widzenia bezwartoœciowych. Wymieniæ tu nale¿y sze-
reg zawiadomieñ o ró¿nych zebraniach i posiedzeniach, w których Pro-
fesor bra³ udzia³, stare recepty, rachunki, wiele druków, które mo¿na
odnaleŸæ w innych archiwach, oraz notek bibliograficznych przemie-
szanych niemal ze wszystkimi innymi materia³ami.

Pierwsz¹ grupê w czêœci spuœcizny w³¹czonej do zbioru utworzy³y
materia³y osobiste Profesora. Z³o¿y³y siê na nie dokumenty i legity-
macje cz³onkowskie kilku organizacji, œwiadectwa szkolne dokumen-
tuj¹ce okres nauki m³odego Bronis³awa Kocowskiego w IV i IX gim-
nazjum lwowskim, indeks i œwiadectwa uniwersyteckie z czasów stu-
diów na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, nastêpnie mate-
ria³y, dziêki którym mo¿na przeœledziæ pierwsze lata pracy przysz³e-
go profesora we lwowskim szkolnictwie w X i V gimnazjum, po nich
zaœ materia³y zwi¹zane z uzyskiwaniem kolejnych stopni naukowych.

Najobszerniejsza czêœæ spuœcizny to materia³y zwi¹zane z aktywnoœci¹
naukow¹ profesora Kocowskiego. Najstarszym zachowanym tu doku-
mentem jest maszynopis jego pracy doktorskiej Trzej padewczycy. Wp³yw
Batorego i Zamoyskiego na dzia³alnoœæ Reinholda Heidensteina (wyda-
na póŸniej we Lwowie w 1939 r.). Kolejne prace znajduj¹ce siê w tym
zbiorze potwierdzaj¹ szerokie zainteresowania Profesora, który od pol-
skiej historii politycznej i wojskowej XVI i XVII w. przeszed³ do histo-
rii ksi¹¿ki drukowanej oraz do wielu zagadnieñ bibliotekoznawczych
(Wyprawa wo³oska, Drzeworytowe ksi¹¿ki œredniowiecza, Drukarstwo
w Brzegu w jego piastowskim okresie, Z badañ nad pocz¹tkami drukar-
stwa w Magdeburgu). Znajdujemy tu równie¿ wiele materia³ów zwi¹za-
nych z powstaniem najwiêkszego i chyba najwa¿niejszego dzie³a Profe-
sora Katalogu inkunabu³ów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.

Oprócz znanych prac naukowych Profesora spuœcizna zawiera tak-
¿e wiele drobnych, popularnych artyku³ów i referatów nigdzie jak do-
t¹d nieopublikowanych. S¹ to prace ró¿norodne, czêœæ z nich odzwier-
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ciedla zainteresowania Autora histori¹ Œl¹ska (D¹¿enia dziejowe Pol-
ski do odzyskania Œl¹ska, Jagiellonowie w³adcami Œl¹ska i £u¿yc,
Walka z bandytyzmem na Œl¹sku), histori¹ wojskow¹ (Powstanie listo-
padowe) oraz zagadnieniami bibliotekoznawczymi (G³ówne zasady
bibliotekarstwa ze szczególnym uwzglêdnieniem starodruków na Zie-
miach Odzyskanych). Niektóre z tych materia³ów maj¹ charakter krót-
kich referatów wyg³aszanych przez Profesora dla m³odzie¿y, inne zaœ
to niedokoñczone opracowania lub jedynie wstêpnie zebrane materia-
³y (drukarstwo nad Zatok¹ Massachusetts).

Kolejn¹ grupê w spuœciŸnie stanowi¹ materia³y pozosta³e po wie-
loletniej pracy dydaktycznej Profesora w Instytucie Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Czêsto œwiadcz¹ one o wysokim
poziomie wielu magistrantów i doktorantów, którzy wyszli z semina-
rium Profesora i w wielu przypadkach do dzisiaj prowadz¹ dzia³al-
noœæ naukow¹. W tej grupie materia³ów wa¿n¹ czêœæ zajmuj¹ tak¿e
dokumenty odzwierciedlaj¹ce udzia³ Profesora w przewodach habili-
tacyjnych, przeprowadzanych nie tylko we Wroc³awiu, ale tak¿e w in-
nych oœrodkach naukowych.

Materia³y ilustruj¹ce wspó³pracê Bronis³awa Kocowskiego z roz-
maitymi instytucjami i organizacjami naukowymi to nastêpna grupa
dokumentów w jego spuœciŸnie. Spotykamy tu œlady jego wspó³pracy
w latach 1968–1980 z Wydawnictwem Ossolineum przy redagowaniu
serii »Ksi¹¿ki o ksi¹¿ce« i Encyklopedii wiedzy o ksi¹¿ce. Przekonu-
jemy siê tak¿e, ¿e Profesor by³ aktywnym cz³onkiem Wroc³awskiego
Towarzystwa Naukowego, Wroc³awskiego Towarzystwa Historyczne-
go, ¿e wspó³pracowa³ z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Wro-
c³awskim Wydawnictwem Prasowym, redakcj¹ „Roczników Biblio-
tecznych”, z Pañstwowym Instytutem Ksi¹¿ki oraz Polsk¹ Akademi¹
Nauk. Aktywna dzia³alnoœæ profesora jest tym bardziej godna podkre-
œlenia, ¿e w jego materia³ach osobistych czêsto spotykamy œlady tra-
pi¹cych go przez wiele lat k³opotów zdrowotnych.

Nieod³¹czn¹ czêœci¹ spuœcizny jest obszerny, licz¹cy oko³o 650 jed-
nostek, zbiór korespondencji kierowanej do Profesora, oraz znacznie
skromniejszy, zawieraj¹cy tylko kilkanaœcie listów, najczêœciej brulio-
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nów lub kopii, pisanych rêk¹ Profesora. Poszczególne jednostki (listy,
kartki pocztowe) zosta³y rozdzielone do teczek u³o¿onych w trzech pu-
d³ach alfabetycznie wed³ug autorów (ponad 200) korespondencji.
W obrêbie teczek listy s¹ uporz¹dkowane chronologicznie.

Ca³y zbiór korespondencji najlepiej chyba odzwierciedla rozleg³e
kontakty Profesora. Obok pism bardzo osobistych, znaleŸæ tu mo¿na li-
sty wielu wybitnych historyków i bibliologów, z którymi z racji swych
zawodowych zainteresowañ profesor pozostawa³ w bliskim kontakcie.
Ponadto nale¿y tu wspomnieæ o obszernej korespondencji ze wspó³pra-
cownikami, tak z Biblioteki, jak i z Instytutu, bêd¹cej œwiadectwem
utrzymywania przyjacielskich stosunków z tymi, z którymi Profesor sty-
ka³ siê na co dzieñ. Nie nale¿y tutaj zapominaæ równie¿ o wielu kore-
spondentach wywodz¹cych siê spoœród uczniów i studentów Profesora;
przewa¿a jednak tutaj korespondencja okolicznoœciowa – ¿yczenia œwi¹-
teczne, imieninowe, œwiadcz¹ce chyba najlepiej o sympatii, jak¹ darzy-
li swego Mistrza jego uczniowie. Z kolei lakoniczne »odpisa³em« opa-
trzone dat¹, umieszczane prawie na ka¿dym liœcie, jest potwierdzeniem
rzetelnoœci Profesora w prowadzeniu korespondencji. Zbiory uzupe³nia
niewielka kolekcja fotografii Profesora i jego wspó³pracowników z Bi-
blioteki i Instytutu”7.

Z przedstawionych powy¿ej tekstów wy³ania siê obraz wielkiego
cz³owieka, bibliotekarza, badacza, uczonego, pedagoga i organizatora
posiadaj¹cego umiejêtnoœæ kierowania zespo³em, zara¿ania wspó³pra-
cowników entuzjazmem i zapa³em do pracy, rozwijania w ludziach
myœli twórczej i motywowania do intelektualnego wysi³ku. Jest to wi-
zerunek cz³owieka niezwykle pracowitego, oddanego Bibliotece Uni-
wersyteckiej i badaniom starych druków oraz dydaktyce w Instytucie
Bibliotekoznawstwa, ale przede wszystkim skromnego, ¿yczliwego,
pe³nego zrozumienia i szacunku dla innych Profesora.

Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ Pani Profesor Marii Pid³ypczak-Majerowicz 
za przekazanie maszynopisów i mo¿liwoœæ ich opublikowania.
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ZOFIA GACA-D¥BROWSKA
– WYBITNA OSOBOWOŒÆ 

BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO
– NAUKOWIEC, DYDAKTYK, SPO£ECZNIK

Zofia Gaca-D¹browska1 urodzi³a
siê 26 grudnia 1927 r. w miejscowo-
œci Jaktorów (województwo war-
szawskie) w rodzinie inteligenckiej.
Jej matka Zofia z domu Bartosze-
wicz pochodzi³a z pogranicza dzi-
siejszej Litwy i Bia³orusi, a jej oj-
ciec Mieczys³aw D¹browski by³ ofi-
cerem wojsk polskich, absolwentem
Wy¿szej Szko³y Wojennej, od 1933 r.

____________
1 Zofia Gaca-D¹browska. Teczka akt oso-

bowych Zofii D¹browskiej-Gacy, Archiwum
Uniwersytetu Wroc³awskiego, sygn. RK-120/
2768, kat. A z lat 1960–1998. Do 1998 r. u¿ywane jest nazwisko: Zofia Gaca-D¹-
browska, a po 1998 r. zmiana na: Zofia D¹browska-Gaca. W tekœcie pozostawiono
przyjêt¹ wczeœniej formê: Zofia Gaca-D¹browska.



urzêdnikiem administracji pañstwowej, z terenów dzisiejszej Ukrainy.
Jak sama zauwa¿a – jej rodowód to: „korzenie ziemiañsko-kresowe
z wszelkimi konsekwencjami zamieszkiwania na rubie¿ach Polski”2.
By³a najm³odsz¹ z trójki rodzeñstwa.

W 1936 r. podjê³a naukê w szkole podstawowej w Lidzie (Wileñ-
szczyna), nastêpnie, po przeniesieniu siê ojca do Lublina, w prywat-
nej szkole powszechnej Sióstr Urszulanek. Wybuch II wojny œwiato-
wej przerwa³ naukê – wszystkie szko³y zosta³y zamkniête. Rodzina
D¹browskich ju¿ jesieni¹ 1939 r. zosta³a wysiedlona z mieszkania,
a ich mienie skonfiskowano. Ojciec, zwolniony z pracy, by³ wielo-
krotnie przes³uchiwany przez gestapo i szykanowany przez w³adze
okupacyjne. Rodzina pozosta³a bez œrodków do ¿ycia. W 1940 r. D¹-
browscy przenieœli siê do Soko³owa Podlaskiego, gdzie dziêki pomo-
cy dawnych znajomych przetrwali czas wojny. Siostry Zofii w³¹czy-
³y siê czynnie w konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ Armii Krajowej. Niespe³-
na trzynastoletnia wówczas Zofia pomaga³a im w zbieraniu i przeka-
zywaniu informacji, korzystaj¹c z tego, ¿e nie budzi³a wiêkszych
podejrzeñ dziêki ma³emu wzrostowi i filigranowej posturze. Stara³a
siê w tym trudnym czasie zdobywaæ wiedzê w Soko³owie Podlaskim
i na tajnych kompletach przerobi³a cztery klasy gimnazjalne,
a w 1946 r. uzyska³a œwiadectwo maturalne w reaktywowanym
w tym¿e mieœcie Liceum Humanistycznym Ksiê¿y Salezjanów. Ko-
szmar wojny nie dawa³ d³ugo o sobie zapomnieæ – „okupacyjna rze-
czywistoœæ towarzyszy³a mi jednak d³ugo w doros³ym ¿yciu”3.

Po wojnie rodzina rozproszy³a siê po Polsce. Jedna z sióstr zaczê-
³a studiowaæ w £odzi, druga, mê¿atka, wyjecha³a do Gdañska w po-
szukiwaniu pracy. Równie¿ rodzice Zofii starali siê znaleŸæ nowe
miejsce zamieszkania i utrzymania. Osiedlili siê w W¹brzeŸnie w po-
bli¿u Torunia. W roku akademickim 1946/1947 Zofia wst¹pi³a na Wy-
dzia³ Humanistyczny Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika (UMK)
w Toruniu. Uniwersytet ten by³ now¹ uczelni¹ akademick¹ powo³an¹
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do ¿ycia po 1945 r. ZnaleŸli w nim zatrudnienie pracownicy naukowi
przede wszystkim z Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie i czê-
œciowo z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Po tych uczel-
niach UMK przej¹³ te¿ tradycjê i atmosferê utrzymywan¹ dopóki by³o
to mo¿liwe w zmieniaj¹cych siê warunkach politycznych. Zofia D¹-
browska studiowa³a filologiê polsk¹ pod kierunkiem profesora Konra-
da Górskiego i profesora Tadeusza Makowieckiego. Jej nauczycielami
byli tak¿e ówczeœni adiunkci, póŸniej profesorowie, Irena S³awiñska
i Czes³aw Zgorzelski. Studia rozbudzi³y w niej zami³owanie do pracy
badawczej. Jak sama wspomina: „studiowanie pod opiek¹ tak wybit-
nych dydaktyków i uczonych UMK pozwoli³o jej opanowaæ podstawy
metodyki badañ naukowych i szczególn¹ uwagê zwróciæ na zagadnie-
nia literackie okresu romantyzmu oraz prze³omu XIX i XX wieku”4. 

W czasie studiów bra³a czynny udzia³ w pracach nad S³ownikiem
jêzyka Adama Mickiewicza przygotowywanym przez prof. K. Gór-
skiego (Wroc³aw–Warszawa–Kraków, t. 1–11, 1962–1983). Chêtnie
uczestniczy³a w jego zajêciach seminaryjnych, poniewa¿ czynnie in-
teresowa³a siê problematyk¹ edytorstwa naukowego. Pierwsz¹ prób¹
dzia³alnoœci badawczej by³a praca magisterska Twórczoœæ dramatycz-
na Karola Huberta Roztworowskiego. Koñcowy egzamin magisterski
(nr dyplomu 220) zda³a 15 maja 1951 r., otrzymuj¹c tytu³ magistra fi-
lozofii w zakresie filologii polskiej. Marzenia o kontynuowaniu pra-
cy naukowej na UMK nie spe³ni³y siê z powodu zmian, jakie nast¹-
pi³y na uczelni po 1950 r. Jej profesorowie – przewodnicy naukowi,
m.in. K. Górski, T. Makowiecki, I. S³awiñska, C. Zgorzelski – zosta-
li zwolnieni z UMK. Czêœæ z nich zatrudni³a siê w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. 

W czasie studiów w Toruniu Zofia D¹browska pozna³a przysz³ego
mê¿a – Witolda Gacê, póŸniejszego asystenta Akademii Medycznej
w Poznaniu. Wysz³a za m¹¿ 15 wrzeœnia 1952 r. Witold Gaca studio-
wa³ wówczas w Toruniu biologiê, poniewa¿ nie zosta³ przyjêty na stu-
dia w Akademii Medycznej w Gdañsku i przygotowywa³ siê do egza-
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minu, tym razem w poznañskiej Akademii Medycznej. Jako siedem-
nastoletni ch³opiec prze¿y³ wiêzienie, a potem prawie trzyletni pobyt
w obozie koncentracyjnym Stutthof. Œrodowisko studenckie Torunia
sk³ada³o siê wówczas z wielu osób o podobnych prze¿yciach okupa-
cyjnych. M³odzi ludzie mieli za sob¹ przesz³oœæ nie tylko wiêzienn¹,
ale i ¿o³niersk¹, powstañcz¹ oraz wysiedleñcz¹, przybywali ze wszy-
stkich stron Polski. Ponadto ró¿nili siê wiekiem i doœwiadczeniem,
ale w tym pierwszym okresie po wojnie cieszyli siê ¿yciem i mo¿li-
woœci¹ nauki, korzystaj¹c ze wzglêdnie wówczas jeszcze swobodne-
go zrzeszania siê w organizacjach dostêpnych studentom: „Bratnia-
ku”, duszpasterstwie akademickim, Sodalicji Mariañskiej, zespo³ach
teatralnych, chórach. Brali tak¿e czynny udzia³ w wycieczkach i obo-
zach letnich. Zofia i Witold z wielkim zaanga¿owaniem uczestniczy-
li w ¿yciu studenckim. Zofia przez ca³y okres studiów nale¿a³a do So-
dalicji Mariañskiej, organizacji katolickiej, która prê¿nie odradza³a siê
po wojnie, zw³aszcza wœród spo³ecznoœci akademickiej, przygotowu-
j¹c do przysz³ych ról spo³ecznych elitê moraln¹ i intelektualn¹. Po
licznych aresztowaniach cz³onków Sodalicji (1948 r.) i wyrokach ska-
zuj¹cych (od 1 roku do 10 lat), jej dzia³alnoœæ w latach 1949–1979
zosta³a oficjalnie zawieszona.

PRACA BIBLIOTECZNA

Zofia Gaca-D¹browska skierowana zosta³a nakazem pracy jeszcze
w 1950 r. najpierw do szkolnictwa podstawowego na Pomorzu, potem
(1 wrzeœnia 1950 r.), po usilnych staraniach, uda³o jej siê rozpocz¹æ
pracê w Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu na stanowisku biblioteka-
rza (1950–1951), a nastêpnie starszego bibliotekarza (1952–1953). Bi-
blioteka ta po 1945 r. z trudem odbudowywa³a swój ksiêgozbiór. Cen-
ne zbiory gromadzone przez Raczyñskiego i ofiarowane miastu w za-
³o¿onej przez niego w 1829 r. ksi¹¿nicy, uleg³y w czasie dzia³añ wo-
jennych prawie ca³kowitemu spaleniu. Ocala³a tylko czêœæ starodru-
ków i rêkopisów. Nowy ksiêgozbiór kompletowano dziêki zwo¿onym
i zabezpieczanym ksi¹¿kom z innych bibliotek, które uleg³y w czasie
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wojny likwidacji b¹dŸ zosta³y opuszczone przez w³aœcicieli. Czêœcio-
wo wp³ywa³y te¿ dary i zakupy nowych wydawnictw. Zofia Gaca-D¹-
browska wspomina akcjê segregowania i w³¹czania cenniejszych po-
zycji ze stert ksi¹¿ek z³o¿onych w piwnicach Biblioteki i przekazy-
wania do Dzia³u Opracowania Zbiorów. W dziale tym rozpoczê³a
w³aœnie swoj¹ pracê bibliotekarza. Zanim zlecono jej katalogowanie
nabytków, musia³a najpierw nauczyæ siê pisania kart katalogowych
znormalizowanym druczkiem bibliotecznym. Karty katalogowe wypi-
sywa³o siê rêcznie, bowiem brakowa³o maszyn. Do dziœ z uœmiechem
wspomina, jak mêczy³a siê, by powieliæ w przepisowy sposób przy-
dzielon¹ jej dzienn¹ porcjê kart. £¹czy³o siê to z jednoczesnym po-
znawaniem elementów opisu katalogowego. „Taka szko³a zawodu –
uci¹¿liwa i bez polotu – trudna by³a dla œwie¿o »upieczonego« magi-
stra, któremu marzy³y siê laury naukowe”5. 

Powoli zapoznawa³a siê z innymi pracami bibliotecznymi: ewiden-
cjonowaniem i opracowywaniem bie¿¹cych czasopism, udostêpnia-
niem zbiorów, funkcjonowaniem bibliotek filialnych wchodz¹cych
w sk³ad miejskiej sieci bibliotecznej. Zmuszana te¿ by³a do brania
udzia³u w ró¿nych akcjach zlecanych Bibliotece Raczyñskich przez jej
bezpoœredniego zwierzchnika, tj. Miejsk¹ Radê Narodow¹ w Pozna-
niu. Nie zawsze by³o to ³atwe do zaakceptowania, skorzysta³a wiêc
z mo¿liwoœci przeniesienia siê do nowoorganizuj¹cej siê Biblioteki
Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracowa³a w niej w okresie od
1 marca 1953 do 15 listopada 1960 r. – najpierw na stanowisku star-
szego asystenta (1953–1958), a nastêpnie kustosza (1958–1960). Zaj-
mowa³a siê organizowaniem Dzia³u Czasopism i Sekcji Informacyjno-
Bibliograficznej, której w póŸniejszym czasie zosta³a kierownikiem.

W 1954 r. ukoñczy³a roczny pañstwowy kurs ogólnobibliotekarski
organizowany przez Oœrodek Kszta³cenia Bibliotekarzy w Warsza-
wie. Od 1958 r. w³¹czy³a siê w dzia³alnoœæ naukow¹ bibliotek, bio-
r¹c udzia³ w dokumentowaniu zbiorów czasopiœmiennych i sporz¹-
dzaniu bibliografii (zob. Bibliografia, poz. 1, 2, 4). Wspó³tworzy³a
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równie¿ Kronikê Akademii Medycznej w Poznaniu (zob. Bibliografia,
poz. 3).

Rok 1960 przyniós³ du¿e zmiany w ¿yciu Zofii Gacy-D¹browskiej.
Opuœci³a Poznañ – co by³o zwi¹zane ze zmian¹ pracy przez jej mê¿a
– oboje przenieœli siê do Wroc³awia. Zosta³a przyjêta do pracy w Bi-
bliotece G³ównej Uniwersytetu Wroc³awskiego (BUWr.) 16 listopada
1960 r. przez ówczesnego dyrektora prof. Antoniego Knota. Pracowa-
³a kolejno na stanowiskach: starszy bibliotekarz (1960–1964), kustosz
(od 1964 r.), adiunkt biblioteczny (1966–1968), kustosz dyplomowa-
ny (1968–1973). By³a zatrudniona w kilku oddzia³ach: Oddzia³ Udo-
stêpniania Zbiorów, Oddzia³ Opracowania Druków Ci¹g³ych, Od-
dzia³ Bibliotek Zak³adowych. W tym ostatnim pe³ni³a funkcjê kie-
rownika w latach 1965–1972. Przez kilka miesiêcy na prze³omie ro-
ku akademickiego 1972/1973 prowadzi³a Bibliotekê Instytutu Geolo-
gicznego, by od 1 listopada 1973 r. przejœæ na etat adiunkta do Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa UWr. i zaj¹æ siê dzia³alnoœci¹ naukowo-dy-
daktyczn¹. W latach 1961–1962 Zofia Gaca-D¹browska ukoñczy³a
dwuletni Pañstwowy Kurs Bibliograficzny, zorganizowany przez
Oœrodek Kszta³cenia Bibliotekarzy w Warszawie oraz w dniach 27–30
czerwca 1962 r. zda³a w Bibliotece Jagielloñskiej egzamin dla kan-
dydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. W 1962 r. by³o ich
w BUWr. zaledwie piêciu. Zosta³a mianowana dyplomowanym adiunk-
tem bibliotecznym w 1966 r., ale dopiero w 1968 r. otrzyma³a awans
na kustosza dyplomowanego.

Zofia Gaca-D¹browska rozpoczê³a pracê w Bibliotece Uniwersy-
teckiej we Wroc³awiu w burzliwym dla tej instytucji czasie. W la-
tach 60., jak równie¿ we wczeœniejszym okresie, Biblioteka Uniwer-
sytecka prze¿ywa³a nieustanne zmiany lokalowe i strukturalne oraz
liczne przeprowadzki i remonty, co poci¹ga³o za sob¹ uci¹¿liwe
przenoszenie i pakowanie ksiêgozbioru. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e
dopiero w 1958 r. ukoñczono odbudowê Biblioteki na Piasku
(ul. œw. Jadwigi 3/4), wiosn¹ 1959 r. zakoñczono remont budynku
przy ul. Karola Szajnochy 10, a w latach 1964–1966 wykonano ka-
pitalny remont wnêtrza budynku Biblioteki G³ównej przy ul. Karo-
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la Szajnochy 7/96. Oddzia³y biblioteczne nieustannie zmienia³y na-
zwê, lokalizacjê i zakres obowi¹zków. Struktura biblioteki dopiero siê
kszta³towa³a – zosta³a zatwierdzona po raz pierwszy 20 stycznia
1964 r. przez Ministerstwo Szkolnictwa Wy¿szego w Warszawie. By-
³a to struktura zindywidualizowana dla potrzeb poszczególnych bi-
bliotek. Praca w tych warunkach nie by³a ³atwa. Dyrektor prof. A. Knot
by³ bardzo wymagaj¹cym pracodawc¹. Organizowa³ wewnêtrzne
szkolenia. W tym celu powo³ano Referat Szkolenia Zawodowego,
przed którym nowozatrudnieni pracownicy musieli zdaæ kolokwium
z ustalonej literatury z zakresu bibliologii i bibliotekoznawstwa7. 

O prof. A. Knocie kr¹¿y³o wiele anegdot, by³ znany m.in. z wiel-
kiej dba³oœci o punktualnoœæ: „Profesor Stanis³aw Szpilczyñski, s¹-
siad Biblioteki Uniwersyteckiej [...] i sta³y jej bywalec, zobaczywszy
dyrektora Antoniego Knota, stoj¹cego w drzwiach Ksi¹¿nicy i spisu-
j¹cego spóŸnialskich, ze zdziwieniem zapyta³, czy nie ma on kierow-
nika administracyjnego, który by siê tymi sprawami zajmowa³. –
Mam – odpowiedzia³ dyrektor – ale ten pan te¿ siê spóŸnia”8. 

Prof. A. Knot kierowa³ BUWr. w latach 1945–1963. W okresie pra-
cy Zofii Gacy-D¹browskiej funkcjê dyrektora pe³nili tak¿e: dr Jadwiga
Pe³czyna (1963–1969) i mgr Mieczys³aw Szczerbiñski (1969–1975).
Do bliskich wspó³pracowników dyrekcji nale¿eli samodzielni pra-
cownicy nauki, m.in. prof. Marta Burbianka, prof. Bronis³aw Kocow-
ski, prof. Jerzy Woronczak. Mimo uci¹¿liwych warunków pracy
w ówczesnej bibliotece panowa³a bardzo kole¿eñska, wrêcz rodzinna
atmosfera. Pracowali w niej ludzie pe³ni zapa³u, sumiennie wykonu-
j¹cy swoje obowi¹zki, ale tak¿e nie stroni¹cy w wolnych chwilach od
wspólnego udzia³u w ró¿nych imprezach – literackich, teatralnych,
kole¿eñskich spotkaniach czy wycieczkach turystyczno-krajoznaw-
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czych (m.in. wyjazdy w góry). Przy okazji spotkañ powstawa³y ¿arto-
bliwe wierszyki z ró¿nych okazji, m.in. dedykowane solenizantom.
Sprzyja³o to nawi¹zywaniu przyjaŸni, które trwa³y d³ugie lata nawet po
przejœciu na emeryturê. Zofia Gaca-D¹browska by³a najbardziej za-
przyjaŸniona z Iren¹ Mir¿ejan i Krystyn¹ Markiewicz, z którymi przez
pewien czas pracowa³a w Oddziale Druków Ci¹g³ych BUWr. Mile te¿
wspomina bibliotekarzy bibliotek zak³adowych „Do dziœ utrzymujê
kontakty z paniami: Teres¹ Osieck¹, Jadwig¹ Ignatowicz, Janin¹ Ociep-
kow¹ i innymi, a przede wszystkim z prof. Mari¹ Pid³ypczak-Majero-
wicz, któr¹ jako m³odziutk¹ absolwentkê studiów bibliotekoznawczych
przyjmowa³am do pracy w Bibliotece Wydzia³u Prawa, potem w Bi-
bliotece Instytutu Matematycznego i Instytutu Geologicznego”9.

Zofia Gaca-D¹browska pracowa³a w Oddziale Bibliotek Zak³ado-
wych BUWr. w latach 1965–1972. Oddzia³ ten powsta³ w 1950 r., ale
zasady dzia³ania biblioteki g³ównej i bibliotek zak³adowych ustalono
dopiero na mocy zarz¹dzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego
z dnia 18 marca 1961 r.10 Zosta³a wówczas utworzona jedna sieæ bi-
blioteczna UWr., za której funkcjonowanie odpowiada³ dyrektor
BUWr. w zakresie: koordynacji gromadzenia zbiorów, ogólnych za-
sad korzystania z nich, unifikacji techniki bibliotecznej i obsady per-
sonalnej bibliotek. Opieraj¹c siê na tym zarz¹dzeniu, Oddzia³ Biblio-
tek Zak³adowych opracowa³ na prze³omie 1964/1965 roku projekt
organizacji sieci wraz z regulaminem jednolitych zasad udostêpniania
zbiorów. Jednak¿e dopiero w 1969 r. przedstawiono te materia³y, uzu-
pe³nione w 1967 r., w formie projektu proponowanych zarz¹dzeñ
Rektorskiej Komisji Bibliotecznej, a nastêpnie Rektorskiej Komisji
do Spraw Rozwoju Uczelni11. Pracownicy Oddzia³u, oprócz wykony-
wanych obowi¹zków w Bibliotece G³ównej, czêsto byli zatrudniani
do prac zleconych przy katalogowaniu zbiorów bibliotek zak³ado-
wych (w latach 1965–1969 przepracowali 4173 godziny) z powodu
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du¿ych braków kadrowych. W 1964 r. obsada 9 bibliotek zak³ado-
wych wynosi³a zaledwie 21 osób, w 1970 r. – 39 osób, w 1973 r. –
67 osób. Zofia Gaca-D¹browska jako kierownik oddzia³u sprawowa-
³a nadzór merytoryczny nad dzia³alnoœci¹ informacyjn¹, prowadzi³a
poradnictwo zawodowe i instrukta¿ oraz konsultacje w bibliotekach
zak³adowych, czuwa³a nad stanem kwalifikacji zawodowych pracow-
ników tych bibliotek, organizowa³a szkolenia i praktyki, sporz¹dza³a,
gromadzi³a i analizowa³a roczne sprawozdania i inne dane statystycz-
ne zwi¹zane z prac¹ bibliotek zak³adowych. Bra³a równie¿ udzia³
w projektach zwi¹zanych ze zmian¹ struktury i organizacji bibliotek
zak³adowych BUWr., udoskonala³a warsztat biblioteczny poprzez
dzia³alnoœæ instrukta¿ow¹ i wspó³pracê z innymi oddzia³ami BUWr.
W 1965 r. zorganizowa³a dwumiesiêczny kurs szkoleniowy dotycz¹-
cy katalogowania czasopism. Doœwiadczenia zdobyte w czasie tej
dzia³alnoœci i zgromadzone materia³y dokumentacyjne pozwoli³y jej
na prowadzenie w³asnych badañ nad problematyk¹ organizacji sieci
bibliotek zak³adowych w ramach wy¿szych uczelni. Wyniki tych ba-
dañ referowa³a na krajowych konferencjach poœwiêconych tym zaga-
dnieniom. Jednoczeœnie w³¹czy³a siê czynnie w prace Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cej Sekcji Szko-
leniowej w Zarz¹dzie Okrêgu Wroc³awskiego. 

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Dyrekcja BUWr., uwzglêdniaj¹c zainteresowania badawcze Zofii
Gacy-D¹browskiej, w³¹czy³a j¹ do zespo³u przygotowuj¹cego has³a
do S³ownika pracowników ksi¹¿ki polskiej (£ódŸ 1972). W zespole
tym opracowa³a samodzielnie 9 hase³, a redakcyjnie przygotowa³a 70
hase³ innych autorów. Zespó³ ten powsta³ jeszcze w 1953 r. dziêki ini-
cjatywie prof. A. Knota w sk³adzie dwunastoosobowym, który zmie-
nia³ siê z biegiem czasu. Dwa razy w roku jego cz³onkowie spotyka-
li siê w Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego,
najpierw w Maciejowcu, a póŸniej w Ustroniu k. Kêpna, gdzie w spo-
koju gromadzili, porz¹dkowali i redagowali materia³y naukowe. 
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Zofia Gaca-D¹browska ju¿ w 1963 r. rozpoczê³a badania nad cza-
sopiœmiennictwem literackim pogranicza XIX i XX w., które mia³y
zaowocowaæ rozpraw¹ doktorsk¹, najpierw pod kierunkiem prof. Sta-
nis³awa Kolbuszewskiego, a po jego œmierci opiekê naukow¹ przej¹³
prof. Bronis³aw Kocowski z Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr. Za-
jê³a siê sylwetk¹ Teodora Wierzbowskiego, historyka literatury pol-
skiej, którego dzia³alnoœæ dotyczy³a zagadnieñ bibliografii, bibliote-
koznawstwa i edytorstwa, czyli dziedzin jakie stara³a siê poznaæ
w swojej pracy zawodowej na tle historycznym. W 1969 r. otworzy-
³a przewód doktorski pod kierunkiem prof. Bronis³awa Kocowskiego.
Obrona rozprawy Teodor Wierzbowski (1853–1923). Studium biblio-
logiczne odby³a siê 15 stycznia 1973 r. Temat pracy by³ œwiadomym
wyborem dziedzin, które sta³y siê celem jej pracy zawodowej i zain-
teresowañ badawczych. Rozprawa w skróconej formie zosta³a opubli-
kowana w trzech czêœciach w „Rocznikach Bibliotecznych” (R. 1973
i R. 1974). Rada Wydzia³u Filologicznego UWr. nada³a jej stopieñ
doktora nauk humanistycznych 27 lutego 1973 r. Wspó³pracê z Insty-
tutem Bibliotekoznawstwa UWr.12 nawi¹za³a Zofia Gaca-D¹browska
bêd¹c jeszcze pracownikiem BUWr. w 1970 r. – prowadzi³a w nim
zlecone wyk³ady z problematyki organizacji bibliotek naukowych. In-
stytut ten powsta³ 1 paŸdziernika 1956 r. jako Katedra Biblioteko-
znawstwa, od 1969 r. nosi³ nazwê Instytut Bibliotekoznawstwa. 

1 wrzeœnia 1973 r. otrzyma³a etat adiunkta w Instytucie Biblioteko-
znawstwa UWr. i zosta³a kierownikiem Zak³adu Bibliotekarstwa,
którym kierowa³a a¿ do przejœcia na emeryturê, tj. do 1997 r.

Lata 70. by³y okresem zwi¹zanym z organizacj¹ studiów bibliote-
koznawczych w kraju. Od 1975 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Zofia Gaca-D¹browska opracowywa³a pro-
gramy nauczania dla kierunku humanistycznego przedmiotu „biblio-
tekarstwo” oraz praktyk studenckich i specjalizacji „biblioteki nauko-
we”. Programy te uzyska³y pozytywne recenzje, zosta³y zaakceptowa-
ne przez Ministerstwo i by³y wykorzystywane w wiêkszoœci akade-
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mickich oœrodków bibliotekoznawczych. Ponadto opracowa³a pomo-
ce dydaktyczne: Bibliotekarstwo, przewodnik metodyczny do nauki
przedmiotu, dla studentów Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa
(Wroc³aw 1976, 1979). Na ten temat wypowiada³a siê te¿ na konfe-
rencjach instytutów bibliotekoznawstwa, wyg³aszaj¹c liczne referaty:
Problemy specjalizacji w kszta³ceniu modelu absolwenta studiów bi-
bliotekoznawczych (Karpacz 1977), Metodyka nauczania przedmiotu
bibliotekarstwo (Osieczany 1979), Akademickie kszta³cenie bibliote-
karzy dla potrzeb bibliotek (Karpacz 1979), Z problematyki rozwoju
nauki o bibliotece w Polsce (posiedzenie WTN, Wroc³aw 1980), Za-
wód bibliotekarza w II Rzeczypospolitej (Sesja jubileuszowa Instytu-
tu Bibliotekoznawstwa UWr., Wroc³aw 1981). Referaty zawiera³y
konkretne wnioski doskonalenia dydaktyki akademickiej i by³y po-
parte d³ugoletni¹ praktyk¹ bibliotekarsk¹, jak i doœwiadczeniami zdo-
bywanymi w czasie prowadzonych zajêæ dydaktycznych. Dog³êbna
znajomoœæ problematyki kszta³cenia spowodowa³a te¿, ¿e w latach
1977–1980 pe³ni³a funkcjê kierownika tematu „Zawód bibliotekarza
w PRL” w ramach ministerialnego problemu wêz³owego 11.1, co za-
owocowa³o m.in. wspó³prac¹ w przygotowaniu Suplementu do S³ow-
nika pracowników ksi¹¿ki polskiej (Warszawa 1986). 

Jako nauczyciel akademicki w Instytucie Bibliotekoznawstwa UWr.
prowadzi³a ró¿nego rodzaju zajêcia: æwiczenia, wyk³ady, seminaria
magisterskie na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych.
G³ównym tematem tych zaj¹æ by³y zagadnienia bibliotekarskie, doty-
cz¹ce przede wszystkim bibliotek naukowych w przekroju historycz-
nym i wspó³czesnym na tle przemian zachodz¹cych w bibliotekar-
stwie œwiatowym. Jej zajêcia cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹, poniewa¿
proponowa³a ciekawe i ró¿norodne tematy rozpraw i umo¿liwia³a
swobodn¹ dyskusjê. Organizacja i sposób prowadzenie tych zajêæ
nigdy nie by³y przedmiotem krytyki prze³o¿onych, przeciwnie – spo-
tyka³y siê z pe³n¹ aprobat¹. Gwarantowa³y równie¿ doskona³e opano-
wanie techniki i metodyki pisania prac naukowych. Ponadto – jako
œwietny pedagog – potrafi³a umiejêtnie zdyscyplinowaæ studentów do
ukoñczenia nauki w przewidzianym terminie. Do 1996 r. wypromo-
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wa³a 168 magistrów. By³a promotorem 4 przewodów doktorskich:
Marii Kalczyñskiej: Wydawnictwo prasowe „Gazety Opolskiej” w ro-
li edytora i popularyzatora ksi¹¿ki polskiej na Górnym Œl¹sku
1890–1923 (1993), Aleksandra Radwañskiego: Problemy przetwarza-
nia informacji bibliograficznej (1995), Bogumi³y Staniów: Literatura
amerykañska dla dzieci i m³odzie¿y w Polsce w latach 1945–1985.
Studium bibliologiczne (1996), Ma³gorzaty Czerwiñskiej: Pismo
i ksi¹¿ka w systemie Louisa Braille’a w Polsce. Historia i funkcje re-
walidacyjne (1997). Dwóch jej magistrantów zosta³o asystentami
w Instytucie Bibliotekoznawstwa UWr. 

Dzia³alnoœæ dydaktyczna zwi¹zana z bibliotekarstwem spowodo-
wa³a, ¿e jej zainteresowania badawcze skierowane zosta³y na zaga-
dnienia bibliotekoznawcze w ramach ogólnej nauki o ksi¹¿ce (biblio-
logii). Z zakresu tej problematyki og³osi³a szereg publikacji, które do-
kumentuje za³¹czona bibliografia jej prac. 

W twórczoœci naukowej Zofii Gacy-D¹browskiej mo¿na wyró¿niæ
trzy g³ówne nurty: 

– problematyka kszta³towania zawodu bibliotekarza oraz dydakty-
ki akademickiej z tym zwi¹zanej;

– problematyka teorii i metodologii nauki o bibliotece;
– poszukiwanie historycznych korzeni i powi¹zañ z ogólnoœwiato-

wymi kierunkami rozwoju funkcji bibliotek w przesz³oœci
i wspó³czeœnie dla obu pierwszych nurtów13.

Osobnym zagadnieniem, ale równie wa¿nym, s¹ publikacje na te-
mat ró¿nych form ochrony i organizowania dostêpnoœci do ksi¹¿ki
polskiej na obczyŸnie, ze szczególnym uwzglêdnieniem czasów
II wojny œwiatowej. Zofia Gaca-D¹browska jest „czo³ow¹ przedstawi-
cielk¹ metodologicznej problematyki bibliotekarstwa (nauki o biblio-
tece) w polskim piœmiennictwie bibliologicznym”14. Prof. Wies³aw
Bieñkowski w recenzji jej dorobku naukowego i dydaktycznego pi-
sze: „opowiada siê konsekwentnie za oddzieleniem nauki o bibliote-
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ce (bibliotekoznawstwa) od nauki o ksi¹¿ce (bibliologia) i nauki o in-
formacji naukowej (informatologii), pomimo istnienia nadal wielu
wspólnych pól badawczych tych dyscyplin”15. Analiza dziejów bi-
bliotek i bibliotekarstwa XIX i XX w. skierowa³a jej uwagê na okres
II Rzeczypospolitej, w którym twórczy wysi³ek wybitnych ówcze-
snych bibliotekarzy polskich nie tylko doprowadzi³ do rozwoju bi-
bliotek ró¿nych typów w Polsce, ale tak¿e stworzy³ podwaliny wspó³-
czesnej nauki o bibliotece. Okres ten by³ do tej pory ma³o rozpozna-
ny i przebadany, a zajêcie siê nim w ówczesnej sytuacji politycznej
wymaga³o du¿ej odwagi i determinacji. Jego szczegó³owa analiza z³o-
¿y³a siê na rozprawê habilitacyjn¹ Bibliotekarstwo II Rzeczypospoli-
tej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych. Wroc³aw 1983
(rec.: prof. Helena Wiêckowska, prof. Karol G³ombiowski, prof.
Krzysztof Migoñ; rec. wydawnicza: prof. Jan Baumgart). Zosta³a dok-
torem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauki o ksi¹¿-
ce i bibliotece 25 stycznia 1983 r. Rozprawa ta by³a punktem wyjœcia
do póŸniejszych wa¿nych publikacji, takich jak: Zarys rozwoju nauki
o bibliotece do 1939 roku16, który rysuje rozwój nauki w powi¹zaniu
z przemianami zachodz¹cymi od koñca wieku XVIII w organizacji bi-
bliotekarstwa w kraju i za granic¹ oraz opracowanie w Wielkiej ency-
klopedii PWN hase³: bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo (t. IV, War-
szawa 2001) i rozdzia³u Historii nauki polskiej (t. V, cz. 1, Wroc³aw
1992) pt. Biblioteki i ich rola w rozwoju ¿ycia naukowego w Polsce
1919–1951. Zachowane recenzje dorobku naukowego Zofii Gacy-D¹-
browskiej podkreœlaj¹ jej rzetelne wykorzystanie materia³ów Ÿród³o-
wych, rzeczowy i obiektywny sposób pojmowania zagadnieñ, rozle-
g³¹ erudycjê oraz komunikatywny styl przekazywanych informacji.
Autorka pisze zwiêŸle, jasno i rzeczowo. Wkrótce po obronie rozpra-
wy habilitacyjnej zosta³a mianowana docentem przez Centraln¹ Ko-
misjê Kwalifikacyjn¹ (1 grudnia 1984 r.), nastêpnie profesorem nad-
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zwyczajnym UWr. (1 marca 1991 r.), a w 1996 r. zosta³ jej przyznany
i nadany przez prezydenta RP tytu³ profesora nauk humanistycznych.

Status samodzielnego pracownika poci¹gn¹³ za sob¹ obowi¹zek re-
cenzowania ró¿nych rozpraw – habilitacyjnych, doktorskich i wydaw-
niczych. Od 1986 r. zrecenzowa³a 4 rozprawy habilitacyjne, 9 roz-
praw doktorskich i 9 prac zleconych przez wydawnictwa. Poza tym
dla Komitetu Badañ Naukowych przygotowa³a 22 recenzje projektów
badawczych. Sta³e przed³u¿anie kadencji kierowania przez ni¹ Zak³a-
dem Bibliotekarstwa œwiadczy o pozytywnej ocenie dyrekcji Instytu-
tu Bibliotekoznawstwa, dotycz¹cej osi¹ganych przez ni¹ wyników za-
równo w pracy merytorycznej, jak i organizacyjnej. 

Zofia Gaca-D¹browska bra³a udzia³ w ró¿nych gremiach o cha-
rakterze naukowym. Od 1983 r. by³a cz³onkiem Rady Naukowej
BUWr., w latach 1985–1989 zosta³a cz³onkiem Komisji Egzamina-
cyjnej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych przy
Ministerstwie Edukacji Narodowej, w 1985 r. cz³onkiem Wroc³aw-
skiego Towarzystwa Naukowego (pe³ni¹c w latach 1992–1995 funk-
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cjê przewodnicz¹cej Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa tego
Towarzystwa), w latach 1992–1995 by³a cz³onkiem Rady Naukowej
Biblioteki Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
oraz d³ugoletni¹ przewodnicz¹c¹ Sekcji Szkoleniowej w Zarz¹dzie
Okrêgu SBP we Wroc³awiu17. W Sekcji tej prowadzi³a liczne akcje
szkoleniowe. Zorganizowa³a sta³y punkt poradnictwa fachowego
oraz kursy przygotowuj¹ce do egzaminu na bibliotekarzy dyplomo-
wanych. 

Wyg³asza³a ró¿ne prelekcje zwi¹zane z problematyk¹ wspó³czesne-
go bibliotekarstwa polskiego, m.in. w ramach dzia³alnoœci SBP:

– Znaczenie Heleny Radliñskiej dla bibliotekarstwa polskiego;
– Spo³eczna rola bibliotek;
– Narodowy Zasób Biblioteczny;
– Stare i nowe zadania Biblioteki Narodowej;
– Organizacja badañ ksiêgozbiorów regionalnych;
– Metody badañ stosowane w bibliotekoznawstwie.
Uczestniczy³a równie¿ w pracach komitetów redakcyjnych czaso-

pism: „Studia o Ksi¹¿ce”, „Polish Libraries Today” oraz serii „Nauka
– Dydaktyka – Praktyka”. Od 1950 r. nale¿a³a równie¿ do Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, a od 1980 r. by³a cz³onkiem „Solidarno-
œci”. W 1996 r. zosta³a przewodnicz¹c¹ specjalnej komisji ds. kompu-
teryzacji Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWr.

PRACA SPO£ECZNA

Wiele wysi³ku, czasu i zaanga¿owania w³o¿y³a nie tylko w pracê
spo³eczn¹ zwi¹zan¹ m.in. z doskonaleniem zawodowym i podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, ale tak¿e w intensywn¹
dzia³alnoœæ naukow¹. Uczestniczy³a w pracach ró¿nych gremiów jako:

– cz³onek Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego od 1950 r.;
– cz³onek SBP od 1953 r., nastêpnie wiceprzewodnicz¹ca przez

2 kadencje i przewodnicz¹ca (1964–1965) Sekcji Szkoleniowej
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SBP w Zarz¹dzie Okrêgu Wroc³awskiego Zarz¹du Okrêgowego
SBP we Wroc³awiu, cz³onek prezydium;

– wspó³pracownik Sekcji Bibliograficzno-Wydawniczej SBP Za-
rz¹d Okrêgu Wroc³aw Miasto;

– przewodnicz¹ca Sekcji Szkoleniowej Oddzia³u Opracowania
Zbiorów przy BUWr. (1963–1965);

– delegat do Zarz¹du G³ównego SBP (od 1966 r.);
– cz³onek „Solidarnoœci” (od 1980 r.);
– cz³onek Rady Bibliotecznej BUWr. (1983–1996);
– cz³onek Senackiej Komisji Bibliotecznej (1984–1987); 
– przewodnicz¹ca Komisji Wydawniczej przy Instytucie Bibliote-

koznawstwa UWr.;
– wiceprzewodnicz¹ca Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy

i Dokumentalistów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
(1985–1989);

– cz³onek Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego (od 1985 r.);
– cz³onek PAN (od 1986 r.);
– cz³onek DoraŸnej Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw

Studenckich (1984–1987);
– cz³onek (1992–1995) i wiceprzewodnicz¹ca Rady Naukowej

przy Bibliotece Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wro-
c³awiu;

– zastêpca redaktora naczelnego rocznika „Studia o Ksi¹¿ce”;
– cz³onek Komitetu redakcyjnego „Polish Library Today” oraz serii

„Nauka – Dydaktyka – Praktyka” wyd. przez SBP wraz z Insty-
tutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWr.

– przewodnicz¹ca (1992–1995) i cz³onek Komisji Bibliologii i Bi-
bliotekoznawstwa Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego;

– cz³onek Rady Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr.; 
– cz³onek Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego we Wroc³awiu;
– cz³onek Komisji Nauk Filologicznych przy Oddziale PAN we

Wroc³awiu;
– cz³onek redakcji przy Bibliotece Narodowej czasopisma „Libra-

ries in Poland”;
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– przewodnicz¹ca komisji ds. komputeryzacji w Instytucie Biblio-
tekoznawstwa UWr. (1996 r.). 

Zofia Gaca-D¹browska otrzyma³a w dowód uznania za d³ugoletni¹
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, naukow¹ i spo³eczn¹ liczne odznaczenia:

– Zas³u¿ony dzia³acz kultury (1975 r.);
– Honorowa „z³ota” odznaka SBP (1976 r.);
– Medal im. Kopernika;
– Zas³u¿ony dla województwa wroc³awskiego i miasta Wroc³awia

(1977 r.);
– Zas³u¿ony dla województwa wroc³awskiego i miasta Wroc³awia

– srebrna odznaka (1985 r.);
– Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1985 r.);
– medal z SBP „W dowód uznania za zas³ugi dla bibliotekarstwa

oraz SBP” (2006 r.).
Za dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ uzyska³a nagrody rek-

torskie w 1974 i 1983 r. oraz za pracê pedagogiczn¹ w 1978 r.
W nat³oku licznych zajêæ dydaktycznych, naukowych i spo³ecznych

Zofia Gaca-D¹browska ma³o czasu mog³a poœwiêciæ zainteresowa-
niom pozazawodowym. Najbardziej cenny by³ dla niej i jest zawsze
kontakt z przyrod¹. Jeszcze jako zupe³nie m³oda osoba bra³a udzia³
w kursie wspinaczki wysokogórskiej w Zakopanem. Potem razem
z mê¿em wiele podró¿owa³a po Polsce i Europie. Ka¿de wakacje po-
œwiêcali zwiedzaniu ciekawych miejsc, najpierw z plecakiem i namio-
tem, nastêpnie, gdy lat przybywa³o, z przyczep¹ samochodow¹. W ¿y-
ciu codziennym towarzyszy³ jej niezmiennie „Tygodnik Powszechny”
– „od pocz¹tku jego istnienia by³ zawsze dostêpny w domu Rodziców,
a potem w moim w³asnym. By³, jak to pisze kardyna³ Dziwisz, moral-
nym punktem odniesienia dla wielu Polaków, w tym tak¿e dla mnie”18. 

Zofia Gaca-D¹browska jest osob¹ niezwykle skromn¹ i szlachetn¹.
Pomimo wspania³ego dorobku naukowego oraz wielu osi¹gniêæ dy-
daktycznych, nigdy nie zabiega³a o rozg³os i zaszczyty. Wykazywa³a
siê konsekwencj¹ i zdecydowaniem w poruszaniu trudnych tematów
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badawczych dotycz¹cych m.in. okresu miêdzywojennego. Rzetelnie
zajmowa³a siê rozpoznawaniem i przybli¿aniem tego okresu, mimo ¿e
by³ to trudny temat z powodów ideologicznych i politycznych w ów-
czesnej polskiej rzeczywistoœci. Tym bardziej nale¿y ceniæ odwagê
badawcz¹ wykazan¹ w prezentowanych przez ni¹ publikacjach. Zofia
Gaca-D¹browska da³a siê poznaæ jako znakomity nauczyciel akade-
micki, szczególnie w zakresie dydaktyki bibliotekoznawstwa. Posia-
daj¹c rozleg³¹ wiedzê bibliotekarsk¹ popart¹ wieloletnim doœwiadcze-
niem i osi¹gniêciami dydaktycznymi wykszta³ci³a wielu nastêpców.
W czasie swojej pracy naukowej ukoñczy³a wiele kursów zawodo-
wych, odby³a szereg praktyk i ustawicznie pracowa³a nad swoim roz-
wojem intelektualnym. By³a ekspertem w komisjach resortowych.
Organizowa³a wiele akcji maj¹cych na celu doskonalenie zawodowe
bibliotekarzy (kursy, prelekcje, utworzenie punktu poradnictwa zawo-
dowego) z ramienia SBP i innych stowarzyszeñ oraz towarzystw. Jej
d³ugoletnia praca zawodowa w ró¿nych typach bibliotek naukowych
pozwoli³a na prowadzenie zajêæ w sposób autentyczny, oparty na
praktyce, a jednoczeœnie pog³êbiony wnikliw¹ refleksj¹ teoretyczn¹.

Zofia Gaca-D¹browska od czasu przejœcia na emeryturê nie podej-
muje ju¿ badañ, które mog³yby zaowocowaæ powa¿niejszymi publi-
kacjami, utrzymuje natomiast bliski kontakt z Instytutem Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej UWr., œledz¹c z du¿ym zaintereso-
waniem rozwój jego m³odej kadry, jak równie¿ zapoznaj¹c siê z bie-
¿¹c¹ literatur¹ bibliologiczn¹.
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Jadwiga Tyl
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Wroc³awskiego

ANNA ALEKSIEWICZ 
– BIBLIOTEKOZNAWCA, PEDAGOG, 

DZIA£ACZ SPO£ECZNY

Anna Aleksiewicz z domu Maj-
kowska urodzi³a siê 17 czerwca
1936 r. w Boguszewie na Pomorzu,
jako jedno z czworga dzieci Stani-
s³awa i Leonardy Majkowskich. Ro-
dzice Anny Aleksiewicz byli osie-
dleñcami, którzy przybyli w te oko-
lice po I wojnie œwiatowej – matka
z lubelskiego, ojciec z okolic War-
szawy. Ojciec Stanis³aw Majkowski
do wybuchu II wojny œwiatowej
pracowa³ jako listonosz oraz prowa-
dzi³ ma³e gospodarstwo rolne, mat-
ka opiekowa³a siê dzieæmi. W czasie wojny rodzina Majkowskich
zmuszona by³a uciekaæ przed okupantem na wschód. Rodzice wybra-
li Niezabitów, ma³¹ miejscowoœæ w powiecie pu³awskim, gdzie mie-
szka³a rodzina matki. Anna Aleksiewicz do dziœ ma w swojej pamiê-
ci wielodniow¹ podró¿, któr¹ odby³a jako trzyletnie dziecko, ch³op-
skim wozem przystosowanym do tak dalekiej drogi jedynie brezento-
wym zadaszeniem jego po³owy. Na takim wozie Anna Aleksiewicz



siedzia³a, z przera¿eniem tul¹c do siebie ukochan¹ lalkê. Niewygoda
podró¿y, czêste naloty w czasie tej ucieczki, a tak¿e atmosfera pani-
ki otaczaj¹cych j¹ ludzi odcisnê³y siê piêtnem na psychice ma³ego
dziecka, pozostaj¹c w pamiêci na ca³e ¿ycie. W Niezabitowie up³ynê-
³o wczesne dzieciñstwo Anny Aleksiewicz. Tam te¿, prawdopodobnie
na skutek wczeœniejszych prze¿yæ, znacznie pog³êbi³a siê miêdzy ni¹
i jej starszym bratem Romanem niezwykle silna przyjaŸñ. Brata
wspomina jako cz³owieka bardzo ciep³ego, opiekuñczego i odpowie-
dzialnego. WiêŸ emocjonalna pomiêdzy rodzeñstwem by³a tak silna,
¿e gdy Roman rozpocz¹³ naukê w pobliskiej szkole podstawowej, ona
towarzyszy³a mu na lekcjach, mimo ¿e mia³a dopiero 5 lat. To przy-
wi¹zanie przetrwa³o do koñca ¿ycia brata. 

Anna Aleksiewicz rozpoczê³a naukê w szkole podstawowej w Nie-
zabitowie a ukoñczy³a j¹ ju¿ w Boguszewie, gdzie z rodzin¹ powróci-
³a po zakoñczeniu wojny. Jej rodzice przenieœli siê do wsi Linowa,
obok Boguszewa, gdzie „z nadania” otrzymali ziemiê i tam pracowa-
li jako rolnicy. Po kilku latach, na skutek odmowy wst¹pienia do spó³-
dzielni produkcyjnej, któr¹ za³o¿ono w Linowej, po licznych szyka-
nach odebrano im zarówno ziemiê jak i dom. Wrócili zatem w 1952 r.
do Boguszewa. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej Anna Aleksiewicz
podjê³a naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Grudzi¹dzu. W 1954 r.
uzyska³a œwiadectwo dojrza³oœci. Poniewa¿ od zawsze kocha³a ksi¹¿-
ki, kolejnych piêæ lat poœwiêci³a na pracê w bibliotece, gdzie pozna-
wa³a zawód bibliotekarza i z ka¿dym rokiem utwierdza³a siê w prze-
konaniu o s³usznoœci swego wyboru.

W 1960 r. Anna Aleksiewicz postanowi³a pog³êbiæ sw¹ wiedzê
i podnieœæ swoje kwalifikacje na studiach bibliotekoznawczych. Jej
wybór pad³ na Wroc³aw. Jednym z powodów takiej w³aœnie decyzji
by³ fakt, i¿ tutaj studiowa³y ju¿ dwie osoby z Grudzi¹dza1, co w du-
¿ym stopniu u³atwi³o m³odej dziewczynie zaaklimatyzowanie siê
w obcym mieœcie. Pracê magistersk¹ Odbicie œwiadomoœci zbiorowej
w repertuarze wydawniczym polskich oœrodków drukarskich w zakre-
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sie piœmiennictwa kontrreformacyjnego w okresie od po³owy XVII do
po³owy XVIII wieku napisa³a pod kierunkiem Karola G³ombiowskie-
go. Na jej podstawie, w 1965 r. uzyska³a tytu³ magistra biblioteko-
znawstwa. Tu¿ po skoñczeniu studiów powróci³a do zawodu bibliote-
karza, zatrudniaj¹c siê w Bibliotece Uniwersyteckiej. Niestety na
krótko. Po niespe³na dwóch latach ze wzglêdów zdrowotnych musia-
³a zmieniæ miejsce pracy. 

Rok 1967 zapocz¹tkowa³ nowy etap w jej ¿yciu, bowiem zosta³a
wówczas zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego2. Tutaj odnalaz³a wreszcie
swoje miejsce, podejmuj¹c coraz to nowe wyzwania, które realizowa-
³a w pracy naukowej. W 1969 r. awansowa³a na starszego asystenta,
prowadz¹c zajêcia dydaktyczne na studiach zaocznych i stacjonarnych
w zakresie bibliotekarstwa oraz specjalizacji: biblioteki publiczne3. 

Pocz¹tkowo tematyka prac naukowych Anny Aleksiewicz oscylo-
wa³a wokó³ wspó³czesnej problematyki wydawniczej i ksiêgarskiej,
z czasem jednak jej zainteresowania objê³y równie¿ zagadnienia
zwi¹zane z ksi¹¿k¹ XIX-wieczn¹. Zainteresowania te mia³y zwi¹zek
z podjêtym tematem pracy doktorskiej, której przewód otworzony zo-
sta³ 12 stycznia 1971 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Wroc³awskiego pod kierunkiem Bronis³awa Kocowskiego. Tematem
pracy by³a Typografia i jej produkcja w Rzeczypospolitej Krakowskiej
i Galicji Zachodniej przed wprowadzeniem autonomii4. W poszukiwa-
niu materia³ów Ÿród³owych do swojej pracy Anna Aleksiewicz prze-
prowadza³a szczegó³owe kwerendy w wielu bibliotekach naukowych,
a tak¿e w bibliotekach powiatowych i wojewódzkich oraz w archi-
wach ró¿nych oœrodków, szczególnie na terenie Polski po³udniowo-

Anna Aleksiewicz – bibliotekoznawca, pedagog, dzia³acz spo³eczny 51

____________
2 Od 1969 r. Katedrê Bibliotekoznawstwa przekszta³cono na Instytut Biblioteko-

znawstwa, który od 2004 r. dzia³a pod nazw¹ Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa.
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kow¹.

4 Praca ukaza³a siê drukiem w 1975 r., zob. Bibliografia, poz. 10.



wschodniej. W tym trudnym okresie musia³a sama radziæ sobie z pro-
blemami ¿ycia codziennego oraz k³opotami finansowymi, jakie siê po-
jawi³y. Mimo przeciwnoœci losu, pracowicie kompletowa³a Ÿród³a do
swej pracy, któr¹ pisa³a wed³ug œciœle ustalonego przez siebie harmo-
nogramu. Ten œcis³y re¿im, jaki sama sobie narzuci³a, umo¿liwi³ napi-
sanie rozprawy w ci¹gu czterech lat. Tu¿ po obronie pracy i otrzyma-
niu stopnia doktora w Instytucie Bibliotekoznawstwa, Annê Aleksie-
wicz awansowano na stanowisko adiunkta. Wielu ludzi osi¹gn¹wszy
taki poziom wiedzy poprzesta³oby na tym, korzystaj¹c z przywilejów
swego stanowiska, ona jednak postanowi³a pracowaæ naukowo dalej.
W 1977 r. uczestniczy³a w dwumiesiêcznym kursie statystyki biblio-
tecznej oraz zaliczy³a dwuletni kurs jêzyka angielskiego (1977–1978),
nie zaniedbuj¹c jednoczeœnie swej dzia³alnoœci naukowej i dydaktycz-
nej. Za osi¹gniêcia na tym polu w latach 1979–1983 niemal co roku
otrzymywa³a rektorsk¹ nagrodê naukow¹. Podjê³a równie¿ pracê nad
sw¹ rozpraw¹ habilitacyjn¹ na temat Historia drukarstwa Galicji
Wschodniej w latach 1815–1960, przedstawiaj¹c¹ szczegó³owo rozwój
oficyn drukarskich na tym terenie5. 16 lutego 1993 r. odby³o siê jej ko-
lokwium habilitacyjne, a w 1996 r. na wniosek dziekana Wydzia³u Fi-
lologicznego, popartego akceptacj¹ Rady Wydzia³u, mianowana zosta-
³a profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Pracowitoœæ i sumiennoœæ, to cechy, które charakteryzuj¹ Annê
Aleksiewicz. Aktywnoœæ naukowa przek³ada siê na liczne publikacje,
których, jak wykazuje Bibliografia6, w okresie 35 lat pracy powsta³a
znaczna liczba. Prócz wielkiego zaanga¿owania w pracê naukow¹,
bardzo wiele serca oddaje m³odzie¿y, z któr¹ pracuje na co dzieñ.
Dzia³a tak¿e aktywnie w organizacjach spo³ecznych, w zadziwiaj¹cy
sposób godz¹c ze sob¹ mnóstwo obowi¹zków, jakie ta dzia³alnoœæ na-
k³ada na ni¹.
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DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWA

Swoje ¿ycie zawodowe Anna Aleksiewicz zwi¹za³a z wroc³awskim
Instytutem Bibliotekoznawstwa. W 2007 r. obchodzi³a czterdziestole-
cie swojej pracy zawodowej w tej placówce. Jak pisze sama o sobie
w Autoreferacie przedstawiaj¹cym osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne7: „[…] to Karol G³ombiowski zobaczy³ we mnie ma-
teria³ na pracownika naukowego, zatrudniaj¹c mnie w prowadzonej
przez siebie Katedrze Bibliotekoznawstwa…” Zapewne jej predyspo-
zycje Karol G³ombiowski zauwa¿y³ ju¿ podczas pisania pracy magi-
sterskiej, której by³ promotorem i to on ukierunkowa³ zainteresowa-
nia swej podopiecznej, w stronê zagadnieñ wydawniczych i ksiêgar-
skich. PóŸniejsza dzia³alnoœæ naukowa Anny Aleksiewicz rozwija³a
siê ju¿ pod kierunkiem Bronis³awa Kocowskiego, który zachêci³ j¹ do
zapoznawania siê z dziejami XIX-wiecznych oficyn drukarskich. Na
podstawie tych badañ powsta³a jej praca doktorska, któr¹ oceniono
niezwykle wysoko. Ju¿ podczas obrony recenzenci zgodnie domaga-
li siê opublikowania tej pracy motywuj¹c, i¿: „jej wyniki na pewno
wejd¹ na trwa³e do literatury poœwiêconej dziejom Krakowa i Galicji
Zachodniej […]”8. Profesor Antoni Knot w swej recenzji wydawni-
czej napisa³: „[…] Praca w swej znakomitej wiêkszoœci posiada cha-
rakter nowatorski. Wype³nia bowiem, istniej¹c¹ dot¹d lukê w zakre-
sie historii drukarstwa galicyjskiego […]”9. O merytorycznym pozio-
mie tej pracy œwiadczy równie¿ fakt, i¿ po obronie rozprawa zosta³a
zaprezentowana na posiedzeniu Komisji Bibliografii i Biblioteko-
znawstwa Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, gdzie tak¿e przy-
jêto j¹ bardzo przychylnie. 

Po doktoracie Anna Aleksiewicz kontynuowa³a swoje badania
w zakresie drukarstwa galicyjskiego. Za podstawê pos³u¿y³y Ÿród³a
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zebrane do napisania rozprawy doktorskiej, które jednak systematycz-
nie pog³êbia³a, uzupe³niaj¹c o nowe fakty. Powsta³o wówczas wiele
artyku³ów opisuj¹cych repertuar wydawniczy zak³adów typograficz-
nych w Galicji. W pracach tych unaoczni³a problemy, z jakimi bory-
kali siê XIX-wieczni typografowie. Przede wszystkim interesowa³y j¹
zagadnienia dotycz¹ce cenzury, zarówno prewencyjnej jak i represyj-
nej w Galicji Zachodniej, a tak¿e w samym Krakowie. W swych pra-
cach Anna Aleksiewicz wykorzystywa³a w tym samym stopniu do-
stêpn¹ literaturê przedmiotu, listy, pamiêtniki jak i bardzo cenne ma-
teria³y archiwalne, odnalezione przez ni¹ m.in. w Archiwum Pañstwo-
wym Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, w Archiwum
Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz w rozlicznych innych aktach daw-
nych znajduj¹cych siê w wielu bibliotekach naukowych. Jak napisa³a
Hanna Tadeusiewicz w Ocenie dorobku naukowego dr Anny Majkow-
skiej Aleksiewicz: „[…] szerok¹ podstawê bibliograficzn¹ i dokumen-
tacyjn¹, Ÿród³ow¹ charakteryzuje praca Pani Aleksiewicz”, stwierdzi-
³a tak¿e, i¿: „[…] wieloletnie studia zaowocowa³y wa¿kimi naukowo
publikacjami, czyni¹c z niej specjalistkê w tym zakresie o niekwestio-
nowanej wiedzy”10. Na podstawie tych badañ poszukiwawczych po-
wsta³y artyku³y poœwiêcone dzia³alnoœci niektórych postaci XIX w.
m.in. Antoniego Zygmunta Helcla – XIX-wiecznego prawnika, histo-
ryka, publicysty a prywatnie przyjaciela Samuela Bandtkiego. Przed-
stawi³a tak¿e bardzo szczegó³owo dzia³alnoœæ jednego z najwybitniej-
szych drukarzy lwowskich – Edwarda Winiarza11. Ponadto wysz³y
spod pióra Anny Aleksiewicz szczegó³owe studia na temat niezna-
nych pocz¹tków i póŸniejszego rozwoju drukarstwa w Sanoku i Prze-
myœlu, opisuj¹ce dorobek wydawniczy pomniejszych oficyn drukar-
skich w tych oœrodkach12. W 1991 r., opieraj¹c siê na archiwalnych
periodykach drukarzy „Czcionka” i „Praca” oraz na licznych rêkopi-
sach, listach i notatkach wspó³czesnych odnalezionych w Bibliotece

Jadwiga Tyl54

____________
10 Dokument udostêpniony przez Annê Aleksiewicz, s. 2.
11 Zob. poz. 16 i 32 w Bibliografii.
12 Ibidem, poz. 18.



Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, og³osi³a w „Rocznikach Bi-
bliotecznych” artyku³ z okazji jubileuszowych uroczystoœci drukarzy
galicyjskich13. 

Inny charakter mia³a, wydana w „Studiach o Ksi¹¿ce”, obszerna
rozprawka dotycz¹ca repertuaru wydawniczego ksi¹¿ki naukowej
w zaborze austriackim. By³a to syntetyczna analiza tych wydawnictw
w oparciu o sporz¹dzon¹ przez Annê Aleksiewicz kartotekê, której
podstawê stanowi³a m.in. Bibliografia Polska Estreicherów i uzupe³-
nienia do niej14. Dodatkiem i uzupe³nieniem tej pracy by³y uwagi
sporz¹dzone na marginesie dziejów drukarstwa w „Rocznikach Bi-
bliotecznych” w roku 1988. By³y to uwagi komentuj¹ce m.in. zarz¹-
dzenia w³adz w odniesieniu do w³aœcicieli oficyn drukarskich, ich
dzia³alnoœci, zatrudniania tam uczniów, cenzury, zrzeszania siê druka-
rzy w zwi¹zki zawodowe oraz strajki15.

Jak napisa³a Hanna Tadeusiewicz w cytowanej powy¿ej Ocenie do-
robku naukowego, Anna Aleksiewicz w swych pracach „[…] wskaza-
³a na istotne problemy nurtuj¹ce ówczesne drukarstwo […]. Dorobek
charakteryzuje solidna podbudowa Ÿród³owa, jasny jêzyk wypowiedzi,
trafne wnioski wysnute z przeanalizowanego materia³u. […] Przedsta-
wia on pe³n¹ wartoœæ naukow¹ i sta³ siê dobrym przygotowaniem do
podjêcia rozprawy habilitacyjnej”16. Tematem tej pracy by³a historia
drukarstwa, tym razem w Galicji Wschodniej, w analogicznym okre-
sie jak opisywany w pracy doktorskiej, czyli lata 1815–1860. Pracê
sw¹ pisa³a opieraj¹c siê o opracowan¹ wczeœniej kartotekê licz¹c¹ po-
nad 3500 pozycji bibliograficznych. I tym razem recenzenci jednomy-
œlnie ocenili tê rozprawê niezwykle wysoko. Cytuj¹c kolejny raz Han-
nê Tadeusiewicz nale¿y podkreœliæ, i¿ „[…] du¿e doœwiadczenie
w studiach nad drukarstwem zaboru austriackiego i znajomoœæ tej
problematyki, wyekscerpowanie materia³ów dotycz¹cych typografii
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z wykorzystanych Ÿróde³ i literatury przedmiotu da³y ksi¹¿kê warto-
œciow¹ naukowo […], która uzupe³nia znikomy stan wiedzy o badanym
fragmencie historii polskiego drukarstwa […]”. Kazimiera Maleczyñ-
ska okreœli³a pracê jako „[…] powa¿ny wk³ad w naukê”, natomiast
Wies³aw Bieñkowski pisa³, ¿e „Pani dr Anna Majkowska-Aleksiewicz
jest badaczk¹ […] rokuj¹c¹ najlepsze nadzieje na przysz³oœæ w obranej
dyscyplinie wiedzy […]. Udowodni³a to wynikami dotychczasowych
osi¹gniêæ naukowych, które znacznie wzbogaci³y nie tylko wiedzê
o ksi¹¿ce, ale szerzej: tak¿e historiê kultury polskiej w XIX wieku”17.

Oprócz badañ zwi¹zanych z dziejami oficyn drukarskich, Anna
Aleksiewicz zajmowa³a siê tak¿e wspó³czesnymi problemami biblio-
tekarstwa. Tu¿ po obronie pracy doktorskiej w 1976 r. wyda³a wspól-
nie z Zofi¹ Gac¹-D¹browsk¹, przewodnik z zakresu bibliotekarstwa18

przeznaczony dla studentów studiów zaocznych bibliotekoznawstwa.
Recenzowa³a równie¿, od 1970 r. kolejne tomy periodyku Archiwa,
Biblioteki i Muzea Koœcielne, cztery tomy wydawnictwa zbiorowego
W krêgu prasy, dla Wydzia³u Nauk Humanistycznych UMK w Toru-
niu oraz wiele publikacji na zamówienie ró¿nych instytucji (m.in.
Wydawnictwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach i innych). Ponadto uczestniczy³a w pracach
nad problemem wêz³owym Polska kultura narodowa – jej tendencje
rozwojowe i percepcja. 

W 1977 r. opracowa³a dla Encyklopedii Ksi¹¿ki Polskiej has³o Bi-
blioteki oœwiatowe, a w 1996 r. zosta³a poproszona o opracowanie 26
hase³ do nowego wydania Encyklopedii Wiedzy o Ksi¹¿ce. Nale¿y tak-
¿e wspomnieæ, i¿ Anna Aleksiewicz aktywnie uczestniczy³a w licz-
nych konferencjach naukowych, przedstawiaj¹c na nich swe referaty
i komunikaty (m.in. w Krakowie, Poznaniu, Karpaczu, Cedynie
k/Kielc, Wroc³awiu, a tak¿e na wyk³adach otwartych w Henrykowie,
Boles³awcu, Polanicy-Zdroju, Bojanowie i innych). Na zlecenie ró¿-
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nych instytucji naukowych recenzowa³a dorobek naukowy i rozprawy
habilitacyjne (np. Gra¿yny Gzelli, Marii Konopki, Romana Jasku³y,
Jadwigi Koniecznej, Ewy Andrysiak), doktorskie (np. Magdaleny Ma-
dejskiej, O. Jaros³awa £uniewskiego, ks. Rajmunda Pietkiewicza,
Agaty Walczak-Niewiadomskiej).

Za osi¹gniêcia naukowe Anna Aleksiewicz otrzyma³a w 1977 r. na-
grodê ministerialn¹ III stopnia (za pracê doktorsk¹), w 1987 r. indy-
widualn¹ nagrodê rektora III stopnia, w 1988 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
9 grudnia 2006 r. na zjeŸdzie z okazji piêædziesiêciolecia istnienia In-
stytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przyznano jej Me-
dal Pami¹tkowy Uniwersytetu Wroc³awskiego i jako jedyn¹ wyró¿-
niono Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzyma³a tak¿e Me-
dal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz nagrodê rektorsk¹.

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA

Od pocz¹tku swej pracy w Instytucie, czyli od paŸdziernika 1967 r.,
Anna Aleksiewicz prowadzi³a zajêcia dydaktyczne, zarówno na stu-
diach stacjonarnych jak i zaocznych. Z czasem zaczê³a prowadziæ je
tak¿e na studiach podyplomowych. Prowadzone przez ni¹ wyk³ady
i æwiczenia dotyczy³y g³ównie organizacji bibliotek i bibliotekarstwa,
opracowania i klasyfikowania zbiorów, specjalizacji z zakresu biblio-
tek oœwiatowych i dawnej ksi¹¿ki. W roku akademickim 1976/1977
podjê³a siê prowadzenia seminariów magisterskich. Do roku 2006
wypromowa³a 156 magistrów, których rozprawy w wiêkszoœci doty-
czy³y aktualnej problematyki bibliotecznej. Dysertacje pisane pod
kierunkiem Anny Aleksiewicz posiadaj¹ charakter twórczy i oryginal-
ny, wnosz¹c do stanu badañ nowe wartoœci poznawcze. Warto w tym
miejscu zaznaczyæ, i¿ w roku 2002 jej magistrantka Anna Pieprz19 zo-
sta³a laureatk¹ Konkursu Rady Miejskiej w Górze na najlepsz¹ pracê
magistersk¹ poœwiêcon¹ Ziemi Górowskiej, a w 2003 r. Dorota
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Chmielarz otrzyma³a za swoj¹ pracê wyró¿nienie w konkursie Nagro-
da M³odych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich20.

We wspomnieniach by³ych studentów Anna Aleksiewicz zawsze
odbierana jest jako osoba pe³na ciep³a, oddana swej pracy i niezwy-
kle sprawiedliwa. To w³aœnie ten przychylny, osobisty stosunek do
ka¿dego z magistrantów owocuje do dzisiaj tak dobrymi wynikami
prac, których jest promotorem21. Pod jej opiek¹ ka¿dy czuje siê jed-
nakowo wa¿ny i doceniony. 

O wielkiej sympatii do Anny Aleksiewicz œwiadcz¹ bezpoœrednie
wypowiedzi studentów, a tak¿e niezwykle ciep³y ton, jaki przebija
w redagowanym przez studentów bibliotekoznawstwa satyrycznym
informatorze „Wzrost – pokaŸny, oczy – dobre, znaki szczególne –
kocha swój zawód […] Instytutowi poœwiêci³a æwieræ wieku, a ksi¹¿-
ce, która jest jej oddechem i radoœci¹ prawdopodobnie jeszcze wiêcej
[…]”22. Tezê t¹ potwierdzi³a bezpoœrednia rozmowa z autork¹,
w której Anna Aleksiewicz przyzna³a, ¿e od zawsze uwielbia³a czy-
taæ ksi¹¿ki. W czasach szkolnych zaczytywa³a siê w powieœciach dla
dziewcz¹t. Ulubion¹ lektur¹ tamtych lat by³a Ania z Zielonego
Wzgórza i kolejne tomy cyklu. PóŸniej uwielbia³a powieœci sensacyj-
ne Agaty Christie oraz felietony Stefana Wiecheckiego. Bardzo czê-
sto spotkaæ j¹ mo¿na by³o w teatrze lub operze. Prowadzi³a nawet no-
tatki, na jakim przedstawieniu by³a i kto re¿yserowa³ dany spektakl.
Zbiera³a programy i afisze teatralne. By³a zatem nastolatk¹ o konkret-
nie ukierunkowanych zainteresowaniach. PóŸniejsza droga kariery, ja-
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k¹ obra³a, bêd¹c w zgodzie z nimi, doprowadzi³a j¹ na szczyty w hie-
rarchii akademickiej, co jednak w ¿aden sposób nie wp³ynê³o na jej
bezpoœredni stosunek do ludzi. Œwiadczy o tym fakt, i¿ jako kierow-
nik Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa niejednokrotnie poma-
ga³a w za³atwianiu spraw organizacyjnych, stanowi¹cych dla studen-
tów pierwszego roku istny labirynt zagadek, z którymi nie potrafili
sobie poradziæ. Zdarza³o siê, ¿e bezpoœrednio wstawia³a siê za swoi-
mi podopiecznymi, którzy w chwilach s³aboœci chcieli rezygnowaæ ze
studiów. Zawsze znajdowa³a wyjœcie ze skomplikowanych sytuacji,
dodaj¹c otuchy, radz¹c jak nale¿y w danej sytuacji post¹piæ, lub pro-
si³a o dodatkowe terminy egzaminów dla swych uczniów. Trzeba na-
prawdê mieæ wielkie serce i kochaæ swój zawód pedagoga, by w ta-
kim stopniu anga¿owaæ siê w sprawy studentów. Jej byli studenci,
jednog³oœnie niemal stwierdzaj¹, i¿ „zajêcia i egzaminy z Bibliotekar-
stwa u profesor Aleksiewicz to czysta przyjemnoœæ”. Atmosferê na-
piêcia przed egzaminem potrafi³a roz³adowaæ po mistrzowsku, napro-
wadzaj¹c rozmowê na tematy pozornie niezwi¹zane z zagadnieniami
egzaminu. LuŸna rozmowa wstêpna mia³a na celu odwrócenie uwagi
studenta od stresowej dla niego sytuacji, a umiejêtnie zadawane pyta-
nia prowadzi³y do w³aœciwych odpowiedzi. W ten sposób ka¿dy nie-
mal egzamin koñczy³ siê pozytywnym wynikiem.

Anna Aleksiewicz by³a tak¿e promotorem przewodów doktorskich.
W 2004 r. pod jej kierunkiem Agnieszka Chamera-Nowak napisa³a
pracê Biblioteka Andrzeja Edwarda KoŸmiana w zbiorach Biblioteki
Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, a w 2005 r. Katarzyna Do-
mañska uzyska³a tytu³ doktora, prezentuj¹c pracê Edukacja czytelni-
cza i informacyjna – za³o¿enia i realizacja w bydgoskich bibliotekach
szkó³ œrednich.

Nale¿y wspomnieæ tak¿e o tym, i¿ poza dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹
udziela³a siê na rzecz studentów – m.in. od 1979 r. przez wiele lat by-
³a opiekunem dydaktycznym praktyk zawodowych oraz opiekunem
czterech roczników studentów (w latach 1967–1987). Od 1987 r. nie-
przerwanie pe³ni³a rolê kierownika Studium Zaocznego w Instytucie
Bibliotekoznawstwa, w gestii którego le¿a³y sprawy dotycz¹ce m.in.
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op³at za studia. Niejednokrotnie dziêki jej staraniom studiuj¹cy pra-
cownicy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu uzyskiwali zni¿ki
w op³atach za studia zaoczne, co przy niskich bibliotecznych pensjach
by³o spraw¹ niebagateln¹. Pozostan¹ oni zawsze wdziêczni za okaza-
n¹ pomoc. To jeszcze jeden dowód wielkiego serca i zrozumienia pro-
blemów innych ludzi.

Anna Aleksiewicz wielokrotnie (ok. 30 razy) uczestniczy³a tak¿e
w pracach Komisji Rekrutacyjnej na studia magisterskie – pocz¹tko-
wo dzienne, a póŸniej g³ównie zaoczne. Od 16 lutego 1974 r. przez
kilka kolejnych lat by³a cz³onkiem Rady Naukowej Biblioteki Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, od 1999 do 2006 r. jako delegat Rady Wy-
dzia³u Filologicznego. W latach 1998–1999 by³a kierownikiem Zak³a-
du Bibliotekoznawstwa. Ponadto w latach 2005–2006 dzia³a³a jako
Sekretarz Rektorskiej Komisji Bibliotecznej. 

DZIA£ALNOŒÆ ORGANIZACYJNA I SPO£ECZNA

Anna Aleksiewicz jest typem cz³owieka, który „musi” pracowaæ na
rzecz innych. Realizuje to powo³anie uczestnicz¹c w pracach licznych
towarzystw i organizacji. Odk¹d skoñczy³a szko³ê œredni¹ i rozpoczê-
³a w 1955 r. pracê w bibliotece w Nowogardzie, a¿ do 1982 r. nale¿a-
³a do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 1967 r. po rozpoczê-
ciu pracy w Instytucie Bibliotekoznawstwa UWr., by³a opiekunem stu-
denckiego ko³a naukowego, które prowadzi³a przez kilka nastêpnych
lat. W latach 1975–1980 pe³ni³a funkcjê sekretarza Oddzia³owej Orga-
nizacji Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Niemal od pierwszych dni
przemian w latach 80., czynnie uczestniczy³a w wydarzeniach, jakie
mia³y miejsce na Uniwersytecie Wroc³awskim. Powierzono jej w owym
czasie zaszczytn¹ funkcjê mê¿a zaufania, co wi¹za³o siê z funkcj¹
przewodnicz¹cego instytutowego ogniwa „Solidarnoœci”.

W okresie od 1 grudnia 1989 do 28 lutego 1994 r. pe³ni³a funkcjê
sekretarza Oddzia³u Wroc³awskiego Towarzystwa Bibliologicznego.
Do jej zadañ nale¿a³o protoko³owanie zebrañ oraz sporz¹dzanie spra-
wozdañ rocznych z dzia³alnoœci Organizacji. Z powierzonych zadañ
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wywi¹zywa³a siê zawsze rzetelnie, co zosta³o zauwa¿one. W 1990 r.,
gdy z powodu z³ego stanu zdrowia z³o¿y³a rezygnacjê z funkcji se-
kretarza, przewodnicz¹cy Towarzystwa profesor Józef Szczepaniec
osobiœcie prosi³ j¹ o odwo³anie swej decyzji. Mimo z³ego samopoczu-
cia wycofa³a wczeœniejsz¹ rezygnacjê, pe³ni¹c powierzone jej obo-
wi¹zki do koñca kadencji. 20 grudnia 1994 r., pozostaj¹c nadal w sze-
regach Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, zosta³a cz³onkiem
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego. 

W kadencji 1996–1998 Prezydium Wroc³awskiego Oddzia³u PAN
powo³a³o j¹ na cz³onka Komisji Nauk Filologicznych. W zwi¹zku
z tym wielokrotnie zapraszana by³a na posiedzenia Komisji, bior¹c
w nich czynny udzia³. W 1994 r. na jednym z posiedzeñ wyg³osi³a re-
ferat na temat Etyka zawodu bibliotekarza. Przegl¹d postaw i pogl¹-
dów, przyczyniaj¹c siê w ten sposób praktycznie do propagowania za-
wodu bibliotekarza w krêgach naukowych Wroc³awia.

Mimo, ¿e dzia³alnoœæ w organizacjach bibliologicznych i naukowych
zajmowa³a jej mnóstwo czasu, nie zrezygnowa³a z dzia³alnoœci spo³ecz-
nej. Od 1991 r. przez 2 kadencje piastowa³a funkcjê sekretarza Zarz¹du
Rady Osiedlowej Krzyki–Partynice, a tak¿e by³a cz³onkiem redakcji
„Informatora Rad Osiedli: Borek, Krzyki–Partynice”. Regularnie publi-
kowane przez Annê Aleksiewicz artyku³y porusza³y najbardziej pal¹ce
problemy dotycz¹ce ¿ycia codziennego na osiedlu, opisywa³y ¿ycie je-
go mieszkañców, ale tak¿e omawia³y zagadnienia natury filozoficznej,
dotycz¹ce ¿ycia duchowego cz³owieka, ukazuj¹c refleksje autorki w tej
materii23. Dziêki dzia³alnoœci Anny Aleksiewicz w Radzie uda³o siê za-
³atwiæ wiele wa¿nych dla mieszkañców spraw, np. utwardzono drogi,
uporz¹dkowano okoliczne tereny, pomagano bibliotekom publicznym
i szkolnym na terenie osiedla poprzez dotacje finansowe24. Poza tym do
chwili obecnej czynnie uczestniczy ona w Radzie Parafialnej.
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Oczywiœcie jako bibliotekarz z powo³ania Anna Aleksiewicz nie
mog³a pozostaæ obojêtna na problemy nowo powstaj¹cej Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. W 1999 r. odpowiedzia³a na apel
w³adz uczelni i zosta³a wpisana na listê ofiarodawców Spo³ecznego
Komitetu Budowy Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. 

Z koñcem 2006 r. Anna Aleksiewicz przesz³a na emeryturê, co nie
oznacza bynajmniej wycofania siê z czynnej dzia³alnoœci. Przeciwnie
– do koñca czerwca 2007 r. kontynuowa³a rozpoczête seminarium
magisterskie, by doprowadziæ swych magistrantów do koñca studiów.
Prowadzi³a równie¿ zajêcia na studiach stacjonarnych, opowiadaj¹c
studentom o umi³owanym przez ni¹ zawodzie bibliotekarza. Znaj¹c
jej zapa³ i pracowitoœæ, nale¿y przypuszczaæ, ¿e powstanie jeszcze
niejedna praca jej autorstwa z zakresu drukarstwa XIX-wiecznej Ga-
licji. Zapewne nie wycofa siê tak¿e z dzia³alnoœci spo³ecznej. Wyda-
je siê bowiem, ¿e Anna Aleksiewicz ¿yje zgodnie z sentencj¹ Seneki
– Alteri vives oportet, si tibi vis vivere25.

PRACA BIBLIOTEKARSKA

Od najm³odszych lat Anna Aleksiewicz interesowa³a siê wszyst-
kim, co w jakimœ stopniu wi¹za³o siê z ksi¹¿k¹ oraz bibliotek¹ i pra-
gnê³a pracowaæ w bibliotece. Dlatego te¿ tu¿ po maturze postanowi-
³a odbyæ pó³roczny Pañstwowy Kurs Bibliotekarski w Jarocinie.
Ukoñczy³a go w marcu 1955 r. i zatrudniona zosta³a zgodnie z ów-
czesnym nakazem pracy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie (obecnie woj. zachodniopomorskie), pocz¹t-
kowo jako instruktor, póŸniej jako kierownik tej placówki. W 1958 r.
przenios³a siê do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grudzi¹dzu. W bi-
bliotece tej pe³ni³a m.in. funkcjê kierownika filii do 1960 r., kiedy to
zdecydowa³a o podjêciu wy¿szych studiów bibliotekoznawczych.
Pragnê³a pog³êbiæ swoj¹ wiedzê bibliotekarza o zagadnienia teore-
tyczne, aby móc jeszcze lepiej wykonywaæ ten zawód.
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Po ukoñczeniu studiów 1 wrzeœnia 1965 r. zosta³a zatrudniona
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Pocz¹tkowo pracowa³a
w Czytelni Ogólnej przy ul. Szajnochy, nastêpnie przeniesiono j¹ do
Oddzia³u Starych Druków w Bibliotece na „Piasku”. Po stwierdzeniu
u niej alergii na kurz i grzyby przesz³a do pracy w Oddziale Biblio-
logicznym, gdzie kierownikiem by³a wówczas Helena Szwejkowska.
Praca w tym oddziale dawa³a jej wiele satysfakcji, gdy¿ profil zbio-
rów bardziej odpowiada³ tematycznie jej zainteresowaniom. Wydawa-
³o siê tak¿e, ¿e stê¿enie szkodliwych dla organizmu toksyn jest ni¿-
sze. Niestety, oczekiwania te okaza³y siê mylne. Anna Aleksiewicz
musia³a zrezygnowaæ z pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej, w której
przepracowa³a w sumie dwa lata.

Mimo, i¿ sta¿ pracy w bibliotece nie by³ zbyt d³ugi, to jednak o An-
nie Aleksiewicz mo¿na powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e jest
ona bibliotekarzem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Gdyby nie prze-
ciwwskazania zdrowotne do pracy stricte bibliotecznej z pewnoœci¹
pozosta³aby ona w tym zawodzie o wiele d³u¿ej. Jednak nawet wte-
dy, gdy jej kariera naukowa by³a w fazie pe³nego rozkwitu, stara³a siê
ona nie traciæ kontaktu z praktyk¹ bibliotekarsk¹. W 1969 r. zosta³a
kierownikiem biblioteki instytutowej, wykonuj¹c przez kilka kolej-
nych lat wszystkie czynnoœci bibliotekarskie – od zakupu, poprzez
opracowanie do udostêpniania. Praca ta pozwoli³a Annie Aleksiewicz
na konfrontacjê teorii bibliotekoznawczej z praktyk¹. Zaowocowa³o
to niew¹tpliwie w póŸniejszych publikacjach, a w szczególnoœci po-
mog³o jej w napisaniu skryptu dla studentów studiów zaocznych26. 

Poniewa¿ sta¿ pracy Anny Aleksiewicz jako bibliotekarza jest sto-
sunkowo krótki w jej karierze zawodowej, a praca naukowa i dydak-
tyczna, której siê poœwiêci³a, œwiadczy o tym, ¿e jest ona w wiêkszej
mierze bibliotekoznawc¹ i pedagogiem, to jednak z zami³owania na
zawsze pozostanie bibliotekarzem.
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Bo¿ena Górna
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Uniwersytet Wroc³awski

Maria Pid³ypczak-Majerowicz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

JERZY CHODOROWSKI 
– CZ£OWIEK, BIBLIOTEKARZ, NAUKOWIEC

JERZY CHODOROWSKI W ŒWIETLE DOKUMENTÓW
ARCHIWUM UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO

I W BIBLIOTEKI WYDZIA£U PRAWA

W Bibliotece Wydzia³u Prawa za-
trudnionych by³o kilka osób, które
szczególnie wp³ynê³y na jej kszta³t
i charakter. Niew¹tpliwie jedn¹ z nich
by³ Jerzy Chodorowski, który swoje
wysi³ki poœwiêci³ jej rozwojowi. Naj-
pierw jako jeden z pierwszych pra-
cowników, póŸniej uczony, na które-
go pomoc zawsze mogli liczyæ biblio-
tekarze. 

Urodzi³ siê 10 wrzeœnia 1920 r.
w Krakowie1 w rodzinie inteligenckiej.
Ojcem jego by³ Longin, a matk¹ Fran-
____________

1 Matka schroni³a siê tutaj przed najazdem bolszewickim.



ciszka z domu Mazurkiewicz. Do szko³y podstawowej i œredniej uczê-
szcza³ w Rohatynie (woj. stanis³awowskie) i tam z³o¿y³ egzamin matu-
ralny w 1938 r. Nastêpnie rozpocz¹³ we Lwowie studia na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, które ukoñczy³ w 1944 r. Ka¿dy
z czterech egzaminów koñcowych zda³ z wynikiem bardzo dobrym2. 

Od 27 lipca 1944 r. do 13 marca 1959 r. pracowa³ jako laborant
w Instytucie Mikrobiologii we Lwowie. W grudniu 1959 r. w ramach
repatriacji przyjecha³ do Polski. 20 marca 1960 r. zwróci³ siê z proœ-
b¹ o przyjêcie do pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Dwa dni póŸniej dr Tomasz Afeltowicz wyst¹pi³ z pismem
o przyznanie Chodorowskiemu stanowiska bibliotekarza w Katedrze
Ekonomii Politycznej w zwi¹zku z wczeœniejszym zwolnieniem etatu
przez Wies³awa Sameckiego. 

Najpierw jednak Jerzy Chodorowski zosta³ zatrudniony na umowê
zlecenia (1 kwiecieñ – 31 maja 1960 r.). Do jego zadañ nale¿a³o „po-
rz¹dkowanie ksiêgozbiorów Katedry Ekonomii Politycznej (20 tys.
woluminów), a w szczególnoœci skatalogowanie ostatnich nabytków
Katedry (dar Fundacji Forda)”3. Z dniem 1 czerwca tego¿ roku po-
wierzono mu obowi¹zki bibliotekarza na trzymiesiêczny okres prób-
ny w tej¿e bibliotece zak³adowej4. Po up³ywie tego terminu jego umo-
wa o pracê zosta³a przed³u¿ona na czas nieokreœlony. 

W styczniu 1961 r. Rada Wydzia³u Prawa podjê³a uchwa³ê o sca-
leniu 12 bibliotek katedralnych w jedn¹ – wydzia³ow¹. Tego samego
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2 I egzamin: Prawo rzymskie, teoria prawa, historia prawa polskiego i historia pra-

wa na Zachodzie Europy; II egzamin: Prawo koœcielne, ekonomia polityczna, prawo
polityczne i prawo narodów; III egzamin: Skarbowoœæ i prawo skarbowe, nauka ad-
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i wekslowe, prawo miêdzynarodowe prywatne, [w:] Odpis dyplom ukoñczenia stu-
diów L. 5603, Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego, Dzia³ Kadr – sygn. 120, Tecz-
ka osobowa Jerzego Chodorowskiego, k. 10–11. Wszystkie wymienione w artykule
dokumenty zwi¹zane z prac¹ naukow¹ i zatrudnieniem znajduj¹ siê w tej teczce.

3 Umowa zlecenia Nr K III 35/455/50 z dnia 1 kwietnia podpisana przez rektora
prof. W. Œwidê. 

4 Pismo K III 24 a/1076 rektora W. Œwidy z dnia 27 maja 1960 r., k. 7. 



roku na wrzeœniowej Radzie Wydzia³u dziekan Kazimierz Orzechow-
ski poinformowa³, ¿e „najwiêcej pracy bêdzie wymaga³o jeszcze
przygotowanie lokalu centralnej biblioteki”5. Na pytanie o obsadê
tworzonej Biblioteki dziekan stwierdzi³, ¿e Wydzia³ rozporz¹dza trze-
ma pracownikami bibliotecznymi, którzy zatrudnieni byli w kate-
drach6. Miesi¹c póŸniej rozpoczê³o siê przenoszenie zbiorów, a w li-
stopadzie zadbano równie¿ o obsadê personaln¹ wydzia³owej biblio-
teki, wœród której znalaz³ siê równie¿ Jerzy Chodorowski. 

Pocz¹tki tej Biblioteki by³y niezwykle trudne. Pomieszczenia trze-
ba by³o adaptowaæ z pokojów biurowych. Z dwóch takich pokoi urz¹-
dzona zosta³a czytelnia na 48 miejsc. Piwnice przebudowano i przy-
stosowano na magazyny. W tym pionierskim okresie ksi¹¿ki znoszono
z ca³ego budynku Wydzia³u do bibliotecznych pokoi s³u¿bowych oraz
do piwnic, gdzie k³adziono je bezpoœrednio na betonow¹ pod³ogê.
Wraz z ksiêgozbiorami katedr przejmowano ich katalogi, których stan
i jakoœæ by³y ró¿ne. Dlatego zdecydowano, ¿e scalanie katedralnych
ksiêgozbiorów bêdzie zwi¹zane z opracowaniem na nowo ponad 100
tys. woluminów. Ponownie zak³adano ksiêgi inwentarzowe, ksiêgi ak-
cesyjne, tworzono katalogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz ca³y aparat
biblioteczny. Kompletowano czasopisma stare i nowe, porozdzielane
dotychczas po ró¿nych katedrach, opracowano centralny katalog cza-
sopism, którego dotychczas nie by³o. Eliminowano druki zbêdne, wy-
odrêbniano dublety z druków zwartych i ci¹g³ych, aby w ramach wy-
miany miêdzybibliotecznej rozes³aæ do innych bibliotek, przez co uzy-
skano w magazynach dodatkow¹ powierzchniê u¿ytkow¹7. 

Dziekan doc. Kazimierz Orzechowski i kierowniczka Biblioteki
uwa¿ali równie¿, ¿e dla dobrego funkcjonowania placówki nale¿y
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5 Protokó³ z posiedzenia RW z dnia 8 wrzeœnia 1961 r., Archiwum Uniwersytetu

Wroc³awskiego, sygn. W-III/0001 s. 199. Wiêcej na ten temat B. Górna, Z kart historii,
[w:] Biblioteka Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii 1961–2005. Historia.
Organizacja. Dzia³alnoœæ, Wroc³aw 2005, s. 23–35. 

6 Wœród tych bibliotekarzy by³ równie¿ mgr Jerzy Chodorowski. 
7 Starano siê zrobiæ chocia¿by prowizoryczny katalog dubletów, w celu zorgani-

zowania sta³ej wymiany z innymi bibliotekami. 



przed³u¿yæ godziny otwarcia czytelni od 8 do 21 (dotychczas by³a
czynna w godzinach 9–18), wprowadziæ do wypo¿yczalni codzienne
dy¿ury w godzinach 8–15 (wczeœniej ksi¹¿ki wypo¿yczano tylko 2 dni
w tygodniu w godz. 9–14) i uruchomiæ, chocia¿by w ma³ym zakresie,
wypo¿yczalniê miêdzybiblioteczn¹ w zwi¹zku z zapotrzebowaniem
czytelników. Wymaga³o to wszystko znacznego wk³adu pracy i ogrom-
nych nak³adów finansowych przy niewielkiej obsadzie. 

W po³owie 1962 r. pracowa³o w Bibliotece tylko 7 osób8, których
obowi¹zki by³y szerokie i ró¿norodne. Jeden pracownik wykonywa³
kilka ró¿nych funkcji. W dokumentach Biblioteki znajduje siê informa-
cja, ¿e do zadañ bibliotekarza Chodorowskiego w 1962 r. nale¿a³y: „dy-
¿ury w czytelni wydzia³owej – 4 godziny. Pozosta³e 3 godziny – kwa-
lifikowanie ksi¹¿ek do katalogu rzeczowego, opracowanie systemu te-
go¿ katalogu, porz¹dkowanie kart w obrêbie dzia³ów. Pisanie sygnatur
na grzbietowych nalepkach wszystkich druków zwartych i ci¹g³ych”.
Ówczesna kierowniczka Biblioteki zwróci³a jeszcze uwagê, „¿e czêœæ
z tych czynnoœci np. uk³adanie kart czy pisanie nalepek wykonuje pan
Chodorowski, wobec braku czasu, w trakcie swego dy¿uru w czytelni,
nie mo¿e wiêc on poœwiêciæ nale¿ytej uwagi czytelnikom i ksi¹¿kom”9.
Nie by³a to ca³kowita prawda. Wielu starszych pracowników nauko-
wych Wydzia³u wspomina czas, kiedy to pierwszym bibliotekarzem,
z którym mieli kontakt, by³ w³aœnie Jerzy Chodorowski. T³umaczy³ tym
m³odym wówczas ludziom z wielk¹ cierpliwoœci¹, jak korzystaæ z ka-
talogów, jak dotrzeæ do poszukiwanej przez nich ksi¹¿ki. 

W pierwszych latach funkcjonowania wydzia³owej Biblioteki sporo
zamieszania wywo³a³ sposób u³o¿enia ksi¹¿ek w magazynie. Pod ko-
niec 1962 r. prof. Witold Œwida, ówczesny przewodnicz¹cy Komisji Bi-
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8 Dokument w posiadaniu Biblioteki, s. 1. Wiêcej na ten temat B. Górna, Historia

Biblioteki Wydzia³u Prawa…, [w:] Biblioteka Wydzia³u… op. cit., s. 35–42. 
9 Pismo w sprawie preliminarza bud¿etowego na rok 1963, prawdopodobnie

z wrzeœnia 1962 r. Zob. te¿: Biblioteka Wydzia³u..., op. cit., s. 216–217. Do licznych
obowi¹zków bibliotekarza Chodorowskiego w 1963 r. nale¿a³ równie¿ zakup ksi¹¿ek
obcojêzycznych (francuskich, angielskich, niemieckich) po zakoñczeniu Miêdzynaro-
dowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie. 



bliotecznej, uwa¿a³, ¿e ksiêgozbiory pokatedralne powinny staæ w ta-
kim samym porz¹dku jak w katedrze. To stanowisko by³o niezgodne
z pierwotn¹ koncepcj¹ ca³kowitego scalenia zbiorów. Nowe w³adze
wydzia³u stanê³y na stanowisku, ¿eby wydzieliæ ksi¹¿ki Katedry Prawa
Karnego, natomiast inne scalaæ na dotychczasowych zasadach. Zamêt
trwa³ oko³o 2 lata10. Trzy razy zmieni³o siê wówczas kierownictwo Bi-
blioteki. Ostatecznie ca³kowicie powrócono do pierwotnej koncepcji,
co spowodowa³o potrzebê opracowania nowego schematu katalogu rze-
czowego, uwzglêdniaj¹cego ksiêgozbiór zwi¹zany z prawem karnym. 

Ten rozgardiasz nie by³ korzystny dla bibliotekarzy. Trudno siê
wówczas pracowa³o. Zgodnie z wnioskiem dyrekcji Biblioteki Uni-
wersyteckiej z dnia 19 grudnia 1963 r. rektor Witold Œwida powierzy³
starszemu bibliotekarzowi Jerzemu Chodorowskiemu pe³nienie obo-
wi¹zków kierownika Biblioteki Wydzia³u Prawa11. Wkrótce jednak
zrzek³ siê on tej funkcji, poniewa¿ – jak wspomina w piœmie do dy-
rektor Biblioteki Uniwersyteckiej Jadwigi Pe³czyny12 – zgodzi³ siê
tylko przez 1 miesi¹c zarz¹dzaæ zespo³em. PóŸniej na proœbê kusto-
sza Szczerbiñskiego podj¹³ siê jeszcze przez 2 tygodnie kierowania
bibliotek¹. Ostatecznie pe³ni³ j¹ ponad 3 miesi¹ce, poniewa¿ rektor
zwolni³ go z tego obowi¹zku dopiero z dniem 31 marca 1964 r. 

Na stanowisku starszego bibliotekarza13 pracowa³ Jerzy Chodo-
rowski jeszcze rok. W marcu 1965 r. zwróci³ siê do dziekana Wydzia-
³u Prawa doc. Jana Kosika z proœb¹, aby jego kandydatura zosta³a
wziêta pod uwagê w zwi¹zku z konkursem na stanowisko pomocni-
czego pracownika naukowego w Katedrze Historii Pañstwa i Prawa
Polskiego. Kilka dni póŸniej, 25 marca, kierownik wspomnianej wy-
¿ej Katedry prof. Seweryn Wys³ouch prosi³ dziekana o powo³anie Je-
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12 Pismo Jerzego Chodorowskiego z dnia 10 marca 1964 r., k. 21 a. 
13 Pismo L.dz. 124/b/63 z 15 paŸdziernika 63 r. w sprawie awansu J. Chodorow-

skiego na stanowisko st. bibliotekarza; 12 listopada 1963 r. prorektor prof. dr Marian
Jakubiec przyzna³ Jerzemu Chodorowskiemu nagrodê „za sumiennoœæ i zdyscyplino-
wanie w pracy”. Zob. te¿ pismo L.dz.130–B-64 z 1 lipca 1964 r. z proœb¹ o nagrodê.



rzego Chodorowskiego z dniem 1 kwietnia na starszego asystenta
w zwi¹zku z jego powa¿nym sta¿em naukowym14. 

20 grudnia 1965 r. Rada Wydzia³u Ekonomiki Przedsiêbiorstwa WSE
we Wroc³awiu nada³a mu tytu³ doktora nauk ekonomicznych na podsta-
wie pracy Definicje jako logiczna podstawa systemów ekonomicznych.
W zwi¹zku z tym w styczniu nastêpnego roku prof. Wys³ouch podj¹³
starania o powo³anie dr. Jerzego Chodorowskiego na stanowisko
adiunkta. „Od szeregu lat pracuje intensywnie naukowo, bierze czynny
udzia³ w seminariach naukowych we Wroc³awiu i Warszawie, publiku-
je cenne prace z interesuj¹cej go dziedziny, […] jego d³ugi sta¿ biblio-
teczny mo¿na uznaæ za odpowiadaj¹cy drugiemu z wymogów ustawo-
wych”15. Równie¿ opinia doc. Józefa Popkiewicza by³a bardzo pochleb-
na. Informowa³ w niej o bieg³ej znajomoœci przez dr. Chodorowskiego
czterech jêzyków obcych (niemiecki, francuski, angielski, rosyjski). Do-
da³ równie¿, ¿e jeœli Katedra Historii nie mo¿e go zatrudniæ, to w ka¿-
dej chwili mo¿e zrobiæ to Katedra Ekonomii Politycznej16. 

1 marca 1966 r. dr Chodorowski zosta³ mianowany adiunktem w Ka-
tedrze Historii Pañstwa i Prawa Polskiego, a 1 paŸdziernika 1969 r.
w Instytucie Historii Pañstwa i Prawa UWr. w zwi¹zku ze zmian¹
struktury Wydzia³u (utworzenie instytutów). O przekonaniu wœród pra-
cowników naukowych, ¿e Jerzy Chodorowski zna dobrze sprawy bi-
blioteczne mo¿e œwiadczyæ fakt powo³ania go na cz³onka podkomisji
bibliotecznej przez rektora Mariana Orzechowskiego w 1972 r.17
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nie etatu w Katedrze Historii Pañstwa i Prawa przez mgr. J. Chodorowskiego – pracow-
nika Biblioteki. Rada Wydzia³u na posiedzeniu 26 marca jednog³oœnie zaakceptowa³a
wniosek o powo³anie J. Chodorowskiego na stanowisko starszego asystenta. Zob. Pro-
tokó³ RW z 26 marca 1965 r. Rektor pismem K III 24a/264/65 zaakceptowa³ tê proœbê. 

15 Pismo Prof. Seweryna Wys³oucha z dnia 15 stycznia 1966 r. Rada Wydzia³u ma
posiedzeniu 21 stycznia jednog³oœnie zaakceptowa³a wniosek o powo³anie dr. Cho-
dorowskiego na stanowisko adiunkta. Rektor w piœmie K III 372/66 nada³ temu moc
obowi¹zuj¹c¹ na okres 1 marzec 1966 – 30 wrzeœnia 1969 r., k. 36.

16 Opinia z 20 stycznia 1966 r. doc. J. Popkiewicza, k. 93–94.
17 Pismo R 30e-30/72 z dnia 24 listopada 1972 r. 



1 paŸdziernika 1973 r. zosta³ przeniesiony na stanowisko adiunkta
w Instytucie Ekonomii Politycznej UWr.18 Przeniesienie to uzasadnia-
³y „du¿e kwalifikacje naukowe dr. Chodorowskiego z dziedziny dok-
tryn ekonomicznych oraz bardzo powa¿ne potrzeby dydaktyczne i na-
ukowo badawcze Instytutu Ekonomii Politycznej”. Z jego przejœciem
wi¹zano „spore nadzieje na polepszenie sytuacji w kszta³ceniu m³o-
dych kadr (doktorów i habilitacji) naukowych”19. 

19 grudnia 1974 r. w czasie posiedzenia Instytutu Ekonomii Poli-
tycznej doc. Tomasz Afeltowicz poinformowa³, ¿e nieca³y miesi¹c
wczeœniej, 25 listopada, zatwierdzono Jerzemu Chodorowskiemu tytu³
doktora habilitowanego z ekonomii20. W opinii o habilitancie doc. dr
Wies³aw Samecki napisa³, ¿e jest on „czynnie zaanga¿owany w pracy
spo³ecznej. Od lat pe³ni spo³ecznie funkcjê sta³ego konsultanta Biblio-
teki Wydzia³owej w sprawach katalogu rzeczowego, nie stroni równie¿
od innych prac bibliotecznych, ilekroæ zajdzie tego potrzeba. Od wie-
lu lat J. Chodorowski jest cz³onkiem Komisji Dyscyplinarnej Uniwer-
sytetu im. B. Bieruta. Jako cz³owiek wyrozumia³y i ¿yczliwy w sto-
sunku do studentów nie traktuje swoich funkcji w Komisji formali-
stycznie, stara siê raczej przyjœæ z pomoc¹ studentom, których lekko-
myœlna m³odoœæ postawi³a w konflikcie z obowi¹zuj¹cymi normami
wspó³¿ycia wspólnoty akademickiej. Jerzy Chodorowski jest cz³owie-
kiem o niespotykanej kulturze, takcie, delikatnoœci, dziêki czemu cie-
szy siê szacunkiem i sympati¹ wszystkich tych, którzy go znaj¹”21.
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18 Pismo K–5841/73 rektora w sprawie przeniesienia do Instytutu Ekonomii Poli-

tycznej. 
19 Dziekan Karol Jonca w piœmie W–VIII–h–V/18/73/74 do Rektora z dnia 3 paŸ-

dziernika 1973 r.
20 Rozprawa habilitacyjna: Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru

Grossraumwirtschaft 1800–1945, Wroc³aw 1972, 423 s. Recenzentami byli prof.:
Franciszek Ryszka, Józef Popkiewicz oraz Stanis³aw Wykrêtowicz. Ten ostatni, nie-
zwi¹zany z wroc³awskimi uczelniami, napisa³ w recenzji, ¿e „rozprawa habilitacyjna
dr. Jerzego Chodorowskiego jest dzie³em dojrza³ym, stanowi¹cym twórczy wk³ad do
nauki w zakresie badañ nad histori¹ myœli i teorii ekonomicznej. Zob. s. 67. 

21 Opinia doc. dr Wies³awa Sameckiego w Teczce Osobowej, k. 57–59.



Trudno znaleŸæ na Wydziale Prawa i Administracji osobê, która nie
zgadza³aby siê z t¹ opini¹. 

Na styczniowej Radzie Wydzia³u (28 stycznia 1975 r.) dziekan doc.
Aleksander Patrza³ek przedstawi³ wniosek Instytutu Ekonomii Poli-
tycznej w sprawie powo³ania dr. hab. Jerzego Chodorowskiego na sta-
nowisko docenta. Wniosek mocno poparto, „podkreœlaj¹c ogromne
zaanga¿owanie kandydata w pracy naukowej i dydaktycznej”22. Spra-
wê przekazano do Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego23. 

1 paŸdziernika 1975 r. dr hab. Jerzy Chodorowski zosta³ powo³any
na stanowisko docenta24, na którym pracowa³ do 30 wrzeœnia 1990 r.
Od 1 paŸdziernika 1986 r. na w³asn¹ proœbê zosta³ zwolniony z zajêæ
dydaktycznych i organizacyjnych25. Obecnie przebywa na emerytu-
rze, ale nadal pracuje naukowo. By³ bezpartyjny, nigdy nie zabiega³
o stanowiska i zaszczyty26. Zawsze skromny, ¿yczliwy dla studentów,
pracowników i bibliotekarzy. 
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22 Wyci¹g z posiedzenia Rady Wydzia³u 28 stycznia 1975 r. 26 osób g³osowa³o na

tak, 1 wstrzyma³a siê. W piœmie do Rektora dziekan doc. Patrza³ek zawar³ opiniê o ha-
bilitancie: „Dr Jerzy Chodorowski jest wybitnym teoretykiem ekonomii. G³êboka zna-
jomoœæ krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, rozbudowany w³asny warsztat
twórczy umo¿liwiaj¹ mu prowadzenie wyk³adów monograficznych, seminariów, a tak-
¿e prac doktorskich z zakresu ekonomii politycznej i doktryn ekonomicznych”. 

23 Ju¿ w czasie posiedzenia Senatu w dniu 26 lutego 1975 r. nadano tej sprawie dal-
szy bieg. Na 23 osoby obecne, 22 g³osy by³y za skierowaniem wniosku do Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (1 osoba siê wstrzyma³a). Zob. wyci¹g z protoko-
³u Senatu UWr. Archiwum UWr, sygn. 120. Rektor prof. Marian Orzechowski pismem
PF 31/75 z dnia 12 maja 1975 r. do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Tech-
niki wnosi³ o powo³anie na stanowisko docenta dr. hab. Jerzego Chodorowskiego.

24 Zob. Pismo DU 4-1904/57/75 Ministra Kaliskiego z MNSWiT. 
25 Zob. pismo prorektora F. Po³omskiego z dnia 29 wrzeœnia 1986 r., s. 91. 
26 Instytut Ekonomii Politycznej dwukrotnie wystêpowa³ o Krzy¿ Kawalerski

Orderu Odrodzenia Polski (20 stycznia 1987 r. i 10 marca 1990 r.). W 1990 r. Rek-
tor Mieczys³aw Klimowicz nada³ sprawie bieg i we wniosku o odznaczenie napisa³
m.in.: „Doc. dr Jerzy Chodorowski jest pracownikiem powszechnie lubianym i sza-
nowanym. Jego wyj¹tkowa ¿yczliwoœæ, kultura i delikatnoœæ zaskarbi³a mu sympatiê
studentów i kolegów. W pe³ni zas³uguje na przyznanie mu Krzy¿a Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski”. Zob. Pismo z 30 kwietnia 1990 r.



Przejœcie na nowe stanowiska nie spowodowa³y zerwania przez Je-
rzego Chodorowskiego wiêzów z bibliotek¹. Pomaga³ nie tylko kla-
syfikowaæ trudniejsze dzie³a, lecz tak¿e zawsze s³u¿y³ dobrymi rada-
mi; przez wiele lat wchodzi³ w sk³ad Wydzia³owej Komisji Biblio-
tecznej, wielokrotnie by³ przedstawicielem Rady Wydzia³u w Radzie
Bibliotecznej przy Bibliotece Uniwersyteckiej. 

DZIA£ALNOŒÆ JERZEGO CHODOROWSKIEGO 
W WYDZIA£OWEJ KOMISJI BIBLIOTECZNEJ 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ zwi¹zki Jerzego Chodorowskiego
z Bibliotek¹ Wydzia³u Prawa w okresie, kiedy by³ ju¿ pracownikiem
naukowym. Bra³ udzia³ w posiedzeniach Wydzia³owej Komisji Bi-
bliotecznej od 1968 do 1990 r. jako jej cz³onek (w tym honorowy od
1975)27. Szczególn¹ aktywnoœæ Komisja ta wykazywa³a w latach
1969–1974, kiedy doc. dr Jan Selwa by³ jej przewodnicz¹cym. Wów-
czas mo¿na by³o zaobserwowaæ bardzo systematycznie prowadzone
narady, z których sporz¹dzano protoko³y. Zajmowano siê na tych po-
siedzeniach wszystkimi aspektami pracy bibliotecznej. Sporo czasu
poœwiêcono równie¿ katalogowi rzeczowemu, doceniaj¹c jego rolê
w wyszukiwaniu literatury. Przewodnicz¹cy Komisji zleca³ opiekê
nad tym katalogiem najbardziej zorientowanemu pracownikowi nau-
kowemu – dr. Jerzemu Chodorowskiemu28. 

Na jednym z pierwszych swoich wyst¹pieñ na Komisji Bibliotecznej
Jerzy Chodorowski wyg³osi³ referat, w którym „zapozna³ cz³onków
Komisji z histori¹ katalogu rzeczowego, sposobem pos³ugiwania siê
nim i wysun¹³ swoje propozycje”29. Tworzenie katalogu systematycz-
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27 Por. Biblioteka Wydzia³u Prawa …, op. cit., s. 205–207. 
28 Zob. Protoko³y Komisji Bibliotecznej z 27 listopada 1969 r. Zob. te¿ Protokó³ KB

z 23 lutego 1973 r. Na Komisji dokonano nowego podzia³u obowi¹zków wœród jej cz³on-
ków; i tak dr J. Chodorowski ponownie podj¹³ siê opieki nad katalogiem rzeczowym. 

29 Protokó³ z posiedzenia Komisji Bibliotecznej z dn. 23 marca 1969 r. Por. rów-
nie¿ J. Mroczko-Sidorowicz, Opracowanie zbiorów, [w:] Biblioteka Wydzia³u Pra-
wa…, op. cit., s. 120.



nego rozpoczêto w 1962 r. Jednak w zwi¹zku z ró¿nicami koncepcji do-
tycz¹cymi rozmieszczania ksiêgozbiorów, o czym wspomniano ju¿
wczeœniej, prace przerwano. W 1964 r. poszczególne katedry zaczê³y
opracowywaæ nowy schemat30. Katalog ten klasyfikowa³ piœmiennic-
two wed³ug treœci w obrêbie dzia³ów podstawowych i coraz mniejszych
poddzia³ów, tworz¹c logiczn¹ ca³oœæ. Pocz¹tkowo schemat obejmowa³
15 dzia³ów. Ka¿dy z dzia³ów g³ównych oznaczono cyframi rzymskimi,
natomiast poddzia³y cyframi arabskimi. Jerzy Chodorowski wykaza³
niedoskona³oœci tego katalogu, przede wszystkim niejednolit¹ strukturê
(czêœæ dzia³ów by³a bardzo zwiêz³a, inna czêœæ zbyt szczegó³owa). 

W zwi¹zku ze wspomnianymi wy¿ej trudnoœciami oraz k³opotami
personalnymi prace nad katalogiem by³y bardzo opóŸnione (du¿e zale-
g³oœci w klasyfikacji, karty w³¹czane do katalogu niesystematycznie)31.
W efekcie braków kadrowych opracowaniem rzeczowym zajmowa³y
siê osoby niedostatecznie wyszkolone, a ci¹g³e zmiany na stanowiskach
powodowa³y czasami paromiesiêczne luki. Poniewa¿ katalogowanie
i inwentaryzowanie by³y wspierane pracami zleconymi, to w klasyfiko-
waniu powstawa³y du¿e zaleg³oœci w stosunku do ca³ego procesu opra-
cowania. W tej sytuacji J. Chodorowski zaproponowa³ radykalne spo-
soby jej uleczenia. Zasugerowa³, ¿eby jeden bibliotekarz zajmowa³ siê
tylko i wy³¹cznie katalogiem rzeczowym; w celu u³atwienia poszuki-
wañ czytelnikowi trzeba u³o¿yæ alfabetycznie kartki katalogowe w ra-
mach dzia³ów; natomiast w celu zlikwidowania zaleg³oœci nale¿y ko-
rzystaæ ze sta³ej wspó³pracy pracowników naukowych32.

Schemat klasyfikacji rzeczowej tworzono przez kilka nastêpnych
lat, modyfikowali go pracownicy naukowi Wydzia³u, których prace
koordynowa³ Jerzy Chodorowski33. Chodzi³o g³ównie o to, aby
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30 Tradycyjny katalog przedmiotowy. W 1964 r. katalog ten mieœci³ siê w 72

skrzynkach. 
31 Protokó³ z posiedzenia Komisji Bibliotecznej z dn. 23 marca 1969 r., op. cit., s. 1. 
32 Ibidem.
33 O wspó³dzia³aniu z innymi pracownikami w tej sprawie œwiadczy³o m.in. pismo

W–VIII–A–63/2079/68/69 dziekana Kosika do profesorów Wydzia³u z 3 czerwca
1969 r. z proœb¹ o udzielenie dr. Chodorowskiemu pomocy w pracy nad katalogiem



wszystkie dzia³y prawa by³y jednakowo rozbudowane, mia³y podob-
n¹ strukturê wewnêtrzn¹ i by³y powi¹zane logicznie. W miarê roz-
woju nauk prawnych starano siê go powoli zmieniaæ34. Kiedy kie-
rownik Biblioteki wskazywa³ na niedoskona³oœci klasyfikacyjne ka-
talogu rzeczowego i sugerowa³ zmiany polegaj¹ce na eliminacji
pewnych dzia³ów z czêœci ogólnej katalogu, b¹dŸ te¿ na wprowa-
dzeniu poprawek w innych dzia³ach, prof. J. Kosik i doc. J. Selwa
wyrazili pogl¹d, aby zachowaæ stan dotychczasowy, a tylko skoma-
sowaæ s³owniki filologiczne. Prof. K. Jonca podkreœli³, ¿e katalog
rzeczowy ma u³atwiaæ czytelnikowi dostêp do literatury przedmio-
tu, dlatego im bardziej jest rozbudowany, tym lepiej. Zatem nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ przy dokonywaniu reform katalogu. Doc. Sel-
wa przypomnia³, ¿e g³ównym twórc¹ obecnego katalogu rzeczowe-
go jest doc. J. Chodorowski, wobec czego nale¿a³oby zasiêgn¹æ je-
go opinii. W wyniku dyskusji Komisja zaleci³a kierownikowi Bi-
blioteki przygotowanie listy proponowanych reform katalogu rze-
czowego na nastêpne posiedzenie, wczeœniejsze udostêpnienie tej li-
sty cz³onkom Komisji oraz zapewnienie obecnoœci doc. Chodorow-
skiego na tym posiedzeniu35. Ka¿da taka ewolucja powodowa³a dys-
kusje, w czasie których podejmowano decyzje bardzo przemyœlane,
wielokrotnie konsultowane36.
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rzeczowym. Sam dr Chodorowski stworzy³ schemat katalogu rzeczowego ekonomii,
który s³u¿y nadal czytelnikom. W latach dziewiêædziesi¹tych zmodyfikowano tylko
t¹ jego czêœæ, która dotyczy³a nowo powsta³ej Unii Europejskiej. 

34 Protokó³ KB z dnia 1 paŸdziernika 1971 r. Por. Protokó³ z posiedzenia KB
z dnia 2 grudnia 1976 r. Wiêcej zob. J. Mroczko-Sidorowicz, op. cit. 

35 Por. Protokó³ Komisji Bibliotecznej z dnia 2 grudnia 1976 r. Zob. równie¿
J. Mroczko-Sidorowicz, op. cit.

36 Por. Protokó³ Komisji Bibliotecznej z 10 kwietnia 1984 sprawa uaktualnienia
schematu klasyfikacyjnego katalogu rzeczowego – po dyskusji powo³ano zespó³ pod
przewodnictwem doc. Chodorowskiego; zob. Protokó³ Komisji Bibliotecznej z 18
grudnia 1984 r. – Jerzy Chodorowski zreferowa³ wyniki prac tego zespo³u. Zob. Pro-
tokó³ Komisji Bibliotecznej z 16 grudnia 1985 r. – doc. Chodorowski ponownie zaj-
muje siê przebudow¹ i aktualizacj¹ katalogu rzeczowego. 



Ostateczna wersja katalogu rzeczowego klasyfikowa³a piœmiennictwo
merytorycznie w obrêbie 33 dzia³ów37. Wprowadzenie opracowania
komputerowego i jêzyka KABA w klasyfikowaniu dzie³ spowodowa³y,
¿e dalsze modyfikacje schematu katalogu rzeczowego ju¿ s¹ zbêdne. 

Na pocz¹tku lat 70. Biblioteka otrzyma³a projekt Schematu klasy-
fikacji rzeczowej ksiêgozbiorów prawniczych opracowany w Instytu-
cie Nauk Prawnych PAN. Propozycja ta zosta³a szczegó³owo przedy-
skutowana w gronie pracowników naukowych i Biblioteki, w którym
dr Chodorowski równie¿ zabiera³ g³os. Projekt nie zyska³ jednak zwo-
lenników ze wzglêdu na szereg wad i usterek. Koncepcja schematu
ogranicza³a siê wy³¹cznie do piœmiennictwa prawniczego, nie obej-
muj¹c innych nauk reprezentowanych w Bibliotece Wydzia³owej. Du-
¿¹ wad¹ schematu by³o rozrzucenie jednego i tego samego problemu
miêdzy ró¿ne dzia³y, przez co poszukiwanie i klasyfikowanie by³oby
bardzo utrudnione38. Przeklasyfikowanie ksiêgozbioru, który w tym
czasie wynosi³ 100 000 woluminów, zahamowa³oby normalny tryb
pracy Biblioteki i by³o niemo¿liwe do przeprowadzenia zarówno ze
wzglêdu na niewielk¹ liczbê pracowników, jak i brak finansów na
wykonanie prac. 

Inn¹ spraw¹, któr¹ przez wiele miesiêcy zajmowa³ siê Jerzy Cho-
dorowski z ramienia Wydzia³owej Komisji Bibliotecznej, by³a selek-
cja ksiêgozbioru. Wspomniano wy¿ej, ¿e ksi¹¿ki z bibliotek katedr
znoszono do piwnic, gdzie sk³adowano je w ha³dy, z których wybie-
rano dzie³a wartoœciowe do ponownego opracowania. W celu przy-
spieszenia prac postanowiono wy³¹czyæ materia³y zbêdne i przezna-
czyæ je do wymiany miêdzybibliotecznej. Pozosta³e zaœ w³¹czaæ suk-
cesywnie do zbiorów. Szczegó³owy „Projekt selekcji ksiêgozbioru
znajduj¹cego siê na ha³dach” przedstawi³a podczas zebrania u dzieka-
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37 Zob. Schemat katalogu rzeczowego Biblioteki Prawa, Administracji i Ekonomii.

Zosta³ on zamkniêty w 2000 r. w zwi¹zku z opracowaniem komputerowym ksi¹¿ek.
38 Uwagi Komisji Bibliotecznej przy Wydziale Prawa i Administracji UWr. o pro-

jekcie „Schematu klasyfikacji rzeczowej ksiêgozbiorów prawniczych” opracowanym
w Instytucie Nauk Prawnych PAN [maszynopis]. Zob. równie¿ Protokó³ Komisji z 1
paŸdziernika 1971 r.



na 17 kwietnia 1969 r. mgr Teresa Osiecka, ówczesny kierownik Bi-
blioteki. Komisja Biblioteczna wraz z dziekanem Janem Kosikiem
powo³a³a zespó³ do selekcji zbiorów. Siedemnastu pracowników nau-
kowych podzielono na grupy. Koordynatorem czwartej grupy by³ dr
Jerzy Chodorowski. Prof. Kazimierzowi Orzechowskiemu powierzo-
no opracowanie jej zasad i kierowanie pracami. Profesor zak³ada³, ¿e
„iloœciowy rezultat selekcji w przypadku druków zwartych powinien
byæ skromny”39. Wynika³o to z za³o¿enia, ¿e Biblioteka Wydzia³owa
powinna posiadaæ wszystkie druki, nawet hitlerowskie, propagando-
we, jako dokument epoki i ze wzglêdu na ich wartoœæ historyczn¹.
Przewidywano, ¿e w „ha³dach” znajduj¹ siê bardzo cenne i unikalne
materia³y Ÿród³owe. Te planowano przechowaæ nawet w kilku egzem-
plarzach. „[...] wydzielaæ nale¿y tylko druki absolutnie nie maj¹ce
zwi¹zku z profilem Wydzia³u”40. Podstaw¹ selekcji ksi¹¿ek mia³o byæ
porównanie z katalogiem. Natomiast czasopisma, których wy³¹czenie
uznawano za zadanie pierwszoplanowe, zalecano grupowaæ tytu³ami
i na bie¿¹co opracowywaæ, b¹dŸ uzupe³niaæ braki. W trakcie prac nad
selekcj¹ zrezygnowano z podzia³u na cztery grupy, aby unikn¹æ roz-
bie¿noœci w kryteriach wyboru. Osta³ siê tylko jeden zespó³ – prof.
Kazimierz Orzechowski i kierownicy grup, którzy przegl¹dali „ha³-
dê”. Przejrzane zbiory ustawiano na pó³kach – osobno druki zwarte,
osobno ci¹g³e, wy³¹czaj¹c dzie³a zniszczone i nieprzydatne (np. po-
wieœci). Porz¹dkowanie wed³ug tytu³ów roczników czasopism wyko-
nywali sta¿yœci, a w dalszej kolejnoœci pracownicy Biblioteki41. By³a
to ogromna praca, zakoñczona na pocz¹tku lat 70., która zdecydowa-
nie u³atwi³a katalogowanie. Zbêdnymi zbiorami zosta³y obdarowane
liczne biblioteki w kraju, a nawet za granic¹ (np. w Brnie). 

Z innych spraw, którymi zajmowa³ siê równie¿ Jerzy Chodorowski
w Komisji Bibliotecznej, by³o opracowanie zasad gromadzenia zbio-
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39 Pismo z 25 wrzeœnia 1969 r. do dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji pod-

pisane przez prof. K. Orzechowskiego.
40 Ibidem.
41 Wiêcej zob. M. £uczak, Gromadzenie zbiorów. Akcesja. Inwentaryzacja, [w:]

Biblioteka Wydzia³u Prawa …, op. cit., s. 89–113.



rów42, nastêpnie sformu³owanie stanowiska Komisji Bibliotecznej
w kwestii zasad organizacji bibliotek zak³adowych, które by³y podsta-
w¹ do opracowania uczelnianego regulaminu tych¿e bibliotek43. Wie-
lokrotnie wspó³uczestniczy³ w decydowaniu o zakupie wartoœciowych
ksi¹¿ek i czasopism zagranicznych44. 

Biblioteka boryka³a siê z problemem ksi¹¿ek wypo¿yczonych czy-
telnikom, którzy nie zwrócili ich przez kilkanaœcie lat pomimo wysy-
³ania monitów. Sprawa ta by³a wielokrotnie omawiana na Komisji Bi-
bliotecznej, wskutek czego powo³ano w 1979 r. trzyosobowy zespó³,
w sk³adzie którego znalaz³ siê równie¿ doc. Chodorowski. Zadaniem
tego cia³a by³o przegl¹dniêcie rewersów i zadecydowanie, czy warto
nadal czyniæ starania o zwrot ksi¹¿ek poprzez s¹d, czy lepiej zdecy-
dowaæ siê na ich wykreœlenie z inwentarza45. 

W 1980 r. doc. Chodorowski zg³osi³ postulat przekazania Biblio-
tece przez dziekana kserografu do sta³ego u¿ytkowania. Brak tego
urz¹dzenia powodowa³, ¿e studenci wyrywali kartki, a nawet ca³e ar-
kusze z ksi¹¿ek i czasopism, nie mog¹c uzyskaæ kserokopii. Taki
stan by³ zbyt uci¹¿liwy, zarówno dla samych studentów, jak i Biblio-
teki, wiêc jedynym wyjœciem by³o zainstalowanie w czytelni ksero-
grafu46. Nast¹pi³o to wkrótce, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

*
Po przejœciu na emeryturê przynajmniej raz w tygodniu doc. dr.

hab. Jerzy Chodorowski przychodzi³ do czytelni naukowej, gdzie za-
wsze mo¿na by³o siê z nim spotkaæ, porozmawiaæ47. Zawsze z do-
brym s³owem, s³u¿y³ bibliotekarzom pomoc¹ we wszystkich ich pro-
blemach bibliotecznych. Jako jeden z nielicznych pracowników nau-
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42 Zob. Protokó³ z 11 grudnia 1969 r.
43 Ibidem.
44 Zob. np. protoko³y Komisji Bibliotecznej z 10 stycznia 1972 r., 19 kwietnia

1972 r., 22 maja 1972 r. 
45 Protokó³ Komisji Bibliotecznej z 27 marca 1979 r. 
46 Zob. Protokó³ Komisji Bibliotecznej z 17 grudnia 1980 r. 
47 Obecnie przychodzi rzadziej, poniewa¿ choruje. 



kowych wyrazi³ zgodê na zamieszczenie swoich prac w Prawniczej
Bibliotece Cyfrowej48.

O szacunku dla pracy bibliotekarzy œwiadcz¹ podziêkowania za-
mieszczone w niektórych jego ksi¹¿kach, czasem nawet za niewiel-
k¹ pomoc, w wielu wypadkach wchodz¹c¹ w zakres zwyk³ych obo-
wi¹zków49.

JERZY CHODOROWSKI WE WSPOMNIENIACH 
MARII PID£YPCZAK-MAJEROWICZ

W bogatej naukowej biografii prof. dr. hab. Jerzego Chodorowskie-
go „przystanek biblioteka” ma swoje szczególne miejsce. Nie by³o to
bowiem jednorazowe spotkanie z prac¹ biblioteczn¹, ale wieloletnia
s³u¿ba owocuj¹ca nie tylko wdziêcznoœci¹ ze strony samych ksi¹¿ek
oraz instytucji, dla której by³y gromadzone, lecz przede wszystkim ze
strony bibliotekarzy i czytelników. Najlepszym przyk³adem tej
wdziêcznoœci, a ogólnie tak¿e istotnej roli, jak¹ odegra³ Jerzy Chodo-
rowski w dzia³alnoœci Uczelni, Wydzia³u Prawa, a szczególnie Biblio-
teki Wydzia³owej s¹ wspomnienia Marii Pid³ypczak-Majerowicz,
obecnie profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Z prof. dr. J. Chodorowskim, wówczas doktorem, zetknê³am siê na prze³o-
mie 1969/1970 r. W Bibliotece Wydzia³u Prawa rozpoczê³am pracê 1 grudnia
1969 r., obejmuj¹c zwolniony etat po starszej kole¿ance ze studiów. By³am
œwie¿o upieczon¹ absolwentk¹ bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego i do pracy, zgodnej z uzyskanym wykszta³ceniem oraz w³asnym prze-
konaniem o swojej wiedzy, przyst¹pi³am ze zrozumia³ym zaanga¿owaniem.
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tak¹ promocjê!). 

49 Zob. np. Adam Smith (1723–1790), ¿ycie i dzie³o autora „Badañ nad natur¹
i przyczynami bogactwa narodów”, Wroc³aw 2002, s. 14.



Powierzono mi obowi¹zki zwi¹zane g³ównie z udostêpnianiem ksiêgozbioru,
dodatkowo zlecaj¹c w³¹czanie kart do katalogu alfabetycznego. Pracê w udo-
stêpnianiu zbiorów dzieli³am na dy¿ury w czytelni – dopo³udniowe i popo³u-
dniowe oraz parogodzinne w wypo¿yczalni, za któr¹ by³am odpowiedzialna.
Wypo¿yczalnia, wówczas niewielki k¹t w pokoju 15, przylegaj¹ca do czytelni
naukowej i czêœciowo magazynu, by³a niebywa³ym miejscem bibliotecznych
kontaktów z czytelnikami. Moje s³u¿bowe biurko sta³o wprawdzie w pokoju
17, ale z racji czêstych kontaktów z magazynierem Zbigniewem Fichtlem
i niezwykle sumienn¹ stra¿niczk¹ inwentarzy bibliotecznych Danut¹ Szul
„mieszka³am” niemal w pokoju 16. Pokój zajmowa³y w³aœciwie tylko ksi¹¿ki,
które wpisane do inwentarza wêdrowa³y na d³ugi stó³ magazyniera zajmuj¹-
cego siê technicznym opracowaniem zbiorów, czyli sygnowaniem, pieczêtowa-
niem, oklejaniem znakami w³asnoœciowymi. W tym nieprawdopodobnie cia-
snym pomieszczeniu bardzo czêsto przebywa³y jeszcze dwie osoby – dr Jerzy
Chodorowski i doc. dr Jan Selwa, których nie by³o widaæ zza stosów ksi¹¿ek. 

W ci¹gu mojej nied³ugiej pracy w Bibliotece Wydzia³u Prawa – od gru-
dnia 1969 do maja 1972 r. moje kontakty z dr. Jerzym Chodorowskim by-
³y tak czêste, ¿e a¿ niezauwa¿alne. Utkwi³y jednak w mojej pamiêci dwa
obrazy szczególnie zwi¹zane z jego osob¹. Pierwszy z nich, o czym ju¿ wcze-
œniej napisa³am, to by³ pokój 16. By³ to w³aœciwie ci¹g powtarzaj¹cych siê
zdarzeñ, tworz¹cych jeden obraz. W tle obrazu by³y drewniane rega³y siê-
gaj¹ce sufitu, zajmuj¹ce ca³¹ œcianê i pe³ne ksi¹¿ek. Po prawej stronie pod
oknem sta³y biurka (Z. Fichtla i D. Szul), poœrodku d³ugi stó³ zawalony sto-
sami ksi¹¿ek, przy którym zwykle sta³ dr J. Chodorowski starannie przegl¹-
daj¹cy ka¿d¹ ksi¹¿kê i prowadz¹cy rozmowy, nie tylko na tematy bibliotecz-
ne. Niezwykle skromny, wyciszony i niebywale ¿yczliwy swoim rozmówcom.
S³ucha³ uwa¿nie, co mówili. Delikatnie te¿ korygowa³ nadmiern¹ „zawodo-
w¹ zapalczywoœæ” co m³odszych adeptów bibliotekarstwa, moj¹ te¿. Wtedy
nie umia³am tego jeszcze oceniæ, ale z perspektywy swoich wieloletnich za-
wodowych doœwiadczeñ, mogê potwierdziæ nie tylko du¿¹ wiedzê bibliote-
karsk¹ Jerzego Chodorowskiego, ale tak¿e jego wielk¹ intuicjê w tym zakre-
sie. Doktora Chodorowskiego ksi¹¿ki „lubi³y i lubi¹”. 
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Drugi obraz treœci¹ zwi¹zany jest z niebibliotekarsk¹ dzia³alnoœci¹ Pana
Jerzego. Pewnego dnia na prze³omie 1971/1972 r. poprosi³ mnie o pomoc
w osobistej sprawie, w czasie poza moimi obowi¹zkami zawodowymi. Oso-
bista sprawa dotyczy³a pomocy w naniesieniu korekty na kilka (8?) kopii
maszynopisu rozprawy, jak siê okaza³o póŸniej habilitacyjnej. Na dwóch
d³ugich sto³ach roz³o¿one by³y wszystkie egzemplarze, dr J. Chodorowski
dzier¿y³ w rêkach karty poprawionej wersji i wed³ug tego wzoru trzeba by-
³o nanieœæ poprawki, tj. zamalowaæ na bia³o b³êdne znaki i napisaæ w³aœci-
w¹ literê lub s³owo, czy nawet zdanie. Uzbrojona w pêdzelek, bia³¹ farbkê
i czarny d³ugopis wêdrowa³am do ka¿dej kopii, zamalowywa³am i pisa³am
poprawki. Praca trwa³a kilka godzin, gdy¿ maszynopis pracy mia³ spor¹ ob-
jêtoœæ (600 lub 700 stron). Dr J. Chodorowski dba³, abym nie straci³a ca³-
kowicie si³ w czasie tej ¿mudnej pracy. By³y s³odkie bu³ki, owoce, herbata
i wiele ciep³ych, dobrych s³ów skierowanych do mnie. Klimat tego robocze-
go spotkania pozosta³ mocno w moich wspomnieniach do dzisiaj.

Zakres obowi¹zków bibliotekarskich, tak¿e honorowych, Jerzego Chodo-
rowskiego by³ istotnie obszerny. Jako bibliotekarz pe³ni³ dy¿ury w czytelni,
porz¹dkowa³ karty katalogu rzeczowego, kwalifikowa³ ksi¹¿ki do katalogu
rzeczowego, pracowa³ nad systemem katalogu rzeczowego, czuwa³ nad za-
kupem ksi¹¿ek obcojêzycznych zamawianych na Miêdzynarodowych Tar-
gach Ksi¹¿ki w Warszawie. Kierowa³ kilka miesiêcy Bibliotek¹ Wydzia³u.
W roli kierownika czu³ siê jednak Ÿle i zrezygnowa³ ze stanowiska. Z Biblio-
tek¹, po przejœciu do nauki i dydaktyki, nie zerwa³ kontaktów, pracowa³ dla
niej nadal spo³ecznie. By³ sta³ym konsultantem Biblioteki w sprawie katalo-
gu rzeczowego i innych prac bibliotecznych, koordynowa³ selekcjê ksiêgo-
zbioru, opracowa³ g³ówne zasady gromadzenia zbiorów i organizacji biblio-
tek zak³adowych, wspó³tworzy³ regulamin dla tych bibliotek. Decydowa³
o zakupie ksi¹¿ek, czasopism zagranicznych, a tak¿e w bardzo delikatnej,
choæ uci¹¿liwej dla bibliotekarzy sprawie wypo¿yczonych i nie zwróconych
ksi¹¿ek, w czym przodowali pracownicy naukowi. Gdy przygl¹dam siê za-
kresowi formalnych i spo³ecznych obowi¹zków bibliotekarskich prof. Cho-
dorowskiego konstatujê, ¿e nauki ekonomiczne bardzo zyska³y, gdy Jerzy
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Chodorowski i w³adze Wydzia³u zdecydowa³y o Jego przejœciu do dzia³añ
naukowych. Biblioteka Wydzia³u nie straci³a, bo J. Chodorowski dba³ o ni¹
z pewnego, niewielkiego oddalenia. Ale straci³o na pewno bibliotekarstwo,
które w latach powojennych mozolnie budowa³o swoje struktury. Mnie na-
tomiast by³o dane spotkaæ wspania³ego cz³owieka, o wielkiej wiedzy i kultu-
rze, umiej¹cego s³uchaæ i s³u¿yæ zawsze ¿yczliw¹ rad¹, za co jestem losowi
niezwykle wdziêczna. 
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Miros³aw Osowski
Biblioteka Uniwersytecka 
Uniwersytet Wroc³awski

MARIA PRZYWECKA-SAMECKA
– BIBLIOGRAF 

I BADACZ DRUKARSTWA MUZYCZNEGO

Maria Przywecka-Samecka urodzi³a siê 21 listopada 1912 r. w Nor-
thausen w polskiej rodzinie urzêdniczej, jako córka Stanis³awa Przy-
weckiego i Marii z domu Roth. Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³a w Po-
znaniu, gdzie uczêszcza³a do Szko³y Wydzia³owej, któr¹ ukoñczy³a
w 1927 r. W wieku szesnastu lat podjê³a swoj¹ pierwsz¹ pracê zawo-
dow¹ w charakterze ksiêgowej w firmie R. Barcikowski Sp. Akcyjna.
Równoczeœnie uczêszcza³a do Pañstwowego Gimnazjum im. Bergera,
w którym 7 listopada 1935 r. zda³a maturê o profilu matematyczno-
przyrodniczym. W styczniu 1936 r. rozpoczê³a studia pod kierunkiem
prof. Adama Ska³kowskiego na Wydziale Historycznym Uniwersyte-
tu Poznañskiego. Ten etap jej nauki przerwa³ wybuch wojny. Podczas
okupacji pracowa³a w Poznaniu jako ksiêgowa w firmie Alfred Toep-
fer (od 1 wrzeœnia 1940 do 1 stycznia 1945 r.), uczestnicz¹c jedno-
czeœnie w tajnym nauczaniu przygotowuj¹cym polsk¹ m³odzie¿ do
matury z przedmiotów humanistycznych i religii. Po zakoñczeniu
wojny, w okresie od marca do czerwca 1945 r. by³a zatrudniona
w charakterze ksiêgowej w poznañskiej firmie Wielkohurt1. Wznowi-

____________
1 Akta Osobowe, Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego, sygn. RK-120, s. 6.



³a tak¿e przerwane studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersyte-
tu Poznañskiego, uzyskuj¹c w kwietniu 1946 r. stopieñ magistra filo-
zofii w zakresie historii.

DZIA£ALNOŒÆ BIBLIOTEKARSKA

Podanie o zatrudnienie w Bibliotece Uniwersytetu Wroc³awskiego
Maria Przywecka z³o¿y³a 29 maja 1946 r., zaœ pracê w charakterze
pracownika naukowego tej¿e instytucji rozpoczê³a dwa tygodnie
póŸniej – 15 czerwca. Pocz¹tkowo przechodzi³a praktykê w najwa¿-
niejszych oddzia³ach biblioteki. W miêdzyczasie uczêszcza³a do Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej nr 1 we Wroc³awiu, jak sama okreœla³a
„dla pog³êbienia znajomoœci teorii muzyki”. Równoczeœnie podnosi³a
swoje kwalifikacje, zdaj¹c 25 kwietnia 1947 r. egzamin na bibliote-
karza I kategorii przed Pañstwow¹ Komisj¹ w Warszawie. 

Rok 1949 by³ prze³omowym w historii Biblioteki Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Zakoñczono wewnêtrzn¹ organizacjê biblioteki, usta-
lono zasady gospodarowania dubletami oraz drukami zbêdnymi. Zna-
cz¹co wzros³o opracowanie zbiorów specjalnych, w szczególnoœci
zbiorów graficznych, starych druków i rêkopisów. W tym samym ro-
ku z ogó³u ocala³ych zbiorów wyodrêbniono muzykalia. Liczne pra-
ce porz¹dkowe a tak¿e zbyt ma³a liczba pracowników sprawi³y, ¿e
dopiero w drugiej po³owie 1949 r. rozpoczêto w organizowanym Ga-
binecie Muzycznym prace zwi¹zane z uporz¹dkowaniem ocala³ych
rêkopisów i druków muzycznych. Wbrew wczeœniejszej ocenie straty
okaza³y siê znacznie dotkliwsze ni¿ przewidywano. Tylko niewielka
liczba muzykaliów zachowa³a siê w komplecie. Chocia¿ wiêkszoœæ
najcenniejszych woluminów w obawie przed zniszczeniem zosta³a
wywieziona w ró¿ne miejsca Dolnego Œl¹ska, to i tak nie uniknê³y
one powa¿nych uszkodzeñ. Wœród tych ewakuowanych dzie³ znalaz³o
siê wiele bezcennych drukowanych poloników. 

W swoim komunikacie dotycz¹cym tej czêœci kolekcji Maria
Przywecka-Samecka wyra¿a³a nadziejê, i¿ dalsza praca nad opraco-
wywaniem ocala³ych zbiorów „ujawni polskiej nauce muzycznej je-
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szcze niejeden utwór wzbogacaj¹cy wiedzê na temat historii muzy-
ki polskiej2. 

1 wrzeœnia 1949 r. w³adze uczelni oficjalnie powo³a³y do ¿ycia od-
dzia³, który mia³ zebraæ zasób muzyczny dawnej Biblioteki Miejskiej,
a tak¿e zbiory zabezpieczone nut – zarówno rêkopiœmienne jak i dru-
kowane. Scalenie tak ró¿nych co do pochodzenia, a jednoczeœnie co
do treœci zbiorów, jak równie¿ organizacjê oddzia³u powierzono zaj-
muj¹cej wówczas stanowisko asystenta bibliotecznego Marii Przy-
weckiej-Sameckiej3. Ju¿ wtedy wchodzi³a ona w sk³ad grupy tworz¹-
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poni¿ej: Konstanty Ja¿d¿ewski i Maria Przywecka-Samecka (przy filarze).



cej katalog alfabetyczny nabytków, gdzie nie tylko szeregowa³a karty
katalogowe, ale równie¿ ustala³a prawid³owoœæ hase³4.

W roku 1949 Gabinet Muzyczny posiada³ 23 564 woluminów nut
– w tym ok. 3500 woluminów starych druków muzycznych, a tak-
¿e doœæ liczny ksiêgozbiór podrêczny5. Na pocz¹tku prace zwi¹za-
ne z funkcjonowaniem oddzia³u mia³y charakter organizacyjny. Zaj-
mowa³ on wtedy dwie sale urz¹dzone na II piêtrze budynku Biblio-
teki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 10. Uporz¹dkowano stare
druki muzyczne z XVI i XVIII w. (2882 woluminy), które po odku-
rzeniu ustawiono w ustalonym porz¹dku na pó³kach. Zbiory te, czê-
œciowo zniszczone przez dzia³ania wojenne, stanowi³y fragment ura-
towanej dawnej Biblioteki Miejskiej. Z tej kolekcji wyodrêbniono
polonika. Z nut rêkopiœmiennych wydzielono 146 woluminów
oprawnych i oko³o 1500 luŸnych kart. Z dawnej Biblioteki Miej-
skiej, ze zbiorów zabezpieczonych oraz z bie¿¹cych nabytków, do
ksiêgozbioru podrêcznego zakwalifikowano 521 woluminów ksi¹-
¿ek, 132 czasopism i 80 nut wydanych po roku 1800. W okresie tym
sk³ad personalny oddzia³u stanowi³a tylko jedna osoba – Maria
Przywecka-Samecka6. 

W 1953 r. na skutek dok³adnej inwentaryzacji i systematycznego
powiêkszania siê zasobu Gabinetu Muzycznego kolekcja starych dru-
ków z XVI i XVII w. z dawnej Biblioteki Miejskiej wzros³a do 2923
woluminów. Druki muzyczne wydane po 1800 r. stanowi³y 7800 po-
zycji i pochodzi³y g³ównie ze zbiorów zabezpieczonych. Maria Przy-
wecka-Samecka ustawi³a je dzia³owo, natomiast w obrêbie dzia³ów
wg kompozytorów. W kolekcji tej doœæ pokaŸn¹ grupê stanowi³ zbiór
wyci¹gów fortepianowych oper i operetek. W tym samym roku opra-
cowa³a 1335 woluminów nut nowych, wpisuj¹c je do inwentarza,
który za³o¿y³a do ich ewidencji, a tak¿e rozpoczê³a tworzenie kartko-
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wego katalogu alfabetycznego i rzeczowego nut. W zasobach oddzia-
³u znalaz³y siê równie¿ ksi¹¿ki z zakresu muzykologii, czasopisma
muzyczne, monografie muzyków, katalogi wydawnicze i ksiêgarskie,
programy koncertów i oper oraz libretta operowe. Zasoby te w iloœci
2300 zosta³y objête katalogiem alfabetycznym i rzeczowym ksi¹¿ek.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w owym czasie kolekcja oddzia³u stanowi³a je-
dyny tego rodzaju zbiór na Dolnym Œl¹sku7. 

Równoczeœnie z prac¹ zawodow¹ Maria Przywecka-Samecka kon-
tynuowa³a naukê. W 1951 r. Rada Wydzia³u Humanistycznego Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. Praca polityczna i spo³eczna Tomasza Wawrzeckiego
1795–1816, nada³a jej stopieñ naukowy doktora nauk humanistycz-
nych. Praca ta ze wzglêdów politycznych nie mog³a siê wówczas uka-
zaæ drukiem w ca³oœci8, opublikowano jedynie jej streszczenie9.

W 1953 r. Maria Przywecka-Samecka ukoñczy³a szeœciotygodnio-
wy kurs dla samodzielnych bibliografów zorganizowany przez Insty-
tut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie. Czynnie
uczestniczy³a te¿ w ¿yciu biblioteki. By³a przedstawicielem Referatu
Wspó³pracy z Czasopismami Fachowymi, a tak¿e przedstawicielem
Biblioteki Uniwersyteckiej w Radach Wydzia³owych10. Po scaleniu
oddzia³ów specjalnych w 1953 r. przesuniêta zosta³a na stanowisko
kierownika tzw. Innych Zbiorów Specjalnych, w sk³ad którego wcho-
dzi³y wtedy Gabinety: Ikonograficzny, Kartograficzny i Muzyczny
a tak¿e Stacja Foto-Mikrofilmowa11.
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Ca³y czas by³a aktywnym uczestnikiem licznych przedsiêwziêæ bi-
bliotecznych, podnosz¹c zarazem swoje kwalifikacje zawodowe.
Uczestniczy³a w II Konferencji Naukowej Komisji Bibliografii i Bi-
bliotekoznawstwa Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, wyg³a-
szaj¹c referat Dzieje drukarstwa muzycznego do koñca XVIII wieku12.
Bra³a udzia³ w wyjazdach naukowych, m.in. do oœrodka Ministerstwa
Szkolnictwa Wy¿szego w Maciejowcu, gdzie zajmowa³a siê tworze-
niem Bibliografii Zawartoœci Czasopism, kieruj¹c zespo³em w sk³a-
dzie: Adela Gosty³o, Jadwiga Ignatowicz, Bo¿ena £ukaszewicz, W³a-
dys³awa Ró¿añska i Halina Sadowska13. 

Od 28 do 30 czerwca 1954 r., przebywa³a na wyjeŸdzie naukowym
w poznañskich bibliotekach naukowych: Bibliotece Raczyñskich, Bi-
bliotece Kapitulnej i Bibliotece PTPN, a tak¿e w toruñskiej Bibliote-
ce Uniwersyteckiej. W placówkach tych, zajmowa³a siê poszukiwa-
niem oraz badaniem starych druków i rêkopisów muzycznych. Wy-
je¿d¿a³a równie¿ do Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach w sprawie pro-
jektu, dotycz¹cego stworzenia bibliografii zawartoœci czasopism œl¹-
skich14. W 1954 r. uczestniczy³a w pracach zespo³u kierowanego przez
Jana Baumgarta tworz¹cego Bibliografiê Historii Polskiej, a tak¿e
w³¹czy³a siê do miêdzynarodowej wspó³pracy bibliografowania sta-
rych druków muzycznych w RISM (Répertoire International des So-
urces Musicales)15. 

W 1955 r. ukaza³a siê jej publikacja, zawieraj¹ca szczegó³ow¹ bi-
bliografiê prac bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³a-
wiu za lata 1945–1955. Za swoje zaanga¿owanie zawodowe zosta³a
wyró¿niona Medalem 10-lecia i dyplomem uznania za wk³ad pracy
w odbudowê Biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego. 

W 1956 r. Biblioteka Uniwersytecka stanê³a przed faktem podzia-
³u zbiorów. W zwi¹zku z tym, i¿ opisy w ocala³ych katalogach tomo-
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wych by³y zbyt ogólne, utworzono w budynku na Piasku odrêbn¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ – Samodzielny Oddzia³ Katalogowania Starych
Druków by³ej Biblioteki Miejskiej, któremu powierzono zadanie zin-
wentaryzowania tych zasobów i przeniesienia ich na Piasek. Obsadê
Oddzia³u stanowili pracownicy Oddzia³ów Specjalnych16. Opieraj¹c
siê na danych zawartych w Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, w oddzia³ach podleg³ych Marii Przywec-
kiej-Sameckiej opracowano 31 jednostek kartograficznych i 641 wo-
luminów muzykaliów, udostêpniono zaœ 31 woluminów ze zbiorów
kartograficznych, 40 ze zbiorów graficznych i 637 woluminów muzy-
kaliów, zrealizowano 102 kwerendy dotycz¹cych zbiorów17. W zakre-
sie zbiorów ikonograficznych sklasyfikowano 200 ksi¹¿ek, przepisa-
no 199 kart i wykonano 51 kart tzw. przewodnich. Do katalogu alfa-
betycznego w³¹czono 140, zaœ do systematycznego 160 kart. W ko-
lekcji muzykaliów zaszeregowano 158 ksi¹¿ek, przepisano 144 kart,
do katalogu alfabetycznego nut i ksi¹¿ek w³¹czono 696 kart, zaœ do
systematycznego 850 kart18. Karty te, wykonane bardzo starannym
odrêcznym pismem, do dzisiaj zachowywane s¹ w Oddziale Zbiorów
Muzycznych jako dokumentacja pracy M. Przyweckiej-Sameckiej. 

Maria Przywecka-Samecka w okresie styczeñ–lipiec 1956 r., w kie-
rowa³a równie¿ dzia³em Opracowania Druków Zwartych Nowych19.
Po powrocie na to stanowisko dawnego kierownika – Jana O¿oga,
skupi³a siê ponownie na katalogowaniu zbiorów specjalnych.

Jej zaanga¿owanie przedstawiaj¹ poni¿sze dane:
– przeprowadzono prace porz¹dkowe w magazynie, rozpakowano,

ustawiono wed³ug sygnatur, przeniesiono i ponownie ustawiono
ksiêgozbiór (ksi¹¿ki nowe i stare druki) Gabinetu Muzycznego
i Ikonograficznego (ok. 4 tys. woluminów);

– ustawiono w lektorium ksiêgozbiór podrêczny Gabinetu Ikonogra-
ficznego i Muzycznego, przepisano karty katalogu podrêcznego;
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– przyjêto ok. 850 woluminów nowych ksi¹¿ek do Gabinetu Mu-
zycznego i Ikonograficznego ustawiaj¹c je w magazynie g³ównym;

– odtworzono z fragmentów 56 woluminów starych druków mu-
zycznych;

– skatalogowano 412 starych druków muzycznych i 8 ksi¹¿ek
z ksiêgozbioru podrêcznego20. 

Oprócz tych wszystkich prac bibliotecznych, M. Przywecka-Sa-
mecka prowadzi³a równie¿ czytelniê oddzia³ow¹, która wówczas
czynna by³a w godzinach 10.00–14.0021.

Ta intensywnoœæ dzia³añ bibliotecznych, a tak¿e osi¹gniêcia na polu
naukowym Marii Przyweckiej-Sameckiej sprawi³y, ¿e ówczesny dyrek-
tor Biblioteki Uniwersyteckiej Antoni Knot wyst¹pi³ z wnioskiem
o przyznanie jej awansu na stanowisko starszego asystenta biblioteczne-
go, motywuj¹c go „specjalizacj¹ rzadk¹ w kraju i wielkimi ambicjami
w zakresie badañ naukowych”22. 1 wrzeœnia 1956 r. Maria Przywecka-
Samecka uzyska³a awans na stanowisko adiunkta bibliotecznego, pe³-
ni¹c nadal funkcjê kierownika Oddzia³u Innych Zbiorów Specjalnych.

PRACA DYDAKTYCZNA

W roku akademickim 1956/1957 przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wroc³awskiego zosta³o utworzone zaoczne studium bi-
bliotekoznawcze dla pracuj¹cych. Na jego kierownika powo³ano An-
toniego Knota – ówczesnego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
który doceniaj¹c dorobek naukowy i predyspozycje dydaktyczne Ma-
rii Przyweckiej-Sameckiej, powo³a³ j¹ z dniem 1 grudnia 1956 r. na
stanowisko adiunkta przy Katedrze Bibliotekoznawstwa Wydzia³u Fi-
lologicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego23. Powierzono jej prowa-
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dzenie zajêæ dydaktycznych na trzech latach studiów z dziedziny bi-
bliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, w tym podstaw prawnych biblio-
tek polskich i dziejów budownictwa bibliotecznego. Du¿a wiedza
i opanowanie literatury przedmiotu sprawi³y, ¿e jej wyk³ady prowa-
dzone by³y w sposób ¿ywy, wzbogacane pokazami oraz wycieczkami
szkoleniowymi, co œwiadczy³o o jej wysokich kwalifikacjach dydak-
tycznych i zdolnoœciach pedagogicznych24. Pozytywne wyniki jej pra-
cy potwierdza³y coroczne praktyki „jej” studentów w innych bibliote-
kach, gdzie wyró¿niali siê wysokim poziomem wiedzy zawodowej. 

Nie nale¿¹c do ¿adnej organizacji politycznej, w swoim nauczaniu
i wychowaniu przysz³ej kadry pracowników spo³ecznych k³ad³a na-
cisk na w³aœciwy dobór literatury. Jako opiekun kolejnych roczników
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studentów wykazywa³a zainteresowanie ich sprawami bytowymi,
dziêki czemu zaskarbi³a sobie powszechne zaufanie i sympatiê m³o-
dzie¿y25. Od roku akademickiego 1959/1960 zajmowa³a siê organizo-
waniem praktyk studenckich, a od 1966/1967 prowadzeniem semina-
riów magisterskich poœwiêconych g³ównie wspó³czesnym zagadnie-
niom bibliotekoznawczym26. Pod jej opiek¹ seminaria te ukoñczy³o
87 studentów, z tego 4 prace ukaza³y siê drukiem, a 2 zosta³y nagro-
dzone27. Maria Przywecka-Samecka by³a równie¿ promotorem jedne-
go doktoranta.

Poza prac¹ dydaktyczn¹ we wroc³awskiej uczelni, w latach
1968–1973 prowadzi³a w Studium Edytorstwa Muzycznego Akademii
Muzycznej w Krakowie wyk³ady na temat drukarstwa muzycznego.
By³y one bardzo wysoko ocenione przez w³adze tej uczelni28. 

W 1967 r. ówczesny kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa prof.
Karol G³ombiowski z³o¿y³ wniosek o powo³anie z dniem 1 paŸdzier-
nika Marii Przyweckiej-Sameckiej na stanowisko starszego wyk³a-
dowcy. Kilka miesiêcy póŸniej, 21 maja 1968 r., otrzyma³a stanowi-
sko docenta etatowego przy Katedrze Bibliotekoznawstwa, której kie-
rownictwo przewidywa³o zatrudnienie jej w dziedzinie bibliotekono-
mi wspó³czesnej29. Stopieñ ten zosta³ zatwierdzony przez Minister-
stwo Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego pismem z dnia 2 listopada
1968 r. Pomimo z³o¿enia pracy habilitacyjnej w przepisowym termi-
nie w 1966 r. i przyjêcia jej do druku w 1967 r. oraz przyznania w ro-
ku 1968 przez Radê Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie biblio-
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tekoznawstwa, ostatecznie nie uzyska³a stanowiska docenta w Insty-
tucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego. W stopniu
starszego wyk³adowcy, z dniem 1 paŸdziernika 1973 r. przesz³a na
emeryturê, oddaj¹c siê odt¹d wy³¹cznie pracy naukowej, uwieñczonej
wydaniem 3 ksi¹¿ek z zakresu drukarstwa muzycznego30.

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWO-BADAWCZA

Praca naukowa Marii Przyweckiej-Sameckiej wskazuje na rozle-
g³oœæ jej zainteresowañ badawczych. NajwyraŸniej zarysowuj¹ siê
trzy kierunki tematyczne: dzieje drukarstwa muzycznego, biblioteko-
znawstwo oraz dzieje prasy i ksi¹¿ki we Wroc³awiu i na Œl¹sku. 

Pierwszy z kierunków zaznaczy³ siê najwiêksz¹ liczb¹ opracowañ
i dotyczy³ dziejów drukarstwa muzycznego w Polsce i na œwiecie.
Przez ca³y okres swojej dzia³alnoœci w tej dziedzinie opublikowa³a
kilka zarysów monograficznych ukazuj¹cych historiê drukarstwa mu-
zycznego od jego pocz¹tków a¿ do koñca XVIII w. Wœród nich naj-
wa¿niejsz¹ by³a jej praca habilitacyjna Drukarstwo muzyczne w Pol-
sce do koñca XVIII w., bêd¹ca pierwszym tego typu opracowaniem
w Polsce. Wype³nia³a ona lukê w polskich studiach ksiêgoznawczych
w tym zakresie31, a fakt ukazania siê wznowienia tej pracy, w sytua-
cji doœæ rzadkich wznowieñ w¹skospecjalistycznych prac naukowych,
dowodzi przydatnoœci i u¿ytecznoœci tej publikacji. Zakres tematycz-
ny, o którym mowa dope³ni³o kilkanaœcie hase³ biograficznych, doty-
cz¹cych drukarzy muzycznych okresów Renesansu, Baroku i Oœwie-
cenia oraz has³o: Drukarstwo muzyczne (do XVIII w.) w Encyklopedii
Muzycznej PWM. By³a równie¿ autork¹ szeregu recenzji zagranicz-
nych publikacji naukowych, które dotyczy³y tej tematyki.

Drugi kierunek zainteresowañ skoncentrowany by³ na badaniu
wspó³czesnych zagadnieñ bibliotekoznawczych i wyra¿ony zosta³
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w opracowaniach dotycz¹cych rozwoju sieci publicznych bibliotek
powszechnych w Polsce. Zainteresowania t¹ dziedzin¹ stymulowane
by³y przez charakter jej pracy zawodowej, najpierw w BUWr,
a póŸniej przez dydaktykê w Instytucie Bibliotekoznawstwa. By³y
one œciœle powi¹zane z jej zainteresowaniami zbiorami muzykaliów
w bibliotekach. Prace z tego zakresu ukazywa³y siê w powa¿nych
czasopismach specjalistycznych m.in. w „Rocznikach Bibliotecz-
nych”, „Studiach o Ksi¹¿ce”, „Gutenberg-Jahrbuch”. Artyku³y te po-
œwiêcone by³y zarówno historii wybranych bibliotek polskich, jak
równie¿ ludziom zwi¹zanym z dziejami ksi¹¿ki. Jej praca z dziedzi-
ny wiedzy o ksi¹¿ce zaowocowa³a tak¿e wieloma has³ami w Encyklo-
pedii wspó³czesnego bibliotekarstwa polskiego i w Encyklopedii wie-
dzy o prasie. 

Trzeci z kierunków zaznaczy³ siê w jej dorobku naukowym ukaza-
niem siê m.in. Bibliografii polskich czasopism Wroc³awia i Œl¹ska,
opracowanej wspólnie z J. Reiterem. Problematyka Œl¹ska w pracach
Marii Przyweckiej-Sameckiej przewija³a siê póŸniej wielokrotnie,
uzupe³niaj¹c wiedzê o przesz³oœci tego regionu. W grupie tej znalaz³y
siê liczne prace o charakterze historiograficznym, prace dokumentu-
j¹ce zbiory i dzia³alnoœæ BUWr, a tak¿e przyczynki do dziejów dru-
karstwa na Œl¹sku.

Maria Przywecka-Samecka prezentowa³a tak¿e wroc³awskie œrodo-
wisko bibliotekarskie na licznych konferencjach. By³a cz³onkiem
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, aktywnie uczestnicz¹c
w pracach jego Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa32. Na jed-
nej z konferencji bibliotekoznawczych, która odby³a siê 11–12 stycz-
nia 1960 r., przedstawi³a referat o korzyœciach p³yn¹cych ze wspó³-
pracy Instytutu Bibliotekoznawstwa z Bibliotek¹ G³ówn¹33. Na temat
dziejów drukarstwa muzycznego wyg³osi³a referaty na Ogólnopol-
skim ZjeŸdzie Bibliotekarzy w Katowicach (1971 r.) i w Krakowie
(1974 r.), oraz na rocznicowych uroczystoœciach bibliotek publicz-
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nych w Dzier¿oniowie, Strzegomiu
i Œwidnicy34. Na ogólnopolskiej Sesji
naukowej (paŸdziernik 1975 r.) zor-
ganizowanej we Wroc³awiu z okazji
500-lecia s³owa drukowanego na
Œl¹sku, wyg³osi³a referat Druk sza-
blonowy ksi¹g chora³owych i jego
zastosowanie na Œl¹sku. 

Maria Przywecka-Samecka w swo-
jej pracy zawodowej by³a zwi¹zana
wykszta³ceniem i dzia³alnoœci¹ nau-
kow¹ z kilkoma oœrodkami uniwer-
syteckimi. Z Poznaniem – pierwszy-
mi latami nauki i tajnym naucza-
niem w latach okupacji, z Toruniem
– swoj¹ dysertacj¹ doktorsk¹ doty-
cz¹c¹ postaci Tomasza Wawrzeckie-
go, a tak¿e z Wroc³awiem – gdzie
uzyska³a stopieñ doktora habilitowa-
nego na podstawie pracy na temat drukarstwa muzycznego w dawnej
Polsce. W jej dorobku znalaz³y siê opracowania, artyku³y, recenzje,
jak równie¿ kilkanaœcie szkiców i przyczynków do dalszych badañ.
Jej dzia³alnoœæ przebiega³a równoczeœnie w trzech powi¹zanych ze
sob¹ dziedzinach: bibliotekarstwie, bibliotekoznawstwie i bibliografi-
styce35. Nale¿a³a do grona najbardziej zas³u¿onych pracowników
wroc³awskiej uczelni. Jej dzia³alnoœæ zawodowa objê³a organizacjê
zbiorów muzycznych i œl¹skich w Bibliotece Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego, a nastêpnie tworzenie wroc³awskiego bibliotekoznawstwa
akademickiego. Uzyska³a wysokie osi¹gniêcia naukowe, zw³aszcza
w dziedzinie drukarstwa muzycznego. Dziêki swoim opracowaniom
sta³a siê jedynym, na tê skalê w Polsce, specjalist¹ w tym zakresie
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i jednym z wybitnych znawców z zakresu europejskiego druku mu-
zycznego. W swojej pracy habilitacyjnej wkroczy³a na zupe³nie nie-
znane przedtem pole badawcze. Publikacje Marii Przyweckiej-Sa-
meckiej prezentuj¹ efekt mozolnej pracy i charakteryzuj¹ siê zarów-
no erudycj¹ jak i dobrym rozpoznaniem ca³okszta³tu problematyki.
Jej zainteresowania badawcze ugruntowa³a wieloletnia praca w Bi-
bliotece Uniwersytetu Wroc³awskiego, uzupe³niona w póŸniejszych
latach prac¹ dydaktyczn¹ w Instytucie Bibliotekoznawstwa. Jako
cz³onek Komisji Bibliografii (obecnie Bibliologii) i Bibliotekoznaw-
stwa Wroc³awskiego Towarzystwa Nauk, aktywnie uczestniczy³a w jej
pracach, prezentuj¹c na posiedzeniach fragmenty swoich prac. 

By³a przedstawicielem Biblioteki Uniwersyteckiej w Radach Wy-
dzia³owych36, a tak¿e cz³onkiem Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Biblioteka-
rzy i Archiwistów Polskich37. Od 1946 r. nale¿a³a do Zwi¹zku Biblio-
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tekarzy i Archiwistów Polskich38, a póŸniej Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich.

Otrzyma³a dwukrotnie nagrodê Ministra Nauki Szkolnictwa Wy-
¿szego i Techniki: zespo³ow¹ II stopnia w 1979 roku i indywidualn¹
III stopnia w 1982 r. Za swoj¹ pracê Drukarstwo muzyczne w Europie
do koñca XVIII w. Rada Wydzia³u Filologicznego w 1988 r. przyzna-
³a jej nagrodê III stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Otrzyma³a
równie¿ dwie indywidualne nagrody Rektora Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego (w 1981 i 1990 r.), a tak¿e odznaczenia: Dyplom Uznania i Me-
dal X-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w 1955 r., Medal zas³ugi Ko-
misji Edukacji Narodowej w 1980 r., Z³oty Krzy¿ Zas³ugi w 1983 r.
oraz Merentibus Universitas Wratislaviensis w 1985 r.39 Maria Przywec-
ka-Samecka opublikowa³a 39 prac, w tym jednej by³a wspó³autork¹.

W drodze uchwa³y z dnia 10 listopada 1992 r. po przeprowadzeniu
postêpowania opiniodawczego Rada Wydzia³u Filologicznego Uni-
wersytetu Wroc³awskiego z³o¿y³a wniosek o nadanie Marii Przywec-
kiej-Sameckiej tytu³u naukowego profesora nauk humanistycznych.
Z tym samym wnioskiem w maju 1993 r. wyst¹pi³o kierownictwo In-
stytutu Bibliotekoznawstwa, kieruj¹c go do Centralnej Komisji ds.
Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych. Tytu³ otrzyma³a od Prezy-
denta RP, wraz z okolicznoœciowym pismem datowanym 24 czerwca
1993 r.40 W tym te¿ roku, po 42 latach oczekiwania, ukaza³a siê dru-
kiem jej praca doktorska.

Zmar³a 12 stycznia 1995 r. we Wroc³awiu. Pochowano j¹ 16 stycz-
nia 1995 r. na Cmentarzu Grabiszyñskim.
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ANIELA KOLBUSZEWSKA
– BIBLIOTEKARZ MUZYCZNY

Muzyka, historia oraz przyroda – to trzy ¿yciowe pasje Anieli Kol-
buszewskiej, wieloletniego kierownika Oddzia³u Zbiorów Muzycz-
nych, a póŸniej równie¿ wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wroc³awiu. Zainteresowanie muzyk¹ w jej przypadku wybiega
poza percepcjê s³uchow¹, obejmuje dodatkowo, a mo¿e przede wszy-
stkim, informacjê historyczn¹ zwi¹zan¹ z utworem, jego twórc¹,
a tak¿e epok¹, w której powsta³, losami wydawców, ksiêgarzy, dru-
karzy i bibliofilów, dziêki którym do dzisiaj mo¿na badaæ historycz-
ne kolekcje. 

Aniela Kolbuszewska urodzi³a siê 29 listopada 1934 r. w Poznaniu,
jako drugie z szóstki dzieci pañstwa Stanis³awa i Marii Kolbuszewskich.
Rodzina zamieszkiwa³a wówczas dom przy ul. J. Matejki 531. Jej ojciec
– wybitny polonista, w kilka lat po uzyskaniu w 1930 r. habilitacji, zo-
sta³ powo³any na stanowisko profesora Katedry Literatur S³owiañskich
____________

1 A. Kolbuszewska wspomina: „Wiem, ¿e gdy wybuch³a wojna pierwszy dom, ja-
ki zosta³ zbombardowany w Poznaniu, to by³ „nasz” dom. Przypuszczam, ¿e musia³
on byæ zajêty przez Niemców jeszcze przed zniszczeniem. Gdy po ukoñczeniu stu-
diów w 1956 r. rozpoczê³am moj¹ pierwsz¹ zawodow¹ pracê, jako bibliotekarz w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, pe³ni¹c dy¿ury w Czytelni G³ównej natrafi-
³am tam w dziale Literatura Polska na ksi¹¿kê Historia Literatury Polskiej z prywat-
nej biblioteki mojego dziadka, jego autorstwa i z jego podpisem”.



na Uniwersytecie £otewskim w Rydze2, które piastowa³ do roku 1945.
W 1938 r. Maria Kolbuszewska wraz z trójk¹ dzieci postanowi³a prze-
prowadziæ siê z Poznania do Rygi, aby byæ przy mê¿u. Tam w³aœnie
up³ywa³y kolejne lata dzieciñstwa Anieli Kolbuszewskiej. Wraz z bra-
tem Stanis³awem zosta³a zapisana do przedszkola francuskiego. Lekcji
jêzyka francuskiego udziela³a jej równie¿ Madame Dembski, która przy-
chodzi³a regularnie do domu Pañstwa Kolbuszewskich. Pierwsze lekcje
z wiedzy ogólnej odbywa³y siê w domu, a nauczycielami byli rodzice. 

Z chwil¹ otwarcia szko³y polskiej w Rydze w 1944 r. Aniela Kol-
buszewska zosta³a przyjêta do pi¹tej klasy. Tam uczy³a siê jêzyka pol-
skiego, ³otewskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Równoczeœnie jej
wiedzê wci¹¿ regularnie uzupe³niali rodzice w domu, staraj¹c siê wy-
chowywaæ dzieci w atmosferze przepe³nionej patriotyzmem. Do dzi-
siaj Aniela Kolbuszewska wspomina, ¿e pierwsz¹ ksi¹¿k¹, któr¹ oj-
ciec czyta³ na g³os w domu, by³ Potop Henryka Sienkiewicza. 

W listopadzie 1945 r. po wielu trudnoœciach zwi¹zanych z uzyska-
niem pozwolenia w³adz rosyjskich na wyjazd do Polski rodzina Kol-
buszewskich przekroczy³a granicê w okolicach Go³dapi i po wielo-
miesiêcznej tu³aczce po Polsce osiedli³a siê na sta³e we Wroc³awiu.
W krótkim czasie Stanis³aw Kolbuszewski sta³ siê wyk³adowc¹
i wspó³twórc¹ polonistyki na Uniwersytecie Wroc³awskim, a tak¿e
wspó³za³o¿ycielem Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, w póŸniejszym
okresie przeniesionej do Opola. 

Matka Anieli Kolbuszewskiej – Maria (z domu Dobrzycka), uro-
dzi³a siê we Fryburgu (Szwajcaria), gdzie spêdzi³a dzieciñstwo
i pierwsze lata szkolne. Po powrocie do Polski, kontynuowa³a naukê.
Studiowa³a polonistykê i romanistykê na Uniwersytecie w Poznaniu,
ucz¹c jednoczeœnie jêzyka francuskiego w Gimnazjum ss. Urszula-
nek. W trudnych pierwszych powojennych latach, wykorzystuj¹c
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swój szczególny dar pedagogiczny, organizowa³a komplety dzieci,
które z wielkim powodzeniem uczy³a jêzyka francuskiego. Jej siostra
Anna w swoich wspomnieniach okreœli³a j¹ jako „prawdziwe serce
domu, w którym zawsze panuje ciep³a i ¿yczliwa ludziom atmosfe-
ra”3. A¿ do œmierci zachowa³a m³odzieñczy i œwie¿y umys³, pos³ugu-
j¹c siê biegle dziesiêcioma jêzykami. Swoj¹ pasjê – wêdrówki po
górach i mi³oœæ do przyrody – przekaza³a wszystkim swoim dzieciom. 

Po osiedleniu siê w 1946 r. rodziny we Wroc³awiu Aniela Kolbu-
szewska kontynuowa³a naukê rozpoczêt¹ w Rydze, uczêszczaj¹c od
kwietnia do czerwca 1946 r. do klasy szóstej Szko³y Podstawowej
Nr 3. W roku szkolnym 1946/1947 rozpoczê³a naukê w klasie siód-
mej w Prywatnym Liceum Ogólnokszta³c¹cym ss. Urszulanek. To
szybkie pokonywanie poziomów edukacji szkolnej zosta³o zahamo-
wane po ukoñczeniu klasy dziesi¹tej. Powodem by³ przepis dotycz¹-
cy przyjmowania na studia wy¿sze tylko osób, które zdawa³y maturê
w szko³ach z uprawnieniami pañ-
stwowymi. Poniewa¿ liceum ss.
Urszulanek takich uprawnieñ nie
posiada³o, Aniela Kolbuszewska
zmuszona by³a powtórzyæ dziesi¹-
t¹ klasê, tym razem w I Pañstwo-
wym Liceum Ogólnokszta³c¹cym
we Wroc³awiu. Tam jej nauczy-
cielk¹ jêzyka polskiego by³a zna-
komita polonistka prof. Maria
Przybytkowa, a matematyki uczy-
³a j¹ prof. Joanna Tabaczyñska. Po
zdaniu matury Aniela Kolbuszew-
ska podjê³a naukê na Wydziale
Nauk Przyrodniczych Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego, studiuj¹c w la-
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Przed egzaminem na bibliotekarza
dyplomowanego – czerwiec 1962 r.



tach 1952–1956 u wyk³adowców tej miary, co prof. Julian Czy¿ewski
(geografia fizyczna Polski), prof. Alfred Jahn (geomorfologia), prof.
Antoni Wrzosek (geografia ekonomiczna), prof. Aleksander Kosiba
(klimatologia), prof. Antoni Opolski (astronomia), prof. Józef Oberc
(geologia), prof. Jan Tomaszewski (gleboznawstwo). 

Studia ukoñczy³a zdobywaj¹c tytu³ magistra w 1957 r. Trzy lata
póŸniej zakoñczy³a edukacjê w Szkole Muzycznej. 

DZIA£ALNOŒÆ BIBLIOTEKARSKA

W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu zosta³a zatrudniona
przez dyrektora Antoniego Knota 1 listopada 1956 r. na tzw. rycza³t.
Przez prawie rok odbywa³a sta¿ w poszczególnych dzia³ach biblioteki,
zdobywaj¹c wiedzê i doœwiadczenie biblioteczne. Swoj¹ praktykê roz-
poczê³a od Dzia³u Opracowania Druków Zwartych Nowych, gdzie
przechodzi³a gruntowne szkolenie w zakresie katalogowania ksi¹¿ek
pod kierownictwem ówczesnego kierownika dzia³u mgr Jana O¿oga
i mgr Janiny Ociepkowej. Szkolenie to odbywa³o siê na podstawie
obowi¹zuj¹cych w bibliotece przepisów katalogowania Józefa Gry-
cza4. Skierowana nastêpnie do Oddzia³u Katalogów mozolnie porz¹d-
kowa³a setki kart katalogowych. W póŸniejszym czasie pe³ni³a dy¿ury
w Czytelni G³ównej, gdzie charakter pracy pozwala³ jej na kontakt
z ksi¹¿k¹ z ró¿nych dziedzin wiedzy. Po prawie rocznej pracy Aniela
Kolbuszewska otrzyma³a etat, który zwi¹za³ j¹ z Bibliotek¹ Uniwersy-
teck¹ a¿ do momentu przejœcia na emeryturê. Po szkoleniach w dzia-
³ach ogólnych, na zapytanie dyrekcji, jak widzi swoj¹ przysz³oœæ w Bi-
bliotece, wyrazi³a chêæ pracy w Gabinecie Muzycznym, którego na-
zwa zosta³a zmieniona w 1961 r. na Oddzia³ Zbiorów Muzycznych
w ramach zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytec-
kiej wprowadzonych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wy¿szego5. 
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Remont prowadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej w 1955 r. spo-
wodowa³, ¿e czêœæ zbiorów specjalnych zosta³a umieszczona w bu-
dynku przy ul. K. Szajnochy 7/9, czêœæ w magazynie g³ównym przy
ul. K. Szajnochy 10, reszta zaœ w jednej wielkiej sali w tym samym
budynku, gdzie wydzielono stanowiska pracy dla bibliotekarzy zbio-
rów specjalnych. Kierownikiem ca³ego zespo³u by³ wówczas doc.
Bronis³aw Kocowski, który zapozna³ Anielê Kolbuszewsk¹ ze specy-
fik¹ tej kolekcji. 

W paŸdzierniku 1957 r. w³adze Biblioteki zleci³y jej sporz¹dzenie
spisu obejmuj¹cego zbiory Gabinetu Muzycznego, który od przesz³o
roku by³ pozbawiony opiekuna. Wykaz ten zawiera³ stare druki mu-
zyczne z XVI–XVIII w. pochodz¹ce z dawnej Biblioteki Miejskiej,
druki muzyczne ró¿nej proweniencji, nuty nowe zgromadzone w la-
tach 1953–1957, a tak¿e tzw. ksiêgozbiór podrêczny obejmuj¹cy dru-
ki zwarte i czasopisma. Na podstawie tego spisu komisja w sk³adzie:
doc. dr Marta Burbianka, doc. dr Bronis³aw Kocowski i mgr Jadwiga
Kusiñska z dniem 18 listopada 1957 r. przekaza³a Anieli Kolbuszew-
skiej wymienione zbiory wraz z katalogami kartkowymi, a tak¿e 8
woluminami rêkopiœmiennych katalogów rêkopisów i druków mu-
zycznych XVI–XX w. dawnej Biblioteki Miejskiej. 

Praca nad zbiorami muzycznymi, ze wzglêdu na ich lokalizacjê,
by³a bardzo skomplikowana, stare druki bowiem znajdowa³y siê
w Magazynie G³ównym przy ul. K. Szajnochy. Pierwszy kontakt z t¹
cenna kolekcj¹ Aniela Kolbuszewska mia³a ju¿ na samym pocz¹tku
swojej pracy nad muzykaliami. Do Biblioteki nap³ywa³y wówczas
z zagranicy listy – kwerendy od niespokojnych o los wroc³awskich
zbiorów muzykologów z ca³ego œwiata – g³ównie z Niemiec i Stanów
Zjednoczonych6. Nowe nabytki, uzyskiwane przez Bibliotekê w for-
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mie egzemplarza obowi¹zkowego, na okres remontu budynku przy
ul. K. Szajnochy 10 przewieziono do Sali Muzycznej Gmachu G³ów-
nego Uniwersytetu i praktycznie w tym okresie by³y one niedostêp-
ne. Wkrótce, w zwi¹zku z zakoñczeniem w 1958 r. remontu budynku
przy ul. œw. Jadwigi 3/4, przeznaczonego na zbiory specjalne, muzy-
kalia zosta³y czêœciowo przetransportowane do nowego pomieszcze-
nia. Ten okres pracy Anieli Kolbuszewskiej wi¹za³ siê nie tylko z ka-
talogowaniem nowych zbiorów nutowych, prowadzeniem w³asnych
inwentarzy, ale równie¿ z prac¹ zwi¹zan¹ z przewo¿eniem na Piasek
kolejnych transportów zbiorów, dotychczas rozlokowanych w ró¿-
nych pomieszczeniach nale¿¹cych do Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Zadanie to przysparza³o wiele trudnoœci, bo w 1959 r. gmach biblio-
teki na Piasku nie by³ w pe³ni wyposa¿ony, a liczba personelu biblio-
tecznego niewielka. 

Po przemieszczeniu muzykaliów do budynku na Wyspie Piaskowej
w³adze uczelni powierzy³y Anieli Kolbuszewskiej pe³nienie obowi¹z-
ków kierownika Oddzia³u Muzycznego. Warunki w odbudowanej bi-
bliotece nie by³y ³atwe. W grudniu 1958 r. oddzia³ ulokowano na
II piêtrze w s¹siedztwie Oddzia³u Starych Druków, a z dniem 1 paŸ-
dziernika 1959 r., rozpoczêto udostêpnianie muzykaliów czytelnikom.
Oddzia³ dysponowa³, co prawda, jednym pomieszczeniem z w pe³ni
wyposa¿onym stanowiskiem bibliotekarskim oraz niezbêdnym w dzia-
le pianinem, ale zbiory rozmieszczone by³y na ró¿nych kondygna-
cjach budynku. Poza tym stare druki muzyczne jeszcze przez pewien
czas ci¹gle sk³adowane by³y w gmachu g³ównym Biblioteki przy
ul. K. Szajnochy, co bardzo utrudnia³o ich opracowywanie. Pierwsza
pracownia Oddzia³u Muzycznego mieœci³a siê w pokoju wówczas
oznaczonym nr 24, czêœæ zbiorów tymczasowo ulokowano w dzisiej-
szym pomieszczeniu opracowania starych druków, w czêœci pó³noc-
nej skrzyd³a po³udniowego. PóŸniej jakiœ czas zbiory muzyczne by³y
przechowywano w magazynie Oddzia³u Starych Druków, w zacho-
dnim skrzydle budynku. Ksiêgozbiór specjalistyczny, ksi¹¿ki i czaso-
pisma oraz nuty nowe ulokowane by³y na parterze. W tym okresie
Aniela Kolbuszewska zaczê³a nawi¹zywaæ kontakty zawodowe z bi-
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bliotekarzami muzycznymi w bibliotekach krajowych oraz ze specja-
listami europejskimi. Niezwykle owocne okaza³y siê szczególnie te
z Sekcj¹ Bibliotek Muzycznych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy
Polskich, prowadzon¹ przez mgr Mariê Prokopowicz. 

Pocz¹tkowo wszystkie prace zwi¹zane z prawid³owym oznakowa-
niem i opracowywaniem muzykaliów Aniela Kolbuszewska wykony-
wa³a sama, z czasem dyrekcja sporadycznie delegowa³a do pomocy
przy tych pracach magazynierów, którzy zajmowali siê przewa¿nie
sygnowaniem zbiorów. Dzisiaj sama wspomina, ¿e zadanie to by³o
dla niej ogromnym wyzwaniem. Do przeniesienia i opracowania by-
³a ogromna liczba woluminów w tym ok. 3 tys. cennych starych dru-
ków i 1500 rêkopisów muzycznych. Wiêkszoœæ z nich by³a w nie³a-
dzie, bez znaków w³asnoœciowych, czêsto bardzo zniszczone i brud-
ne. Obowi¹zek u³o¿enia, spisania, opracowania i sporz¹dzenia inwen-
tarzy spad³ w³aœciwie na jedn¹ osobê. W kolejnych latach liczba zbio-
rów systematycznie siê powiêksza³a, dosz³a bie¿¹ca produkcja nut
drukowanych przez polskie i zagraniczne firmy wydawnicze, a tak¿e
ksi¹¿ki i czasopisma o tematyce muzycznej wchodz¹ce w sk³ad tzw.
ksiêgozbioru podrêcznego. Dziêki ogromnej determinacji Anieli Kol-
buszewskiej w krótkim czasie du¿a czêœæ rêkopisów i starych druków
muzycznych uzyska³a nowe sygnatury, a informacja o nich pojawi³a
siê w miêdzynarodowych bibliografiach i katalogach obejmuj¹cych
europejski dorobek muzyczny. 

O du¿ym zaanga¿owaniu i pracowitoœci Anieli Kolbuszewskiej
œwiadcz¹ dane statystyczne zamieszczone w rocznych sprawozda-
niach bibliotecznych oddzia³u. W zakresie opracowania druków nuto-
wych: w 1959 r. skatalogowa³a ona 344 woluminy nut i sporz¹dzi³a
988 kart katalogowych, w 1964 r. opracowa³a 574 woluminy oraz
sporz¹dzi³a 919 kart katalogowych, zaœ w 1969 r. liczba dzie³ opraco-
wanych wynios³a 800 woluminów, do których sporz¹dzi³a 1543 kar-
ty katalogowe.

Z ka¿dym rokiem wraz z liczb¹ czytelników wzrasta³a liczba udo-
stêpnionych muzykaliów. Oddzia³owa ksi¹¿ka odwiedzin w 1959 r.
odnotowa³a 51 czytelników, w 1964 r. oddzia³ obs³u¿y³ ju¿ 180 osób,
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a w 1969 r. z muzykaliów skorzysta³o 327 czytelników7. Z dniem
1 paŸdziernika 1969 r. dwa wydzielone dla czytelników sto³y zosta³y
okreœlone mianem czytelni w³asnej, a od 1 listopada zosta³ zatrudniony
magazynier w pe³nym wymiarze godzin. Dopiero od 1973 r. dyrekcja
Biblioteki zatrudni³a drugiego pracownika do prac merytorycznych. 

Jesieni¹ roku 1968 oddzia³ zosta³ przeniesiony do nowych pomie-
szczeñ na parterze gmachu i ulokowany w jednej wielkiej sali. Pomie-
szczenie pe³ni³o rolê zarówno magazynu jak i pracowni, nie spe³niaj¹c
tym samym warunków zgodnych z przepisami obowi¹zuj¹cymi w bi-
bliotece. Jedyn¹ korzyœci¹ dla pracowników by³ fakt, ¿e ca³y ksiêgo-
zbiór nareszcie znajdowa³ siê w jednym miejscu. W takich niekorzyst-
nych warunkach przez prawie 25 lat odbywa³a siê praca zatrudnionych
w oddziale osób. Dopiero w roku 1994, w wyniku zabiegów Anieli
Kolbuszewskiej, ju¿ jako zastêpcy dyrektora d/s zbiorów specjalnych
Biblioteki Uniwersyteckiej, pracownia Oddzia³u Muzycznego i czêœæ
ksiêgozbioru zosta³y przeniesione do zwolnionych przez Obronê Cy-
wiln¹ pokojów w po³udniowo-wschodniej czêœci gmachu na parterze. 

Dzia³alnoœæ Anieli Kolbuszewskiej nie ogranicza³a siê jednak tyl-
ko do prac zwi¹zanych z porz¹dkowaniem zbiorów w Oddziale Mu-
zycznym. S³u¿y³a równie¿ pomoc¹ w pracach merytorycznych w Od-
dziale Starych Druków, gdzie dokonywa³a m.in. korekty i konkordan-
cji sygnatur katalogu inkunabu³ów. Pe³ni³a dy¿ury w Czytelni Zbio-
rów Specjalnych, zastêpowa³a pracowników w sekretariacie, Oddzia-
³ach Kartograficznym, Starych Druków i Udostêpniania. Na potrzeby
innych dzia³ów t³umaczy³a na jêzyki obce kwerendy. Jednoczeœnie
stale podwy¿sza³a swoje kwalifikacje. W okresie 27–30 czerwca
1962 r. z powodzeniem zda³a egzamin bibliotekarski dla kandydatów
na bibliotekarzy dyplomowanych8, a w maju 1978 r. z³o¿y³a egzamin
z jêzyka francuskiego w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wy¿szego
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i Techniki w Warszawie. Dziêki du¿ej aktywnoœci zawodowej szybko
awansowa³a na kolejne stanowiska. 

1 paŸdziernika 1960 r. otrzyma³a awans na stanowisko starszego
bibliotekarza, 1 sierpnia 1965 r. awansowa³a na stanowisko kustosza,
1 sierpnia 1966 r. otrzyma³a etat bibliotekarza dyplomowanego, zo-
staj¹c adiunktem bibliotecznym, 1 sierpnia 1968 r. zosta³a kustoszem
dyplomowanym, a z dniem 1 sierpnia 1978 r. starszym kustoszem dy-
plomowanym, osi¹gaj¹c tym samym najwy¿szy pu³ap w hierarchii
etatów bibliotecznych. 

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWA, PUBLIKACYJNA
I ORGANIZATORSKA

Propaguj¹c informacje o zbiorach oddzia³u organizowa³a prezenta-
cje najcenniejszych i najciekawszych kolekcji muzykaliów na wysta-
wach towarzysz¹cych odbywaj¹cemu siê cyklicznie we Wroc³awiu
Miêdzynarodowemu Festiwalowi Wratislavia Cantans. W porz¹dku
chronologicznym cykl tych ekspozycji przedstawia siê nastêpuj¹co:

• 1979 – Rêkopisy i druki muzyczne ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wroc³awiu. Zorganizowana w Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
wystawa z okazji odbywaj¹cego siê 14 Festiwalu Wratislavia Cantans reprezen-
towa³a materia³y wydane od 1558 r. do czasów wspó³czesnych. Przedstawia³a
ró¿ny sposób zapisu muzyki wokalno-instrumentalnej i technik graficznych, za-
równo w rêkopisach jak i drukach muzycznych. 

• 1980 – Druki muzyczne ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.
Odwiedzaj¹cy wystawê prezentowan¹ w Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej we Wroc³awiu mogli zapoznaæ siê z ewolucj¹ formy wydawniczej
kantaty, poczynaj¹c od XVII-wiecznych utworów drukowanych w oficynach
w³oskich, poprzez ciekawe wydania z prze³omu XVIII i XIX w. utworów takich
kompozytorów, jak Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwik van Beethoven czy Jo-
hann Sebastian Bach 

• 1981 – Aria – arietta – cavatina. Druki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wroc³awiu. Zorganizowana w Ratuszu Miejskim wystawa, prezentowa³a naj-
ciekawsze i najcenniejsze wydawnictwa nutowe od 1586 do 1825 r. Na ca³oœæ
sk³ada³o siê 40 eksponatów, które ukazywa³y rozwój i ewolucjê typografii mu-
zycznej, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci produkcjê oficyn w³oskich. 
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• 1982 – Nuty ilustrowane. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Ekspozycja prezen-
tuj¹ca nutow¹ grafikê ilustracyjna w Ratuszu Miejskim podzielona by³a na trzy
czêœci. Pierwsza obejmowa³a renesansowe i barokowe druki z drzeworytowymi
rycinami, wœród których znajdowa³y siê m.in. utwory dedykowane królom pol-
skim. Druga czêœæ ukazywa³a druki XVIII w. z ozdobnymi kartami tytu³owymi,
wœród których umieszczony by³ pierwodruk koncertu fortepianowego Wolfgan-
ga Amadeusa Mozarta. Trzeci¹ czêœæ stanowi³y litografie. W grupie tej znajdo-
wa³ siê m.in. Album Majowy Ignacego Jana Paderewskiego. 

• 1983 – Kwiaty w muzyce. Druki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro-
c³awiu. Pokazane na wystawie w Ratuszu Miejskim eksponaty obejmowa³y dru-
ki wydawane od XVI w. po czasy wspó³czesne, ukazuj¹c ró¿ne style i formy
kszta³tuj¹ce siê na przestrzeni epok. Kryterium doboru obiektów stanowi³a orna-
mentyka florystyczna.

• 1984 – Pieœñ polska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Na
wystawie zorganizowanej w Ratuszu Miejskim zaprezentowane zosta³y polskie
muzykalia w formie pieœni z XIX i XX w. Wœród nich znalaz³y siê Œpiewy hi-
storyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, Œpiewnik domowy Stanis³awa Moniu-
szki, a tak¿e druki z utworami takich kompozytorów, jak Aleksander Zarzycki,
Zygmunt Noskowski, Mieczys³aw Kar³owicz i Karol Szymanowski.

• 1985 – W krêgu rocznic. Wystawa odnosi³a siê do rocznicy urodzin Henricha
Schütza (znanego pod nazwiskiem Henricus Sagittarius), Johanna Sebastiana
Bacha oraz Georga Friedricha Haendla. Wystawiono najcenniejsze i najstarsze
druki z utworami wspomnianych kompozytorów posiadane przez Bibliotekê
Uniwersyteck¹. Eksponowane we wroc³awskim Ratuszu Miejskim muzykalia
charakteryzowa³a ciekawa grafika zarówno w zapisie nutowym, jak i w postaci
ilustracji umieszczonych na kartach tytu³owych.

• 1986 – Literackie inspiracje muzyki romantycznej. Ekspozycja prezentowana
w Ratuszu Miejskim podzielona by³a na trzy grupy: pieœñ, muzyka programowa
i opera. Grupa pierwsza obejmowa³a m.in. kompozycje Franza Schuberta, Ro-
berta Schumanna i Johannesa Brahmsa, grupê drug¹ ilustrowa³y dzie³a takich
twórców, jak Ferenc Liszt, Hector Berlioz i Felix Mendelssohn-Bartholdy, zaœ
w grupie trzeciej umieszczono utwory Carla Marii Webera i Heinricha Marsch-
nera. Wszystkie eksponaty to wydania z XIX w. Autork¹ opisów by³a bibliote-
karka Oddzia³u Muzycznego – Wies³awa Sip. 

• 1987 – Muzyka wokalna w wydawnictwach wroc³awskiej firmy Hainauera. Wy-
stawa zorganizowana w Ratuszu prezentowa³a najciekawsze druki muzyki wo-
kalnej z okresu wieloletniej dzia³alnoœci tej oficyny, która ws³awi³a siê wyda-
niem m.in. dzie³ Fryderyka Chopina, W³adys³awa ¯eleñskiego, Zygmunta No-
skowskiego oraz Maurycego Moszkowskiego.
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• 1988 – Polonica nutowe w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersy-
teckiej. Na wystawie tej zapoznano publicznoœæ festiwalow¹ z najcenniejszymi
obiektami polskiej twórczoœci muzycznej. 

• 1989 – Muzyka wokalna w publikacjach wroc³awskich firm wydawniczych ubie-
g³ych stuleci. Zaprezentowano na tej wystawie druki muzyczne m.in. takich wro-
c³awskich wydawców, jak Julius Hainauer i Franz Ernst Christoph Leuckart. 

• 1990 – Z muzycznej przesz³oœci Wroc³awia – wystawa druków ze zbiorów Biblio-
teki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. 

• 1992 – Z muzycznej teki Wroc³awia 1812–1892. Wystawa zorganizowana w Mu-
zeum Historycznym we Wroc³awiu sk³ada³a siê z 37 eksponatów prezentuj¹cych
utwory m.in. takich kompozytorów, jak Max Bruch, Friedrich Wilhelm Berner
i Joseph Ignaz Schnabel.

W 1983 r. z inicjatywy Jaros³awa Stêpowskiego, ówczesnego pre-
zesa Legnickiego Towarzystwa Muzycznego, a zarazem organizatora
sesji naukowej poœwiêconej tradycjom muzycznym Legnicy, Aniela
Kolbuszewska przygotowa³a w Okrêgowym Muzeum Miedzi wysta-
wê Bibliotheca Rudolphina. Druki i rêkopisy muzyczne z legnickiej bi-
blioteki ksiêcia Jerzego Rudolfa. Zaprezentowa³a na niej po raz pierw-
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szy wyniki poszukiwañ dotycz¹cych zlokalizowania w Polsce cennej
renesansowej kolekcji. Na wystawie zobaczyæ mo¿na by³o 75 pozy-
cji znajduj¹cych siê w trzech bibliotekach: Bibliotece Narodowej, Bi-
bliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu oraz Bibliotece Towarzystwa
Przyjació³ Nauk w Legnicy. Wystawa cieszy³a siê ogromnym zainte-
resowaniem œrodowiska muzycznego i przynios³a niespodziewany
efekt. Po zaprezentowaniu wymienionych pozycji okaza³o siê, ¿e
pewna liczba woluminów, uwa¿anych dot¹d za zaginione, a nale¿¹-
cych do tej historycznej kolekcji, znajduje siê w Bibliotece Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. W konsekwencji na zamówienie Le-
gnickiego Towarzystwa Muzycznego Aniela Kolbuszewska meryto-
rycznie opracowa³a wspomnian¹ kolekcjê w 1983 r. Dopiero jednak
w 1992 r. efekt jej pracy ukaza³ siê w postaci drukowanego katalogu
obejmuj¹cego 265 pozycji w tym 240 druków i 25 rêkopisów dawnej
„Rudolfiny”.

W 1997 r. Muzeum Narodowe we Wroc³awiu przy finansowym
wspó³udziale Ministerstwa Kultury i Sztuki zorganizowa³o wystawê
Musica Sacra. Motywy muzyczne w sztuce œl¹skiej XIII–XVIII wieku.
Wydarzenie to organizowane by³o w ramach cyklu imprez kultural-
nych towarzysz¹cych odbywaj¹cemu siê we Wroc³awiu Œwiatowemu
Kongresowi Eucharystycznemu. Komisarzem wystawy oraz autorem
koncepcji i scenariusza by³ Romuald Nowak. W ramach tej wystawy
Aniela Kolbuszewska zaprezentowa³a ekspozycjê zatytu³owan¹ Przy
wtórze cytry i przy dŸwiêku harfy, na któr¹ sk³ada³y siê rêkopisy, za-
bytkowe stare druki, a tak¿e luŸne grafiki pochodz¹ce z kolekcji zbio-
rów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Ca³oœæ
ekspozycji stanowi³ materia³ prezentuj¹cy ikonografiê instrumentów
muzycznych od œredniowiecza do wczesnego romantyzmu. Wystawa
ta zosta³a uznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za jedno z wa¿-
niejszych wydarzeñ kulturalnych 1997 r. W tym samym roku, kilka
miesiêcy po powodzi jaka nawiedzi³a Wroc³aw, zdjêcia wykonane
przez Anielê Kolbuszewsk¹ umieszczono poœród innych fotografii na
wystawie zorganizowanej w dniach od 16 wrzeœnia do 12 paŸdzierni-
ka 1997 r. we wroc³awskiej Galerii Sztuki Wspó³czesnej BWA.
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W latach 1974–1975 Aniela Kolbuszewska uczestniczy³a w kilku
audycjach we Wroc³awskiej Rozg³oœni Polskiego Radia, zapoznaj¹c
s³uchaczy z tematyk¹ muzyczn¹, obejmuj¹c¹ zarówno charakterysty-
kê postaci kompozytorów, opisy kolekcji, jak równie¿ relacji z poby-
tów w XIX-wiecznym Wroc³awiu takich kompozytorów, jak Niccolo
Paganini, Franz Liszt czy Hector Berlioz. Programy te prowadzone
by³y przez redaktor Zofiê Owiñsk¹, która z wielk¹ umiejêtnoœci¹ i gu-
stem dobiera³a do nich ilustracjê muzyczn¹. Audycje cieszy³y siê du-
¿ym zainteresowaniem i by³y wielokrotnie powtarzane. 

Pocz¹wszy od roku akademickiego 1966/1967 Aniela Kolbuszew-
ska prowadzi³a cykliczne kursy przysposobienia bibliotecznego,
a tak¿e wyk³ady dotycz¹ce historii drukarstwa muzycznego dla stu-
dentów Akademii Muzycznej we Wroc³awiu oraz studentów Kulturo-
znawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego. 

Aniela Kolbuszewska jest autork¹ wielu publikacji, wœród których
przewa¿aj¹ prace z dziedziny historii drukarstwa i bibliotekarstwa
muzycznego oraz katalogi zbiorów muzycznych bibliotek z terenu
Œl¹ska. Jej nazwisko figuruje równie¿ pod wieloma has³ami w ency-
klopediach muzycznych, bibliotekarskich i ogólnych. Du¿ym osi¹-
gniêciem by³o opracowanie przez ni¹ polskiej wersji miêdzynarodo-
wych przepisów katalogowania rêkopisów muzycznych. Recenzja jej
pracy Katalog muzycznych dzie³ teoretycznych XVI i XVII wieku uka-
za³a siê w miêdzynarodowym czasopiœmie muzykologicznym „No-
tes”9 oraz w polskim kwartalniku „Muzyka”10.

Jej dzia³alnoœæ propaguj¹ca zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wy-
chodzi³a równie¿ poza Dolny Œl¹sk. Jako przedstawicielka Oddzia³u
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej prezentowa³a j¹ od
1963 r. w zwi¹zku z przynale¿noœci¹ Oddzia³u do Miêdzynarodowe-
go Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (Association Internationa-
le des Bibliotèques Musicales). Dobra znajomoœæ jêzyków obcych
i obcej literatury fachowej pozwala³a jej na czynny udzia³ w konfe-
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rencjach i prezentowanie tam swoich referatów w jêzykach miêdzy-
narodowych11. Pocz¹wszy od roku 1967 Aniela Kolbuszewska by³a
równie¿ sta³ym uczestnikiem cyklicznych Krajowych Konferencji Bi-
bliotekarzy Muzycznych, anga¿uj¹c siê w prace zwi¹zane z proble-
matyk¹ opracowania muzykaliów. 

Aniela Kolbuszewska od lat 70. wspó³pracowa³a z dzia³aj¹c¹ przy
Miêdzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych miêdzy-
narodow¹ redakcj¹ „Répertoire International de Sources Musicales”
(RISM, Miêdzynarodowe Repertorium �róde³ Muzycznych), której
materia³y bibliograficzne ukazuj¹ siê od szeregu lat w postaci wydaw-
nictw seryjnych obejmuj¹cych ró¿nego rodzaju Ÿród³a muzyczne.
Dziêki tej wspó³pracy w wielotomowym opracowaniu zamieszczono
informacje o 3344 woluminach starych druków muzycznych znajdu-
j¹cych siê w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu12. W zakresie
opracowania rêkopisów Aniela Kolbuszewska nawi¹za³a równie¿
wspó³pracê z Bibliotek¹ Narodow¹ w Warszawie. Dla potrzeb RISM
w 1986 r. skatalogowa³a XVII-wieczne rêkopisy muzyczne na kar-
tach-wzorcach wg miêdzynarodowej normy z wpisaniem incipitów
muzycznych. W kilka lat póŸniej Oddzia³ Zbiorów Muzycznych Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu rozpocz¹³ samodzieln¹
wspó³pracê z redakcj¹ RISM, maj¹c¹ na celu dokumentacjê wroc³aw-
skich rêkopiœmiennych Ÿróde³ muzycznych z wykorzystaniem progra-
mu komputerowego PIKADO. Prowadzone wczeœniej opracowanie
rêkopisów metod¹ tradycyjn¹ zosta³o zast¹pione opracowaniem kom-
puterowym w zainstalowanym w 1997 r. w Oddziale Zbiorów Mu-
zycznych programie. Dziêki zaanga¿owaniu Anieli Kolbuszewskiej
we wspomnianej wy¿ej bazie do dnia 20 listopada 2008 r. wprowad-
zono 8505 rekordów dla 1816 rêkopisów muzycznych. Obecnie ma-
teria³ ten dostêpny jest na p³ytach CD oraz on-line w Internecie. 

W 1988 r. Aniela Kolbuszewska przebywa³a na pó³rocznym kon-
trakcie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmowa³a siê m.in. kompu-
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terowym katalogowaniem muzykaliów w University of Virginia Mu-
sic Library w miejscowoœci Charlottesville. Podczas tego pobytu wy-
g³osi³a referat Music research libraries in Poland w trzech instytu-
cjach: East Carolina University w Greenville, Harvard University Li-
brary w Cambridge oraz na dorocznej konferencji bibliotekarzy mu-
zycznych regionu wschodniego Chesapeake Chapter w miejscowoœci
Blacksburg w stanie Virginia. 

Jako przedstawicielka Oddzia³u Zbiorów Muzycznych Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wroc³awiu i uznany autorytet by³a zapraszana na
liczne imprezy kulturalne zwi¹zane z histori¹ muzyki na Œl¹sku. Za-
wsze bra³a w nich czynny udzia³, czêsto wystêpuj¹c z referatami.
W porz¹dku chronologicznym lista tych spotkañ przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

• 1972 (3–14.10) – Sesja naukowa z okazji 300-lecia œmierci Ks. Jerzego Wilhel-
ma IV, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Brzeskiej, Muzeum Piastów Œl¹skich
w Brzegu, Brzeg – Zamek Piastowski.

• 1973 (25–26.05) – II Ogólnopolska Sesja Naukowa zorganizowana z okazji zbli-
¿aj¹cej siê rocznicy wygaœniêcia rodu Piastów, Towarzystwo Mi³oœników Ziemi
Brzeskiej, Muzeum Piastów Œl¹skich w Brzegu, Brzeg – Zamek Piastowski, re-
ferat A. Kolbuszewskiej na temat Rudolfiny.

• 1974 (18–19.10) – Sesja naukowa Œredniowieczna kultura na Œl¹sku, Towarzy-
stwo Mi³oœników Ziemi Brzeskiej, Instytut Historyczny UWr., Urz¹d Powiato-
wy w Brzegu, Brzeg – Dom Kultury. 

• 1975 (7–9.11) – IX Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna, Zwi¹zek Kom-
pozytorów Polskich, Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Legnicy, Wojewódzki
Dom Kultury w Legnicy.

• 1980 (25–26.03) – Konferencja naukowa Tradycje œl¹skiej kultury muzycznej III,
komunikat A. Kolbuszewskiej O ksiêgozbiorze muzycznym Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wroc³awiu, PWSM we Wroc³awiu.

• 1983 (7–8.10) – Sesja naukowa ¯ycie muzyczne Legnicy od XIII do XIX w. na tle
ówczesnej kultury Œl¹skiej, Legnickie Towarzystwo Muzyczne; Okrêgowe Mu-
zeum Miedzi w Legnicy, referat A. Kolbuszewskiej Biblioteka muzyczna ksiêcia
Jerzego Rudolfa w Legnicy, Impreza towarzysz¹ca: Wystawa zachowanych muzy-
kaliów ze zbiorów Legnickiej „Rudolfiny”, Legnica, Okrêgowe Muzeum Miedzi.

• 1984 (14–15.04) – Sesja naukowa Dorobek i perspektywy badañ nad przesz³o-
œci¹ regionu legnickiego, Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Legnicy, Legnica, Za-
mek Piastowski.
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• 1984 (14–15.04) – Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia TPN w Legnicy, To-
warzystwo Przyjació³ Nauk w Legnicy, Legnica, Zamek Piastowski.

• 1984 (10–11.04) – Konferencja naukowa Tradycje Œl¹skiej Kultury Muzycznej,
referat A. Kolbuszewskiej Zbiory muzyczne ksiêcia brzeskiego Jana Chrystiana,
Wroc³aw, Akademia Muzyczna.

• 1985 (3–5.10) – Sesja muzykologiczna Kultura muzyczna Legnicy i jej zwi¹zki
z kultur¹ muzyczn¹ Œl¹ska, Legnickie Towarzystwo Muzyczne, referat A. Kol-
buszewskiej Koncerty Liszta na Œl¹sku, Legnica, Okrêgowe Muzeum Miedzi.

• 1986 (26–27.04) – Konferencja poœwiecona inwentaryzacji ikonografii instru-
mentów muzycznych, Ludowy Instytut Muzyczny w £odzi, Stara Wieœ. 

• 1987 (2.10) – Sesja muzykologiczna ¯ycie muzyczne Legnicy na tle kultury Dol-
nego Œl¹ska w XIV–XX wieku, Legnickie Towarzystwo Muzyczne im. St. Mo-
niuszki, referat A. Kolbuszewskiej Materia³y do bibliografii muzycznej Legnicy
– studium przygotowawcze, Legnica.

• 1987 (26–2.11) – Konferencja naukowa Tradycje Œl¹skiej kultury muzycznej,
Akademia Muzyczna we Wroc³awiu, referat A. Kolbuszewskiej Dzia³alnoœæ mu-
zycznej firmy Hainauera we Wroc³awiu.

• 1989 (29–30.09) – Sesja muzykologiczna ¯ycie muzyczne Legnicy od XIII do
XIX wieku na tle ówczesnej kultury Œl¹ska, Legnickie Towarzystwo Muzyczne
im. St. Moniuszki, referat A. Kolbuszewskiej Tobias Schönfeld i jego zwi¹zki
z Legnic¹, Legnica, Okrêgowe Muzeum Miedzi.

• 1990 (02–12.04) – Œl¹skie druki muzyczne ubieg³ych stuleci, A. Kolbuszewska
organizowa³a w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu wystawê, prezentuj¹c 42
eksponaty pochodz¹cych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. 

• 1991 (26–27.09) – Sesja muzykologiczna Muzyka œl¹ska od XIII–XIV wieku, Le-
gnickie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki, Legnica, Okrêgowe Mu-
zeum Miedzi.

• 1992 (9–11.04) – Konferencja naukowa Tradycje Œl¹skiej kultury muzycznej VII,
referat A. Kolbuszewskiej Wydawnictwo muzyczne F.E.C. Leuckarta we Wroc³a-
wiu, Akademia Muzyczna we Wroc³awiu.

• 1992 (3.12) – Wroc³awska sesja naukowa poœwiecona ¿yciu i twórczoœci Ada-
ma Mickiewicza – W 170 rocznicê wydania Ballad i Romansów, A. Kolbuszew-
ska w Klubie Muzyki i Literatury we Wroc³awiu organizuje wystawê Poezja
Adama Mickiewicza w muzyce.

Kiedy w 1990 r. Aniela Kolbuszewska zosta³a powo³ana na stano-
wisko zastêpcy dyrektora ds. zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wroc³awiu, przyjê³a to wyzwanie, maj¹c jednoczeœnie
œwiadomoœæ, ¿e w ten sposób straci bezpoœredni kontakt z ksiêgozbio-
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rem muzycznym. Piastuj¹c to stanowisko do koñca 2002 r., da³a siê
poznaæ jako znakomity organizator. Wykorzysta³a swój naturalny ta-
lent godzenia obowi¹zku prezentowania Biblioteki na zewn¹trz
z umiejêtnoœci¹ kierowania zespo³em. Rzeczowa i konkretna w dzia-
³aniu, wzbudza³a respekt a zarazem szacunek. Jako zwierzchnik po-
trafi³a znaleŸæ rozwi¹zanie problemu zawsze tam, gdzie wydawaæ siê
mog³o, ¿e wszystkie mo¿liwoœci zosta³y ju¿ wyczerpane. Dziêki po-
siadanej wiedzy i talentom organizatorskim w krótkim czasie dopro-
wadzi³a do uporz¹dkowania kolekcji i likwidacji wieloletnich zanied-
bañ dokumentacyjnych z zakresu rejestracji i kontroli zbiorów. Z ini-
cjatywy ówczesnej dyrekcji i przy jej zaanga¿owaniu w 1992 r. Bi-
blioteka podjê³a wieloletni¹ wspó³pracê z Uniwersytetem w Marbur-
gu, która zaowocowa³a zabezpieczaj¹cym zmikrofilmowaniem najcie-
kawszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Wspó³-
pracuj¹c z Uniwersytetem w Osnabrück, przyczyni³a siê do wydania
publikacji barokowych druków okolicznoœciowych, których unikato-
wy zbiór stanowi wa¿n¹ czêœæ kolekcji starych druków. 

Trudno powiedzieæ, w jaki sposób potrafi³a pogodziæ wszystkie
swoje obowi¹zki. Wydaje siê, ¿e wynika³o to z cech jej charakteru –
dok³adnoœci, sumiennoœci, solidnoœci i precyzyjnoœci. By³a jak wódz,
który u³o¿ywszy sobie strategiczny plan, d¹¿y do najœciœlejszego je-
go wykonania. Takim planem by³ ka¿dy dzieñ jej pracy. Z relacji Kry-
styny Porêbskiej – prowadz¹cej sekretariat w budynku Biblioteki na
Wyspie Piaskowej – wynika, ¿e wspó³praca z Aniel¹ Kolbuszewsk¹,
choæ nie zawsze ³atwa ze wzglêdu na liczne obowi¹zki, by³a bardzo
dobra. Styl kierowania oddzia³ami zbiorów specjalnych – Krystyna
Porêbska okreœla jednym zdaniem – niekonwencjonalny i nowatorski. 

„Pani dyrektor – wspomina Krystyna Porêbska – zawsze potrafi³a
znaleŸæ czas dla ka¿dego pracownika, nigdy nikogo nie zostawia³a sa-
memu sobie z jego problemem. Na ka¿d¹ sprawê patrzy³a z góry, sta-
raj¹c siê przewidzieæ wszystkie konsekwencje i nastêpstwa swoich
decyzji. Pocz¹wszy od godziny 8.00, kiedy zjawia³a siê w swoim ga-
binecie, a¿ do godziny 15.00 by³a »do dyspozycji«, z ma³¹ przerw¹
na posi³ek ok. 13.00. Znajdowa³a jednak zawsze czas, aby po tej krót-
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kiej przerwie pójœæ do swojego „ukochanego” Oddzia³u Muzycznego,
choæby na godzinê, i opracowaæ kolejny rêkopis muzyczny”. 

Pomimo licznych obowi¹zków wicedyrektora Aniela Kolbuszewska
w dalszym ci¹gu znajdowa³a równie¿ czas na intensywn¹ pracê nau-
kow¹ z zakresu muzykologii. Œwiadczy o tym fakt wydania w latach
90. dwóch publikacji i kilku artyku³ów oraz udzia³ w konferencjach
naukowych, na których wyg³asza³a referaty i uczestniczy³a w dysku-
sjach. Za swoja pracê na rzecz szerzenia kultury muzycznej i propago-
wania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej nagradzana by³a wieloma
odznaczeniami pañstwowymi. Zosta³ jej przyznany m.in. br¹zowy, sre-
brny i z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Polski, Me-
dal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Akademii Muzycznej we
Wroc³awiu, oraz znaczna iloœæ odznaczeñ i dyplomów za wieloletni¹
pracê, zarówno od œrodowisk muzykologów jak i bibliotekarzy. 

Aniela Kolbuszewska do dziœ w sposób niezwykle harmonijny ³¹-
czy pracê bibliotekarsk¹ z dzia³alnoœci¹ naukow¹ i nale¿y niew¹tpli-
wie do najbardziej zas³u¿onych pracowników Biblioteki Uniwersytec-
kiej. Z wykszta³cenia geograf, z zami³owania muzykolog swoje zawo-
dowe ¿ycie poœwiêci³a tej drugiej specjalnoœci. W krótkim czasie zdo-
by³a sobie uznanie i opiniê specjalisty w dziedzinie bibliotekarstwa
muzycznego zarówno w kraju jak i za granic¹. Dziêki sta³emu pog³ê-
bianiu wiedzy zawodowej oraz znajomoœci kilku jêzyków obcych (an-
gielskiego, niemieckiego, francuskiego, w³oskiego, ³otewskiego, ro-
syjskiego i ³aciny) ju¿ w pierwszych latach swojej pracy uzyska³a naj-
wy¿sze kwalifikacje zawodowe. Dziêki jej wysi³kom i systematycz-
nej pracy pracowników, którymi przez wiele lat kierowa³a, kolekcja
muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu nale¿y do naj-
lepiej zbadanych i opisanych w Polsce. Jest autork¹ wielu niezwykle
cennych publikacji naukowych z dziedziny muzykologii, wystaw to-
warzysz¹cych wydarzeniom kulturalnym we Wroc³awiu, a tak¿e
uczestniczk¹ konferencji i sympozjów muzykologicznych. 

Obecnie, po zakoñczeniu pracy na stanowisku wicedyrektora Bi-
blioteki Uniwersyteckiej, nadal wspó³pracuje z Oddzia³em Zbiorów
Muzycznych. Pod koniec lipca 2008 r. nak³adem Wydawnictwa Uni-
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wersytetu Wroc³awskiego w ramach serii „Bibliothecalia Wratisla-
viensia” („Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2997) ukaza³a siê
kolejna publikacja Anieli Kolbuszewskiej Katalog rêkopisów muzycz-
nych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu ze
zbiorów Koœcio³a œw. El¿biety. Katalog opisuje grupê rêkopisów mu-
zycznych znajduj¹c¹ siê obecnie w Oddziale Zbiorów Muzycznych
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Ca³oœæ kolekcji obejmuje
344 pozycje w uk³adzie alfabetycznym hase³ wed³ug nazwisk kompo-
zytorów, rêkopisy anonimowe umieszczone zosta³y na koñcu ci¹gu.
Opis oprócz podstawowych danych, takich jak nazwisko, numer po-
zycji katalogu, obsada, tonacja, numer opusu i sygnatura, zawiera
równie¿ informacjê okreœlaj¹ca datê, kopistê, formê zapisu i format
biblioteczny. Rozbudowane uwagi dotycz¹ elementów zwi¹zanych
z tytu³em, proweniencj¹, postaci¹ zapisu oraz datami wykonañ w ko-
œciele œw. El¿biety. Ca³oœæ dope³nia fragment incipitu muzycznego
w postaci graficznej.

Obecnie planuje wraz z jednym z pracowników Oddzia³u Muzycz-
nego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu przygotowanie wyda-
nia katalogu rêkopiœmiennej spuœcizny muzycznej wroc³awskiego
kompozytora Emila Bohna.

ZAINTERESOWANIA POZA BIBLIOTEKARSKIE

Odrêbny rozdzia³ stanowi¹ zainteresowania Anieli Kolbuszewskiej
wychodz¹ce poza prace w bibliotece. Zami³owanie do wêdrówek
i podró¿y, przekazane jej przez matkê w dzieciñstwie, do dzisiaj sta-
nowi¹ jej pasjê. Ju¿ we wczesnych latach szkolnych wakacje spêdza-
³a z rodzicami na Podhalu. Od tamtego czasu przez wiele lat jej ulu-
bion¹ form¹ spêdzania urlopu sta³y siê wêdrówki po górach13. Jej po-
byty w górach wi¹¿¹ siê równie¿ ze wspomnieniami dotycz¹cymi ¿y-
cia kulturalnego stolicy Tatr – Zakopanego. By³a œwiadkiem obecno-
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œci tam wielu wybitnych osób14.
Pobyty w Zakopanem rozbudzi³y
jej zainteresowanie górami. Licz-
ne wêdrówki odbywane z przyja-
ció³mi sprawi³y, ¿e wkrótce zna³a
niemal ka¿dy ich zak¹tek. Przez
pewien czas bra³a udzia³ w obo-
zach wspinaczkowych. Podczas
licznych wycieczek górskich zdo-
bywa³a kolejne szczyty i pokony-
wa³a coraz trudniejsze szlaki. Jed-
nym z zapisanych osi¹gniêæ ta-
trzañskich sta³o siê zdobycie 3 lip-
ca 1958 r. szczytu Osterwy15.

Aktualnie wszystkie wolne chwi-
le wype³nia jej inna pasja, która
poch³onê³a j¹ w ostatnim okresie –
poszukiwanie i dokumentacja œre-

dniowiecznych krzy¿y pokutnych na terenie ca³ego Œl¹ska. Wyników
tych poszukiwañ pró¿no by szukaæ w publikacjach. Aniela Kolbu-
szewska nie planuje ich drukowaæ, zamierza umieœciæ je natomiast
w Internecie. Wszystkie sfotografowane przez ni¹ krzy¿e i kapliczki
pokutne na terenie Œl¹ska – a jest ich oko³o 650, s¹ starannie spisane
i zeskanowane w specjalnie do tego celu napisanym programie kom-
puterowym.
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znajdowa³a siê kawiarnia z du¿ymi oknami. W prawym oknie przy stoliku siadywa³
czêsto starszy Pan, a my z bratem Jackiem stawaliœmy zafascynowani, niemal przy-
klejeni do szyby. Pan uœmiecha³ siê do nas. To by³ Kornel Makuszyñski. Potem Go
zabrak³o. S¹ w Archiwach Miasta Zakopanego zdjêcia z Jego pogrzebu. W t³umie na
œrodku placu przed koœcio³em ko³o krzy¿a stojê razem z bratem...”. 

15 Por.: W. H. Paryski, Tatry Wysokie. Przewodnik taternicki, Warszawa, 1964,
cz. 11, s. 104; P. Michalski [red.], Galeria Osterwy, „Góry. Górski magazyn sporto-
wy” 2004, nr 4 (119), s. 56–57.

W Tatrach (1958 r.).
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Przy jednym z krzy¿y pokutnych, Lapidarium w Sobótce (7 listopada 1999 r.).

Z siostr¹ Mari¹ w Alpach, Grimselpass (20 wrzeœnia 1992 r.).



Pracowitoœæ, sumiennoœæ i wiedza Anieli Kolbuszewskiej jest rze-
czywiœcie niezwyk³a. Nale¿y do tych bibliotekarzy, których pracow-
nicy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu zawsze wspominaj¹
z szacunkiem i sentymentem.
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khandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau
aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, wybór i oprac. A. Kol-
buszewska, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997”, (Bibliothecalia Wrati-
slaviensia, 8), Wroc³aw 2008.
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Agnieszka Nowacka
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytet Wroc³awski

„¯ycie bibliotekarza podobne jest do ¿ycia ksi¹¿ki: s³u¿ymy razem czytelnikowi,
starzejemy siê podobnie jak one i odchodzimy z murów bibliotecznych – jak zagubio-
na ksi¹¿ka. Po jednych i po drugich zostaje dokument pobytu, notatka w inwentarzu,
zapiska w aktach personalnych oraz garœæ wspomnieñ”. 

E.M. Stañdowa

EL¯BIETA MARCZEWSKA-STAÑDOWA
– BIBLIOTEKARZ I NIE TYLKO...

Nale¿y do pionierów wœród pracowni-
ków Biblioteki Uniwersyteckiej, w której
przepracowa³a 30 lat. Mi³oœniczka ekslibri-
su, kolekcjonerka. Bibliotekarstwo stano-
wi³o jej umi³owany zawód i pasjê ¿yciow¹.
By³a nie tylko czynnym bibliotekarzem,
pozostaj¹cym w bliskich kontaktach z czy-
telnikami, których obs³ugiwa³ kierowany
przez ni¹ Oddzia³ Udostêpniania, ale tak¿e
badaczem, którego dzie³em by³a rozprawa
doktorska obroniona w 1970 r. oraz prawie
100 og³oszonych drukiem publikacji. Obok
prac naukowych jest autork¹ wielu biogramów, wspomnieñ, szeregu
artyku³ów zwi¹zanych ze znakiem ksi¹¿kowym, oraz wierszy i fra-
szek. Jej bogaty dorobek naukowy oraz wk³ad w rozwój wroc³aw-
skiej Biblioteki nie mo¿e zostaæ pominiêty i zapomniany. Jej sylwet-



ka zas³uguje na coœ wiêcej ni¿ notatka lub zapiska w aktach perso-
nalnych.

El¿bieta Marczewska-Stañdowa urodzi³a siê 20 listopada 1921 r.
w Kowalu na Kujawach. Szko³ê podstawow¹ oraz œredni¹ ukoñczy³a
we W³oc³awku, gdzie otrzyma³a œwiadectwo dojrza³oœci. Podczas
wojny w latach 1940–1944 podjê³a siê nauczania grupek dzieci gro-
madz¹cych siê w jej domu lub innych domach, które na terenie tzw.
Okrêgu Warthegau nie mog³y uczêszczaæ do polskiej szko³y, przez co
skazane by³y na analfabetyzm. Uczy³a ich czytania, pisania po polsku
oraz historii i matematyki1. Po wojnie znalaz³a siê we Wroc³awiu,
gdzie zda³a na studia polonistyczne na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Tytu³ magistra filozofii uzyska³a w 1950 r. Ju¿ na pierwszym roku
studiów od listopada 1946 r. podjê³a pracê w Bibliotece Uniwersytec-
kiej, gdzie zosta³a a¿ do emerytury, na któr¹ przesz³a w 1977 r. 

Pocz¹tki tworzenia ¿ycia naukowego we Wroc³awiu by³y trudne.
Biblioteki wroc³awskie czêœciowo rozproszone, czêœciowo zniszczone
le¿a³y w gruzach. Liczne opracowania historyczne opisuj¹ ogromny
wysi³ek ludzki w ich odbudowie. DŸwigniêta z ruin, powoli tworzy³a
siê nowa Biblioteka Uniwersytecka, która skupia³a kadry bibliotekar-
skie, zajmuj¹ce siê przede wszystkim pioniersk¹ prac¹ organizacyjn¹
i porz¹dkowaniem ksiêgozbiorów. Ludzi przygotowanych do pracy
w bibliotece by³o niewielu, a zadania ogromne i prawdziwie pionier-
skie, do których nale¿a³o przede wszystkim: uporz¹dkowanie i opra-
cowanie zbiorów oraz wypracowanie metod pracy. Sytuacja by³a trud-
na i pierwsi pracownicy, w tym tak¿e El¿bieta Stañdowa wykonywali
wszystkie bie¿¹ce prace i wspólnym wysi³kiem próbowali przygoto-
waæ Bibliotekê do normalnej pracy us³ugowej. M³oda studentka zatru-
dniona pocz¹tkowo jako sekretarz w Bibliotece Uniwersyteckiej na
etacie administracyjnym, zajmowa³a siê sprawami administracyjnymi,
personalnymi i finansowymi. Ca³y ogrom pracy zwi¹zanej z bud¿e-
tem, sprawami pracowników, konserwacj¹ budynków, listami p³ac, ra-
chunkami czy maszynopisaniem przechodzi³ przez jej rêce.
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Od 1 lutego 1949 r. zosta³a przyjêta jako kontraktowy asystent bi-
blioteki i w³¹czy³a siê w typowe sprawy biblioteczne2. W tym czasie
ca³y trud pracowników koncentrowa³ siê g³ównie na zabezpieczaniu
i porz¹dkowaniu zbiorów, a zakres ich obowi¹zków ulega³ ci¹g³ym
zmianom. Wynika³o to z ma³ej iloœci r¹k do pracy oraz œwiadomej po-
lityki dyrektora Biblioteki Antoniego Knota, który chcia³, aby biblio-
tekarz by³ przydatny na ka¿dym odcinku pracy. Wszystkich wówczas
absorbowa³a rewindykacja zbiorów, opracowywanie zbiorów zabez-
pieczonych, nowe nabytki, które wp³ywa³y sukcesywnie, oraz inne
bol¹czki utrwalane w sztywnych sprawozdaniach oraz ciep³ych wspo-
mnieniach. Wspomnienia te pisane tak¿e rêk¹ El¿biety Marczewskiej-
Stañdowej dok³adnie opisuj¹ niektórych ludzi, z jakimi zetknê³a siê
podczas pierwszych lat i z którymi równie¿ póŸniej pozostawa³a
w bliskich kontaktach. Z iœcie bibliotekarsk¹ starannoœci¹ odnotowa-
³a w pamiêci ogromn¹ iloœæ faktów z dzia³alnoœci kolegów–bibliote-
karzy, którzy w niepowtarzalnej atmosferze kole¿eñstwa stawiali
pierwsze i dalsze kroki w pracy zwi¹zanej z ksi¹¿k¹.

Jedn¹ z pierwszych osobowoœci z jak¹ zetknê³a siê zaraz na pocz¹t-
ku trudnych lat odbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej by³ Jerzy W.
Tajemnicza persona wspominana przez ni¹ w Pami¹tce dziesiêciole-
cia Biblioteki Uniwersyteckiej to Jerzy Woronczak, nale¿¹cy do gro-
na pracowników, którzy w przysz³oœci powiêkszyæ mieli kadrê profe-
sorsk¹ wroc³awskiej uczelni3. Ciep³e, pe³ne dowcipów wspomnienia
odtwarzaj¹ ich wspóln¹ pracê, na któr¹ sk³ada³y siê m.in.: prace ma-
gazynowe, sortowanie i uk³adanie ksi¹¿ek, które „dos³ownie czy-
szczono z pierza” – jak wspomina autorka. Robota by³a ¿mudna i mê-
cz¹ca, jednak w przerwach urozmaicana przez kolegê Woronczaka
œpiewami Bogurodzicy. Obydwoje pracowali tak¿e razem przy duble-
tach czasopism, stempluj¹c karty i tworz¹c kartoteki4. Autorka nie za-
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pomnia³a o swoim koledze i po latach do³o¿y³a garœæ wspomnieñ
w ksiêdze pami¹tkowej, poœwiêconej temu znanemu i cenionemu pro-
fesorowi5.

W latach 1949–1956 El¿bieta Marczewska-Stañdowa pracowa³a
kolejno w Oddziale Czasopism, Udostêpniania Zbiorów, Katalogów
Rzeczowych6. Po przeszkoleniu w dzia³ach ogólnych oraz zdanym
w 1954 r. pañstwowym egzaminie bibliotekarskim, który usankcjono-
wa³ jej przynale¿noœæ do zawodu, otrzyma³a przydzia³ do pracy
w zbiorach specjalnych. Uczestniczy³a w pracach katalogowych sta-
rych druków, udostêpnia³a obiekty Oddzia³u Zbiorów Graficznych, by
nastêpnie w³¹czyæ siê w sprawy organizacyjno– porz¹dkowe Gabine-
tu Œl¹sko-£u¿yckiego7. W tym ostatnim Oddziale pracowa³a do
1961 r. Od 1956 r., w nie³atwym okresie przemieszczania zbiorów Bi-
blioteki z ulicy Szajnochy do odbudowanego gmachu przy ul. Œw. Ja-
dwigi, by³a zastêpc¹ kierownika tego Oddzia³u. W tym jak¿e bogatym
w doœwiadczenia zawodowe okresie mia³a okazjê pracowaæ miêdzy
innymi ze Stefanem Nawar¹, Mari¹ Przyweck¹–Sameck¹, Adamem
Skór¹, Kazimier¹ Maleczyñsk¹, Mart¹ Burbiank¹, Bronis³awem Ko-
cowskim, Helen¹ Szwejkowsk¹. Wœród nich warto wspomnieæ Stefa-
na Nawarê – d³ugoletniego wicedyrektora, bibliotekarza oraz artystê
i plastyka, z którym El¿bieta Stañdowa zetknê³a siê w Gabinecie Gra-
ficznym w latach 1949–19508. By³ on jednym z pionierów powojen-
nego ¿ycia kulturalno-naukowego we Wroc³awiu. Jego dzie³em
w pierwszych latach odbudowy by³a rewindykacja zbiorów dawnej
Biblioteki Miejskiej i Uniwersyteckiej oraz zabezpieczanie zbiorów
opuszczonych9. Oprócz tego by³ on artyst¹ amatorem – wspó³twórc¹
œrodowiska artystycznego w powojennym Wroc³awiu. Swoje zami³o-
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wania i zdolnoœci artystyczne wykorzystywa³ w pracy bibliotecznej
i rozwijaniu czynnej dzia³alnoœci bibliofilskiej. Organizowa³ wysta-
wy, które bardzo czêsto pokazywa³y najpiêkniejsze zabytki groma-
dzone w Bibliotece oraz przyci¹ga³y badaczy i mi³oœników ksi¹g. El¿-
bieta Stañdowa wspomina Stefana Nawarê jako prekursora znaku
ksi¹¿kowego we Wroc³awskiej Ksi¹¿nicy10. Niestety artysta bardzo
chêtnie rozdawa³ wykonane przez siebie ekslibrisy, dlatego nie wia-
domo, ile cynkotypii kreskowych wysz³o spod jego rêki. Jedynym,
zachowanym do dzisiaj, ekslibrisem tego artysty przechowywanym
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, jest znak w³asnoœciowy wy-
konany w³aœnie dla niej w 1947 r. Jest to odbitka o czytelnej treœci,
przedstawiaj¹cej zawód w³aœciciela znaku, jego zainteresowania i ce-
chy osobowe. W tym wypadku zainteresowania literaturoznawcze
i „lekkoœæ pisania” El¿biety Stañdowej symbolizuje motyl i pióro, wi-
doczne nad ksi¹¿kami z literatury polskiej11. 

Bardzo mo¿liwym i prawdopodobnym jest, i¿ opracowywanie
zbiorów specjalnych, udostêpnianie czytelnikom cennych i rzadkich
wydawnictw z zakresu historii sztuki wp³ynê³y na zainteresowania
El¿biety Stañdowej piêkn¹ ksi¹¿k¹ oraz jej znakiem w³asnoœciowym.
Równie¿ wspó³praca zawodowa ze Stefanem Nawar¹ musia³a byæ
bardzo owocna i bliska, o czym œwiadczy wspomniany ju¿ ekslibris
oraz okolicznoœciowy rêkopis z okazji imienin Stefana Nawary, napi-
sany prze El¿bietê Stañdow¹12. Warto dodaæ, ¿e jest ona tak¿e autor-
k¹ jego has³a w S³owniku Pracowników Ksi¹¿ki Polskiej13.

Du¿o miejsca poœwiêci³a El¿bieta Stañdowa w swej twórczoœci
i pracach ludziom, którzy ca³e ¿ycie zwi¹zali z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem,
przyczyniaj¹c siê w ten sposób do rozwoju polskiego bibliotekarstwa,
które jest nieod³¹cznym elementem polskiej kultury. Wœród nazwisk
figuruj¹cych w jej wspomnieniach znajduj¹ siê nie tylko uczeni, wy-
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bitni specjaliœci, czy najbli¿si przyjaciele, ale te¿ skromni pracowni-
cy, starannie wykonuj¹cy swe obowi¹zki14.

PRACA NAUKOWA W LATACH 1949–1961

El¿bieta Marczewska-Stañdowa, przeszed³szy praktycznie przez
wszystkie dzia³y w Bibliotece Uniwersyteckiej, pragnê³a poœwiêciæ
siê tak¿e zawodowi bibliotekarza naukowego, co by³o zgodne z ów-
czesnymi planami tej¿e placówki. Dyrektor Antoni Knot wszystkim
chêtnym podjêcia trudu badawczego stwarza³ mo¿liwoœci i warunki
pracy. Dlatego obok szeregu cennych publikacji naukowych m.in.:
Bronis³awa Kocowskiego, Marii Przyweckiej- Sameckiej, Marty Bur-
bianki, Karola G³ombiowskiewgo oraz innych profesjonalnych wro-
c³awskich badaczy, tworz¹cych w klimacie mecenatu Biblioteki, pro-
wadzono prace o charakterze bibliograficznym oraz dokumentacyj-
no–us³ugowym. Pierwsze z nich swym zasiêgiem obejmowa³y nie tyl-
ko zestawy bibliograficzne dotycz¹ce ¿ycia Ksi¹¿nicy i Uniwersyte-
tu, ale tak¿e w specjalnie powo³anych zespo³ach zbierano materia³y
do bibliografii zawartoœci czasopism œl¹skich, jak równie¿ do biblio-
grafii bibliografii nauki o ksi¹¿ce, poloników czy indeksów ikonogra-
ficznych. Wa¿nym przedsiêwziêciem ze strony dyrekcji Biblioteki by-
³o powo³anie w 1953 r. Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, której dzia³alnoœæ, prace
oraz referaty zamieszczano w czasopismach i sprawozdaniach. Spra-
wozdania te, a tak¿e bibliografia El¿biety Marczewskiej-Stañdowej
wykazuj¹, i¿ w³¹cza³a siê aktywnie wraz z innymi do ¿ycia naukowe-
go i bibliotekarskiego. Pocz¹tkowo jako autorka mniejszych szkiców
i artyku³ów prasowych. Jednak z czasem problematyka i gatunek jej
publikacji zyska³y coraz wiêksz¹ rangê.

W³¹czy³a siê czynnie w przedsiêwziêcia zespo³owe. Bra³a udzia³
w pracach nad bibliografi¹ bibliografii i nauki o ksi¹¿ce, bibliografi¹
zawartoœci czasopism „K³osy” i „Tygodnik Ilustrowany”. Zaznaczy³a
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swój udzia³ przy powstawaniu S³ownika Bibliograficznego Pracowni-
ków Ksi¹¿ki Polskiej i Encyklopedii Wiedzy o Ksi¹¿ce. Zadania te po-
lega³y nie tylko na opracowywaniu setek biogramów, ale tak¿e na
pracach redakcyjnych ca³oœci wydawnictwa. Jak podaje „Biuletyn In-
formacyjny” El¿bieta Stañdowa przeprowadza³a korektê kart, redak-
cjê schematu, mia³a w zakresie obowi¹zku kierownictwo lektur ogól-
ne i kierownictwo pracowni15. 

Od 1955 r. by³a cz³onkiem w Komisji Bibliografii i Bibliotekoznaw-
stwa Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1958–1963
pe³ni³a funkcjê sekretarza tej¿e Komisji16. Uczestniczy³a w zjazdach,
konferencjach, praktykach miêdzybibliotecznych oraz podejmowa³a
szereg prac naukowych. Przede wszystkim zaznaczy³a swój powa¿ny
udzia³ w czasopismach naukowych, gdzie prezentowa³a wyniki swo-
ich badañ, g³ównie z historii literatury, bibliografii i bibliotekoznaw-
stwa. Szczególnie interesowa³a j¹ historia literatury i kultury. Aktyw-
nie udziela³a siê w „Rocznikach Bibliotecznych” od pocz¹tku ich po-
wstania, zamieszczaj¹c tam artyku³y biograficzne, nekrologi, artyku-
³y sprawozdawcze, recenzje, prace z dziedziny organizacji i techniki
bibliotekarskiej. Jako polonistce – bliskie jej by³y tematy literaturo-
znawcze, dlatego ju¿ w drugim zeszycie „Roczników Bibliotecznych”
w 1958 r., wyda³a studium bibliograficzne dotycz¹ce Zbioru rytmów
duchownych El¿biety Dru¿backiej17. Kolejne numery zamieszcza³y
systematycznie prace El¿biety Stañdowej, daj¹c szereg wiadomoœci,
nie tylko ciekawych, ale i niezbêdnych w badaniach nad histori¹
ksi¹¿ki oraz histori¹ literatury. 

Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem naukowym El¿biety Stañdowej
jest rozprawa Twórczoœæ literacka W³adys³awa £oziñskiego, na pod-
stawie której uzyska³a doktorat na Uniwersytecie Wroc³awskim w ro-
ku 197018.
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Do tego czasu jednak pog³êbia³a swoje zainteresowania naukowe
oraz sprawowa³a obowi¹zki kierownika Oddzia³u Udostêpniania
w Bibliotece Uniwersyteckiej.

PRACA W ODDZIALE UDOSTÊPNIANIA

W grudniu 1961 r. E. Stañdowa zajê³a odpowiedzialne stanowisko
kierownika Oddzia³u Udostêpniania Zbiorów w Bibliotece Uniwersy-
teckiej. Jak sama wspomina, udostêpnianie zbiorów rozpoczêto ju¿
w 1946 roku. Dziêki ofiarnej pracy i zdolnoœciom organizacyjnym
pierwszych pionierów, ju¿ lutym 1946 roku pracownicy dydaktyczni
mogli korzystaæ z ksi¹¿ek w przygotowanej na ten cel w prowizorycz-
nej „czytelni”. Parê miesiêcy póŸniej otwarto Czytelniê G³ówn¹ przy
ul. Szajnochy 7/9. Korzystali z niej nie tylko naukowcy i studenci, ale
tak¿e uczniowie szkó³ œrednich. Przepisywali oni ca³e fragmenty lek-
tur szkolnych w sali czytelnianej, która by³a zawsze wype³niona po
same brzegi19. Dla wiêkszego bezpieczeñstwa, ksiêgozbiór Lectorium
chroniony by³ przez otaczaj¹ce go balustradki i nikt nie marzy³ wów-
czas o wolnym dostêpie do pó³ek. Wyj¹tek stanowili oczywiœcie pra-
cownicy naukowi Uniwersytetu Wroc³awskiego20.

Pierwszym kierownikiem, któremu przypad³a organizacja Oddzia-
³u Udostêpniania, by³a Marta Burbianka. Z jej inicjatywy w 1949 r.
scalono czytelniê z wypo¿yczalni¹ w jeden organizm. W tym czasie
by³a ju¿ wprawdzie otwarta czytelnia i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek, ale
by³y to oddzielne agendy nie zespolone w jedn¹ formê oddzia³u. Ko-
lejni kierownicy wraz z ca³¹ za³og¹ borykali siê z trudnoœciami doty-
kaj¹cymi ca³¹ Bibliotekê, a wiêc z ciasnot¹, brakiem ogrzewania, ma-
³¹ liczb¹ pracowników, remontami oraz przeprowadzkami. Najwiêk-
sz¹ bol¹czk¹ Oddzia³u Udostêpniania by³a stale ma³a iloœæ miejsc dla
czytelników. Ci¹gle wzrastaj¹ca liczba ucz¹cej siê m³odzie¿y i po-
wstaj¹ce nowe kierunki studiów, zwiêksza³y grono u¿ytkowników Bi-
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blioteki. Dlatego te¿ dyrekcja zmuszana by³a do coraz to nowych roz-
wi¹zañ organizacyjnych, g³ównie remontowych. 

W grudniu 1961 r. zosta³ zakoñczony remont budynku przy ul.
Szajnochy 10, do którego przeniesiono czytelniê, wypo¿yczalniê i ka-
talogi z ul. Szajnochy 7/921. Zbieg³o siê to z objêciem funkcji nowe-
go kierownika Dzia³u Udostêpniania przez El¿bietê Stañdow¹22. 

Bêd¹c czynnym bibliotekarzem, pozostaj¹cym w bliskich kontak-
tach z czytelnikami, nowa kierowniczka stara³a siê dostosowaæ pracê
oddzia³u do ich potrzeb i oczekiwañ. Na pocz¹tku zajê³a siê zagospo-
darowaniem nowych pomieszczeñ Oddzia³u oraz przystosowaniem
ich do normalnej pracy us³ugowej. Stanowisk w Czytelni niestety po
remoncie nie przyby³o, zwiêkszono jedynie zaplecze magazynu
podrêcznego do 19 270 woluminów23. Jednak za kadencji El¿biety
Stañdowej, po kolejnym remoncie i przeprowadzce ju¿ na sta³e do bu-
dynku na Szajnochy 10, zaprojektowano i urz¹dzono nowoczesne po-
mieszczenie ze 178 miejscami, w tym 30 wydzielono dla pracowni-
ków naukowych. Dodatkowe miejsca uzyskano dziêki otwarciu Czy-
telni Nauk Politycznych. Wprowadzony zosta³ wówczas po raz pierw-
szy w œrodowisku wroc³awskim „wolny dostêp do pó³ek”, do ksiêgo-
zbioru znajduj¹cego siê w sali czytelniczej dla wszystkich u¿ytkow-
ników. Zaopatrzono czytelniê w dwa czytniki, a za zgod¹ rektora
zniesiono odp³atnoœæ za rewersy. Te usprawnienia wp³ynê³y na wzrost
czytelnictwa Biblioteki, które za kierownictwa E. Stañdowej rozwinê-
³o siê wszechstronnie, zarówno w liczbie miejsc czytelniczych jak
i liczbie udostêpnionych woluminów. W roku 1972 przekroczy³o ono
500 000 woluminów24. Sama iloœæ œwiadczy o ogromnym wysi³ku
organizacyjnym, jaki nale¿a³o w³o¿yæ w sprawne dzia³anie czytelni
oraz obs³u¿enie wszystkich czytelników.
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Usprawniono równie¿ pracê Wypo¿yczalni, gdzie ustawiono dodat-
kowy katalog skryptów i podrêczników gromadzonych w wielu eg-
zemplarzach, obejmuj¹cy obowi¹zkow¹ lekturê dla studentów. Urz¹-
dzano wystawki nowoœci, prezentuj¹ce najnowsze nabytki Biblioteki
Uniwersyteckiej. Zwiêkszono liczbê godzin otwarcia agendy. Te
usprawnienia równie¿ wp³ynê³y na wzrost czytelnictwa, co uwidacz-
nia³o siê w liczbach, wskazuj¹cych na coraz to wiêksz¹ iloœæ wypo-
¿yczeñ zbiorów do domu25. 

Z uwagi na wielkoœæ i charakter posiadanych zbiorów, BUWr. spe³-
nia³a wiod¹c¹ rolê w obs³udze czytelników nie tylko uczelni, lecz tak-
¿e ca³ego œrodowiska wroc³awskiego26. Nie ma³¹ rolê pe³ni³a El¿bieta
Stañdowa jako kierownik Oddzia³u obs³uguj¹cego czytelników, po-
przez udostêpnianie miejscowe i miêdzybiblioteczne ksi¹¿ek. Zw³a-
szcza wiele czasu i pracy poœwiêci³a usprawnieniu wypo¿yczeñ miê-
dzybibliotecznych. Odegra³a znacz¹c¹ rolê w zakresie wspó³pracy bi-
bliotek miasta i województwa, usprawniaj¹c obs³ugê czytelników w do-
starczaniu m.in. poszukiwanych wydawnictw. Organizowa³a tak¿e ob-
s³ugê czytelników w okresie wakacyjnym, uzgadniaj¹c okres i czas pra-
cy poszczególnych bibliotek. By³a inicjatork¹ d³ugofalowej akcji pro-
pagowania kultury u¿ytkowania ksi¹¿ki. Nie by³a jej obca praca popu-
laryzatorska i dydaktyczna. Wyg³osi³a szereg odczytów z zakresu po-
pularyzacji wiedzy o bibliotekarstwie i bibliotekach. Prowadzi³a wyk³a-
dy z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla studentów.

Obok kierowania Oddzia³em El¿bieta Stañdowa by³a równie¿ ak-
tywnym cz³onkiem Zarz¹du Wroc³awskiego Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, gdzie pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cego Komisji ds.
Udostêpniania Zbiorów. Organizowa³a spotkania robocze, sesje nau-
kowe, konferencje maj¹ce na celu usprawnianie procesu obs³ugi czy-
telników. W tym czasie powsta³y jej artyku³y dotycz¹ce problemów
wynikaj¹cych z codziennej pracy bibliotekarza oraz zwi¹zane z pro-
blemami udostêpniania zbiorów, dotycz¹ce czytelnictwa studenckie-
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go; zamieszczane g³ównie w „Bibliotekarzu” oraz w „Materia³ach
metodycznych...”27. Opracowa³a tak¿e wspólnie z Helen¹ Szwejkow-
sk¹ skrypt z przysposobienia bibliotecznego, który zawiera³ zasadni-
cze wiadomoœci o Bibliotece Uniwersyteckiej oraz innych ksi¹¿ni-
cach wroc³awskich. Ponadto mia³ na celu nauczenie studentów pos³u-
giwania siê katalogami, bibliografiami i innymi wydawnictwami in-
formacyjnymi28.

W 1977 r. El¿bieta Stañdowa przesz³a na emeryturê. Za pracê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹ zosta³a odznaczona Medalem Edukacji Narodowej,
Odznak¹ 15-lecia Wyzwolenia Dolnego Œl¹ska, Z³ot¹ Odznak¹ SBP,
Budowniczy Wroc³awia, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury oraz w 1983 r.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski29. Jak stwierdzi³
rektor prof. Kazimierz Urbanik na jej temat: „Wk³ad dr El¿biety Mar-
czewskiej-Stañdowej w organizacjê Biblioteki, w ochronê dóbr kultu-
ry narodowej jest niepodwa¿alny i zas³uguje na pe³ne uznanie”30.

W KRÊGU EKSLIBRISU 

Od momentu przejœcia na emeryturê El¿bieta Stañdowa swoje si³y
skoncentrowa³a na pracy naukowej, godz¹c j¹ z licznymi zajêciami
spo³ecznymi oraz ¿yciem towarzyskim. Kontynuuj¹c swoje zaintere-
sowania piêkn¹ ksi¹¿k¹ i jej znakiem w³asnoœciowym, utrzymywa³a
kontakty ze œrodowiskiem mi³oœników ekslibrisów. Byli to biblioteka-
rze, bibliofile, artyœci, kolekcjonerzy, twórcy. £¹czy³a ich aktywna
dzia³alnoœæ w wielu artystycznych wydarzeniach w kraju, szacunek
i zami³owanie do ksi¹¿ek, pasje kolekcjonerskie przejawiaj¹ce siê
w zbieraniu rzadkich i piêknych egzemplarzy ksi¹¿ek oraz ekslibri-
sów. Rezultatem zainteresowañ i dzia³alnoœci tego œrodowiska by³o
powo³anie i czynne uczestnictwo we Wroc³awskim Kole Towarzy-
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stwa Mi³oœników Ekslibrisu, utworzonym formalnie w 1980 r.31 El¿-
bieta Stañdowa zosta³a cz³onkini¹ Ko³a. Comiesiêczne spotkania pod
nazw¹ „Wtorek z ekslibrisem” mia³y trzy sta³e punkty programu: wy-
stawê ekslibrisu (najczêœciej z katalogiem), wymianê znaków pomiê-
dzy uczestnikami oraz wymianê pogl¹dów o znakach, wystawach,
wydawnictwach i konkursach. Dokumentacj¹ tych poczynañ, prezen-
tuj¹c¹ konkretne dokonania twórców i kolekcjonerów ekslibrisów,
sta³o siê wydawnictwo „W Krêgu Ekslibrisu”. Miesiêcznik ten, po-
œwiêcony przesz³oœci oraz teraŸniejszoœci znaku ksi¹¿kowego w Pol-
sce i na œwiecie, ilustrowany by³ ekslibrisami, zarówno oryginalnymi
jak i reprodukcjami. Znalaz³y siê tam tak¿e ekslibrisy El¿biety Stañ-
dowej – sekretarza biuletynu oraz jej ciekawe artyku³y: recenzje
z wystaw, biografie twórców i kolekcjonerów, informacje o zbiorach
publicznych i prywatnych, kroniki bie¿¹cych wydarzeñ. 

Nale¿y podziwiaæ trud i wysi³ek organizatorów tych inicjatyw,
w tym El¿biety Stañdowej, którzy mimo ciê¿kich realiów ¿ycia w la-
tach 80., przyczynili siê do wiêkszej popularyzacji ekslibrisu i wzrostu
jego poziomu artystycznego. Pierwsze numery periodyku wychodzi³y
nieregularnie. Jeden podczas stanu wojennego „utkn¹³ w cenzurze”, ko-
lejne w bardzo skromnej szacie ukazywa³y siê nadal ale niesystema-
tycznie32. Od lat 90., dysponuj¹c nowoczesnymi œrodkami techniczny-
mi, Wroc³awskie Ko³o wznowi³o wydawanie biuletynu, a jego czêsto-
tliwoœæ ukazywania siê zale¿a³a od wp³ywu materia³ów. Niestety, ostat-
ni numer pisma ukaza³ siê w 2004 r. i na razie nic nie wskazuje na je-
go reaktywacjê. Kontynuuje natomiast zainteresowania ma³ymi forma-
mi graficznymi syn El¿biety Stañdowej – Jakub Stañda, absolwent wro-
c³awskiej Akademii Sztuk Piêknych. Jest nauczycielem przedmiotów
plastycznych. Interesuje siê rysunkiem i malarstwem. Prace swoje pre-
zentuje na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jest autorem
rysunków ilustruj¹cych ksi¹¿ki i czasopisma. W roku 2000 Jakub Stañ-
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da wyda³ publikacjê nak³adem znanego wroc³awskiego ekslibrisisty dra
Wiktora Dziulikowskiego, dedykowan¹ rodzicom. Mo¿na w niej zna-
leŸæ znaki w³asnoœciowe cz³onków rodziny, a wœród nich ekslibris wy-
konany specjalnie dla matki – El¿biety Marczewskiej-Stañdowej33.

TWÓRCZOŒÆ POETYCKA

Oprócz pracy naukowej i bibliotecznej istnieje jeszcze jedna stro-
na dzia³alnoœci El¿biety Stañdowej, doskonale znana wszystkim jej
znajomym, a mianowicie twórczoœæ poetycka. Pe³ne b³yskotliwego
dowcipu wierszyki okolicznoœciowe, fraszki pisane przez bibliotekar-
kê-poetkê œwiadcz¹ o ogromnym i wszechstronnym talencie pisar-
skim mi³oœniczki ksi¹¿ki i ekslibrisu. Przyk³adem mog¹ byæ Fraszki
Biblioteczne zawieraj¹ce du¿o dowcipnych przys³ów, ciekawych
anegdot czy m¹drych myœli. Wszystkie dotycz¹ ksi¹¿ek i studentów34.
Mo¿na przytoczyæ parê z nich:

Dobrze, ¿e niektórzy pisarze 
staraj¹ siê o chleb codzienny 
dla korników.

albo:

Widz¹c roje korników 
bibliotekarz blady 
rozsierdzi³ siê i krzykn¹³:
Pozabijam gady!
Na co kornik pokornie,
Wskoczywszy na dr¹¿ek,
Szepn¹³ doñ cichuteñko:
Ty ¿yjesz – pozwól i innym
¯yæ z ksi¹¿ek.

oraz:
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Mi³oœæ studentów
Do ksi¹¿ek
Wzrasta zawsze
Przed egzaminem.

Bardzo wymownym, trafnym jak i zabawnym mo¿e byæ równie¿
Epitafium:

Tutaj bibliotekarz le¿y,
Co z kornikami mia³
Krwawe spotkanie.
Wybacz mu, Panie!

W innej broszurce – Jako drzewiej bywa³o – mo¿na znaleŸæ cieka-
we i zabawne, pe³ne humoru sytuacje z ¿ycia Biblioteki Uniwersytec-
kiej. Przyk³adem mo¿e byæ taka oto anegdota:

Dyrektor Biblioteki mia³ zwyczaj od czasu do czasu „³apaæ
spóŸnialskich”, stoj¹c w drzwiach prowadz¹cych do Ksi¹¿nicy. Kole-
ga S., mieszkaj¹cy naprzeciw zak³adu pracy, zjawi³ siê kiedyœ z piêt-
nastominutowym opóŸnieniem. Szef zapyta³ go groŸnie:

– A pan tak¿e nie móg³ siê doczekaæ tramwaju?
– Nie – odpar³ delikwent – ja nie czeka³em. Niestety, spóŸni³em siê,

bo ¿aden tramwaj mi nie pasuje.

Inna z kolei ciekawa historia ³¹czy siê z wizyt¹ rektora Uniwersy-
tetu prof. Edwarda Marczewskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej.
A oto jej fragment:

Ówczesny dyrektor Ksi¹¿nicy prof. Antoni Knot przedstawia³ po-
szczególnych pracowników, informuj¹c o zakresie ich pracy. Kiedy
dosz³o do kolegi, który by³ z wykszta³cenia klimatologiem, Magnifi-
cencja z uœmiechem przerwa³ prezentacjê, mówi¹c:

– Ju¿ wiem, co pan robi w Bibliotece: Poprawia klimat!

Wszystkie te krótkie utwory, które wysz³y spod pióra El¿biety
Stañdowej, pokazuj¹ wyraŸnie jej w³asny, specyficzny styl i talent pi-
sarski oraz wspominan¹ ju¿ „lekkoœæ pióra”. Dziêki niesamowitej
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wprost pamiêci do odtwarzania szczegó³owo tych wszystkich zabaw-
nych sytuacji oraz osób, jej dorobek pisarski i literacki jest skarbnic¹
pe³n¹ dowcipów i anegdot. 

EL¯BIETA STAÑDOWA W OCZACH INNYCH

Wykonuj¹c swoje obowi¹zki, El¿bieta Stañdowa odznacza³a siê
du¿ym zdyscyplinowaniem, wielk¹ sumiennoœci¹, g³êbok¹ znajomo-
œci¹ merytoryczn¹ pracy bibliotecznej, zmys³em organizatorskim oraz
umiejêtnoœci¹ kierowania zespo³em35. Tê opiniê potwierdzaj¹ pra-
cownicy Biblioteki i ludzie blisko zwi¹zani z El¿biet¹ Stañdow¹, do-
daj¹c, i¿ jest równie¿ cz³owiekiem bardzo wartoœciowym, o g³êbokiej
i wyrobionej indywidualnoœci. W pracy by³a doskona³ym fachowcem,
wymagaj¹cym du¿o od innych, ale tak¿e i od siebie. Jest uwa¿ana za
osobê wielce dystyngowan¹, kulturaln¹, krótko mówi¹c „kobiet¹
z klas¹”. Byæ mo¿e uwa¿a³a – zreszt¹ ca³kiem s³usznie – ¿e uroda
i estetyka odgrywaj¹ du¿¹ rolê w pracy bibliotekarskiej, zw³aszcza
w bezpoœrednim kontakcie bibliotekarza z czytelnikiem. Jej znajomi,
i nie tylko, zgodnie twierdz¹, i¿ g³ówne zalety El¿biety Stañdowej to
przede wszystkim ¿yczliwoœæ dla œwiata oraz widzenie raczej pozy-
tywnych stron wszelkich sytuacji i ludzi oraz wra¿liwoœæ na piêkno.
Niewielu jest w Bibliotece pracowników tak dobrze obeznanych z jej
administracj¹, obyczajami w niej panuj¹cymi oraz znaj¹cych ludzi
i historiê tej placówki.

Niestety powojenne lata odchodz¹ w przesz³oœæ, coraz mniej jest
œwiadków, bezpoœrednich obserwatorów i uczestników wydarzeñ
z tamtych lat. Dlatego tym bardziej nale¿y przybli¿aæ postacie godne
zapamiêtania – jak El¿bieta Stañdowa.

Autorka niniejszego artyku³u ¿a³uje tylko, ¿e nie mia³a okazji bli-
¿ej poznaæ i pracowaæ z tak interesuj¹c¹ i wartoœciow¹ osob¹. Siêgnê-
³a wiêc do relacji przyjació³, wspó³pracowników, oraz jej bogatego
dorobku naukowego, maj¹c nadziejê, ¿e choæ trochê uda³o siê przy-
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bli¿yæ sylwetkê tej niew¹tpliwie wspania³ej i zas³u¿onej postaci,
której dokonania i bogata spuœcizna nie pójdzie w zapomnienie. 
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Emilia Starak-Czerniejewska
Biblioteka G³ówna
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu

JAN PASIERSKI 
– OSOBOWOŒÆ INSPIRUJ¥CA

„¯ebyœcie nie myœleli, ¿e Wasz
Tata to byle co, ofiarowujê Wam ten
zbiorowy opus œwiadcz¹cy, ¿e coœ
siê tam kiedyœ pro publico robi³o. Ta-
ta Jan ps. „Jaxa”1. Pisz¹c tê dedyka-
cjê mia³ na myœli swój udzia³ w wal-
ce z okupantem podczas II wojny
œwiatowej, jednak zrobi³ dla kraju
o wiele, wiele wiêcej…

Urodzi³ siê 20 stycznia 1911 r.
w Dublanach w powiecie lwowskim.
Nikt w tym czasie nawet nie pomy-
œla³, ¿e tradycja znakomitej Akade-
mii Rolniczej przeniesiona zostanie
do Wroc³awia, a Jan zostanie biblio-
tekarzem w tym odleg³ym mieœcie.

Ojciec Jana, równie¿ Jan, by³ urzêdnikiem pañstwowym, pracowa³
w policji lwowskiej, matka – Katarzyna Hada³o nie pracowa³a, by³a,

____________
1 Dedykacja w egzemplarzu ksi¹¿ki Dynamit: z dziejów ruchu oporu w Polsce po-

³udniowej, Kraków 1964. Egzemplarz w posiadaniu córki El¿biety Karwowskiej.



jak siê wówczas mawia³o, „przy mê¿u”. Wychowywa³ siê w rodzinie
inteligenckiej o mocnych tradycjach patriotycznych. Ukoñczy³ 4 kla-
sy szko³y powszechnej, a nastêpnie Gimnazjum Humanistyczne we
Lwowie – 10 czerwca 1929 r. W gimnazjum wst¹pi³ do Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego i zosta³ dru¿ynowym.

Po uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukoñczy³
10 czerwca 1933 r. z tytu³em magistra praw. W latach 1933–1934 s³u-
¿y³ w 44 Pu³ku Strzelców Kresowych w Równem; zakoñczywszy
s³u¿bê czynn¹, przeszed³ do rezerwy jako podporucznik piechoty. Po
wype³nieniu obowi¹zku wobec Ojczyzny rozpocz¹³ praktykê zawodo-
w¹. Przez dwa lata (czerwiec 1935 – czerwiec 1937) odbywa³ bezp³at-
n¹ aplikanturê sêdziowsk¹. W poszukiwaniu pracy przeprowadzi³ siê do
Krakowa. Tu, od 1 lipca 1937 r. do wybuchu wojny pracowa³ w Wy-
dziale Œledczym Policji Pañstwowej w Krakowie. Oprócz zadañ stan-
dardowych pionu œledczego, uczestniczy³ w akcjach specjalnych likwi-
duj¹cych reakcyjne œrodowisko niemieckie w Krakowie, czyli tzw. pi¹-
t¹ kolumnê. Jego inteligencja i umiejêtnoœæ szybkiego kojarzenia fak-

tów w po³¹czeniu z gruntownym
wykszta³ceniem i znajomoœci¹ jê-
zyków by³y tu nieocenione. 25 gru-
dnia 1938 r. wst¹pi³ w zwi¹zek
ma³¿eñski z Alin¹ Krasoñ.

Po zakoñczeniu kampanii wrze-
œniowej ukrywa³ siê przez rok u ro-
dziny, poniewa¿ jako pracownik
mundurowy nie zg³osi³ siê do or-
ganizowanej przez Niemców po-
licji. Nie potrafi³ jednak bezczyn-
nie czekaæ na koniec wojny. An-
ga¿owa³ siê w konspiracjê. Cho-
cia¿ z sarkazmem i humorem
wspomina³ dzia³alnoœæ i walkê
w podziemiu, to wykonywane
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przez niego zadania by³y wagi pañstwowej i grozi³y œmierci¹ ze stro-
ny niemieckiego okupanta.

Jak sam opisuje: „Maj 1940… okupacja. Siedzê prawie od roku jak
mysz pod miot³¹ w prowincjonalnym miasteczku. Nie zg³osi³em siê do
s³u¿by w Kripo (Kriminalpolizei) co grozi³o œmierci¹. Znajomi moi nie
dali mi d³ugo tkwiæ w prowincjonalnej dziurze. Znalaz³em siê w Kra-
kowie w roku 1940. By³y to pocz¹tki pracy konspiracyjnej ZWZ
(Zwi¹zek Walki Zbrojnej). W kierownictwie przewa¿ali zawodowi
wojskowi […] Pocz¹tki konspiracji w Krakowie przypomina³y jakieœ
harcerskie podchody lub zabawê w »¿andarma i zbója«. By³a to kon-
spiracja na niby, bo wszyscy krakowscy konspiratorzy znali siê dosko-
nale poœrednio lub bezpoœrednio; kierownictwo w znakomitej wiêk-
szoœci by³o niekrakowskie. Zorganizowanemu aparatowi gestapow-
skiej ofensywy trzeba by³o przeciwstawiæ nasz¹ defensywê – nasz
kontrwywiad […] Moi przedwojenni towarzysze trochê zapeszeni fak-
tem, ¿e jednak znaleŸli siê w szeregach Kripo, chêtnie garnêli siê do
roboty w naszym kontrwywiadzie, choæ chyba dobrze zdawali sobie
sprawê, czym ta zabawa grozi. Pracowali dobrze i ostro¿nie. Rutyna
zawodowa. Powoli zaczêliœmy wykruszaæ garnitur konfidencki […]”2. 

„Improwizowanie metod konspiracji odbija³o siê ujemnie na pracy
wysokich sztabów i grozi³o w ka¿dej chwili katastrof¹. W tych wa-
runkach powo³ano mnie do sztabu obszaru œl¹sko-krakowskiego AK
z siedzib¹ w Krakowie z zadaniem poprawienia techniki konspiracyj-
nej i zabezpieczenia pracy sztabu. Przebudowa³em ³¹cznoœæ i kilka
oddzia³ów sztabu […]”3.

Poza kontrol¹ bezpieczeñstwa wewnêtrznego wykonywa³ mniej lub
bardziej znacz¹ce zadania wywiadowcze w terenie. O przebiegu
i charakterze tej s³u¿by mo¿emy równie¿ przeczytaæ: „Wykorzystuj¹c
pewne znajomoœci oraz znajomoœæ jêzyka zaanga¿owa³em siê do pra-
cy w administracji Truppen-Uebungsplatz-Sued w Dêbie ko³o Tarno-
brzega, jako Angesteller tzw. Rotte V. Dowodzi³em sztabem sprz¹ta-
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czek i mia³em nadzór nad hotelem dla oficerów, przyje¿d¿aj¹cych na
ró¿ne æwiczenia i odprawy. Teren pracy by³ niezwykle ciekawy, gdy¿
odbywa³y siê tu próby z nowymi rodzajami broni i amunicji. Tu wy-
próbowano m.in. bardzo chytrze skonstruowane miny leœne. Zdoby³em
te¿ informacje o znajduj¹cych siê w rejonie Huty Komorowskiej wy-
rzutniach »V-1«. By³y to bodaj¿e pierwsze informacje o tej nowej nie-
mieckiej Wunderwaffe. […] W moim hotelu by³y równie¿ Generalqu-
artiere dla wy¿szych oficerów. Po jednej z narad znalaz³em w koszu
na œmieci naniesion¹ na planie dyslokacjê jednostek w jakiejœ zamie-
rzonej operacji na froncie wschodnim, która okaza³a siê bardzo cieka-
wym materia³em. By³a to praca doœæ ryzykowna. Pewnego dnia
ostrzeg³ mnie pracuj¹cy tam równie¿ berliñski szofer, i¿ jego rodacy
maj¹ mnie w podejrzeniu: Mensch, machen Sie sich auf und Davon!
Na po¿egnanie spowodowa³em zbombardowanie Dêby przez samolo-
ty radzieckie za bestialskie spalenie w baraku 40 chorych na tyfus jeñ-
ców radzieckich, o czym w swoim czasie przekaza³em meldunek”4.

S¹ to tylko ma³e zachowane fragmenty wspomnieñ, dokumentuj¹ce
jego bohatersk¹ postawê w czasie wojny. W konspiracji u¿ywa³ pseu-
donimów Jaxa, Brzega, Rom. Ze wzglêdu na dzia³alnoœæ konspiracyj-
no-wywiadowcz¹ fikcyjnie zatrudniony by³ od 15 listopada 1940 do
koñca 1944 r. w kancelarii adwokackiej dr. M. Matyji (Jana Bardla). 

Jak wspomina córka, ze wzglêdu na zadania w terenie w krakow-
skim w domu bywa³ rzadko, obowi¹zki domowe i opiekê na dwiema
córkami sprawowa³a ¿ona.

Za zas³ugi wojenne w latach 1942–1943 trzykrotnie odznaczany
Krzy¿em Walecznych, a po wojnie 17 lipca 1985 r. przyznawanym
w Londynie Krzy¿em Armii Krajowej5.
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rowskiego dla zas³u¿onych ¿o³nierzy Polski Podziemnej 1939–1945. Nadawany by³ ¿o³-
nierzom Armii Krajowej oraz organizacji j¹ poprzedzaj¹cych: S³u¿ba Zwyciêstwu Polski,
Zwi¹zek Walki Zbrojnej. Krzy¿ nadawano w Londynie. Nie zosta³ przyjêty do systemu
odznaczeñ PRL. Dopiero od 1992 r. zosta³ uznany za polskie odznaczenie wojskowe
nadawane przez Prezydenta RP. Jego nadawanie zakoñczono z dniem 8 maja1999 r.



Tymczasem mimo wielu zas³ug i bohaterskiej postawy w walce
z hitlerowcami oraz licznych materia³ów wywiadowczych, jakie do-
starczy³ sojusznikom ze wschodu i zachodu, przez w³adzê ludow¹
uznany zosta³ za wroga nowego ustroju. Po wkroczeniu do Krakowa
wojsk radzieckich, 7 marca 1945 r. zosta³ aresztowany jako ¿o³nierz
uznanej za reakcyjn¹ Armii Krajowej. Jego rodzina trwa³a w drama-
tycznej niepewnoœci. Przez 9 miesiêcy by³ osadzony i przes³uchiwa-
ny w wiêzieniu przy pl. Inwalidów. Po wypuszczeniu na wolnoœæ na-
tychmiast wyjecha³ z Krakowa.

Od paŸdziernika 1945 r. do stycznia 1946 r. pracowa³ w Pañstwo-
wym Przedsiêbiorstwie Traktorów i Maszyn Rolniczych Cieplice ja-
ko referent ds. nieruchomoœci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w tym czasie
pozna³ Jana Morawskiego, prezesa Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskie-
go Cieplice–Legnica, swojego póŸniejszego dyrektora w Bibliotece
Wy¿szej Szko³y Rolniczej (WSR) we Wroc³awiu.

Nastêpnie przeniós³ siê do Wroc³awia, gdzie rozpocz¹³ pracê
w Centralnym Zarz¹dzie Gorzelni Rolniczych. Zosta³ nawet kierow-
nikiem Oddzia³u Wroc³awskiego. Niestety wskutek donosu 23 marcu
1951 r. zosta³ ponownie aresztowany przez agentów Urzêdu Bezpie-
czeñstwa. Wyrokiem S¹du Wojskowego w Warszawie z dnia 18 mar-
ca 1953 r. na mocy Dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. O wymia-
rze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych za-
bójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ oraz dla zdrajców Naro-
du Polskiego, zosta³ skazany na 8 lat wiêzienia. Przez dwa lata œledz-
twa osadzony i przes³uchiwany by³ w Warszawie w wiêzieniu na Mo-
kotowie, kojarzonym jako miejsce kaŸni i straceñ Polaków walcz¹-
cych z Niemcami podczas II wojny œwiatowej. Nastêpnie przeniesio-
ny zosta³ do Wiœnicza, a w koñcu do wiêzienia w Strzelcach Opol-
skich. Straszne to by³y czasy dla prawdziwych polskich patriotów. 

Jednak wiêzienie nie z³ama³o J. Pasierskiego. Jak wspomina córka,
w czasach wiêziennych zawar³ wiele przyjaŸni i znajomoœci z osobami
z ró¿nych œrodowisk. Z tego okresu datuj¹ siê m.in. wieloletnie przyja-
Ÿnie z prof. Micha³em Walickim (znakomitym historykiem sztuki) i Ja-
nem Drohojowskim (dyplomat¹, w latach 1943–1944 sekretarzem ge-
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neralnym Ministerstwa Informacji rz¹du polskiego na uchodŸstwie).
W wiêzieniu zapocz¹tkowa³ te¿ now¹ ¿yciow¹ pasjê – rzeŸbiarstwo. 

By³ utalentowany plastycznie, o czym mo¿na siê przekonaæ ogl¹-
daj¹c akwarele oraz ilustrowane listy do ¿ony i przyjació³. Czêstym
motywem rysunków i obrazów by³ ukochany Lwów – symbol beztro-
skiej m³odoœci i weso³ych czasów studenckich – oraz krajobrazy Pol-
ski. Twórczoœæ by³a form¹ wyzwolenia od strasznej wiêziennej co-
dziennoœci i pozwali³a mu przetrwaæ.

Z wiêzienia zwolniony zosta³ na mocy amnestii 1 maja 1956 r.,
a po latach zrehabilitowany. Nie by³ to koniec problemów ¿yciowych.
Mimo, ¿e od razu zacz¹³ poszukiwanie pracy, to „cz³owieka z takim
wyrokiem” nikt nie chcia³ zatrudniæ. W koñcu zrezygnowany trafi³ do
Biblioteki G³ównej Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu. Dyrek-
torowi Janowi Morawskiemu opowiedzia³ historiê swojego ¿ycia koñ-
cz¹c, ¿e z takim ¿yciorysem nie mo¿e znaleŸæ pracy. Ku jego zasko-
czeniu dyrektor Morawski stwierdzi³, ¿e on zatrudni go w³aœnie z te-
go powodu6. 

Referencji udzielili mu rektor WSR we Wroc³awiu prof. dr in¿.
A. Tychowski, doc. dr W. Kamienobrodzki oraz prof. in¿. M. Zacha-
ra z Politechniki Wroc³awskiej. I tak 1 czerwca 1956 r. rozpocz¹³ pra-
cê w Bibliotece G³ównej WSR we Wroc³awiu na stanowisku biblio-
tekarza. Doskonale wykszta³cony erudyta, w³adaj¹cy biegle trzema
jêzykami obcymi oraz znaj¹cy ³acinê i grekê, ca³¹ powojenn¹ pracê
poœwiêci³ bibliotekarstwu. 

Zespó³ pracowników tworz¹cy wówczas bibliotekê sk³ada³ siê
z bardzo dobrze wykszta³conych specjalistów o wysokiej kulturze
osobistej, do czego wielk¹ wagê przywi¹zywa³ ówczesny dyrektor. 

J. Pasierski by³ pracowity i skuteczny w dzia³aniu. Systematycznie
uzupe³nia³ i pog³êbia³ fachow¹ wiedzê bibliotekarsk¹, a przy tym
twórczo podchodzi³ do wykonywanych zadañ. Tak kreatywnego pra-
cownika nagradzano i szybko awansowano, w 1958 r. otrzyma³ awans
na stanowisko starszego bibliotekarza. 
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Po reorganizacji Biblioteki w 1959 r. zosta³ kierownikiem Dzia³u
Gromadzenia Zbiorów. By³ to wa¿ny i dynamiczny okres w historii
biblioteki. Jej pracownicy stawali wobec koniecznoœci stworzenia za-
plecza naukowego m³odej polskiej uczelni. Konieczne okaza³o siê
wypracowanie spójnej polityki gromadzenia zbiorów. 

Wspó³praca dwóch silnych osobowoœci – J. Morawskiego i J. Pasier-
skiego – kreatywnych, o du¿ym intelektualnym potencjale, owocowa³o
na gruncie zawodowym wieloma pomys³ami i projektami. J. Pasierski
doskonali³ swoje umiejêtnoœci bibliotekarskie, studiowa³ literaturê ob-
cojêzyczn¹ dotycz¹c¹ interesuj¹cych go zagadnieñ. Dziêki znajomoœci
jêzyków obcych oraz bezkompromisowoœci w pracy mia³ przewagê nad
kolegami po fachu. Poznawa³ i propagowa³ rozwi¹zania nie tylko szko-
³y radzieckiej, co by³o popularne i „dobrze widziane”, ale te¿ osi¹gniê-
cia amerykañskie i zachodnioeuropejskie oparte na wieloletnich bada-
niach i praktyce bibliotekarskiej. W toku prac przekona³ siê, ¿e zmiany
lokalne to za ma³o, potrzebne by³y rozwi¹zania ogólnopolskie. 

W narzuconym systemie gospodarki planowej dopatrywa³ siê ko-
rzyœci. Takim elementem by³a planowa specjalizacja bibliotek w za-
kresie gromadzenia zbiorów, zw³aszcza w obszarze literatury zagra-
nicznej. By³ zdeklarowanym zwolennikiem, uruchomionego w 1956 r.
z inicjatywy dyrektora J. Morawskiego, programu wymiany miêdzy-
narodowej opartej o Zeszyty Naukowe WSR we Wroc³awiu, dziêki
któremu biblioteka znacz¹co wzbogaci³a swoje zbiory. 

Efektem kilkuletniej pracy i analizy wyników by³a koncepcja tzw.
planowej specjalizacji bibliotek w zakresie gromadzenia zagranicz-
nych czasopism naukowych, zaakceptowana na forum ogólnopolskim
i wprowadzona w ¿ycie przez 7 naukowych bibliotek rolniczych pod-
leg³ych Ministerstwu Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego.

Dyrektor Morawski popiera³ twórcze umys³y, nie ogranicza³ ideo-
logicznie. By³ otwarty na postêp, chêtnie wysy³a³ swoich pracowni-
ków na konferencje naukowe w celu wymiany doœwiadczeñ. J. Pa-
sierski uczestnicz¹c w ogólnopolskich konferencjach, czêsto wspólnie
z dyrektorem, najpierw propagowa³ ideê oraz korzyœci p³yn¹ce z sy-
stemu specjalizacji bibliotek naukowych, nastêpnie zapoznawa³
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z przebiegiem prac i stosowanymi metodami na gruncie bibliotek wy-
¿szych szkó³ rolniczych. 

Przez dziesiêæ lat sprawowa³ funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji
Koordynacyjnej Bibliotek WSR, a od 1970 r. by³ cz³onkiem Zespo³u
roboczego ds. specjalizacji bibliotek przy komisji ds. bibliotek Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. W sprawy specjalizacji bibliotek nau-
kowych by³ bardzo zaanga¿owany. Ewolucjê jego pogl¹dów na ten te-
mat mo¿na przeœledziæ w opublikowanych materia³ach konferencyj-
nych, artyku³ach i komunikatach zamieszczanych w prasie fachowej.
Uwieñczeniem jego wieloletnich prac i badañ na ten temat jest znako-
mita praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr. Aleksandra
Birkenmajera, opublikowana w 1961 r.7 O potrzebie stworzenia kom-
pleksowego opracowania pisa³ sam autor: „Praca w oddziale gromadze-
nia zbiorów i koniecznoœæ opracowywania na tzw. »szkolenie wewnê-
trzne« zwyk³ego referatu o metodach pracy przy gromadzeniu zbiorów,
by³y bezpoœrednim powodem zbli¿enia do problematyki, której naro-
dzi³y siê pierwsze publikacje. Z czasem do³¹czy³y do tego praktyczne
zamiary realizacji koncepcji specjalizacyjnych (w bibliotekach wy-
¿szych szkó³ rolniczych). […] Dotychczasowy brak w literaturze pol-
skiej, tak¿e – o ile mi wiadomo – w literaturze œwiatowej pe³niejszego
opracowania istniej¹cych aktualnie systemów specjalizacji bibliotek na-
ukowych, sk³oni³ mnie do napisania niniejszej pracy […]”8.

Praca ta ma charakter przekrojowy, omawia historiê, stan obecny
i przysz³oœæ specjalizacji bibliotek naukowych. Zaskakuj¹co wiele jej
wniosków i postulatów do praktycznego wykonania pozostaje aktual-
na do dziœ. Jednym z postulatów, który wci¹¿ czeka na realizacjê, jest
funkcjonowanie stanowisk bibliotekarzy dziedzinowych, cechuj¹cych
siê najwy¿szymi kwalifikacjami bibliotekarskimi oraz wiedz¹ facho-
w¹ w obszarze tematyki gromadzonej literatury. Stanowiska takie
z powodzeniem wprowadzono w Europie Zachodniej i s¹ wysoko
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op³acane. W Polsce wci¹¿ postuluje siê ich tworzenie, zapominaj¹c
o adekwatnym wynagrodzeniu. 

Autor w omawianej pracy precyzyjnie wyró¿ni³ i omówi³ wszystkie
elementy konieczne do wzorowego funkcjonowania biblioteki akade-
mickiej w systemie szkolnictwa wy¿szego. Mocno podkreœla³, ¿e naj-
wa¿niejszy w bibliotece jest czytelnik, a biblioteka nie spe³niaj¹ca je-
go potrzeb i oczekiwañ traci racjê bytu. Bardzo nowoczesna jest te¿
wizja biblioteki i sieci bibliotek jako zintegrowanego systemu. „Do
elementów zasadniczych, stanowi¹cych conditio sine qua non wspó³-
pracy bibliotek w zakresie gromadzenia literatury naukowej zaliczy³-
bym katalogi centralne oraz wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne. Kata-
logi centralne w systemie specjalizacji staj¹ siê wiêc wspó³czynnikiem
koordynacji […]. Usprawnienie udostêpnieñ zale¿y od wielu czynni-
ków (dobra informacja biblioteczna i bibliograficzna, fachowa i ilo-
œciowo wystarczaj¹ca obsada personalna, dostateczna iloœæ magazy-
nierów, sprawna sieæ ³¹cznoœci miêdzybibliotecznej, wyposa¿enie
techniczne w urz¹dzenia do reprodukcji materia³ów bibliotecznych)”9.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest te¿ problem partnerskiego trak-
towania biblioteki w pracy naukowej. J. Pasierski podkreœla³, ¿e mu-
si istnieæ relacja zwrotna pracownik nauki – bibliotekarz oparta na
wspó³pracy: „Biblioteki naukowe, bêd¹ce do niedawna cmentarzy-
skiem przebrzmia³ych prawd i idei, s¹ ju¿ dziœ nie tylko »pamiêci¹«
nauki, lecz aktywnym organizatorem jej wyników. Biblioteki nauko-
we jako integralna czêœæ warsztatu naukowego mog¹ spe³niæ swoje
szczytne zadanie, gdy do ich realizacji przyst¹pi¹ w sposób zorgani-
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zowany, jako jeden skoordynowany i sprawnie wspó³dzia³aj¹cy sy-
stem”10.

Takie relacje gwarantuj¹ rangê bibliotekarza jako pracownika nau-
ki. J. Pasierski nie musia³ nikogo przekonywaæ, ¿e jest cenionym na-
ukowcem. Œwiadczy³y o tym jego prace oraz liczne kontakty krajowe
i zagraniczne. Zbieraj¹c materia³y i pisz¹c pracê prowadzi³ korespon-
dencjê m.in. z E.E. Williamsem z Harvard University, kierownikiem
Biura Farington Plan Office, dr Gizel¹ von Busse (DFG – Bad Go-
desberg), Toennnesem Klebergiem dyrektorem Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Uppsali, Borghild Bjoerlykke z Biblioteki Szko³y Rolniczej
w Vollebekk (Norwegia).

Jako za³¹czniki do pracy doktorskiej zamieœci³ t³umaczenia: Planu
Farmingtonowskiego, Verteilungsplan der Sondersammelgebiete w Nie-
mieckiej Republice Federalnej, Verteilungsplan der Sondersammelge-
biete w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Planu szwedzkiego.

Bardzo ceni³ swojego mistrza i promotora pracy doktorskiej, prof.
Aleksandra Birkermajera, który lubi³ analizowaæ problemy i twórczo
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podyskutowaæ ze swoim uczniem. Po obronie doktoratu 1 lipca 1962 r.,
J. Pasierski zda³ egzamin pañstwowy i zosta³ bibliotekarzem dyplomo-
wanym. Otrzyma³ stanowisko adiunkta bibliotecznego. W dalszym ci¹-
gu kierowa³ Oddzia³em Gromadzenia i Uzupe³niania Zbiorów. Plan
specjalizacji funkcjonowa³ praktycznie przez dwadzieœcia lat i jest do-
skonalony z myœl¹ o u¿ytkowniku jako „ostatnim ogniwie systemu”.

Oprócz prac zwi¹zanych z Oddzia³em Gromadzenia uczestniczy³
w realizacji wiêkszoœci wa¿nych zadañ bibliotecznych. Nale¿a³ do ze-
spo³u opracowuj¹cego bibliografie i kartoteki zagadnieniowe. Latami
wspó³tworzy³ kartoteki tematyczne i sporz¹dza³ opisy kartkowe. W for-
mie drukowanej ukaza³y siê dwie bibliografie, których by³ wspó³twór-
c¹: w 1960 r. Bibliografia retrospektywna publikacji pracowników na-
uki Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu za lata 1945–1959,
a w 1964 r. Bibliografia prac magisterskich i habilitacyjnych wykona-
nych w Wy¿szej Szkole Rolniczej we Wroc³awiu w latach 1945–1960.

W kolejnych latach kartoteki tematyczne sukcesywnie ukazywa³y
siê jako bibliografie za³¹cznikowe w „Zeszytach Naukowych Wy¿szej
Szko³y Rolniczej” (póŸniej Akademii Rolniczej we Wroc³awiu) dla
poszczególnych wydzia³ów, albo funkcjonowa³y w formie kartotek.
Wiele z nich wspó³redagowa³ J. Pasierski.

W 1963 r. Biblioteka WSR we Wroc³awiu rozpoczê³a prace nad
najwa¿niejszym zadaniem w swojej historii: Polsk¹ bibliografi¹ we-
terynarii i hodowli zwierz¹t za lata 1891–1939, bêd¹c¹ kontynuacj¹,
wydanej w 1891 r. we Lwowie Bibliografii polskiej weterynaryi i ho-
dowli zwierz¹t Stanis³awa Królikowskiego.

Nieliczny, czteroosobowy zespó³ w sk³adzie: dr Jan Pasierski, mgr
Janina Obmiñska, mgr Anna Milewska pod kierownictwem mgr Ma-
rii Kurpiowskiej podj¹³ siê trudnego zadania, nawet je¿eli uwzglêdniæ
merytoryczn¹ pomoc dyrektorów mgr. Jana Morawskiego, mgr. Józe-
fa Gerusa oraz mgr Wandy Rykowej. Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e bi-
bliografia retrospektywna obejmie lata 1891–1945 i za te lata zebra-
no materia³y. Prace by³y wykonywane równolegle z dzia³alnoœci¹
us³ugow¹ biblioteki. Prowadzono liczn¹ korespondencjê. Wielokrot-
nie wyje¿d¿ano do bibliotek w ca³ej Polsce w celu wykonania badañ
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i opracowañ z autopsji. Koniecznoœæ przedstawiania okresowych
sprawozdañ pozwala zobaczyæ, jak ¿mudna i skomplikowana by³a to
praca. Sprawozdania pozwalaj¹ te¿ dok³adnie œledziæ przebieg prac. 

J. Pasierski by³ osob¹, która najwiêcej „podró¿owa³a”. Oprócz rze-
czowych, profesjonalnych opracowañ i sprawozdañ z podró¿y, zacho-
wa³y siê praktyczne notki kreœlone jego rêk¹: „Praca od godz. 8–15.
Po uprzednim zg³oszeniu do godz.13.10 mo¿na tam na miejscu zjeœæ
obiad á z³. 14. Po po³udniu mo¿na te¿ po uprzednim przeniesieniu ma-
teria³ów pracowaæ do 21 (praktycznie 20.30) w czytelni biblioteko-
znawczej, o piêtro ni¿ej po drugiej stronie korytarza. Na drugi dzieñ
nale¿y pozostawione skrzynki zabraæ z powrotem na górê IV p.”11.
Czêsto mo¿na spotkaæ wskazówki praktyczne u³atwiaj¹ce kolegom
¿ycie na delegacji, wskazuj¹ce na serdecznoœæ oraz bezinteresown¹
chêæ pomocy.

Osobnym problemem sta³o siê zdobywanie dodatkowych œrodków
na prowadzenie prac nad bibliografi¹. Za kadencji dyrektora J. Mo-
rawskiego nikt nie podwa¿a³ i nie ¿¹da³ dokumentów potwierdzaj¹-
cych poniesione wydatki. Jego nastêpca mia³ coraz wiêksze trudnoœci
w ich zdobywaniu. W³aœnie z powodu braku œrodków prace zakoñ-
czono w 1979 r., a bibliografia nie ukaza³a siê w formie drukowanej.
Do dnia dzisiejszego pozostaje w formie kartoteki. Jest odnotowana
w Bazach Biblioteki Narodowej w Warszawie w Wykazie polskich bi-
bliografii nie opublikowanych. U³o¿ona jest w uk³adzie alfabetycz-
nym i liczy 33 tysi¹ce pozycji. Obejmuje lata 1891–1939.

Równoczeœnie w latach 1963–1967 dr Pasierski prowadzi³ dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹. By³y to wyk³ady z zakresu informacji naukowej
prowadzone w Katedrze Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro-
c³awskiego. 

Przez ponad 30 lat J. Pasierski by³ aktywnym cz³onkiem Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich, od 1957 r. cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu
Wroc³awskiego SBP, w latach 1957–1965 cz³onkiem Prezydium Za-
rz¹du G³ównego. Jako uznany specjalista aktywnie dzia³a³ w Komisji
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ds. Wspó³pracy Bibliotek, a w latach 1966–1969 przewodniczy³ Ko-
misji d/s Katalogów Centralnych.

W trosce o wychowanie nastêpców anga¿owa³ siê w prace przy
programie egzaminów dla bibliotekarzy dyplomowanych, a w latach
1968–1970 zasiada³ w Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie
Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego. 1 czerwca 1968 r. otrzyma³ stano-
wisko kustosza dyplomowanego, a 1 maja 1972 r. starszego kustosza
dyplomowanego i na tym stanowisku pozosta³ do emerytury. 

Po przejœciu na emeryturê 30 wrzeœnia 1976 r. zatrudniony by³ na
pó³ etatu jako samodzielny pracownik naukowy na stanowisku star-
szego kustosza dyplomowanego. Wykonywa³ specjalistyczne prace
biblioteczne wymagaj¹ce najwy¿szych kwalifikacji i umiejêtnoœci. 

Wspominaj¹c Jana Pasierskiego, oprócz jego profesjonalizmu, na-
le¿y podkreœliæ, ¿e by³ jedn¹ z najbarwniejszych postaci w bibliotece.
Wszyscy pamiêtaj¹cy go wspó³pracownicy zgodnie twierdz¹, ¿e by³
najciekawsz¹ osobowoœci¹ w historii biblioteki. Swoj¹ erudycj¹
wzbudza³ podziw i szacunek. Nigdy nie podkreœla³ swojej wiedzy
i umiejêtnoœci, ale w sprawach zawodowych, i nie tylko, zawsze s³u-
¿y³ ¿yczliw¹ pomoc¹. Czêsto z charakterystyczn¹ nonszalancj¹ pod-
powiada³ kole¿ankom poszukuj¹cym odpowiedzi na kwerendê – wy-
jaœnienia lub t³umaczenia jakiejœ sentencji lub autora cytatu. 

W swoim otoczeniu tworzy³ niepowtarzalny klimat pe³en ciep³a
i ¿yczliwoœci. Jednoczeœnie mobilizowa³ do rozwoju i samodoskonale-
nia nie tylko zawodowego. By³ bardzo inspiruj¹c¹ osobowoœci¹. Mia³
„to coœ” okreœlane mianem „artystycznej duszy”. Gra³ na pianinie i gi-
tarze, okazjonalnie œpiewa³. Piêknie rzeŸbi³, malowa³. Przyjació³ i ko-
legów obdarowywa³ swoimi pracami, które do dziœ z sentymentem
przechowuj¹. Jego prace plastyczne – zw³aszcza kolekcja rzeŸb – do-
czeka³y siê kilku wystaw równie¿ poza terenem biblioteki i uczelni.
Czêœæ rzeŸb trafi³a z donacji córki do muzeów. Du¿a kolekcja znajdu-
je siê w Muzeum Œl¹ska Cieszyñskiego O/M Beskidzkie w Wiœle.

Legendarnym miejscem, zwi¹zanym z bibliotek¹ poprzez osobê
w³aœciciela, by³ letni domek pañstwa Pasierskich w Osoli. Zaprojek-
towany zosta³ przez przyjaciela domu prof. Kazimierza Ciechanow-
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skiego. Powstawa³ przez dwa latami z dostêpnych na kryzysowym
rynku materia³ów oraz fragmentów i detali tworzonych w³asnorêcznie
przez Jana. Miejsce to posiada niepowtarzalny urok i klimat realizmu
magicznego, zachowany do dziœ dziêki staraniom córki. W tamtych
latach by³o to centrum „pozaprotokolarnych” spotkañ towarzyskich.
A zaproszenie przez J. Pasierskiego do „domku w Osoli” stanowi³o
zw³aszcza dla m³odszych pracowników œrodowiskow¹ nobilitacjê.

J. Pasierski nie przywi¹zywa³ wielkiej wagi do nagród i odznaczeñ.
Ale by³ czêsto nagradzany przez dyrektorów biblioteki i rektorów
WSR. Za swoj¹ pracê uzyska³ wiele odznaczeñ: Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury (1968 r.), Honorowa Odznaka SBP (1972 r.), Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi (1973 r.). Równie¿ za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ zosta³ po latach
doceniony przez PRL: Krzy¿em Partyzanckim (1961 r.), Odznak¹
Grunwaldzk¹ (1971 r.), Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r.
(1972 r.) oraz londyñskim Krzy¿em Armii Krajowej (1985 r.).

Do powojennych odznaczeñ odnosi³ siê z lekka ironi¹. Zw³aszcza
„rozbraja³” go Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r. – jak wiadomo
uzyskanie wolnoœci „uczci³” aresztowaniem przez Urz¹d Bezpieczeñ-
stwa. Najbardziej ceni³ sobie wojenne Krzy¿e Walecznych oraz Krzy¿
Armii Krajowej.

Zmar³ we Wroc³awiu 23 listopada 1989 r. Pochowany zosta³ na
Cmentarzu œw. Wawrzyñca przy ul. Bujwida we Wroc³awiu.

Mo¿na bez cienia w¹tpliwoœci stwierdziæ, ¿e Jan Pasierski tworzy³
Bibliotekê G³ówn¹ Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, nie tylko po-
przez znacz¹cy dorobek naukowy i zawodowy, ale i umiejêtnoœæ two-
rzenia niepowtarzalnej atmosfery pracy oraz niezwykle inspiruj¹c¹
osobowoœæ. 
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Alicja Konik
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Uniwersytet Wroc³awski

JAN O¯ÓG – BIBLIOTEKARZ Z POWO£ANIA

Jedn¹ z wielu wa¿nych postaci
œrodowiska bibliotekarskiego Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, œciœle
zwi¹zan¹ z Bibliotek¹ od pocz¹t-
ków jej istnienia, by³ niew¹tpli-
wie Jan O¿óg. Pisanie o nim jako
o bibliotekarzu nie jest zadaniem
³atwym, gdy¿ materia³ów doku-
mentuj¹cych jego dzia³alnoœæ za-
chowa³o siê nie tak znów wiele.
S¹ to przewa¿nie akta personalne
przechowywane w Archiwum Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, które s¹
materia³em pozwalaj¹cym zale-
dwie naszkicowaæ ogólny obraz bibliotekarskiej pracy Jana O¿oga.
Dlatego niniejszy biogram stawia sobie za zadanie zebranie danych
faktograficznych odnosz¹cych siê do czynnego wykonywania przez
niego zawodu bibliotekarza i wskazanie jego pogl¹dów w sprawie bi-
bliotek i bibliotekarstwa.

Jan O¿óg urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1914 r. w Bêdzienicy (powiat
Ropczyce, woj. rzeszowskie) w rodzinie ch³opskiej. W latach 1925–1929
uczêszcza³ do gimnazjum w Ropczycach, a w latach 1930–1934 do



Pañstwowego Gimnazjum im. Stanis³awa Staszica we Lwowie, gdzie
zda³ egzamin dojrza³oœci w 1934 r. Podobnie jak wielu pionierów Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu (m.in. Antoni Knot, Broni-
s³aw Kocowski i Stefan Nawara) swoje wy¿sze wykszta³cenie zdoby³
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Na podstawie
pracy magisterskiej Pismo Œwiête wed³ug nauki Stanis³awa Hozjusza
uzyska³ w roku 1939 dyplom magistra teologii. Ju¿ w czasie studiów
uniwersyteckich na wydziale teologicznym w latach 1934–1939 pra-
cowa³ jako asystent bibliotekarski w Bibliotece Instytutów Teologicz-
nych. Lata wojny spêdzi³ w rodzinnych stronach w Z³oczowie (woj.
– Tarnopol, 1939–1941) i w Gródku Jagielloñskim ko³o Lwowa
(1941–1944), a od sierpnia 1944 r. do grudnia 1945 r. w Wiœniowej
i Rzeszowie. Mieszkaj¹c w Gródku Jagielloñskim pracowa³ w charak-
terze duchownego, bior¹c udzia³ w tajnym nauczaniu religii i jêzyka
³aciñskiego w roku szkolnym 1943/1944, zorganizowanym przez taj-
ne w³adze szkolne we Lwowie1. 

PRACE BIBLIOTECZNE

Po przyjeŸdzie do Wroc³awia zosta³ zatrudniony w Bibliotece Uni-
wersyteckiej 20 grudnia 1945 r., a pracê w niej rozpocz¹³ z dniem
1 stycznia 1946 r. W pocz¹tkowym okresie na zlecenie Dyrektora Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu Antoniego Knota obj¹³ kie-
rownictwo nad pracami porz¹dkowymi przy ksiêgozbiorach zabezpie-
czonych, nagromadzonych w iloœci kilkuset ton w hali jednego z bu-
dynków Biblioteki. By³o to niezwykle trudne i ¿mudne zadanie (na-
le¿y przypomnieæ, ¿e zabezpieczone ksiêgozbiory by³y zanieczy-
szczone i czêœciowo zniszczone), wymagaj¹ce wielkiego wysi³ku
i ofiarnoœci. Praca ta polega³a na sortowaniu materia³ów zabezpieczo-
nych i wydzielaniu tych wartoœciowych i najbardziej potrzebnych dla
Biblioteki oraz dla zak³adów i instytutów uczelni. Trzeba podkreœliæ,
¿e wœród zabezpieczonych ksi¹¿ek wydobyto wówczas wiele unika-
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tów w skali œwiatowej, zw³aszcza w zakresie rêkopisów i starych dru-
ków2. Ca³a akcja porz¹dkowania ksiêgozbiorów zabezpieczonych
okreœlona zosta³a mianem „Akcji 34”, a opisa³ j¹ w swoich wspo-
mnieniach pracownik Biblioteki – Bronis³aw Gnosowski. „Przyst¹-
piono do niej z wielkim zapa³em, choæ nie by³a to praca ³atwa i lek-
ka” – pisa³ Bronis³aw Gnosowski. „Na pocz¹tku pracy po wypróbo-
waniu mo¿liwoœci pracowników ustalono normy pracy, trzeba przy-
znaæ wysokie, gdy¿ od pierwszej chwili wytworzy³o siê samorzutnie
wspó³zawodnictwo indywidualne i grupowe. Dziêki dobrej organiza-
cji pracy kierownika »Akcji 34« kustosza Jana O¿oga nie by³o czasu
i miejsca na obijaczkê”3. Wielu „sortowników” po zakoñczeniu „Ak-
cji 34” wspomina³o j¹ jako kampaniê frontow¹4. Akcja porz¹dkowa
zbiorów by³a intensywnie prowadzona do koñca 1949 r. PóŸniej nie-
stety zaprzestano jej z powodu braku œrodków finansowych. Da³a ona
niewymierne korzyœci, gdy¿ w wyniku tych prac wydzielono wielk¹
iloœæ potrzebnych Bibliotece materia³ów (ok. 100 000 woluminów)
oraz mia³a wp³yw na to, i¿ wielu z pracowników, bior¹cych w niej
udzia³, na trwa³e zwi¹za³o siê z Bibliotek¹5. 

Ju¿ w okresie pionierskim po akcji rewindykacyjnej zbiorów ca³a
kadra bibliotekarska, mimo ogromu prac, jakie spoczywa³y na niej
w tych jak¿e ciê¿kich pocz¹tkach Biblioteki, podjê³a siê trudu do-
kszta³cania zawodowego. Dyrektor Antoni Knot zachêca³ biblioteka-
rzy do pracy naukowej i umo¿liwia³ na wszelkie sposoby doszkalanie
swoich pracowników6. W Bibliotece organizowane by³y kursy dla bi-
bliotekarzy naukowych oraz dla magazynierów. „Dyrektor raz po raz
wysy³a³ swych pracowników do Warszawy na bibliotekarski egzamin
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pañstwowy” – Helena Szwejkowska wspomina swoj¹ oraz kilku ko-
legów i kole¿anek (Bilczewska, Burbianka, Kocowski, Nawara, O¿óg,
Walter) „wyprawê w³asn¹ ciê¿arówk¹ biblioteczn¹ – obóz noclegowy
po drodze – skok z auta wprost na salê egzaminacyjn¹”7. Id¹c w œla-
dy swoich kolegów tak¿e Jan O¿óg 25 kwietnia 1947 roku zda³ pañ-
stwowy egzamin bibliotekarski I kategorii, a w roku nastêpnym uczê-
szcza³ na specjalistyczny kurs z zakresu dawnej ksi¹¿ki, który prowa-
dzono w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie i zakoñczy³ go kolo-
kwium z wynikiem dobrym.

Od pierwszych dni swojej pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wroc³awiu Jan O¿óg obj¹³ kierownictwo nad organizowaniem i pro-
wadzeniem Oddzia³u Czasopism. Równoczeœnie zorganizowa³
i przejœciowo prowadzi³ pierwsze lektorium w tutejszej Bibliotece.
W 1948 r., kieruj¹c nadal Oddzia³em Czasopism, zaj¹³ siê tworzeniem
agend egzemplarza obowi¹zkowego. Rok 1949 to rok prze³omowy
w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu – ca³kowicie
zakoñczono wewnêtrzn¹ organizacjê tej instytucji, uruchomiono no-
we oddzia³y: muzyczny, kartograficzny, zorganizowano w obrêbie
Dzia³u Uzupe³niania Biuro Dubletów i Druków Zbêdnych. Dziêki
specjalnym kredytom rozpoczêto planowe porz¹dkowanie ksiêgo-
zbiorów zabezpieczonych i zintensyfikowano opracowywanie zbio-
rów specjalnych w szczególnoœci graficznych, starych druków i rêko-
pisów. Rok ten by³ równie¿ wa¿ny dla Jana O¿oga, powierzono mu
bowiem kierowanie jednym z najwa¿niejszych oddzia³ów Biblioteki
– Oddzia³em Opracowania Druków Zwartych Nowych. Niebawem
nast¹pi³y te¿ znacz¹ce zmiany w jego ¿yciu osobistym. „Dla wielu
pracowników Biblioteka sta³a siê swatk¹ i skojarzy³a szczêœliwe ma³-
¿eñstwa”8. Tak te¿ by³o w przypadku Jana O¿oga, który w 1951 r. za-
war³ zwi¹zek ma³¿eñski z pracownic¹ tutejszej ksi¹¿nicy – Ew¹ Stof-
fel. £¹czy³a ich nie tylko wspólna pasja zawodowa, ale równie¿ za-
mi³owanie do przyrody i czynne uprawianie turystyki. To z ich inicja-
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tywy, a w szczególnoœci pani Ewy O¿ogowej, organizowane by³y
w gronie bibliotekarzy oraz z ramienia ZNP liczne wyprawy górski-
mi szlakami. 

Oddzia³em Opracowania Druków Zwartych Nowych kierowa³ do
lipca 1961 r., z wyj¹tkiem okresu pó³rocznego w 1955 r., kiedy to
przejœciowo sta³ na czele Oddzia³u Magazynów i Konserwacji Zbio-
rów. Podczas tego okresu wprowadzi³ w ¿ycie Biblioteki wiele racjo-
nalizatorskich pomys³ów. Jednoczeœnie przeszkoli³ w tym czasie w za-
kresie opracowania zbiorów ca³e rzesze pracowników tutejszej ksi¹¿-
nicy, jak te¿ innych wroc³awskich bibliotek naukowych. Równocze-
œnie w latach 1949–1966 kierowa³ pracami zleconymi w zakresie opra-
cowywania zbiorów zabezpieczonych, pocz¹tkowo w ramach Biblio-
teki Uniwersyteckiej, a potem w ramach sieci bibliotek ca³ej uczelni. 

W marcu 1962 r. zosta³ kierownikiem Oddzia³u Starych Druków
i pozosta³ na tym stanowisku do listopada 1964 r. Na ten okres przy-
pad³o scalenie magazynowe zbiorów tego Oddzia³u, jednych z naj-
wiêkszych w Polsce do dziœ, bo licz¹cych 230 tys. woluminów,
a w iloœci dzie³ 310 tys. jednostek. Wówczas tak¿e nast¹pi³a intensy-
fikacja w opracowaniu starych druków sposobem fotograficznym.
W obu tych procesach Jan O¿óg bra³ bezpoœredni udzia³ i by³ za ich
przebieg odpowiedzialny jako kierownik Oddzia³u. 

1 listopada 1964 r. na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersytec-
kiej dr Jadwigi Pe³czyny Rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego powie-
rzy³ mu pe³nienie obowi¹zków wicedyrektora Biblioteki Uniwersy-
teckiej. To z jego inicjatywy, ju¿ jako wicedyrektora, nast¹pi³a centra-
lizacja opracowania zbiorów, najpierw w samej Bibliotece Uniwersy-
teckiej, co poci¹gnê³o za sob¹ ujednolicenie zasad opracowania zbio-
rów, a nastêpnie centralizacja opracowania zbiorów bibliotek sieci
uczelnianej w Bibliotece G³ównej. Funkcjê wicedyrektora sprawowa³
do maja 1975 r., kiedy to na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersy-
teckiej, Rektor uczelni wyrazi³ zgodê na utworzenie w ramach Od-
dzia³u Starych Druków – Pracowni Dokumentacyjno-Bibliograficz-
nej, któr¹ z racji doœwiadczenia zawodowego poprowadzi³ Jan O¿óg.
G³ównymi zadaniami tej pracowni mia³o byæ: opracowanie katalogu
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poloników od XV do XVIII w., bibliografii poloników œl¹skich od
XV do XVIII w., katalogu bohemików, slowacików i hungarików
oraz opracowanie katalogów tematycznych czasopism, druków ulot-
nych, druków z zakresu numizmatyki itp. Wszystkie prace dokumen-
tacyjne i bibliograficzne wykonywane by³y na marginesie prac bie¿¹-
cych (opracowanie i udostêpnianie, informacja naukowa itp.). Tylko
czêœæ z tych prac uda³o siê zrealizowaæ, m.in. Adam Skura wspólnie
z Barbar¹ Górsk¹ opracowali katalog wystawy Ksi¹¿ka polska wyda-
wana na Œl¹sku w XV–XVIII w., a Jan O¿óg opracowa³ Katalog po-
loników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu.

Od lipca 1977 r. do koñca wrzeœnia 1980 r. Jan O¿óg pe³ni³ rów-
nie¿ obowi¹zki kierownika Oddzia³u Rêkopisów. 

W paŸdzierniku 1980 r. z racji osi¹gniêtego wieku emerytalnego,
Jan O¿óg przeszed³ na emeryturê, ale bynajmniej nie rozsta³ siê z Bi-
bliotek¹. Pracowa³ w niej jeszcze przez 19 lat, niemal do koñca swo-
ich dni. Najpierw zatrudniono go na 1/2 etatu do 1991 r. w Oddziale
Starych Druków, a póŸniej przed³u¿ono mu anga¿ w wymiarze 1/3
etatu ponownie w tym samym Oddziale. £¹cznie Jan O¿óg przepra-
cowa³ w ksi¹¿nicy 34 lata w pe³nym wymiarze godzin, a pozosta³e 19
lat na 1/2 i 1/3 etatu w Oddziale Starych Druków. Jako emerytowany
pracownik nadal ofiarnie i z wielk¹ energi¹ prowadzi³ prace nad in-
wentarzem ksi¹¿kowym starych druków, a tak¿e przy melioracji ka-
talogu fotograficznego starych druków w zwi¹zku z planem mikrofi-
szowego wydania tego katalogu przez firmê Olms9.

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA

Drugim kierunkiem dzia³alnoœci Jana O¿oga by³a praca dydaktycz-
na. Poza szkoleniem w bie¿¹cym toku prac, co jest nierozerwalnie
zwi¹zane z funkcj¹ kierownicz¹, zorganizowa³ i przeprowadzi³ szereg
kursów z zakresu opracowania zbiorów zarówno dla pracowników bi-
blioteki g³ównej jak i bibliotekarzy bibliotek zak³adowych. W okresie
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studiów dwustopniowych by³ wyk³adowc¹ zasad bibliotekarstwa dla
studentów wydzia³ów humanistycznych10. Poza tym przez szereg lat
w ramach prac zleconych prowadzi³ æwiczenia i wyk³ady w Instytu-
cie Bibliotekoznawstwa tutejszego Uniwersytetu. Pe³ni³ funkcjê za-
k³adowego kierownika przeddyplomowej praktyki studentów IV roku
Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracuj¹cych Uniwersytetu, która
odby³a siê w Oddziale Starych Druków i Oddziale Rêkopisów we
wrzeœniu 1962 r. By³ sekretarzem Kolegium Dyrektorów Bibliotek
Œrodowiska Wroc³awskiego. Sprawowa³ równie¿ funkcjê przewodni-
cz¹cego Rady Oddzia³owej na terenie Biblioteki11. Jako cz³onek Ko-
misji Bibliotekarskiej bra³ udzia³ w pracach Komitetu Normalizacyj-
nego i aktywnie uczestniczy³ w zjazdach i konferencjach biblioteka-
rzy naukowych, daj¹c siê tym samym poznaæ w szerszych krêgach bi-
bliotekarskich. W lutym 1951 r. bra³ udzia³ w konferencji w Krynicy,
a w roku 1961 w Rogowie.

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWA I PUBLIKACYJNA

Obok pracy zawodowej i dydaktycznej zajmowa³ siê tak¿e prac¹
naukow¹. W latach 1954–1964 redagowa³ sam, a póŸniej równie¿
wspólnie z Janin¹ Ociepkow¹ i Konstantym Ja¿d¿ewskim, „Biuletyn
Informacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu”, w którym
oprócz czêœci sprawozdawczej z prac Biblioteki zawar³ opracowany
przez siebie wykaz nabytków za rok 1961, a za lata 1963–1964 zesta-
wiony wspólnie z Janin¹ Ociepkow¹. 

Jan O¿óg by³ autorem szeregu prac, m.in. Katalogu s³owiañskich
czasopism i wydawnictw ci¹g³ych, Katalogu s³owiañskich wydaw-
nictw ci¹g³ych. Nie mo¿na tutaj pomin¹æ innych publikacji takich jak:
Wykaz bie¿¹cych czasopism zagranicznych bibliotek naukowych mia-
sta Wroc³awia za rok 1964 i 1967 opracowany przy wspó³udziale Ja-
niny Ociepkowej i trzecie opracowanie dotycz¹ce miasta Wroc³awia

Jan O¿óg – bibliotekarz z powo³ania 179

____________
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 139.



i województwa wroc³awskiego za rok 1972 równie¿ z Janin¹ Ociepko-
w¹. Ten ostatni wykaz ukaza³ siê w dwóch tomach obejmuj¹cych trzy
czêœci. Poza tym Jan O¿óg opublikowa³ kilka artyku³ów dotycz¹cych
ró¿nej problematyki bibliotecznej, jak np. Organizacja warsztatu pracy
czytelniczej oraz organizacja techniki bibliotecznej (o mechanizacji
prac bibliotecznych) – referat opracowany wspólnie ze Stanis³awem
Maksymowiczem, wyg³oszony na Ogólnopolskiej Konferencji Biblio-
tekarzy Naukowych w Rogowie w 1961 r., a opublikowany w materia-
³ach tej¿e konferencji wydanych przez ówczesne Ministerstwo Szkol-
nictwa Wy¿szego. Wyg³osi³ te¿ referat na posiedzeniu Komisji do
Spraw Bibliotek Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego w dniu 10 paŸ-
dziernika 1962 r. Problematyka dubletów, druków zbêdnych i czasopism
szcz¹tkowych, który zosta³ nastêpnie opublikowany w „Przegl¹dzie Bi-
bliotecznym” w roku 1963 (nr 31). Wyg³osi³ te¿ kilka innych referatów
dotycz¹cych spraw organizacyjnych i prac naukowych. By³ autorem
pierwszej znacz¹cej monografii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³a-
wiu od czasów jej za³o¿enia po czasy wspó³czesne: Zarys historii Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Mia³ na swoim koncie równie¿
kilka prac naukowo-badawczych, które nie ukaza³y siê drukiem. Zgro-
madzi³ mianowicie literaturê w zakresie drukarstwa na Dolnym Œl¹sku,
opracowa³ kartotekê w uk³adzie alfabetycznym wed³ug nazwisk auto-
rów i w uk³adzie wed³ug nazw oœrodków drukarskich. 

Zwieñczeniem jego wieloletniej pracy naukowej by³ oczywiœcie
wydany w 1984 r. Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wroc³awiu – stanowi¹cy pierwsze wa¿ne opracowanie
z zakresu dokumentacji zbiorów biblioteki, dla którego baz¹ wyjœcio-
w¹ by³a kartoteka poloników od XVI do XVIII w. w znacznej mierze
przygotowana ju¿ przez Halinê Sadowsk¹. Oczywiœcie w trakcie po-
szukiwañ katalogowych i bibliograficznych ujawniono te¿ wiele no-
wych poloników, nie znajduj¹cych siê we wspomnianej kartotece. Au-
tor katalogu zawar³ w nim obok podstawowych danych z uwzglêdnie-
niem adresu wydawniczego i formatu tak¿e kolacjonowanie i prowe-
niencje druków. W ostatnich latach swojej pracy w Oddziale Starych
Druków zajmowa³ siê inkunabu³ami pochodz¹cymi z dawnej Biblio-
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teki Miejskiej. Zamierzeniem jego by³o opublikowanie pracy, która
zawiera³aby porównawcze zestawienie obecnego stanu faktycznego
zachowanych inkunabu³ów z tym, jaki notuj¹ dawne poniemieckie
katalogi sprzed II wojny. Nie zd¹¿y³ niestety tej pracy wydaæ drukiem
– niespodziewanie nast¹pi³a jego œmieræ. 

DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA

Nale¿y wspomnieæ, i¿ Jan O¿óg udziela³ siê równie¿ spo³ecznie,
wspó³pracuj¹c z ró¿nymi organizacjami. Tu¿ po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski. W 1959 r. zosta³ przewo-
dnicz¹cym Zarz¹du Okrêgu Wroc³awskiego SBP oraz zorganizowa³
Sekcjê Bibliotekarsk¹ i by³ jej pierwszym przewodnicz¹cym przy Za-
rz¹dzie Okrêgu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZOZNP). Pe³ni³
równie¿ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgu ZNP. W za-
kresie funkcji zwi¹zkowych pracowa³ niezwykle ofiarnie, zdobywaj¹c
sobie uznanie spo³eczne. Na pocz¹tku lat 50. Jan O¿óg zas³yn¹³ tak¿e
jako organizator sto³ówki pracowniczej w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Bêd¹c dzia³aczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizowa³
wspó³dzia³anie bibliotek naukowych i oœwiatowych. Bra³ udzia³ w zja-
zdach i konferencjach i cieszy³ siê du¿ym autorytetem. Ceniony za
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno na polu zawodowym jak i spo³ecznym, wy-
ró¿niony zosta³ licznymi nagrodami, dyplomami i odznaczeniami
w tym: Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Me-
dalem 10-lecia PRL oraz Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego dla Dolnego Œl¹-
ska w XV-lecie Wyzwolenia Dolnego Œl¹ska i wreszcie za ca³okszta³t
pracy zawodowej Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan O¿óg nale¿a³ do grupy pracowników o najd³u¿szym sta¿u pra-
cy w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. 53-letni okres pracy
w ksi¹¿nicy pozwoli³ mu opanowaæ wszelkie arkana techniki biblio-
tecznej, poznaæ z³o¿on¹ problematykê dzia³alnoœci bibliotekarskiej,
jednym s³owem, g³êbok¹ wiedzê o zawodzie, którego nigdy nie za-
mieni³by – jak mawia³ sam – na ¿aden inny.
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Piastowanie licznych stanowisk przez Jana O¿oga to wymowne
œwiadectwo, jak bardzo ceniony by³ w œrodowisku bibliotekarskim.
Przeszed³ kolejne szczeble kariery zawodowej od bibliotekarza po-
przez kustosza, kustosza dyplomowanego i starszego kustosza dyplo-
mowanego do wicedyrektora Biblioteki. Niew¹tpliwie by³o to wyni-
kiem nieustannie pog³êbianej wiedzy i wieloletniego doœwiadczenia
w pracy bibliotekarskiej, którymi potrafi³ dzieliæ siê z m³odszymi ko-
legami po fachu. 

Prócz wiedzy i doœwiadczenia zawodowego wniós³ w pracê Biblio-
teki atmosferê nacechowan¹ pogod¹, ciep³em i serdecznoœci¹. By³
cz³owiekiem o niespo¿ytej energii, o wysokiej kulturze, umiej¹cym
siê œmiaæ i opowiadaæ w gronie kolegów-bibliotekarzy ciekawe aneg-
doty z ¿ycia tej instytucji. Z tej garœci wspomnieñ wy³ania siê postaæ
doskona³ego pracownika, œwietnego organizatora i dydaktyka, a pry-
watnie cz³owieka niezwykle ¿yczliwego ludziom, obdarzonego hu-
morem i umiejêtnoœci¹ wspó³¿ycia z ludŸmi. Swoj¹ wieloletni¹ prac¹
w Bibliotece Uniwersyteckiej wniós³ wielki wk³ad w jej rozwój,
a dba³oœæ o sprawy podleg³ych mu pracowników i umiejêtnoœæ kiero-
wania zespo³em zjedna³y mu szacunek i zaufanie wspó³pracowników.
Niestrudzona aktywnoœæ zawodowa Jana O¿oga, niestety zosta³a
przerwana nag³¹ chorob¹ i œmierci¹ 16 stycznia 1999 r. Uroczystoœci
pogrzebowe odby³y siê 21 stycznia 1999 r. na cmentarzu Œw. Rodzi-
ny na Sêpolnie.

„Wspomnienia ... ten „dokument” pamiêci bardziej ¿ywy od papie-
rowego, maluj¹ w pamiêci portrety tych, którzy ¿yli wœród nas –
wœród ksi¹¿ek i ludzi”12.

Po Janie O¿ogu z pewnoœci¹ pozostanie nie tylko trwa³y wk³ad je-
go rzetelnej pracy w rozwój Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotekar-
stwa naukowego we Wroc³awiu, ale równie¿ wspomnienia w pamiê-
ci wielu pokoleñ bibliotekarzy.
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Lucyna Kurowska-Trudzik
Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna
we Wroc³awiu

WIES£AWA JÊDRZEJEWSKA
– BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY

DOLNOŒL¥SKIEJ SIECI 
BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH

Z wykszta³cenia jest fizykiem z ty-
tu³em doktora, który uzyska³a po od-
byciu studiów doktoranckich i obronie
pracy doktorskiej na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

Kilka lat pracowa³a jako adiunkt na
Politechnice Wroc³awskiej, nastêpne
dziesiêæ lat poœwiêci³a wychowaniu
czwórki swoich dzieci. Namówiona
przez kole¿ankê, która kierowa³a wów-
czas prac¹ Wydzia³u informacyjno-bi-
bliograficznego w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wro-
c³awiu, pojawi³a siê w bibliotece w paŸdzierniku 1994 r. w dniu,
w którym zakupiono pierwszy komputer.

Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna wraz ze swoimi 4 filiami
rozpoczyna³a projektowanie komputeryzacji placówek. Dyrektor Bi-
blioteki, Pani Danuta Skibiñska, doceni³a kwalifikacje Wies³awy Jê-



drzejewskiej w zakresie informatyki i zatrudni³a j¹ w 1995 r. na sta-
nowisku kierownika Wydzia³u ds. Informatyzacji Biblioteki.

Ze wzglêdu na wymagania kwalifikacyjne nauczycieli biblioteka-
rzy odby³a studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej, które ukoñczy³a na Uniwersytecie Wroc³awskim. W 2003 r.
uzyska³a stopieñ awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Od pierwszych dni pracy rozpoczê³a komputeryzacjê placówki.
Pierwszym jej zadaniem by³o w³¹czenie biblioteki do projektu, koor-
dynowanego przez Wojewódzk¹ Bibliotekê w Gdañsku, tworzenia
przez wojewódzkie biblioteki pedagogiczne elektronicznej wersji bi-
bliografii zawartoœci czasopism. 

Zainteresowane biblioteki pedagogiczne mia³y mo¿liwoœæ darmo-
wego pozyskania z Instytutu Informacji Naukowej i Technicznej, pra-
cuj¹cego pod systemem DOS, programu Mikro CDS/ISIS. Dolnoœl¹-
ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu przyst¹pi³a do wspó³pra-
cy w tym przedsiêwziêciu. Wies³awa Jêdrzejewska zaprojektowa³a
bazê bibliografii zawartoœci czasopism. Opracowa³a format zapisu do-
kumentów, formularze wprowadzania danych, indeksy, formaty wyj-
œcia – przy zachowaniu istniej¹cej normy, wreszcie drukowanie ró¿-
nych typów dokumentów.

W 1995 r. rozpoczêto wprowadzanie do bazy pierwszych opisów
bibliograficznych. Biblioteka, jak wiêkszoœæ bibliotek pedagogicz-
nych, co by³o ich specyfik¹, posiada³a kartotekê zagadnieniow¹ opi-
sów bibliograficznych artyku³ów z czasopism oraz rozpraw z prac
zbiorowych. W jej sk³ad wchodz¹ informacje z zakresu edukacji
w Polsce i na œwiecie, psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej
i dydaktyk szczegó³owych. Przodowaliœmy w kraju w gromadzonych
zasobach w tym zakresie, jako ¿e kartoteka taka zosta³a za³o¿ona
w 1946 r.

W momencie podjêcia decyzji, o w³¹czeniu siê do budowania ba-
zy bibliograficznej zawartoœci czasopism w zakresie tematyki peda-
gogiczno-psychologicznej przez ogólnopolsk¹ sieæ bibliotek pedago-
gicznych, bardzo szybko pojawi³ siê pomys³ na retrospektywne wpro-
wadzenie zasobów naszej kartoteki kartkowej. Rozpoczêliœmy budo-
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wê w³asnej bazy bibliograficznej artyku³ów na podstawie gromadzo-
nych w bibliotece czasopism i wydawnictw ci¹g³ych – EDUKACJA.

Tworzona na bie¿¹co baza, a co za tym idzie mo¿liwoœæ szybkie-
go wyszukiwania informacji przez u¿ytkowników, zosta³y ju¿
w pierwszych miesi¹cach udostêpniania entuzjastycznie przyjête
przez naszych czytelników. Utwierdzi³o nas to w decyzji o szybkim
wprowadzeniu do niej opisów bibliograficznych z kart katalogowych
z lat 1990–1994, a w przypadku metodyki jêzyka polskiego z lat
1980–1994. Liczba komputerów w bibliotece sukcesywnie ros³a, a po-
niewa¿ program ISIS by³ programem jednostanowiskowym, przeno-
siliœmy dane miêdzy komputerami na dyskietkach.

W 1999 r. Wies³awa Jêdrzejewska przeprowadzi³a szkolenia nau-
czycieli bibliotekarzy wszystkich bibliotek pedagogicznych na Dol-
nym Œl¹sku w zakresie wyszukiwania informacji w bazie, stosowa-
nych jêzyków wyszukiwawczych i przekaza³a bazê wszystkim pla-
cówkom wraz z bardzo szczegó³ow¹ instrukcj¹. 

Z grup¹ wspó³pracowników Wies³awa Jêdrzejewska przeprowadzi-
³a badania dotycz¹ce wykorzystania bazy zawartoœci czasopism przez
naszych u¿ytkowników. Badania te, w których analizowane by³y m.in.
wyszukiwania w bazie w okresie ponad dwuletniego jej udostêpniania,
doprowadzi³y do wniosku, ¿e nale¿y zweryfikowaæ sposób œwiadczo-
nych przez Bibliotekê us³ug informacyjnych, maj¹c na uwadze: boga-
te zasoby Internetu oraz zadowalaj¹ce wyposa¿enie placówki w sprzêt
komputerowy. Z zazdroœci¹ patrzyliœmy na bogatsze biblioteki nauko-
we, które w latach 90. tworzy³y elektroniczne katalogi. Wies³awa Jê-
drzejewska zapozna³a siê z systemami bibliotecznymi, w których pra-
cowa³y wówczas polskie biblioteki. Systemy zadowalaj¹ce w zakre-
sie merytorycznym i technologicznym by³y dla nas jednak niedostêp-
ne ze wzglêdu na wysok¹ cenê.

W tym czasie pojawi³ siê na wroc³awskim rynku nowy produkt –
system biblioteczny MiniLib, z którego wg informacji twórców ist-
nia³a mo¿liwoœæ ³atwego przejœcia do Proliba. Zdecydowaliœmy siê
wiêc na zakup modu³u Katalogowania, w którym zaczêliœmy budowê
bazy katalogowej wydawnictw zwartych. Decyzjê co do zakupu ca³e-
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go systemu od³o¿yliœmy na póŸniejszy okres. MiniLib okaza³ siê sy-
stemem niedopracowanym. Co prawda nasze uwagi przyczyni³y siê
do jego rozwoju, jednak dla nas by³a to dwuletnia „droga przez mê-
kê”. Zakupione w ci¹gu tego okresu ksi¹¿ki znalaz³y siê jednak w ka-
talogu, a dziêki zbudowanej w miêdzyczasie sieci komputerowej udo-
stêpniliœmy je w komputerach przeznaczonych dla czytelników.

Budowê elektronicznego systemu informacji rozpoczêto w 2001 r.,
przystêpuj¹c tym samym do realizacji koncepcji Wydzia³u Edukacji
Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego stworzenia Regionalnego Sy-
stemu Informacji Pedagogicznej (RSIP). Podstaw¹ Systemu mia³y byæ
bogate zbiory od lat gromadzone w dolnoœl¹skich bibliotekach pedago-
gicznych, które wg stanu na koniec 2000 r. liczy³y ³¹cznie 1 300 188 jed-
nostek inwentarzowych. Koncepcja zak³ada³a komputeryzacjê wszyst-
kich bibliotek pedagogicznych na terenie Dolnego Œl¹ska i wykorzysta-
nie w nich jednakowego systemu bibliotecznego. Opracowanie projek-
tu, zarz¹dzanie przedsiêwziêciem oraz ogólny nadzór nad jego realiza-
cj¹ powierzono placówce wojewódzkiej – Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pe-
dagogicznej we Wroc³awiu. Ta delegacja i fundusze pozyskane na rea-
lizacjê przedsiêwziêcia w pierwszym okresie rozwoju Systemu da³y pod-
stawê œcis³ej wspó³pracy 27 jednostek, pomimo ró¿nej ich przynale¿no-
œci organizacyjnej zmieniaj¹cej siê w myœl realizowanej polityki Wy-
dzia³u Edukacji Dolnoœl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego. 

Wies³awa Jêdrzejewska zosta³a koordynatorem tego przedsiêwziê-
cia. W ramach powierzonego jej zadania inicjowa³a, organizowa³a
oraz zarz¹dza³a wszystkimi podjêtymi przez Bibliotekê pracami zmie-
rzaj¹cymi do pe³nej komputeryzacji wszystkich dolnoœl¹skich biblio-
tek pedagogicznych. Zorganizowa³a pokazy Zintegrowanych Progra-
mów Bibliotecznych: Sowa, Patron, MiniLib, Aleph. Wspó³pracowa-
³a z bibliotekarzami systemowymi bibliotek akademickich w wyborze
programu, który spe³nia³by potrzeby sieci bibliotek pedagogicznych
i umo¿liwia³ pracê w sieciach rozleg³ych. Po podjêciu decyzji o za-
kupie systemu, zorganizowa³am jego pokaz dla wszystkich bibliote-
karzy sieci. Do wykonania przedsiêwziêcia wybrano zintegrowany bi-
blioteczny program Aleph. 
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Dziêki temu wyborowi otrzymaliœmy mo¿liwoœæ pracy w sieciach
rozleg³ych. Da³o nam to szansê na budowê katalogu centralnego,
wspólnej bazy danych o zbiorach wszystkich bibliotek, wirtualnych
katalogów dla ka¿dej z bibliotek oraz wspó³tworzenie zbudowanej
przez DBP w systemie CDS/ISIS bazy bibliograficznej zasobu cza-
sopism z 80 tysi¹cami rekordów na koniec 2001 r. Obs³ugiwane
przez system kartoteki hase³ wzorcowych stworzy³y mo¿liwoœæ jed-
nolitego katalogowania przedmiotowego w bibliotekach sieci.W ra-
mach zadania Wies³awa Jêdrzejewska zaplanowa³a oraz przeprowa-
dzi³a analizê stanu bie¿¹cego w bibliotekach sieci w zakresie: zaso-
bów bibliotek, jakoœci i poziomu infrastruktury technicznej, istniej¹-
cych w bibliotekach systemach bibliotecznych i bazach w nich two-
rzonych, umiejêtnoœci pracowników korzystaniu z techniki kompute-
rowej. Na podstawie tych danych opracowa³a tematykê i zakres po-
trzebnych szkoleñ oraz wykaz niezbêdnego sprzêtu komputerowego
dla ka¿dej z placówek.

„Dolnoœl¹ski projekt komputeryzacji bibliotek pedagogicznych”
zaprezentowa³a na ogólnopolskiej konferencji bibliotek pedagogicz-
nych w Baranowie Sandomierskim w maju 2001 roku. Nastêpnie
swój autorski projekt komputeryzacji, zakres niezbêdnych prac, har-
monogram ich wdra¿ania przedstawi³a dyrektorom Powiatowych
Oœrodków Doskonalenia Nauczycieli i kierownikom bibliotek filial-
nych na posiedzeniu Rady Biblioteki w grudniu 2001 r.

Wspó³pracowa³a z dyrekcj¹ Biblioteki przy uzyskiwaniu funduszy
na zakup sprzêtu komputerowego i systemu bibliotecznego poprzez
przygotowanie wniosku o przyjêcie projektu Regionalny System In-
formacji Pedagogicznej jako zadania celowego z bud¿etu pañstwa na
lata 2001–2002. Projekt uzyska³ akceptacjê i Dolnoœl¹skiej Bibliote-
ce Pedagogicznej we Wroc³awiu przyznano w koñcu 2001 r. fundu-
sze na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia. Tym samym rozpo-
cz¹³ siê czas jeszcze bardziej intensywnej pracy Wies³awy Jêdrzejew-
skiej. Rozpoczê³a negocjacje z firm¹ Aleph Polska, dystrybutorem sy-
stemu, warunki zakupu licencji, wspó³pracowa³a przy opracowaniu
umowy licencyjnej na zakup programu.
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Pierwszym zadaniem Wies³awy Jêdrzejowskiej w zakresie realiza-
cji projektu by³o zorganizowanie sprawnej komunikacji miêdzy pra-
cownikami bibliotek pedagogicznych na terenie Dolnego Œl¹ska. Re-
alizacjê tego zadania zapewni³a instalacja w placówkach ³¹czy inter-
netowych, wówczas jeszcze SDI i zainstalowanie na zakupionym ser-
werze skrzynek pocztowych dla wszystkich bibliotek. Dziêki poczcie
elektronicznej praca z tak du¿ym, rozproszonym zespo³em okaza³a siê
dla niej nie tylko mo¿liwa, ale równie¿ bardzo satysfakcjonuj¹ca. Mo-
g³a szybko i skutecznie rozwi¹zywaæ wszelkie problemy na jakie na-
trafia³y biblioteki sieci przy wdra¿aniu systemu. Za pomoc¹ poczty
elektronicznej przeprowadzi³a ogromn¹ liczbê konsultacji. Zorganizo-
wa³a, jeszcze przed wdra¿aniem Alepha, szereg szkoleñ z nowego dla
pracowników formatu zapisu danych MARC21 dla opisu bibliogra-
ficznego i dla kartotek hase³ wzorcowych. 

Dalej przysz³a kolej na zaplanowanie harmonogramu szkoleñ
w pracy z poszczególnymi modu³ami systemu, które prowadzi³a fir-
ma Aleph Polska. Rozpoczêliœmy od szkoleñ z modu³ów zwi¹zanych
z wprowadzaniem danych do bazy katalogowej oraz OPAC WWW
s³u¿¹cym u¿ytkownikom do przeszukiwania katalogu. Nastêpne eta-
py szkolenia wdra¿ania systemu prowadzi³a osobiœcie Wies³awa Jê-
drzejewska, a po pewnym czasie równie¿ inni pracownicy Biblioteki
szkolili pracowników z bibliotek sieci.

Biblioteki przystêpowa³y do wspó³pracy sukcesywnie. Po kilku
miesi¹cach 26 bibliotek tworzy³o katalog centralny. Kiedy przygoto-
wano nauczycieli bibliotekarzy wszystkich bibliotek do pracy z no-
wym narzêdziem, rozpoczêliœmy wprowadzanie do katalogu central-
nego pierwszych opisów wydawnictw zwartych. Optymalne wspó³-
dzia³anie bibliotek pedagogicznych sieci zapewni³a architektura syste-
mu typu serwer–klient. Dziêki niej opis bibliograficzny wprowadza-
ny jest do bazy przez jedn¹ z bibliotek, która jako pierwsza wpisuje
do katalogu dany tytu³, inne placówki tylko tworz¹ rekord swojego
egzemplarza.

Po roku wdra¿ania systemu Wies³awa Jêdrzejewska zaprezentowa-
³a na posiedzeniu Rady Biblioteki stan prac nad tworzon¹ baz¹ zawar-
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toœci czasopism i katalogiem centralnym oraz przedstawi³a zadania,
które uzna³a za konieczne do wykonania w najbli¿szym czasie.

W okresie poprzedzaj¹cym wspóln¹ pracê kilka bibliotek pedago-
gicznych w województwie dolnoœl¹skim budowa³o swoje komputero-
we katalogi. By³y one zak³adane w ró¿nych systemach bibliotecz-
nych: trzy by³y budowane w Sowie, dwie w CDS/ISIS, jedna w Li-
brze, i jedna w MiniLib. Wszystkie te katalogi, tworzone w formatach
bardzo ró¿ni¹cych siê od siebie, musia³y zostaæ przekonwertowane do
formatu MARC21. Wies³awa Jêdrzejewska czuwa³a nad poprawnym
przeprowadzeniem konwersji danych. Nastêpnym etapem jej pracy
by³a organizacja d³ugotrwa³ego procesu deduplikacji maj¹cego na ce-
lu wyeliminowanie kilku opisów bibliograficznych tej samej pozycji. 

Tworzenie katalogu centralnego bardzo usprawni³o pracê biblioteka-
rzy, ale teraz przede wszystkim znacznie oszczêdza czas u¿ytkowników
bibliotek pedagogicznych, którzy wykorzystuj¹c Internet mog¹ znajdo-
waæ informacjê o zbiorach we wszystkich bibliotekach tej sieci nie opu-
szczaj¹c szko³y, miejsca pracy czy miejsca swego zamieszkania.

W tym samym czasie, w którym tworzono katalog centralny, trwa³y
prace nad wprowadzeniem do systemu Aleph bibliograficznych baz za-
wartoœci czasopism z programu CDS/ISIS. W Dolnoœl¹skiej Bibliotece
Pedagogicznej we Wroc³awiu prowadzone by³y wówczas dwie bazy
w ISIS, które po przeprowadzeniu deduplikacji zosta³y scalone. Wies³a-
wa Jêdrzejewska musia³a wtedy intensywnie wspó³pracowaæ z pracow-
nikami firmy Aleph. Spowodowane to by³o tym, i¿ ¿adna z bibliotek
pracuj¹cych w systemie Aleph nie u¿ytkowa³a takiej bazy. 

Konwersja naszych baz zosta³a ukoñczona w grudniu 2002 r. Da-
lej by³ jednak otwarty problem przygotowania odpowiednich forma-
tów wprowadzania dokumentów, sposobu indeksowania baz i takiego
zaprojektowania wyprowadzania danych, aby by³ zgodny z obowi¹-
zuj¹cymi normami.

80 tys. opisów bibliograficznych artyku³ów, jakie posiada³a baza,
to ogromne bogactwo, którym chcieliœmy jak najszybciej podzieliæ
siê z bibliotekami pedagogicznym sieci, innymi bibliotekami oraz
udostêpniæ je jak najszybciej u¿ytkownikom. Aleph posiada serwer
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WWW, wiêc bazy natychmiast s¹ widoczne w Internecie. Niestety
OPAC WWW by³ dostosowany tylko do dzie³ zwartych. Wies³awa Jê-
drzejewska przy pomocy pracowników serwisu i ogromnego wk³adu
w³asnego wysi³ku dostosowa³a OPAC do prawid³owej pracy w zakre-
sie zarówno dzie³ zwartych, jak i artyku³ów z czasopism.

Proces komputeryzacji bibliotek jest d³ugotrwa³y. Mo¿liwoœæ wyko-
rzystywania baz zewnêtrznych, praca w sieci, po³¹czone katalogi nie-
w¹tpliwie bardzo go przyspieszaj¹, niemniej wprowadzenie ponad 150
tys. woluminów wroc³awskiej biblioteki trwa³oby przy braku zewnêtrz-
nej pomocy kilka lat. Wies³awa Jêdrzejewska opracowa³a wiêc koncep-
cjê i procedurê wprowadzania zbiorów. Jej realizacja znacznie przy-
spieszy³a uruchomienie elektronicznej wypo¿yczalni w Dolnoœl¹skiej
Bibliotece Pedagogicznej we Wroc³awiu. Koncepcja ta zak³ada³a, i¿ do
katalogu wydawnictw zwartych obejmuj¹cego pozycje wydane w la-
tach 1998–2004, do³¹czono pozycje poszukiwane przez u¿ytkowników
w ostatnich dwóch latach oraz prace tych autorów, których pracownicy
Wypo¿yczalni uznali za najczêœciej udostêpniane. Listy poszukiwanych
tytu³ów, w oparciu o rewersy przygotowali pracownicy magazynu.

Powsta³ miêdzywydzia³owy zespó³ do przeprowadzenia retrokon-
wersji zbiorów. Praca zespo³u w okresie wakacji, a przede wszystkim
w sierpniu, w którym to Biblioteka jest zamkniêta dla u¿ytkowników,
przynios³a rozbudowê katalogu o ponad 11 tys. woluminów. Co da³o
takie podejœcie do retrokonwersji? Przede wszystkim w bazie znala-
z³y siê pozycje, którymi zainteresowani byli nasi czytelnicy. By³y to
nie tylko najnowsze wydania poszukiwanej ksi¹¿ki, ale wszystkie
edycje, jakie znajdowa³y siê w kolekcji naszej placówki. 

Pomocnym przy uzupe³nianiu bazy by³ zdigitalizowany tradycyjny
katalog kartkowy. Do realizacji projektu digitalizacji zaanga¿owano
wszystkich pracowników biblioteki. Posiadanie elektronicznych obra-
zów kart katalogowych usprawni³o tworzenie katalogu retro.

W czerwcu 2005 r. podjêto decyzjê o uruchomieniu w Bibliotece
elektronicznej wypo¿yczalni. W bazie katalogu centralnego by³o
wówczas oko³o 55 tys. pozycji – wszystkie pocz¹wszy od 1998 r. oraz
wypo¿yczane w latach 2003–2004. Wies³awa Jedrzejewska opraco-
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wa³a realizacjê tego przedsiêwziêcia oraz jego harmonogram, nastêp-
nie go koordynowa³a. Pierwszym jej krokiem by³o przeprowadzenie
analizy systemowej Biblioteki potrzebnej do zdefiniowania w progra-
mie Aleph odpowiednich formularzy do wprowadzania danych czy-
telnika i do wyprowadzania potrzebnych statystyk.

Podstawowym zadaniem dla bibliotekarzy by³o ustalenie statusów
czytelników i ich uprawnieñ, które Wies³awa Jêdrzejewska wprowa-
dzi³a do tablic Aleph. Kolejnym etapem by³o utworzenie bazy u¿yt-
kowników Biblioteki. Do realizacji tego zadania Wies³awa Jêdrzejew-
ska przeszkoli³a miêdzywydzia³owy zespó³ pracowników. Do mo-
mentu uruchomienia wypo¿yczalni tj. do 1 paŸdziernika 2005 r. do
bazy wpisani byli wszyscy czytelnicy zapisani w 2005 r. oraz ci z po-
zosta³ych, którzy mieli wypo¿yczone zbiory.

Wies³awa Jêdrzejewska zadba³a, aby czytelnik w chwili uruchomie-
nia wypo¿yczalni, mia³ pe³n¹ informacjê o dostêpnoœci ksi¹¿ki ze stro-
ny WWW. Zarz¹dzi³a wiêc wprowadzenie na konta czytelników wszy-
stkich pozycji, które by³y przez nich wypo¿yczone i jeszcze nie
zwrócone do Biblioteki. Dla zachowania dotychczasowych zasad wy-
po¿yczania zbiorów wprowadzono nowe statusy: filmy, kasety wideo,
informatorium, podrêcznik wypo¿yczany. W nastêpnym roku wraz in-
formatykiem zatrudnionym w Bibliotece uruchomi³a elektroniczne wy-
po¿yczalnie w Oleœnicy i Strzelinie, a w 2008 r. w Trzebnicy. Koniec
2007 r. to okres implementacji w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pedagogicz-
nej ostatnich modu³ów systemu Aleph: Gromadzenia i Czasopism.

System Aleph umo¿liwia rejestracjê zamówieñ u¿ytkowników na
okreœlone przez nich egzemplarze czasopism, kontrolê wp³ywu kon-
kretnych tytu³ów czasopism do Biblioteki, obiegu czasopism, a tak¿e
posiada funkcjê generowania reklamacji do dostawców. Przed imple-
mentacj¹ modu³u czasopisma rejestrowane by³y tak jak ksi¹¿ki, tzn.
kolejne numery wprowadzano do rekordów egzemplarzy. W ka¿dym
nowym roku tworzy³o siê rekord egzemplarza, do którego dopisywa-
no kolejne zeszyty. 

Wies³awa Jêdrzejewska utworzy³a rekordy zamówieñ i prenumerat
dla wszystkich bibliotek sieci, rejestracja nowych zeszytów sta³a siê
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czynnoœci¹ prost¹ i bardzo szybk¹. To bardzo wa¿na praca, gdy¿ dziê-
ki niej wszystkie biblioteki pedagogiczne sieci mog¹ od tej pory pra-
wid³owo i szybko wprowadzaæ wp³ywaj¹ce do nich czasopisma.
Równie¿ niezwykle wa¿ne jest dla naszych u¿ytkowników to, ¿e wi-
dz¹ oni, które numery poszczególnych tytu³ów czasopism s¹ w ju¿
Bibliotece, a tak¿e to, i¿ mog¹ zamawiaæ czasopisma bêd¹ce jeszcze
w trakcie opracowania bibliograficznego. W nastêpnej kolejnoœci uru-
chomi³a funkcjê zawiadamiania czytelników poczt¹ elektroniczn¹
o zbli¿aj¹cym siê terminie zwrotu oraz upomnienia do u¿ytkowników
DBP we Wroc³awiu przetrzymuj¹cych ksi¹¿ki.

Dziêki wdro¿eniu nowoczesnego systemu bibliotecznego Dolnoœl¹-
ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu, ale tak¿e wszystkie bi-
blioteki sieci podnios³y standard us³ug bibliotecznych i jakoœæ udo-
stêpnianych informacji. Wies³awa Jêdrzejewska przedstawia³a stan
prac nad systemem na kolejnych Radach Biblioteki, spotkaniach
z przedstawicielami dolnoœl¹skich bibliotek pedagogicznych oraz
Konsorcjum Wroc³awskich Bibliotek U¿ytkowników Aleph.

Kiedy tworzony przez biblioteki pedagogiczne system informacji
mia³ ju¿ du¿y zasób, promowa³a go na konferencji „Wojewódzkie bi-
blioteki pedagogiczne w systemie informacji edukacyjnej” w Sule-
jówku w kwietniu 2003 r., gdzie przedstawi³a g³ówne za³o¿enia Dol-
noœl¹skiego Systemu Informacji Edukacyjnej.

Na II Forum Informatycznym „Media we wspieraniu uzdolnieñ
uczniów” Oleœnica 22–23 kwietnia 2004” zaprezentowa³a system dy-
rektorom i nauczycielom z terenu powiatu oleœnickiego oraz dyrekto-
rom oœrodków doradztwa i doskonalenia nauczycieli. Omówi³a go
równie¿ w referacie Program Aleph jako przyk³ad nowoczesnego re-
gionalnego systemu informacji pedagogicznej. 

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji „Nowy wizerunek bi-
blioteki pedagogicznej: komputeryzacja – komunikacja – wspó³pra-
ca”, która odby³a siê w Warszawie w paŸdzierniku 2004 r. zaprosili j¹
do przedstawienia organizacji wspó³pracy bibliotek pedagogicznych
sieci dolnoœl¹skiej na podstawie wspólnego systemu bibliotecznego,
jako ¿e rozwi¹zanie takie by³o i nadal jest jedyne w skali kraju. Wy-
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g³osi³a tam referat Zintegrowany biblioteczny system Aleph w sieci
dolnoœl¹skich bibliotek pedagogicznych. 

W kolejnych latach funkcjonowania i rozrastania siê Dolnoœl¹skie-
go Systemu Informacji Edukacyjnej jeszcze wielokrotnie prezentowa-
³a go na konferencjach, seminariach, warsztatach oraz szkoleñ przy-
gotowuj¹cych nauczycieli do zdalnego korzystania z zasobów DSIE.

Wies³awa Jêdrzejewska pe³ni funkcjê bibliotekarza systemowego
zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph, w ramach której od-
powiedzialna jest za parametryzacjê systemu i dostosowywanie go do
potrzeb poszczególnych bibliotek i stanowisk pracy, jak równie¿ pro-
jektowanie i tworzenie raportów z Alepha. Funkcja ta wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ ci¹g³ego uzupe³niania wiedzy i nowych umiejêtnoœci
w konfiguracji kolejnych wersji systemu.

Wies³awa Jêdrzejewska ci¹gle doskonali swoje kompetencje nie
tylko w zakresie obs³ugi systemu. Jej szczególne zainteresowanie za-
wodowe to równie¿ prawo autorskie w kontekœcie funkcjonowania bi-
bliotek, nowe rozwi¹zania w obs³udze u¿ytkowników bibliotek, inno-
wacyjne formy w dzia³alnoœci tych placówek, a ostatnio biblioteki cy-
frowe i digitalizacja zasobów. Bardzo chêtnie uczestniczy w konfe-
rencjach i szkoleniach poœwiêconych tej problematyce. Swoj¹ now¹
wiedz¹ swoj¹ dzieli siê w trakcie wykonywania codziennych obo-
wi¹zków zarówno z dyrekcj¹ Biblioteki, jak i ze wspó³pracownikami.

Wies³awa Jêdrzejewska jest inicjatorem i koordynatorem projektów
powstaj¹cych w ramach tworzonego systemu. W tym miejscu trzeba
podkreœliæ, ¿e twórcami systemu jest ponad stu nauczycieli bibliote-
karzy pracuj¹cych w sieci dolnoœl¹skich bibliotek pedagogicznych.
U podstaw ich pracy le¿y przeœwiadczenie, ¿e œrodowisko, dla które-
go pracujemy, a w szczególnoœci dokszta³caj¹cy siê i doskonal¹cy na-
uczyciele, studenci przygotowuj¹cy siê do tego zawodu oraz ca³a spo-
³ecznoœæ zainteresowana wychowaniem i edukacj¹ dzieci i m³odzie¿y,
mo¿e otrzymywaæ rzeteln¹, pe³n¹ i aktualn¹ informacjê przy naj-
mniejszym nak³adzie swojego wysi³ku i czasu.

Szereg nowatorskich zadañ, jakie wykonywa³a Wies³awa Jêdrze-
jewska, wymaga³o dobrej organizacji swojej pracy oraz pracy zespo-
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³u, ci¹g³ego oceniania skutecznoœci podejmowanych decyzji i szyb-
kiej reakcji na pojawiaj¹ce siê nowe wyzwania. Z tym Wies³awa Jê-
drzejewska radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Zaprojektowa³a i wykona-
³a pierwszy internetowy serwis sieci dolnoœl¹skich bibliotek pedago-
gicznych. Materia³y do serwisu przygotowa³a dyrekcja i kierownicy
Wydzia³ów Biblioteki. W sk³ad serwisu wesz³o ponad 150 zbiorów
w jêzyku HTML.

Po kilku latach serwis ten nie spe³nia³ jednak naszych potrzeb oraz
standardów profesjonalnych serwisów bibliotecznych. Wies³awa Jê-
drzejowska stanê³a wówczas na czele zespo³u opracowujacego pro-
jekt struktury i grafiki nowego serwisu. Zbudowa³a go z wykorzysta-
niem arkuszy stylów CSS oraz jêzyka PHP, a na webmastera serwisu
powo³a³a informatyka zatrudnionego w Bibliotece. G³ówna jakoœcio-
wa zmiana, jak¹ wprowadzi³a, polega³a na rozszerzeniu zawartoœci
starego serwisu o informacje z zakresu edukacji pochodz¹ce z ró¿no-
rodnych Ÿróde³ zewnêtrznych. 

Bardzo pomocne przy udzielaniu informacji okaza³y siê wyszuka-
ne przez nas w sieci i umieszczone w serwisie Biblioteki internetowe
adresy dziedzinowych serwisów i bibliograficznych baz danych, ad-
resy serwisów instytucji edukacyjnych oraz placówek szkol¹cych na-
uczycieli i bibliotekarzy.

Wies³awa Jêdrzejewska zainicjowa³a równie¿ umieszczanie w witry-
nie serwisu wybranych aktualnoœci oœwiatowych, pozyskiwanych ze
stron Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzêdu Miejskiego we Wro-
c³awiu, Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium Oœwiaty we Wroc³a-
wiu, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okrêgowej Komisji Egzami-
nacyjnej, Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli. Opracowa³a
tak¿e koncepcjê prasowego serwisu z elektronicznych wydañ gazet.

Dzisiaj truizmem jest ju¿ stwierdzenie, ¿e Internet jest najwiêk-
szym Ÿród³em informacji. Niekontrolowana i niezorganizowana nie-
stety informacja nie jest bogactwem a przeciwnie, sta³a siê wrogiem,
zw³aszcza dla pracownika zajmuj¹cego siê udostêpnianiem informa-
cji. Wiedzieliœmy, i¿ zasoby te musz¹ staæ siê naturalnym Ÿród³em in-
formacji w bibliotekach pedagogicznych. Wtedy dopiero nauczyciel
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bibliotekarz bêdzie w stanie sprostaæ wzrastaj¹cym wymaganiom
u¿ytkowników, dostarczaj¹c im szybko wyselekcjonowan¹ i rzeteln¹
informacjê z zasobów Internetu. Przy istniej¹cym tempie rozwoju za-
sobów sieci globalnej w szczególnoœci dla bibliotekarzy zrozumia³y
jest fakt, ¿e bogactwo informacji nale¿y w szybki sposób systematy-
zowaæ. Bibliotekarze zawsze porz¹dkowali powierzone im zbiory, jest
to podstawowa zasada organizacji zasobów wiedzy i informacji. Z te-
go te¿ powodu poznanie i klasyfikowanie zasobów Internetu wydaje
siê naturaln¹ kontynuacj¹ dotychczasowej dzia³alnoœci bibliotek. 

Odpowiedzi¹ na to wyzwanie by³o zaprojektowanie przez Wies³a-
wê Jêdrzejewsk¹ przedsiêwziêcia na skalê krajow¹ – utworzenia ad-
notowanej bazy Edukacyjnych zasobów Internetu (http://www.dbp.
wroc.pl/zrodla_informacji_zasoby_internetu_linki.php). Uda³o jej siê
zainteresowaæ tym przedsiêwziêciem kilkanaœcie bibliotek pedago-
gicznych z ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych. W ramach
swojego autorskiego projektu Wies³awa Jêdrzejewska koordynuje
wiêc wspó³pracê kilkudziesiêciu bibliotekarzy z ca³ego kraju.

Praca jej i osób opracowuj¹cych materia³ internetowy przynios³a
widoczne ju¿ efekty. Zgromadzony i prezentowany w serwisie Dolno-
œl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej oraz w ogólnopolskim serwisie
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna materia³ jest wartoœciowy,
uporz¹dkowany poprzez stosowan¹ klasyfikacjê, opatrzony adnotacj¹
objaœniaj¹c¹.

Zafascynowana mo¿liwoœciami nowych technologii Wies³awa Jê-
drzejewska zainicjowa³a i w naszej Bibliotece przedsiêwziêcia zwi¹-
zane z rozpowszechnianiem wiedzy za poœrednictwem mediów elek-
tronicznych:

– zamawianie przez serwis WWW Biblioteki elektronicznych ko-
pii materia³ów bibliotecznych i przekazywanie skanów drog¹
elektroniczn¹ naszym u¿ytkownikom;

– udostêpnianie kolekcji Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej
w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Cyfrowej.

W. Jêdrzejewska przygotowa³a równie¿ projekt digitalizacji i dys-
trybucji wybranych materia³ów Ÿród³owych z zasobów biblioteki
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wroc³awskiej na zamówienie czytelników. Projekt ten jest kolejn¹
szans¹ dla sieci dolnoœl¹skich bibliotek, przede wszystkim dla mniej-
szych placówek, tych które nie posiadaj¹ i nie bêd¹ prawdopodobnie
nigdy gromadzi³y tak du¿ej liczby tytu³ów czasopism jak biblioteka
we Wroc³awiu. Dziêki mo¿liwoœci sprowadzenia swoim u¿ytkowni-
kom potrzebnych im dokumentów pe³notekstowych – biblioteka zy-
skuje inn¹, wa¿niejsz¹ pozycjê w swoim œrodowisku i oczach czytel-
ników. Zyskuje wizerunek placówki nowoczesnej, która efektywnie
wykorzystuje mo¿liwoœci technologii informatycznych i telekomuni-
kacyjnych, udostêpniaj¹c ju¿ nie tylko bogate Ÿród³a informacji z ba-
zy EDUKACJA, ale i Ÿród³a pe³notekstowe.

Us³uga, ta wykonywana od 2007 r. cieszy siê ci¹gle rosn¹c¹ popu-
larnoœci¹. Nale¿y podkreœliæ wiêksze zainteresowanie t¹ form¹ udo-
stêpniania zbiorów DBP we Wroc³awiu klientów spoza województwa
dolnoœl¹skiego. 

W koñcu 2007 r. Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³a-
wiu podpisa³a umowê z konsorcjum Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa
na wspó³tworzenie zasobów cyfrowych. 

Celem projektu jest:
– umo¿liwienie dostêpu poprzez Internet do materia³ów dotycz¹-

cych edukacji na Dolnym Œl¹sku, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem rozwoju szkolnictwa w latach 1945–1975;

– gromadzenie, opracowanie i publikacja monografii dolnoœl¹skich
szkó³;

– zabezpieczenie i udostêpnienie cennej, licz¹cej ponad 2200 ksi¹-
¿ek kolekcji Edukacja II Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach projektu utworzono pracowniê digitalizacji. Wies³awa
Jêdrzejewska, aby byæ dobrze przygotowan¹ do zarz¹dzania tym
przedsiêwziêciem, uczestniczy³a w trzech kolejnych warsztatach „Bi-
blioteki cyfrowe” w Poznaniu, kilku konferencjach „Polskie Bibliote-
ki Cyfrowe”, a tak¿e ró¿norodnych szkoleniach. Wypracowa³a proce-
dury tworzenia i udostêpniania elektronicznych kopii dokumentów,
nastêpnie przeszkoli³a pracowników do obs³ugi tej us³ugi naszej Bi-
blioteki.

Lucyna Kurowska-Trudzik198



Prezentacjê swoich zasobów w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Cyfrowej
rozpoczêliœmy udostêpnieniem w wersji cyfrowej Bibliografii Szkol-
nictwa i Oœwiaty na Dolnym Œl¹sku 1976–1999 Urszuli Tobolskiej,
pracownika naszej Biblioteki.

Wies³awa Jêdrzejewska chêtnie podejmuje bezinteresowne dzia³a-
nia spo³eczne, jednym z najbardziej znacz¹cych jest zaanga¿owanie
siê we wspó³redagowanie ogólnopolskiego serwisu bibliotek pedago-
gicznych. Od kilku lat jest cz³onkiem redakcji serwisu informacyjne-
go Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (http://e-pedagogiczna.
edu.pl), który wspó³tworz¹ nauczyciele bibliotekarze z ogólnopolskiej
sieci bibliotek pedagogicznych.

To ona kieruje informatyzacj¹ i rozwojem informatycznym sieci bi-
bliotek pedagogicznych na Dolnym Œl¹sku. Takie rozwi¹zanie pracy
w sieci bibliotek na bazie u¿ytkowania wspólnego systemu bibliotecz-
nego, jest innowacyjne w kraju. Minê³o 6 lat od jego wprowadzenia.
W innych województwach zosta³y zauwa¿one ekonomiczne korzyœci
tej koncepcji, pojawiaj¹ siê wiêc projekty budowy kolejnych regional-
nych systemów informacji edukacyjnej. 

Wies³awa Jêdrzejewska jest osob¹ nieustannie œledz¹c¹ nowoœci
pojawiaj¹ce siê w bibliotekarstwie œwiatowym i krajowym i otwart¹
na implementacje tych rozwi¹zañ. Nie tylko obs³uguje prawid³owe
funkcjonowanie systemu Aleph, ale i inicjuje rozwój Dolnoœl¹skiego
Systemu Informacji Edukacyjnej.

Wies³awa Jêdrzejewska – bibliotekarz systemowy... 199





Lucyna Kurowska-Trudzik
Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna
we Wroc³awiu

IWONA GAWROÑSKA-PALUSZKIEWICZ
– NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ,

SPECJALISTA W ZAKRESIE 
OPRACOWANIA RZECZOWEGO ZBIORÓW

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz zwi¹zana jest z Wroc³awiem od
1982 r., to jest od czasu kiedy podjê³a studia na Wydziale Historycz-
no-Filozoficznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Maj¹c ukoñczony
kierunek o specjalnoœci nauczycielskiej, powziê³a decyzjê o wyborze
innej drogi zawodowej ni¿ wiêkszoœæ absolwentów kierunku naucza-
nia pocz¹tkowego. Zdecydowa³a siê pracowaæ jako bibliotekarz, jed-
nak wykorzystuj¹c równie¿ swoje kwalifikacje nauczycielskie. Dlate-
go wybra³a jako miejsce pracy bibliotekê pedagogiczn¹, której u¿yt-
kownikiem jest kadra pedagogiczna oraz studenci przygotowuj¹cy siê
do zawodu nauczycielskiego. W 1987 r. szczêœliwie przesz³a rozmo-
wê kwalifikacyjn¹ u ówczesnego dyrektora Pedagogicznej Biblioteki
Województwa Wroc³awskiego i Miasta Wroc³awia (obecnie Dolnoœl¹-
ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu) Danuty Skibiñskiej,
która z niezwyk³¹ starannoœci¹ dobiera³a kadrê pracownicz¹ placów-
ki. Wymagania kwalifikacyjne dla zatrudnienia nauczyciela bibliote-
karza w bibliotece pedagogicznej by³y i nadal s¹ wysokie. W przy-
padku absolwentów bibliotekoznawstwa konieczne jest równie¿ przy-
gotowanie pedagogiczne w postaci co najmniej kursu kwalifikacyjne-
go, a dla absolwentów innych kierunków wy¿szych uczelni koniecz-



ne jest posiadanie specjalnoœci nauczycielskiej oraz ukoñczenie stu-
diów podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz chêtnie podjê³a siê uzupe³nienia
kwalifikacji bibliotekarskich na studiach podyplomowych z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. Pracowa³a wówczas w Wydziale gromadzenia zbiorów,
a póŸniej, po po³¹czeniu wydzia³ów, w Wydziale gromadzenia i opra-
cowania zbiorów. Ju¿ wtedy wyró¿nia³a siê du¿ym zaanga¿owaniem
w wykonywaniu swoich obowi¹zków, a tak¿e w ci¹g³ym doskonale-
niu zawodowym. 

Po 6 latach pracy w roku 2000 zosta³a powo³ana na stanowisko kie-
rownika tego Wydzia³u. By³ to czas kiedy w Dolnoœl¹skiej Bibliote-
ce Pedagogicznej we Wroc³awiu dokonywa³ siê prze³om jej funkcjo-
nowania. W roku 1994 zakupiono pierwszy komputer i rozpoczêto
budowanie w nim pierwszej bazy. By³a to baza bibliograficzna zawar-
toœci czasopism, tworzona na podstawie kartoteki tekstowej artyku-
³ów z czasopism gromadzonych w bibliotece. Wydawnictwa zwarte
rozpoczêto wprowadzaæ do katalogu elektronicznego dopiero 5 lat
póŸniej, to jest w roku 1999. Wtedy to Dolnoœl¹ska Biblioteka Peda-
gogiczna zakupi³a modu³ katalogowania w programie MiniLib. 

By³ to program, którego nie stosowano wczeœniej w bibliotekach.
Zadaniem Iwony Gawroñskiej-Paluszkiewicz, jako kierownika Wy-
dzia³u gromadzenia i opracowania zbiorów, by³o przetestowanie pro-
gramu pod k¹tem przydatnoœci, funkcjonalnoœci i mo¿liwoœci infor-
macyjno-wyszukiwawczych. Niezale¿nie od tych dzia³añ podjê³a ona
decyzjê o systematycznym katalogowaniu zbiorów Dolnoœl¹skiej Bi-
blioteki Pedagogicznej w dostêpnym programie. Przeorganizowa³a
pracê Wydzia³u, ustali³a zasady wprowadzania zbiorów do bazy. 

U¿ytkowanie dwóch odmiennych programów dla tworzenia ró¿-
nych baz nie spe³nia³o oczekiwañ biblioteki, tote¿ coraz czêœciej my-
œlano o zakupie zintegrowanego systemu bibliotecznego. W tym te¿
czasie pojawi³a siê koncepcja wdro¿enia, w oparciu o jeden system,
wspólnego elektronicznego katalogu dla 27 bibliotek pedagogicznych
funkcjonuj¹cych w województwie dolnoœl¹skim. W katalogu central-
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nym prezentowane mia³yby byæ zasoby lokalnych katalogów biblio-
tek. W koncepcji tej pojawi³a siê równie¿ idea zaanga¿owania wszy-
stkich bibliotek pedagogicznych dolnoœl¹skiej sieci do wspó³pracy
przy budowaniu Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Edukacyjnej.
W tym celu w listopadzie 2001 r. zakupiono ju¿ profesjonalny system
biblioteczny Aleph, który spe³nia³ warunki dla budowy katalogu cen-
tralnego kilkudziesiêciu bibliotek.

W zwi¹zku z planowan¹ wspó³prac¹ wojewódzkiej sieci bibliotek
pedagogicznych przy tworzeniu katalogu centralnego, konieczne by-
³o przygotowanie ich kadry do pracy od podstaw. Iwona Gawroñska-
Paluszkiewicz podjê³a siê przygotowania kilkuetapowego programu
wdra¿ania do opracowania zbiorów w systemie Aleph dla pracowni-
ków wszystkich bibliotek sieci. Okreœli³a zasady wspólnego katalogo-
wania oraz opracowania formalnego i przedmiotowego gromadzo-
nych w bibliotekach zbiorów: wydawnictw zwartych, filmów i doku-
mentów elektronicznych. 

S³abe przygotowanie bibliotekarzy sieci w zakresie pracy z kompute-
rem, a zw³aszcza we wspólnym systemie elektronicznym wymaga³o za-
planowania, a nastêpnie przeprowadzenia przez ni¹ wielu szkoleñ i war-
sztatów, a tak¿e prowadzonych na bie¿¹co indywidualnych konsultacji.

Pierwsze warsztaty praktyczne bibliotekarzy sieci bibliotek peda-
gogicznych mia³y wiêc charakter podstawowy, wprowadza³y w pro-
blematykê jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych stosowanych
w ró¿nych systemach bibliotecznych oraz pokazywa³y na czym pole-
ga specyfika s³ownika hase³ przedmiotowych Biblioteki Narodowej
na tle innych jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych. W dalszej
kolejnoœci uczestnicy szkoleñ byli zaznajamiani z bardziej szczegó³o-
wymi zagadnieniami, jak: leksyka, gramatyka i metodyka opracowa-
nia przedmiotowego dzie³ zwartych i dokumentów medialnych przy
zastosowaniu s³ownika JHP BN. Dziêki realizacji jej programu szko-
leniowego rozpoczêto w 2003 r. tworzenie katalogu centralnego reje-
struj¹cego zbiory wspó³tworz¹cych go placówek. 

Po roku pracy w nowym systemie Iwona Gawroñska-Paluszkie-
wicz podjê³a œmia³¹ decyzjê o zamkniêciu katalogów kartkowych
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w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wroc³awiu, pomimo
licznych w¹tpliwoœci wspó³pracowników, przywi¹zanych do tradycyj-
nych katalogów. Zaprzestanie dwutorowego opracowania wprowa-
dzanych zbiorów – wprowadzania opisów bibliograficznych do bazy
i jednoczesnego uzupe³niania katalogów drukowanymi kartami – co
znacznie przyspieszy³o budowê katalogu elektronicznego.

Od czasu rozpoczêcia wspó³tworzenia przez biblioteki pedagogicz-
ne sieci wojewódzkiej wspólnego systemu informacji edukacyjnej
Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz prowadzi sta³¹ wspó³pracê z biblio-
tekami w tym zakresie oraz systematycznie planuje oraz organizuje
szkolenia nauczycieli bibliotekarzy, aktualizuj¹ce ich wiedzê w zakre-
sie opracowania zbiorów. Jako najlepszy w Dolnoœl¹skiej Bibliotece
Pedagogicznej specjalista w dziedzinie przedmiotowego opracowania
zbiorów sama prowadzi wiêkszoœæ szkoleñ z tego zakresu w odnie-
sieniu do dokumentów gromadzonych w placówkach. Na bie¿¹co
organizuje równie¿ spotkania, na których omawiane s¹ trudnoœci, na
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jakie napotykaj¹ bibliotekarze w opracowaniu przedmiotowym oraz
przedstawia zmiany wprowadzane przez Bibliotekê Narodow¹ w s³ow-
nictwie lub metodyce jej jêzyka.

W 2003 r. na konferencji dyrektorów bibliotek pedagogicznych
w Sulejówku podjêto decyzjê o wspó³pracy z Bibliotek¹ Narodow¹
polegaj¹c¹ na stosowaniu jêzyka hase³ przedmiotowych BN do opra-
cowania przedmiotowego zbiorów gromadzonych w bibliotekach pe-
dagogicznych. Decyzja o u¿ytkowaniu jednolitego jêzyka informacyj-
no-wyszukiwawczego powodowana by³a nadziej¹ dyrektorów tych
placówek na ujednolicenie w przysz³oœci zasobów informacyjnych
ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych w postaci jednego ser-
wisu lub stworzenia mo¿liwoœci jednoczesnego przeszukiwania kata-
logów bibliotek. Gdyby nie uda³o siê zrealizowaæ tej idei, cenna dla
u¿ytkowników bibliotek pedagogicznych bêdzie mo¿liwoœæ pos³ugi-
wania siê tym samym s³ownikiem hase³ przedmiotowych w katalo-
gach poszczególnych placówek. Praktyczn¹ korzyœci¹ wynikaj¹c¹
z faktu u¿ywania wspólnego s³ownika hase³ przedmiotowych jest
mo¿liwoœæ pobierania rekordów opisów bibliograficznych bez potrze-
by modyfikowania ich, co zdecydowanie przyspiesza czas opracowa-
nia zbiorów. A decyzja dyrektorów bibliotek pedagogicznych zapada-
³a w momencie kiedy wiêkszoœæ placówek rozpoczyna³a intensywne
prace nad retrospektywnym wprowadzaniem zawartoœci swoich kata-
logów do katalogów elektronicznych. W³¹czenie siê do wspó³pracy
ogólnopolskiej sieci bibliotek pedagogicznych z Bibliotek¹ Narodo-
w¹, wykaza³o piln¹ potrzebê intensywnego rozwijania s³ownika JHP
w kierunku wprowadzenia do leksyki BN nowoczesnej terminologii
pedagogicznej. 

Reforma systemu edukacji narodowej, która wesz³a w ¿ycie w ro-
ku szkolnym1999/2000 zdeterminowa³a wprowadzenie wielu nowych
terminów leksykalnych, np. zwi¹zanych z now¹ struktur¹ szkolnic-
twa, etapami kszta³cenia, nauczanymi przedmiotami, awansem zawo-
dowym nauczycieli. W ramach programu Centralnego Oœrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Warszawie Biblioteki pedagogiczne w kra-
jowej i europejskiej sieci wspó³pracy w 2003 r. powo³ano miêdzybi-
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blioteczny Zespó³ zadaniowo-problemowy do spraw rozwoju jêzyka
hase³ przedmiotowych. 

Do pracy w zespole powo³ano najlepszych specjalistów w zakresie
opracowania rzeczowego z bibliotek pedagogicznych, które mia³y ju¿
doœwiadczenia w pracy nad s³ownikiem. Zadaniem Zespo³u jest opra-
cowywanie propozycji hase³ jêzyka przedmiotowego z zakresu pedago-
giki, oœwiaty, edukacji, które rozwijaj¹ s³ownik jêzyka hase³ przedmio-
towych Biblioteki Narodowej. Dziêki pracy Zespo³u systematycznie
rozrasta siê terminologia w tym zakresie dziedzinowym i tematycznym,
co zdecydowanie wp³ywa na poprawê jakoœci opracowania przedmio-
towego literatury pedagogicznej, a w rezultacie na efektywnoœæ wyszu-
kiwania w katalogach bibliotek stosuj¹cych JHP BN. 

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz od pocz¹tku powo³ania Zespo³u
jest jego aktywnym cz³onkiem. Biblioteka Narodowa dla rozwijania
wspó³pracy z bibliotekami pedagogicznymi rokrocznie organizuje, ze
wsparciem specjalistycznym fachowców w dziedzinie tworzenia s³ow-
ników informacyjno-wyszukiwawczych, warsztaty i konferencje dla
bibliotekarzy, na których Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz czêsto za-
biera g³os w dyskusjach oraz przedstawia swoje koncepcje w wyg³a-
szanych referatach.

Zainteresowanie jêzykiem hase³ przedmiotowych oraz aktywna
wspó³praca w Zespole do spraw rozwoju jêzyka hase³ przedmioto-
wych zaowocowa³y publikacjami i wyst¹pieniami na konferencjach
ogólnopolskich. Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz opublikowa³a m.in.
artyku³, w którym opisa³a proces ujednolicania opracowania przedmio-
towego w katalogach dolnoœl¹skiej sieci bibliotek pedagogicznych1,
przedstawiaj¹c kolejne etapy wdra¿ania JHP BN. 

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz jest te¿ sta³ym uczestnikiem
ogólnopolskich warsztatów organizowanych od dziesiêciu lat przez
Komisjê Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarz¹dzie G³ów-
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nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekê Narodo-
w¹ pod nazw¹ Jêzyk hase³ przedmiotowych Biblioteki Narodowej –
nowe s³ownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w ka-
talogach bibliotek. W 2005 r., podczas VII warsztatów, wyg³osi³a re-
ferat Potrzeby bibliotek pedagogicznych w zakresie opracowania
przedmiotowego zbiorów a zasoby s³ownika JHP BN. 

W swoim wyst¹pieniu ustosunkowa³a siê do propozycji hase³ opraco-
wanych przez Wandê Klenczon z Biblioteki Narodowej sporz¹dzonej na
podstawie badañ ankietowych przeprowadzonych przez Centralny Oœro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w bibliotekach pedagogicznych W³¹cza-
j¹c siê w nurt prezentacji rozwi¹zañ oraz problemów du¿ych bibliotek
(naukowych, publicznych, akademickich), postanowi³a po raz kolejny
przedstawiæ dzia³ania biblioteki pedagogicznej. W 2007 r. podczas IX
warsztatów wyg³osi³a referat Jêzyki informacyjno-wyszukiwawcze baz
Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wroc³awiu. Zaprezentowa³a
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m. in. funkcjonowanie jêzyka hase³ przedmiotowych BN stosowanego
w katalogu centralnym biblioteki oraz jêzyka informacyjno-wyszuki-
wawczego tworzonego w DBP we Wroc³awiu i stosowanego dla obs³u-
gi bazy bibliograficznej artyku³ów z czasopism EDUKACJA.

W swojej codziennej pracy zawodowej Iwona Gawroñska-Paluszkie-
wicz bardzo chêtnie przejmuje nowatorskie rozwi¹zania, a czêsto te¿
jest autork¹ innowacji wprowadzanych w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pe-
dagogicznej. Wykorzystuj¹c mo¿liwoœæ wyszukiwania pe³notekstowe-
go systemu bibliotecznego Aleph, zainicjowa³a umieszczanie w opisach
bibliograficznych cennych merytorycznie publikacji adnotacji treœcio-
wych lub spisów treœci. Takie dzia³anie jest szczególnie istotne w przy-
padku braku adekwatnych hase³ przedmiotowych, poniewa¿ daje nie-
mal nieograniczone mo¿liwoœci w doborze s³ownictwa, które staje siê
automatycznie s³ownictwem u¿ywanym do przeszukiwania w katalogu.
Swoj¹ koncepcjê rozszerzenia mo¿liwoœci wyszukiwania w katalogach
elektronicznych przedstawi³a na konferencji Pracuj lokalnie, myœl glo-
balnie zorganizowanej przez Bibliotekê Narodow¹ w listopadzie 2007 r.
w prezentacji Potrzeby informacyjne u¿ytkownika biblioteki XXI wieku
a opracowanie zbiorów na podstawie badañ prowadzonych w Dolno-
œl¹skiej Bibliotece Pedagogicznej we Wroc³awiu. 

Kiedy Dolnoœl¹ska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc³awiu plano-
wa³a aran¿acjê wnêtrz w swojej nowej siedzibie przy ul. S. Worcella
Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz zaanga¿owa³a siê w organizacjê Czy-
telni. Opracowa³a schemat ustawienia zbiorów z wolnym dostêpem,
wed³ug którego prezentowane s¹ obecnie zbiory Czytelni. Podstaw¹
koncepcji jej schematu by³a Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiêtna. Jed-
nak ze wzglêdu na profil u¿ytkowników biblioteki pedagogicznej,
a wiêc przede wszystkim nauczycieli, zmodyfikowa³a ten uk³ad, wyo-
drêbniaj¹c programy nauczania, podrêczniki oraz publikacje metodycz-
ne i zlokalizowa³a je przy dzia³ach z danej dziedziny. W celu szybkie-
go porz¹dkowania zbiorów prezentowanych w Czytelni zastosowano
kolorowe paski na ksi¹¿kach odpowiadaj¹ce kolorom dzia³ów.

Te doœwiadczenia z pracy nad budow¹ schematu ustawienia zbio-
rów przedstawi³a podczas spotkania szkoleniowego Zespo³u zadanio-
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wo-problemowego do spraw jêzyka hase³ przedmiotowych w listopa-
dzie 2007 r. w Sulejówku w wyst¹pieniu Uniwersalna Klasyfikacja
Dziesiêtna – z doœwiadczeñ Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wroc³awiu.

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz jest osob¹, która od kilku ju¿ lat
bardzo chêtnie anga¿uje siê równie¿ we wroc³awskim œrodowisku bi-
bliotekarskim. Kiedy w 2003 r. reaktywowano we Wroc³awiu Ko³o
Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych
dzia³aj¹ce przy Zarz¹dzie Oddzia³u Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich we Wroc³awiu, wybrana zosta³a jego przewodnicz¹c¹. By³a
ju¿ wtedy osob¹ znan¹ wœród bibliotekarzy szkolnych i cenion¹ przez
nich, przede wszystkim dziêki licznym szkoleniom metodycznym
prowadzonym w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pedagogicznej dla tej gru-
py zawodowej. By³a tak¿e wspó³organizatork¹ wraz z Zarz¹dem Od-
dzia³u Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wroc³awiu konfe-
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rencji szkoleniowej dla nauczycieli bibliotekarzy Biblioteka w szkole,
której celem by³a prezentacja przyk³adów pracy dydaktycznej stoso-
wanej we wzorcowych bibliotekach, a tym samym wsparcie nauczy-
cieli bibliotekarzy szkolnych. 

Dobry, wieloletni kontakt, jaki utrzymywa³a z bibliotekarzami
szkolnymi zaowocowa³ zainicjowaniem przez Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê
Pedagogiczn¹ we Wroc³awiu sta³ego cyklu konferencji – pod has³em
Szkolne Centra Multimedialne – organizowanych w paŸdzierniku
z okazji Miesi¹ca Bibliotek Szkolnych. Iwona Gawroñska-Paluszkie-
wicz, jako koordynator tego przedsiêwziêcia z ramienia Dolnoœl¹skiej
Biblioteki Pedagogicznej wspólnie z Zarz¹dem Oddzia³u SBP we
Wroc³awiu w 2007 r. zorganizowa³a pierwsz¹ konferencjê Szkolne
Centra Multimedialne – wzorcowe rozwi¹zania. W paŸdzierniku 2008 r.
ponownie podjê³a siê kierowania organizacj¹ konferencji z tego cyklu
– Szkolne Centra Multimedialne – propozycje dzia³añ. Jak dotychczas
wszystkie wyst¹pienia zaproszonych prelegentów spotka³y siê z apro-
bat¹ s³uchaczy, jako ¿e wszystkie prezentowa³y innowacyjne formy
i metody pracy, które bibliotekarze mog¹ praktycznie wykorzystaæ
w celu podniesienia atrakcyjnoœci prowadzonych zajêæ oraz przeobra-
¿ania biblioteki szkolnej w multimedialne pracownie s³u¿¹ce zdoby-
waniu wiedzy i informacji. Obydwie konferencje cieszy³y siê ogrom-
nym zainteresowaniem i by³y wysoko oceniane przez uczestników, co
do tej pory bardzo satysfakcjonuje ich koordynatorkê.

Doceniaj¹c rolê bezpoœrednich spotkañ z nauczycielami biblioteka-
rzami, jako ogniwa ³¹cz¹cego bibliotekê pedagogiczn¹ ze szko³¹, Iwo-
na Gawroñska-Paluszkiewicz w 2003 r. nawi¹za³a kontakt z wroc³aw-
skim Klubem U¿ytkowników Mola. Klub ten, dzia³aj¹cy od 1998 r.,
skupia kilkudziesiêciu nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracuj¹-
cych w systemie bibliotecznym Mol. Jej spotkania z cz³onkami Klu-
bu s³u¿¹ przede wszystkim prezentacji aktualnej oferty, jak¹ Dolno-
œl¹ska Biblioteka Pedagogiczna kieruje do nauczycieli.

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz w odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych województwa dolnoœl¹skiego
przygotowa³a prezentacje i prowadzi³a szkolenia w 2002 i 2003 r. na
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temat „Gromadzenie i ewidencja zbiorów”. Przez kolejne dwa lata
prowadzi³a szkolenia „Wyszukiwanie informacji edukacyjnej w kom-
puterowych bazach Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedagogicznej”. Z ofer-
ty skorzystali m.in. nauczyciele bibliotekarze z Powiatowego Oœrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli w Wo³owie oraz Powiatowego Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Trzebnicy.

Podczas spotkania w paŸdzierniku 2008 r. nauczyciele biblioteka-
rze zapoznani zostali z najnowsz¹ propozycj¹ Dolnoœl¹skiej Bibliote-
ki Pedagogicznej skierowan¹ do szkó³, czyli z pakietem edukacyjnym
„Prawa cz³owieka”. Pakiet ten jest interaktywnym Ÿród³em informa-
cji i wiedzy na okreœlony temat i jest innowacyjn¹ ofert¹, niestosowa-
n¹ jeszcze przez biblioteki pedagogiczne. Przygotowany zosta³ jako
materia³ maj¹cy s³u¿yæ pomoc¹ szko³om i placówkom oœwiatowym
przy realizacji priorytetu dla edukacji okreœlonego przez MEN na rok
szkolny 2008/2009 – „Skutecznoœæ realizacji podstaw programowych
w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z nauczaniem i wychowaniem
w kontekœcie praw cz³owieka”. Pakiet, zawieraj¹cy uporz¹dkowany
tematycznie materia³ Ÿród³owy z baz DBP we Wroc³awiu, katalogu
centralnego dolnoœl¹skich bibliotek pedagogicznych oraz zasobów In-
ternetu z odes³aniem do dokumentów pe³notekstowych w postaci ska-
nów artyku³ów i hiper³¹czy internetowych, wzbudzi³ ogromne zainte-
resowanie bibliotekarzy szkolnych i akceptacjê dla tego typu inicjaty-
wy biblioteki pedagogicznej.

Iwona Gawroñska-Paluszkiewicz podejmuje dzia³ania maj¹ce na
celu sta³e podnoszenie jakoœci pracy Dolnoœl¹skiej Biblioteki Pedago-
gicznej, wspieranie nauczycieli bibliotekarzy sieci dolnoœl¹skich bi-
bliotek pedagogicznych oraz bibliotek szkolnych. Wykorzystuje swo-
j¹ wiedzê i doœwiadczenie, anga¿uj¹c siê w dzia³ania na rzecz œrodo-
wiska edukacyjnego i bibliotekarskiego, lokalnego i ogólnopolskiego
w problemach wa¿nych dla bibliotek pedagogicznych. 

Jako kierownik Wydzia³u gromadzenia i opracowania zbiorów
w Dolnoœl¹skiej Bibliotece Pedagogicznej jest lubiana i ceniona za fa-
chowoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy, a tak¿e umiejêtnoœæ utrzymywania
dobrych kontaktów kole¿eñskich.
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Jest osob¹ ambitn¹, wci¹¿ doskonal¹c¹ siê i maj¹c¹ pe³n¹ œwiado-
moœæ koniecznoœci ustawicznej edukacji. Kiedy reforma systemu edu-
kacji wchodz¹ca w ¿ycie w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzi³a
œcie¿kê awansu zawodowego nauczycieli, szybko zdecydowa³a siê za-
biegaæ o wy¿szy stopieñ. W 2005 r. stanê³a przed komisj¹ kwalifika-
cyjn¹, przedstawiaj¹c swój dorobek zawodowy, i uzyska³a akceptacjê
dla przyznania jej tytu³u nauczyciela dyplomowanego.

Tak wygl¹da sylwetka zawodowa Iwony Gawroñskiej-Paluszkie-
wicz. Prywatnie jest osob¹ ciekaw¹ œwiata, lubi¹c¹ podró¿e egzotycz-
ne. Docenia, równie¿ piêkno naszej ziemi ojczystej i naszego regio-
nu. Od czasów licealnych zafascynowana jest urokiem Sudetów,
których szlaki turystyczne stara siê przemierzaæ od wiosny do jesie-
ni. Na co dzieñ odpoczywa podczas wycieczek rowerowych po Wro-
c³awiu. Celem jej wypraw s¹ najczêœciej Wyspa Opatowicka oraz uro-
cze wroc³awskie Parki: Po³udniowy, Szczytnicki, Grabiszyñski. 
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Barbara Tichy
Biblioteka G³ówna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu

LESZEK BARG 
– PRAWNIK, BIBLIOTEKARZ, BADACZ, 

HISTORYK MEDYCYNY

Urodzi³ siê 31 paŸdziernika 1924 r. na
Podolu w Ro¿yskach nad Zbruczem
w rodzinie nauczycielskiej. W 1932 r.
przeniós³ siê wraz z rodzicami do Jarem-
cza. Uczêszcza³ do gimnazjum w Stani-
s³awowie. Do wybuchu II wojny œwiato-
wej ukoñczy³ III klasê gimnazjum.

Jego ojciec, uczestnik walk w obro-
nie Lwowa w 1919 r. oraz wojny
z bolszewikami w 1920 r., odznaczony
za udzia³ w tych dzia³aniach, powo³a-
ny zosta³ 1 wrzeœnia 1939 r. do 48 pp
w Stanis³awowie. Po rozbiciu tej jed-
nostki powróci³ w po³owie wrzeœnia
do domu. Oboje rodzice uczyli w szkole dzieci polskie, ukraiñskie
i ¿ydowskie. Dziêki dobrym stosunkom z nauczycielami, przys³any-
mi z ZSRR po zajêciu Ma³opolski Wschodniej przez Armiê Czerwo-
n¹, rodzina Bargów uniknê³a wywiezienia do Kazachstanu. W 1941 r.
po uderzeniu Niemiec na ZSRR i po zorganizowaniu w Jaremczu ad-



ministracji niemiecko-ukraiñskiej sytuacja uleg³a zmianie. Rozpoczê³y
siê szykany i mordy dokonywane na ludnoœci polskiej przez Ukraiñ-
ców. Ojciec Leszka Barga zosta³ zwolniony z pracy. 

W marcu 1942 r. rodzina Bargów, ostrze¿ona przez miejscowego
Hucu³a, uciek³a do Tarnowa. Tam Leszek Barg wraz z ojcem pracowa-
li w tartaku w pobliskiej miejscowoœci Krzy¿. W tym samym roku je-
go ojciec, nies³usznie oskar¿ony o podpalenie tartaku, zosta³ wywie-
ziony do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, a nastêpnie do obo-
zu w Mathausen. Wówczas we trójkê, wraz z matk¹ i siostr¹, Leszek
Barg przeprowadzi³ siê do Wojnicza, gdzie mieszka³ brat ojca, Marian,
który by³ ksiêdzem. On to pomaga³ swojej rodzinie przez ca³y czas po-
bytu w tej miejscowoœci, czyli do 1945 r. Tam Leszek Barg rozpocz¹³
w 1942 r. naukê w Szkole Rolniczej w Wojniczu. Zwalnia³o go to od
przymusowych prac w Niemczech oraz od s³u¿by w paramilitarnej
organizacji Baudienst. Nauka trwa³a rok i obejmowa³a przedmioty
ogólne, teoretyczne z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa oraz zajêcia
praktyczne. Leszek Barg oceni³ j¹ jako cenne doœwiadczenie ¿yciowe.
Tam te¿ zetkn¹³ siê z cz³onkami ugrupowañ konspiracyjnych. 

Równoczeœnie kszta³ci³ siê w ramach tajnego nauczania prowadzo-
nego przez mgr Wandê G¹dek. W Wojniczu ukoñczy³ w konspiracji IV
klasê gimnazjum, co póŸniej, w latach 1945–1946 r., umo¿liwi³o mu
kontynuowanie nauki w liceum w Tarnowie. W 1943 r. dziêki pomocy
wójta Franciszka Oæwieji zatrudni³ siê w Urzêdzie Gminnym w Wojni-
czu, co chroni³o go przed wys³aniem na roboty do Niemiec. Tu przy-
dzielony zosta³ do referatu kontyngentów, a nastêpnie zatrudniony na
stanowisku poborcy podatkowego. Pe³ni¹c tê niewdziêczn¹ funkcjê,
stara³ siê pomagaæ ubogim rolnikom, m.in. pisa³ im podania o umorze-
nie zad³u¿eñ. W tym okresie, jak wszyscy mieszkañcy Wojnicza, ucze-
stniczy³ w przymusowych pracach fizycznych na rzecz III Rzeszy1.

Pod koniec 1945 r. rodzina Bargów wraz z ojcem, który powróci³
z obozu, przenios³a siê na Ziemie Odzyskane. Niestety ju¿ bez sio-
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stry, która zmar³a w 1943 r. Rodzice zamieszkali w Bystrzycy K³odz-
kiej, stryj Marian zaœ w Polanicy. Miasto to zachwyci³o Leszka Bar-
ga swym piêknem, gdy¿ przypomina³o mu rodzinne Jaremcze. Nau-
kê kontynuowa³ w Bielsku-Bia³ej, nastêpnie po odbyciu kursu przy-
gotowawczego dla eksternistów, korzystaj¹c z ogromnej wiedzy i po-
mocy edukacyjnej wuja, w 1946 r. z³o¿y³ egzamin maturalny w li-
ceum im. Boles³awa Chrobrego w K³odzku.

Do Wroc³awia, gdzie mieszka do dzisiaj, przeniós³ siê w 1946 r.
W 1953 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Jadwig¹ Kosiñsk¹. Ma dwóch
synów – Wojciecha urodzonego w 1956 r. i Adama w 1958 r. 

Zainteresowania Leszka Barga oscylowa³y wokó³ prawa i medycy-
ny. Ze wzglêdów formalno-ustrojowych (brak odpowiedniego pocho-
dzenia spo³ecznego przy du¿ej liczbie kandydatów na jedno miejsce)
nie podj¹³ studiów medycznych, lecz rozpocz¹³ je na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Wroc³awskiego. W 1950 r. uzyska³ tam tytu³ magistra,
a w 1964 r. doktora nauk prawnych2.

BIBLIOTEKARZ DYREKTOR

Pracê w bibliotekarstwie rozpocz¹³ w 1951 r. na stanowisku asy-
stenta technicznego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Dy-
rektorem by³ wówczas prof. Antoni Knot. W 1952 r. przeniós³ siê do
pracy w Bibliotece G³ównej Akademii Medycznej3, powsta³ej w wy-
niku wyodrêbnienia z Wydzia³u Lekarskiego i Oddzia³u Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego (1950 r.), u dyrektora prof.
Zdzis³awa Wiktora. Pracowa³ kolejno na stanowisku starszego asy-
stenta, póŸniej adiunkta i kustosza, a od 1972 r. starszego kustosza dy-
plomowanego. W 1958 r. dr Leszek Barg zosta³ dyrektorem tej pla-
cówki i funkcjê tê sprawowa³ do momentu przejœcia na emeryturê
w 1991 r. 
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PRACE BIBLIOTEKARSKIE

Leszek Barg sprawowa³ funkcjê dyrektora Biblioteki Akademii Me-
dycznej we Wroc³awiu przez 33 lata. W chwili przejêcia biblioteka zaj-
mowa³a powierzchniê 693 m2 i zatrudnia³a 17 pracowników. Ze zbio-
rów rocznie korzysta³o ok. 11 000 czytelników. 30 wrzeœnia 1991 r. Bi-
blioteka mia³a ju¿ 1113 m2 i zatrudnia³a 46 pracowników. Zbiory
wzros³y do 200 050 jednostek inwentarzowych, a liczba czytelników
wzros³a do 35 000 rocznie.

W czasie pe³nienia funkcji dyrektora Leszek Barg zabiega³ o usta-
wiczne podnoszenie poziomu us³ug i najw³aœciwszy dobór ksiêgo-
zbioru4. Personelowi placówki natomiast umo¿liwia³ i w miarê mo¿-
liwoœci u³atwia³ podnoszenie kwalifikacji zawodowych, naukê jêzy-
ków obcych itp.5

Jako cz³onek Komisji Wydawniczej Akademii Medycznej we Wro-
c³awiu ma znaczny dorobek redaktorski.

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWA

Pracê naukow¹ Leszek Barg rozpocz¹³ ju¿ w 1952 r. od udzia³u
w prowadzonych przez pierwszego dyrektora Biblioteki Akademii Me-
dycznej we Wroc³awiu prof. Zdzis³awa Wiktora badaniach nad histo-
ri¹ uzdrowisk dolnoœl¹skich. Studia nad histori¹ Polanicy-Zdroju zao-
wocowa³y napisaniem dysertacji doktorskiej Polanica. Monografia
wsi dolnoœl¹skiej ze szczególnym uwzglêdnieniem ¿ycia prawnego
ch³opstwa w schy³kowym feudaliŸmie. Obrona mia³a miejsce w 1964 r.,
promotorem by³ prof. Kazimierz Orzechowski. Ponadto opublikowa³
inne prace na temat dziejów tego miasta, jego rozwoju gospodarczego
i demograficznego oraz zasobów mineralnych. Sporz¹dzi³ te¿ biblio-
grafiê materia³ów dotycz¹cych Polanicy oraz biobibliografie zas³u¿o-
nych dla tego miasta lekarzy – prof. Henryka Schlechta oraz dr Józe-
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fa Matuszewskiego. Na uwagê zas³uguje te¿ praca o Aleksandrze
Ostrowiczu – polskim lekarzu dzia³aj¹cym w drugiej po³owie XIX w.
w L¹dku-Zdroju. 

W ramach badañ nad dziejami dolnoœl¹skiej s³u¿by zdrowia, pro-
wadzonych we Wroc³awskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Histo-
rii Medycyny, zainicjowanych tak¿e przez prof. Z. Wiktora, zaj¹³ siê
epidemi¹ d¿umy szerz¹cej siê we Wroc³awiu w latach 1567–1569.
Rezultaty badañ zaprezentowa³ na zjeŸdzie historyczno-medycznym
w Gdañsku i opublikowa³ w „Archiwum Historii Medycyny”. Prowa-
dzi³ te¿ badania nad histori¹ medycyny i jej nauczania w Polsce do
1939 r. Wspólnie z prof. Szpilczyñskim opracowywa³ jej dzieje
i przedstawi³ tê problematykê na XXIV Miêdzynarodowym Kongre-
sie Historii Medycyny w Plovdiv w Bu³garii.

Leszek Barg posiada równie¿ bogaty dorobek z zakresu biobiblio-
grafii historycznej. S¹ to m.in. artyku³y o lekarzach – Andrzeju Kru-
piñskim i Rafale Czerwiakowskim6. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem
w tej dziedzinie, równie¿ zdaniem samego autora, s¹ prace dotycz¹ce
¿ycia i dzia³alnoœci Teodora Tomasza Weicherdta (1755–1813?) leka-
rza polskiego Oœwiecenia. Powo³any zosta³ w 1783 r. na Katedrê
w Akademii Krakowskiej, której to nominacji nie przyj¹³. By³ pierw-
szym lekarzem szczepi¹cym ospê w Polsce. Da³ siê te¿ poznaæ jako
autor licznych dzie³ z zakresu medycyny, t³umacz, edytor i poeta. Pi-
sarstwo jego w jêzyku polskim, podpisywane nazwiskiem b¹dŸ pseu-
donimem, by³o dobrze znane, jednak dr Leszek Barg dotar³ do wielu
cennych dzie³ w jêzyku ³aciñskim i niemieckim. Ponadto uda³o mu
siê ustaliæ pewne nieznane szczegó³y z ¿ycia T.T. Weicherdta, m.in.
datê urodzin oraz przybli¿on¹ datê œmierci. Zebrane materia³y dowo-
dz¹, ¿e by³ to lekarz œwiat³y i maj¹cy du¿e zas³ugi dla medycyny tam-
tego okresu. Leszek Barg wyg³osi³ na ten temat kilka referatów, napi-
sa³ kilka artyku³ów oraz monografiê Teodor Tomasz Weicherdt. Kon-
syliarz Jego Królewskiej Moœci Stanis³awa Augusta, Akademii Rzym-
sko-Cesarskiej towarzysz, Volumed, Wroc³aw 1999. 
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Dzie³o to jest owocem 30 lat poszukiwañ dokumentacyjnych. Za-
wiera informacje szersze ni¿ wynika to z jego tytu³u, bêd¹ce wa¿nym
przyczynkiem do badañ nad histori¹ nauki, ¿ycia intelektualnego i li-
terackiego XVIII w. Zebra³ np. cenne informacje na temat struktury
Uniwersytetu Lipskiego, który ukoñczy³ T.T. Weicherdt, a tak¿e istot-
ne dane na temat maj¹cego miejsce w tym okresie kryzysu na Akade-
mii Krakowskiej. Za³¹czone aneksy s¹ cennym Ÿród³em bibliograficz-
nym7. Ksi¹¿ka ta uzyska³a niezwykle przychylne recenzje: prof. Krzy-
sztofa Dmitruka z Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Na-
uk8, lekarza, historyka, muzyka i literaturoznawcy, emerytowanego
profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego Henryka Gaertnera9 oraz
prof. Teresy Ostrowskiej, historyka medycyny10.

Wszyscy oni wskazuj¹ na ogrom pracy wykonanej w archiwach
polskich, niemieckich, sowieckich, a póŸniej ukraiñskich i na ogrom-
n¹ wiedzê autora. Napisana jest z niebywa³¹ dok³adnoœci¹ i rzetelno-
œci¹. Sam autor podkreœla, i¿ nie interesowa³o go uzyskanie kolejnych
stopni naukowych, lecz pozostawienie po sobie dzie³a u¿ytecznego
dla historyków medycyny, nauki i literatury, jak równie¿ dla osób za-
interesowanych tematyk¹ medyczn¹ i sam¹ osob¹ T.T. Weicherdta,
gdy¿ „cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak go inni pamiêtaj¹”11. Prof. Teresa
Kostkiewiczowa z Instytutu Badañ Literackich PAN w liœcie skiero-
wanym do L. Barga napisa³a, ¿e „Ksi¹¿ka jest wielkim osi¹gniêciem
i trwa³ym wk³adem do wiedzy o epoce”12. Dzie³o zosta³o zaaprobo-
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wane przez Wydzia³ Lekarski Wroc³awskiego Towarzystwa Nauko-
wego oraz przez czterech profesorów z zakresu historii medycyny
i bibliotekoznawstwa13. 

Ostatnia praca Leszka Barga z zakresu historii medycyny to Rêko-
piœmienna ksi¹¿ka medyczna w œredniowiecznej Polsce, drukowana
w „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. Opieraj¹c siê na rêko-
pisach z Biblioteki Jagielloñskiej i Uniwersytetu Wroc³awskiego, au-
tor wykaza³, ¿e zarówno poziom nauczania medycyny w Akademii
Krakowskiej, jak i wiedza lekarzy z terenu Dolnego Œl¹ska by³y na
poziomie europejskim. 

Leszek Barg z racji wykonywanego zawodu prowadzi³ badania bio-
bibliograficzne. Wraz z prof. Leszczyñskim przedstawi³ ¿ycie i dzia-
³alnoœæ swego mistrza i nauczyciela, dyrektora Biblioteki Akademii
Medycznej we Wroc³awiu prof. Zdzis³awa Wiktora. Przy wspó³udzia-
le pracowników Biblioteki Akademii Medycznej powsta³y bibliografie
prac: prof. Zdzis³awa Wiktora, prof. Eugeniusza Rogalskiego, prof.
Hugona Kowarzyka i prof. Zofii Kowarzykowej zestawion¹ wspólnie
z mgr Adel¹ Goszty³o. Bibliografiê prac Wiktora Brossa opracowa³
wspólnie z mgr Teres¹ Chmur¹ a prof. Józefa Kaniaka z mgr Zofi¹
Bogdanowicz. Wraz z prof. Bogdanem £azarkiewiczem opublikowa³
ksiêgê II Katedry i Kliniki Chirurgii, któr¹ kierowa³ prof. W. Bross,
nastêpnie równie¿ razem opublikowali ksiêgê pami¹tkow¹ doktorów
honoris causa Akademii Medycznej we Wroc³awiu14. Opracowa³ te¿
biografiê prof. Stanis³awa Szpilczyñskiego, wroc³awskiego neurologa
i historyka medycyny z bibliografi¹ prac profesora sporz¹dzon¹ wspól-
nie z mgr Teres¹ Trzcianowsk¹-Grzywacz.

Wœród prac zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ zawodow¹, szczególnie in-
teresowa³ siê bibliotekarstwem i bibliotekoznawstwem medycznym.
Artyku³y z tego zakresu publikowa³ w „Biuletynie G³ównej Biblioteki
Lekarskiej” oraz w „Problemach Uczelni i Instytutów Medycznych”.
Spoœród kilkunastu publikacji dokumentacyjnych i sprawozdañ, które
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równie¿ zajmuj¹ wa¿ne miejsce w jego dorobku, nale¿y przytoczyæ
napisan¹ wspólnie z prof. Kowarzykiem pracê Towarzystwa naukowe
we Wroc³awiu na tle spo³ecznego ruchu naukowego w Polsce15.

Leszek Barg opublikowa³ 73 prace z zakresu historii medycyny, hi-
storii prawa, bibliografii i bibliotekoznawstwa. Powsta³y te¿ 3 recen-
zje ksi¹¿ki Teodor Tomasz Weicherdt. Konsyliarz Jego Królewskiej
Moœci Stanis³awa Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz
oraz 7 prac o nim i jego dokonaniach16.

Po przejœciu na emeryturê w 1991 r. zajmuje siê jêzykowym opraco-
wywaniem polskich wersji prac naukowych uhonorowanego w 2008 r.
doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego17 prof. dr.
hab. Waldemara Ko¿uschka, profesora Uniwersytetu w Bochum
w Niemczech18. 

DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA

Pozostawa³a w œcis³ym zwi¹zku z innymi sferami dzia³alnoœci Leszka
Barga. W latach 1952–1991 pe³ni³ nastêpuj¹ce funkcje: by³ cz³onkiem
Senatu i Senackiej (Rektorskiej) Komisji Wydawniczej (1958–1991),
Senackiej (Rektorskiej) Komisji Bibliotecznej (1958–1984), przewodni-
cz¹cym Rady Bibliotecznej Akademii Medycznej (1984–1991), prze-
wodnicz¹cym Kolegium Dyrektorów Bibliotek Szkó³ Wy¿szych we
Wroc³awiu (1965–1970, 1979–1981), cz³onkiem Komisji do Spraw
Bibliotek Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego (1967–1969), od
1980 r. cz³onkiem zwyczajnym Wydzia³u V Nauk Lekarskich Wro-
c³awskiego Towarzystwa Naukowego.
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By³ jednym z za³o¿ycieli (w 1957 r.) oraz cz³onkiem wroc³awskie-
go oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Pe³ni³ tam
funkcje skarbnika i wiceprzewodnicz¹cego. Z okazji dwudziestolecia
tego oddzia³u przedstawi³ jego dzieje w obszernym opracowaniu19.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o opisanych ju¿ wczeœniej jego
dzia³aniach na rzecz miasta Polanicy. 

Za dzia³alnoœæ naukow¹ i zawodow¹ otrzyma³ wiele odznaczeñ
i nagród, m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983),
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1975), Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1970), Medal
40-lecia Polski Ludowej (1984), Srebrny Medal za Zas³ugi dla Obron-
noœci Kraju (1969), Z³ot¹ Odznakê Akademii Medycznej we Wroc³a-
wiu (1973), Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
S³u¿by Zdrowia (1970) oraz liczne nagrody rektorskie za pracê nau-
kow¹ i organizacyjn¹20. Ponadto w dniu 27 listopada 2000 r. zosta³
uhonorowany przez Radê Miejsk¹ Polanicy godnoœci¹ Honorowego
Obywatela Polanicy-Zdroju za prowadzenie badañ nad jej przesz³o-
œci¹ i publikowanie prac zwi¹zanych z jej histori¹. Otrzyma³ te¿ tytu³
Honorowego Cz³onka Towarzystwa Mi³oœników Polanicy, którego
cz³onkiem zwyczajnym by³ od pocz¹tku jego istnienia.

23 wrzeœnia 2003 r. otrzyma³ godnoœæ cz³onka honorowego Polskie-
go Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji „pro eius meritis de ar-
tis medicinae historia investiganda exhibitis”, a 6 kwietnia 2004 r.
Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe nada³o mu godnoœæ swego cz³on-
ka honorowego „jako dobrze zas³u¿onemu dla Wroc³awskiego Towa-
rzystwa Naukowego”21.

Jak sam podkreœla, w jego ¿yciu najwa¿niejszymi nauczycielami
byli jego rodzice, którzy nauczyli go uczciwoœci i prawoœci. Niezale¿-
nie od okolicznoœci stara³ siê postêpowaæ tak, aby nikt przez niego nie
cierpia³. Kierowania zak³adem pracy nauczy³ go jego szef, prof. Zdzi-
s³aw Wiktor. Leszek Barg stara³ siê postêpowaæ tak, by ka¿dy jego

Leszek Barg – prawnik, bibliotekarz, badacz, historyk medycyny 221

____________
19 Z. Stro¿ecka-Tichy, Dr Leszek Barg, op. cit., s. 62.
20 Ibidem.
21 Dokumentacja w³asna dr. Leszka Barga.



wspó³pracownik i podw³adny zy-
skiwa³ na tych kontaktach z dy-
rekcj¹ a nie traci³. W miarê swych
mo¿liwoœci pomaga³ ludziom, któ-
rych los w jakiœ sposób od niego
zale¿a³.

By³ perfekcjonist¹. Wyznawa³
zasadê, ¿e wszystko co siê robi,
nale¿y robiæ najlepiej, jak siê po-
trafi, albo nie robiæ tego wcale. Nie
przywi¹zywa³ wagi do tytu³ów na-
ukowych, lecz koncentrowa³ siê na
rzetelnoœci wykonywanej pracy. 

Jak ka¿dy mia³ te¿ swoje poza-
zawodowe pasje. Zgromadzi³ po-
kaŸn¹ kolekcjê polskich przed
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i powojennych znaczków, zajmowa³ siê numizmatyk¹. Uprawia³ rów-
nie¿ sport i turystykê. Od dzieciñstwa jeŸdzi³ na nartach, czego uczy³
swych synów. By³ i nadal jest mi³oœnikiem gór. Wielokrotnie przewê-
drowa³ Tatry polskie i s³owackie oraz Karkonosze. Szczególnie
upodoba³ sobie Góry Izerskie22. Dziêki zdobytym w szkole rolniczej
w Wojniczu umiejêtnoœciom, mia³ te¿ – jak sam twierdzi – naj³adniej-
szy przydomowy ogródek w dzielnicy23.

Leszek Barg to z wykszta³cenia prawnik, z zawodu bibliotekarz,
z zami³owania historyk medycyny, wielki humanista. Za swoje naj-
wiêksze osi¹gniêcie uwa¿a ksi¹¿ki i artyku³y z zakresu historii medy-
cyny. Pracowa³ w bibliotece z w³aœciw¹ sobie rzetelnoœci¹ i wykorzy-
staniem wiedzy z pozosta³ych dziedzin swoich zainteresowañ. Pla-
cówkê, któr¹ kierowa³, pozostawi³ w œwietnym stanie z wyraŸnie za-
rysowanymi pocz¹tkami komputeryzacji. 

¯ycie poœwiêci³ ksi¹¿ce. Chroni³ j¹, czyta³, pisa³ je i wypowiada³
siê o nich.
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Marek Dubiñski
Biblioteka G³ówna 
Politechniki Wroc³awskiej

STANIS£AW PIETRASZKO, 
– KIEROWNIK ODDZIA£U 
INFORMACJI BIE¯¥CEJ1 

W BIBLIOTECE G£ÓWNEJ 
I OINT POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ

Stanis³aw Pietraszko urodzi³ siê 6 lu-
tego 1923 r. w Buczkowicach, powiat
Bia³a (obecnie Bielsko-Bia³a) w rodzinie
Józefa i Marii z domu Migda³, w³aœcicie-
li niewielkiego gospodarstwa rolnego.

Jego ojciec ukoñczy³ w 1905 r. szko-
³ê mistrzów budowlanych przy Szkole
____________

1 Oddzia³ œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie in-
formacji naukowej w trybie bezpoœredniego
kontaktu z u¿ytkownikiem – pracownikiem na-
ukowym lub studentem. Nazwa oddzia³u funk-
cjonuj¹ca wy³¹cznie w obrêbie Politechniki
Wroc³awskiej w latach 1972–2002. Oddzia³, ten
zmienia³ trzykrotnie nazwê z Oddzia³u Bibliograficzno-Informacyjnego na Oddzia³
Informacji Naukowej w 1964 r., potem w 1972 r. na Oddzia³ Informacji Bie¿¹cej, nie
zmieniaj¹c jednak zakresu swojej dzia³alnoœci. W 2002 r. nast¹pi³o po³¹czenie Od-
dzia³u Informacji Bie¿¹cej z Oddzia³em Rozpowszechniania Informacji – powsta³
jednolity Oddzia³ Informacji Naukowej.



Przemys³owej w Bielsku. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci
uzyska³ koncesjê na budowê drewnianych domów mieszkalnych na
terenie powiatu bialskiego i odt¹d, jako mistrz ciesielski, prowadzi³
samodzieln¹ dzia³alnoœæ budowlan¹2.

Stanis³aw pochodzi³ z licznej rodziny. Jego najstarszy brat, Jan,
pe³ni¹c funkcjê kapelana akademickiego w Krakowie, wyniesiony zo-
sta³ do godnoœci biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej. Naj-
m³odszy z jego braci, Roman, represjonowany, zgin¹³ w 1952 r.
w Wojsku Polskim. 

Stanis³aw ukoñczy³ przed II wojn¹ œwiatow¹ 3 klasy Pañstwowego
Gimnazjum Mêskiego w Bielsku. Z pocz¹tkiem 1941 r., podstêpnie
z³apany, wywieziony zosta³ do pracy u bauera w Niemczech, do miej-
scowoœci Marienthal (obecnie Niemojów w Sudetach). ZaprzyjaŸni³
siê tam z grup¹ jeñców francuskich, kwaterowanych pod stra¿¹ w po-
mieszczeniach dworskich tego¿ gospodarstwa. Doœwiadczaj¹c jednak
nieludzkiego traktowania ze strony niemieckich w³aœcicieli i okazy-
wanej mu wrogoœci, jako Polakowi, uciek³ po trzech miesi¹cach pra-
cy i zakonspirowa³ siê w stronach rodzinnych. 

Pod koniec 1941 r. po pó³rocznym ukrywaniu siê, dziêki pomocy
i zaanga¿owaniu wielu osób, zdoby³ nieformaln¹ drog¹ nowy „Arbe-
itsbuch” i skierowanie do uzgodnionej wczeœniej pracy w fabryce
w³ókienniczej „Alfred Wenzelis. Schafwollwaren-Erzeugung” w Biel-
sku. Tutaj zatrudniony przy obs³udze maszyn przêdzalniczych prze-
pracowa³ a¿ do czasu wyzwolenia Bielska w lutym 1945 r., przy ci¹-
g³ym jednak zagro¿eniu dekonspiracj¹ z powodu braku dokumentów
osobistych, które pozosta³y w Niemczech.

Zaraz po wyzwoleniu podj¹³ przerwan¹ przez wojnê naukê, zdaj¹c
w 1945 r. ma³¹, a w 1946 r. du¿¹ maturê w Pañstwowym Gimnazjum
i Liceum w Bielsku.

W latach 1946–1950 studiowa³ jêzyk angielski na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego, gdzie w 1952 r. uzyska³ sto-
pieñ magistra filozofii w zakresie filologii angielskiej. Zaraz po stu-
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diach w 1952 r. o¿eni³ siê z Danut¹, z domu Panek, absolwentk¹ bio-
logii na Uniwersytecie Wroc³awskim. W zwi¹zku tym urodzili siê dwaj
synowie: Jan (ur. 1953), póŸniejszy absolwent Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu oraz Stanis³aw (ur. 1956), póŸniejszy absolwent poma-
turalnej szko³y programistów elektronicznych maszyn cyfrowych. Obaj
znaleŸli zatrudnienie zgodne z kierunkiem ukoñczonych szkó³.

Poniewa¿ by³ to okres rugowania ze szkó³ nauczania jêzyków zacho-
dnich i pocz¹tek likwidacji filologii obcych na uniwersytetach polskich
(poza filologi¹ rosyjsk¹), absolwenci tych kierunków studiów poszuki-
wali pracy w ró¿nych instytucjach i zawodach, m.in. w bibliotekach.
Z dniem 1 grudnia 1950 r. Stanis³aw rozpocz¹³ pracê w Bibliotece
G³ównej Politechniki Wroc³awskiej, zatrudniony przez ówczesnego
kierownika Biblioteki mgra Józefa Tarnawskiego na stanowisku asy-
stenta bibliotecznego3. Do roku 1955 pracowa³ na ró¿nych stanowi-
skach, pocz¹tkowo w Dziale Udostêpniania, gdzie w latach 1950–1952
pracowa³ zarówno w wypo¿yczalni miejscowej, jak i miêdzybibliotecz-
nej, nastêpnie w latach 1953–1955 w Dziale Opracowania Zbiorów.

W 1952 r. odby³ praktykê miêdzybiblioteczn¹ I stopnia w Bibliotece
Politechniki Gdañskiej, a w 1953 r. praktykê II stopnia w Bibliotece Ja-
gielloñskiej, zakoñczon¹ egzaminem pañstwowym4, zaœ w 1954 r. –
kurs informacji organizowany przez Centralny Instytut Dokumentacji
Naukowo-Technicznej w Warszawie.

W 1954 r. uzyska³ awans na bibliotekarza, a w 1956 r. na starsze-
go bibliotekarza. W tym¿e roku rozpocz¹³ pracê w Oddziale Biblio-
graficzno-Informacyjnym. Obok podstawowego zadania s³u¿enia
u¿ytkownikom Biblioteki pomoc¹ przy poszukiwaniu informacji, do
zadañ tego Oddzia³u nale¿a³o wówczas równie¿ rzeczowe opracowa-
nie zbiorów, to jest tematowanie nowych nabytków Biblioteki i two-
rzenie katalogu przedmiotowego, jako kontynuacji niemieckiego
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„Sachkatalogu”, odsy³aj¹cego do zbiorów poniemieckich. Tematowa-
niem zajmowa³ siê kierownik Oddzia³u, mgr in¿. Roman Haisig, by-
³y asystent Politechniki Lwowskiej, posiadaj¹cy w zwi¹zku z tym du-
¿e rozeznanie w gromadzonej przez Bibliotekê literaturze technicznej,
pozwalaj¹ce mu na podstawie tego¿ katalogu na udzielanie u¿ytkow-
nikom skutecznej pomocy przy poszukiwaniach literatury w zbiorach
Biblioteki. Stanis³aw w³¹czy³ siê do tematowania nowych nabytków
nap³ywaj¹cej coraz obficie literatury, szczególnie anglojêzycznej,
zg³êbiaj¹c przy tym teoretyczne podstawy tworzenia katalogu przedmio-
towego. Gdy z pocz¹tkiem lat 60. prace nad katalogiem przedmioto-
wym przeniesiono do Oddzia³u Opracowania Zbiorów, jako jego wy-
dzielon¹ sekcjê, wspó³pracowa³ dalej przez wiele lat z mgr Mari¹ En-
giel, której powierzono ten wa¿ny odcinek pracy. 

Jednoczeœnie, pracuj¹c w Oddziale Bibliograficzno-Informacyj-
nym, rozpocz¹³ starania zmierzaj¹ce do rozbudowy warsztatu infor-
macyjnego o Ÿród³a informacji o charakterze bibliograficznym i fak-
tograficznym, pozwalaj¹ce na œledzenie literatury naukowej i tech-
nicznej w skali œwiatowej i na lepsze zaspokojenie potrzeb œrodowi-
ska w tym zakresie. Sam œledzi³ ukazuj¹ce siê w œwiecie wydawnic-
twa o charakterze informacyjnym i stara³ siê zdobyæ te najwarto-
œciowsze dla uczelni, uzyskuj¹c je z importu – wydawnictwa zwarte
drog¹ kupna, a wydawnictwa ci¹g³e drog¹ prenumeraty. Ponadto wy-
korzystywa³ w tym celu coroczne Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki
w Warszawie, penetruj¹c stoiska wa¿niejszych zagranicznych wy-
dawców i zamawiaj¹c cenniejsze dla ksiêgozbioru informacyjnego
pozycje. Bazuj¹c na Ÿród³ach zagranicznych, zrezygnowa³ z oferty
budowania warsztatu informacyjnego w oparciu o materia³y (m.in.
karty dokumentacyjne) konstruowanego wówczas przez Centralny
Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (CIINTE)
krajowego systemu informacji, uznaj¹c, ¿e materia³y te, tworzone
g³ównie dla oœrodków zwi¹zanych z przemys³em, nie zaspokajaj¹
w wystarczaj¹cym stopniu potrzeb pracowników naukowych, ocze-
kuj¹cych informacji szybkiej i w miarê pe³nej. Lata póŸniejsze po-
twierdzi³y s³usznoœæ takiej decyzji.
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Pracê z u¿ytkownikiem opiera³ na za³o¿eniu, ¿e poszukuj¹cy infor-
macji wie na ogó³ czego szuka, bywa ¿e jest specjalist¹ z danej dzie-
dziny, natomiast pracownik informacji naukowej powinien mieæ ma-
ksymalnie dobre rozeznanie w œwiatowym piœmiennictwie naukowym
i technicznym, w narzêdziach pozwalaj¹cych na dotarcie do poszuki-
wanych informacji, a tak¿e w zasobach krajowych oraz zagranicz-
nych bibliotek i œwiadczonych przez nie us³ugach.

Na marginesie pracy bibliotecznej, aby nie zrywaæ ca³kowicie wiê-
zi z ukoñczonymi studiami, w latach 1955–1963 prowadzi³ na uczel-
ni dla wybranych grup m³odych pracowników naukowych lektoraty
jêzyka angielskiego w wymiarze kilku godzin tygodniowo. W tym te¿
okresie czyni³ dwukrotnie starania o wyjazd na organizowane w An-
glii przez British Council kursy dla lektorów jêzyka angielskiego, lecz
ówczesne w³adze uczelni nie wyra¿a³y potrzebnej na to zgody. Fakt
ten ostatecznie przes¹dzi³ o poœwieceniu siê przez niego wy³¹cznie
pracy bibliotecznej, g³ównie na polu informacji naukowo-technicznej.

W 1959 r. otrzyma³ awans na kustosza. Z dniem 1 listopada 1961 r.
zosta³ powo³any na wakuj¹ce stanowisko kierownika Oddzia³u Bi-
bliograficzno-Informacyjnego. Otrzyma³ wówczas etat bibliotekarza
dyplomowanego5. W latach 1961–1969 pracowa³ na stanowisku ad-
iunkta bibliotecznego. 26 kwietnia 1969 r. zosta³ kustoszem dyplomo-
wanym, a 1 stycznia 1977 r. przyznano mu najwy¿szy stopieñ zawo-
dowy – starszy kustosz dyplomowany.

Stale podnosi³ swoje kwalifikacje, m.in. uczestnicz¹c w ró¿nych
kursach szkoleniowych z zakresu informacji. W 1965 r. wzi¹³ udzia³
w kursie dla kierowników oddzia³ów informacji naukowej, zorgani-
zowanym na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego przez Bi-
blioteki AGH i WSR w Krakowie, po którym zainicjowa³ dokumen-
towanie zakoñczonych na uczelni prac naukowo-badawczych, w ra-
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mach nowych obowi¹zków na³o¿onych przez Ministerstwo na podle-
g³e mu biblioteki szkó³ wy¿szych. Pracê dokumentacyjn¹ prowadzi³
w Oddziale Informacji Naukowej do 1972 r., kiedy to funkcjê tê prze-
j¹³ specjalnie powo³any do tych zadañ Oddzia³ Dokumentacji.

W 1970 r. uczestniczy³ w kursie dokszta³caj¹cym w zakresie me-
chanizacji i automatyzacji procesów informacyjnych, zorganizowa-
nym przez Oœrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN
w Warszawie, zaœ od listopada 1971 do stycznia 1972 w kursie orga-
nizowanym przez Wszechzwi¹zkowy Instytut Informacji Naukowej
i Technicznej (VINITI) w Moskwie.

Od 1 listopada 1961 do 30 sierpnia 1988 (nieprzerwanie przez 27
lat) pe³ni³ funkcjê kierownika Oddzia³u Informacji Naukowej. 

W tym okresie stworzy³ na uczelni profesjonalny warsztat niezbêd-
ny do udzielania informacji, tworz¹c Informatorium oraz Czytelniê
Wydawnictw Informacyjnych, które czêsto stawiane by³y za wzór dla
innych bibliotek uczelnianych w kraju. Ich bogate zbiory informacyj-
ne uzupe³niane przez szereg lat by³y bardzo wysoko oceniane przez
u¿ytkowników zarówno Politechniki Wroc³awskiej, jak i odwiedzaj¹-
cych uczelniê goœci.

W ramach przygotowañ do obchodów 25-lecia uczelni, w³o¿y³ bar-
dzo du¿o pracy edytorskiej przy opracowaniu bibliografii publikacji
pracowników Politechniki Wroc³awskiej za lata 1945–1968.

Da³ siê poznaæ jako œwietny specjalista z zakresu wykorzystania in-
deksu cytowañ naukowych (Science Citation Index) – zarówno jako
narzêdzia do poszukiwañ bibliograficznych, jak i do badañ naukome-
trycznych, w tym do analizy dorobku naukowego pracowników Uczel-
ni. Przy jego udziale w³adze Biblioteki i Uczelni podjê³y decyzjê
o prenumeracie, pocz¹wszy od 1973 r., Science Citation Index, który
wykorzystywany jest do dzisiaj w Oddziale dla celów informacji nau-
kowej oraz do sporz¹dzania analiz cytowañ prac pracowników nauko-
wych Uczelni. Rozpoczêto wówczas tak¿e szkolenia pracowników
i u¿ytkowników informacji w zakresie korzystania z tej bazy danych. 

Stanis³aw Pietraszko mia³ du¿e zas³ugi w organizacji praktyk dla
studentów bibliotekoznawstwa z ró¿nych uczelni w kraju. Z chwil¹
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Konferencja szkoleniowa BG i OINT PWr, Œwieradów-Zdrój 1976. 
Wyk³ad prof. Michaela Lyncha z Sheffield University (w œrodku). 

Z lewej: S. Pietraszko w trakcie t³umaczenia wyk³adu, 
z prawej: organizator konferencji, dyrektor BG i OINT, dr in¿ C. Dani³owicz.

W czytelni informacyjnej nad Indeksem Cytowañ Naukowych.



rozpoczêcia tych praktyk jeszcze w latach 60., by³ ich organizatorem
i merytorycznym opiekunem, prowadz¹c je na wysokim poziomie6.
W 1974 r. zosta³ formalnie powo³any przez rektora Politechniki na za-
k³adowego kierownika praktyk w Bibliotece G³ównej.

Na marginesie pracy w Bibliotece G³ównej, w latach 1955–1958
prowadzi³ zajêcia dydaktyczne i konsultacje z zakresu informacji
i dokumentacji naukowo-technicznej na kursach dla bibliotekarzy bi-
bliotek fachowych, organizowanych przez Pañstwowy Oœrodek Kszta³-
cenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie7.

Natomiast w latach 1962–1976 prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia
z zakresu Ÿróde³ informacji na organizowanych przez CIINTE w War-
szawie rocznych, a póŸniej pó³torarocznych kursach doskonal¹cych
dla pracowników Zak³adowych Oœrodków Informacji Dolnego Œl¹-
ska, dla których punkt konsultacyjny mieœci³ siê we Wroc³awiu8. Na
¿yczenie prowadzi³ równie¿ zajêcia ze Ÿróde³ informacji ukierunko-
wane tematycznie dla potrzeb studentów starszych lat studiów lub
m³odszych pracowników naukowych. 

Z dniem 1 listopada 1970 r. zosta³ powo³any przez Rektora Politech-
niki na cz³onka kolegium redakcyjnego wydawnictwa „Acta Polytech-
nicae Wratislaviensis”, informuj¹cego o prowadzonych i zakoñczonych
na uczelni pracach naukowo-badawczych. Funkcjê tê pe³ni³ do 1976 r. 

Od 1973 r. uczestniczy³ aktywnie, wyg³aszaj¹c referaty, w corocznych
konferencjach szkoleniowych organizowanych przez dyrekcjê Biblioteki

Marek Dubiñski238

____________
6 Do Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej zg³asza³a siê co roku na praktykê du¿a

liczba kandydatów z ró¿nych oœrodków w kraju. Dyrekcja otrzymywa³a podziêkowa-
nia imienne dla S. Pietraszki za przeprowadzenie praktyk zawodowych studentów od
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stytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego.

7 Punkt konsultacyjny we Wroc³awiu przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej, Podwale O³awskie 76/77, a póŸniej przy istniej¹cym wówczas Liceum
Bibliotekarskim.

8 Punkt konsultacyjny przy Bibliotece G³ównej Politechniki Wroc³awskiej, a póŸ-
niej przy WOINTE we Wroc³awiu.



dla pracowników sieci biblioteczno-informacyjnej Politechniki Wroc³aw-
skiej. Na konferencje te zwykle zapraszano prelegentów z zagranicznych
uczelni, m.in. z Anglii i USA, i wówczas pe³ni³ rolê t³umacza wyk³adów
i poœredniczy³ w rozmowach pomiêdzy dyrekcj¹ Biblioteki a goœæmi. 

W roku akademickim 1976/1977 na zlecenie Instytutu Polityki Nau-
kowej i Szkolnictwa Wy¿szego w Warszawie kierowa³ zespo³em badaw-
czym pracuj¹cym nad ocen¹ przydatnoœci jêzyka cytowañ naukowych
dla potrzeb badañ naukometrycznych. Prace zakoñczono obszernym ra-
portem, który przekazano do Instytutu. W zwi¹zku z t¹ prac¹ badawcz¹,
zaproszony zosta³ w nastêpnym roku9 na Uniwersytet w Berlinie, do tam-
tejszego oœrodka badañ naukoznawczych10, wspó³pracuj¹cego z Oœrod-
kiem Badañ Prognostycznych Politechniki Wroc³awskiej, na konsultacje
dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania jêzyka cytowañ, a w szczególnoœci
danych zawartych w Science Citation Index, do prowadzonych u nich
prac badawczych. Wynik³a z tego dalsza wspó³praca. 

W latach 1970–1971 bra³ aktywny udzia³, wraz z Dyrekcj¹ i innymi
pracownikami Biblioteki, w zorganizowaniu w gmachu Politechniki
trzech du¿ych wystaw: angielskiej, amerykañskiej i francuskiej ksi¹¿ki
naukowej11. Tematyka wystaw obejmowa³a zakres zainteresowañ ca³e-
go wroc³awskiego œrodowiska naukowego. Natomiast we wrzeœniu
1974 r., w zwi¹zku z Dniami Nauki Polskiej w Kijowie, przygotowa³
i zorganizowa³ w pomieszczeniach Uniwersytetu Kijowskiego wystawê
publikacji pracowników naukowych i wydawnictw Politechniki Wro-
c³awskiej, obrazuj¹c¹ dorobek naukowy uczelni (obok równolegle zor-
ganizowanej podobnej wystawy Uniwersytetu Jagielloñskiego). 

W czasach Polski Ludowej utrzyma³ swoj¹ bezpartyjnoœæ. W pra-
cy spo³ecznej w latach 60, przez dwie kadencje, by³ mê¿em zaufania
grupy zwi¹zkowej. Nale¿a³ do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (od 1951 r.) i NSZZ „Soli-
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Universitaet zu Berlin.
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darnoœæ” (od 1980 r.). W latach 1970–1972 by³ delegatem Rady Od-
dzia³owej do spraw kulturalno-oœwiatowych w Radzie Zak³adowej.
Otrzyma³ liczne nagrody rektora, zosta³ te¿ odznaczony Z³ot¹ Odzna-
k¹ Politechniki Wroc³awskiej (1971), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1973), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980).

S. Pietraszko charakteryzowa³ siê du¿ym etosem pracy. Zawsze
najwa¿niejszy by³ u¿ytkownik, jego potrzeby i oczekiwania. W wy-
j¹tkowy sposób rozumia³ psychikê czytelnika biblioteki. Na uwagê
zas³uguje fakt chêtnego s³u¿enia pomoc¹ m³odszym pracownikom,
którzy w wielu sprawach zwracali siê do Niego jako do eksperta nie
tylko w kwestiach jêzykowych, ale tak¿e w problemach fachowych
zwi¹zanych z wykonywan¹ przez nich prac¹.

Nie przywi¹zywa³ wagi do prowadzenia statystyk, sprawozdañ i in-
nych opracowañ w celu pochwalenia siê w³asn¹ prac¹. Nale¿y podkre-
œliæ, ¿e S. Pietraszko w ca³ej swojej karierze zawodowej mia³ trudne wa-
runki pracy. Nigdy nie mia³ w³asnego pokoju ani nawet wygodnego k¹-
ta do cichej pracy. Nie zabiega³ te¿ o nale¿ne kierownikowi przywileje. 

By³ ceniony przez prze³o¿onych, którzy przy okazji zg³aszania go
do ró¿nych nagród i odznaczeñ pisali we wnioskach: „D³ugoletni bar-
dzo zas³u¿ony pracownik, posiada du¿¹ wiedzê fachow¹, któr¹ umie-
jêtnie wykorzystuje w pracy. Pe³ni³ funkcjê kierownika oddzia³u i obo-
wi¹zki te wykonywa³ bardzo dobrze. Wyszkoli³ i przygotowa³ do pra-
cy wielu m³odych pracowników. [...] Bierze ponadto czynny udzia³
w pracach badawczych oraz zajêciach dydaktycznych. Jest bardzo za-
anga¿owany, ambitny i pe³en inicjatywy. Pracownik bardzo sumienny,
ca³kowicie oddany pracy w oddziale informacji, wysokiej klasy facho-
wiec w tej dziedzinie, niezwykle cenny dla Biblioteki, posiadaj¹cy do-
br¹ znajomoœæ jêzyków obcych”12.

W wieku 65 lat po przepracowaniu 38 lat w Bibliotece Politechni-
ki Wroc³awskiej z dniem 30 czerwca 1988 r. przeszed³ na zas³u¿on¹
emeryturê. W liœcie po¿egnalnym wystosowanym 26 maja 1988 r.
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ówczesny Rektor Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr hab. in¿. Jan
Kmita, napisa³ m.in.: „Szczególnie cenimy Pana osi¹gniêcia zawodo-
we zwi¹zane z organizacj¹ us³ug informacyjnych w naszej Uczelni.
Wysoki poziom pracy kierowanego przez Pana zespo³u znajdowa³ za-
wsze najwy¿sze uznanie pracowników naszej Uczelni, a tak¿e liczne
grono odwiedzaj¹cych nas goœci. Pana skromnoœæ i po³¹czona z tym
du¿a kultura osobista oraz pe³na zaanga¿owania praca sta³a siê wzo-
rem dla wielu m³odszych pracowników. Kierownictwo Uczelni doce-
nia szczególnie fakt, ¿e ca³¹ karierê zawodow¹ zwi¹za³ Pan z prac¹
na rzecz pracowników naukowych i studentów Politechniki Wroc³aw-
skiej, s³u¿¹c im zawsze pomoc¹ i kompetentn¹ rad¹”13.
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IRENA MIR¯EJAN 
– POLONISTA, BIBLIOTEKARZ

– WSPOMNIENIE

Irena Mir¿ejan, z domu Cedrowska, uro-
dzi³a siê 15 grudnia 1926 r. w Kamiennej
w powiecie w³oc³awskim, jako druga
z trzech córek pañstwa Cedrowskich. Oj-
ciec Boles³aw z zawodu by³ kolejarzem –
pracownikiem Polskich Kolei Pañstwo-
wych w Kamiennej. Matka zajmowa³a siê
domem. Z racji zawodu ojca, a tak¿e wy-
buchu wojny, rodzina prowadzi³a koczow-
niczy tryb ¿ycia, pod¹¿aj¹c za kolejnymi
propozycjami pracy dla ojca, a tak¿e zmuszana do licznych przepro-
wadzek sytuacjami jakie powodowa³a wojna.

I tak, w krótkim czasie rodzina z Kamiennej przenios³a siê do Zie-
lonki pod Warszaw¹, gdzie przebywa³a do wybuchu wojny. Tutaj pa-
ni Irena ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i zda³a egzamin wstêpny do
Gimnazjum im. Zofii £abusiewicz w Warszawie. By³ to niestety rok
wybuchu wojny – zmuszeni do ucieczki przed okupantem przybyli do
Siedlec. Po bardzo krótkim czasie spokojnego pobytu w Siedlcach,
podjêli kolejn¹ ucieczkê, tym razem przed wojskami rosyjskimi – po-
stanowili wróciæ do Zielonki. Jednak¿e z powodu œcigania ojca przez



gestapo, rodzina po raz kolejny stanê³a w obliczu zagro¿enia. Ojciec
wyjecha³ do Rembertowa do matki, a nastêpnie do £owicza. I tutaj,
dziêki wujostwu, zamo¿nym i wp³ywowym ludziom, prze¿ywaj¹ spo-
kojnie okres wojny.

Z powodu kilkakrotnych przemieszczeñ dzieci mia³y trzyletni¹
przerwê w nauce. Od 1942 r. kontynuowa³y naukê na tajnych komple-
tach organizowanych przez nauczycieli w £owiczu. Ojciec pracowa³
natomiast jako robotnik w tutejszym sk³adzie opa³owym. W 1945 r. po
wyzwoleniu £owicza, wróci³ do zawodu i korzystaj¹c z propozycji
PKP przeniós³ siê do Wa³brzycha. Córka Irena w 1946 r. uzyska³a
œwiadectwo dojrza³oœci w £owiczu i w tym¿e roku rodzina w kom-
plecie osiedli³a siê na sta³e we Wroc³awiu.

Pani Irena, jeszcze Cedrowska, rozpoczê³a studia na Uniwersytecie
we Wroc³awiu na Wydziale Humanistycznym, uzyskuj¹c w 1952 r. ty-
tu³ magistra filologii polskiej. W trakcie trwania studiów, podejmowa-
³a ró¿ne prace zarobkowe. W 1948 r. od czerwca do wrzeœnia praco-
wa³a w spó³dzielni „Spo³em” jako referent dzia³u sprzeda¿y, natomiast
od lipca 1949 r. rozpoczê³a pracê na pe³nym etacie w Bibliotece Uni-
wersyteckiej we Wroc³awiu, koñcz¹c studia ju¿ w trybie zaocznym.
Pracuj¹c i studiuj¹c udziela³a korepetycji.W tym czasie wysz³a za m¹¿
za Jerzego Mir¿ejana z pochodzenia Ormianina. Mieli jednego syna.

Pani Irena Mir¿ejan ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a z biblio-
tek¹. Bra³a udzia³ w pionierskich pracach przy jej organizowaniu
i tworzeniu, porz¹dkuj¹c, opracowuj¹c, a tak¿e zabezpieczaj¹c zbiory
dawnej Biblioteki Miejskiej i Uniwersyteckiej oraz zbiory poniemiec-
kie z bibliotek prywatnych z terenu ca³ego Dolnego Œl¹ska. Przez sze-
reg lat wykonywa³a wszystkie prace biblioteczne. Od 1964 r. na sta-
nowisku kustosza zajmowa³a siê g³ównie katalogowaniem poniemiec-
kich czasopism. W 1971 r. objê³a kierownictwo Oddzia³u Opracowa-
nia Wydawnictw Ci¹g³ych i sprawowa³a tê funkcjê do koñca, czyli do
czasu odejœcia na emeryturê w 1986 r.

By³a najbardziej doœwiadczonym pracownikiem Biblioteki Uniwer-
syteckiej w zakresie opracowania i inwentaryzowania wydawnictw
ci¹g³ych. Jej dzie³em by³o po³¹czenie dwóch odrêbnych katalogów

Ewa Grabarska244



Irena Mir¿ejan – polonista, bibliotekarz – wspomnienie 245

Irena Mir¿ejan (pierwsza z lewej) ze wspó³pracownikami 
w Oddziale Opracowania Biblioteki Uniwersyteckiej, lata 60. 

Irena Mir¿ejan w stroju ³owickim
(rodzina kilka lat mieszka³a w £owiczu).

Pañstwo Mir¿ejanowie na nartach, 
lata 50.



czasopism: zbiorów ogólnych i zbiorów œl¹skich. Bra³a czynny udzia³
w pracy naukowej, opracowywa³a m.in. biogramy do S³ownika Pra-
cowników Ksi¹¿ki Polskiej. Dzia³alnoœæ dydaktyczna Pani Ireny obej-
mowa³a praktyczne szkolenia bibliotekarzy przede wszystkim w ka-
talogowaniu zbiorów oraz szkolenia pracowników innych bibliotek
uczelnianych w ramach praktyk studenckich i awansowych.

By³a osob¹ niezwykle aktywn¹, energiczn¹ i przedsiêbiorcz¹.
W 1980 r. przyczyni³a siê do powstania Zwi¹zku Zawodowego „So-
lidarnoœæ” na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej (funkcjonuje do
dziœ), mia³a swój aktywny wk³ad w wydawnictwo prasy podziemnej
oraz jej kolporta¿. Aktywnoœæ, pomys³owoœæ i wyczucie organizacyj-
ne pani Ireny sprawia³y, i¿ by³a cennym uczestnikiem gremiów zaj-
muj¹cych siê organizacj¹ ¿ycia naukowego w Bibliotece. Poza kiero-
waniem prac¹ w Oddziale wielokrotnie zasiada³a w Radzie Naukowej
Biblioteki Uniwersyteckiej i w ³awach Senatu, reprezentuj¹c Biblio-
tekê. Uczestniczy³a w pracach Polskiego Towarzystwa Filologiczne-
go, a tak¿e dzia³a³a w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

Po odejœciu na emeryturê w 1986 r. przez nastêpne 7 lat pracowa-
³a w Bibliotece G³ównej Akademii Medycznej we Wroc³awiu, katalo-
guj¹c poniemieckie zbiory czasopism medycznych.

Kilkakrotnie wyró¿niana nagrodami rektorskimi, a tak¿e odznaczo-
na Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em Kawalerskim.

Pani Irena ceni³a sobie zawsze prostotê i nieskomplikowany spo-
sób wyra¿ania siê, co w po³¹czeniu z konstruktywnym sposobem my-
œlenia, umo¿liwia³o niezwyk³¹ ³atwoœæ wspó³pracy i porozumiewania
siê z ludŸmi. S¹ to cechy wymagaj¹ce pewnych predyspozycji psy-
chicznych, jak otwartoœæ, zdolnoœæ do prze³amywania schematów,
umiejêtnoœæ s³uchania, a tak¿e dyscyplinowania w³asnych ambicji.
Tego nie uczymy siê z ksi¹¿ek, tego uczymy siê od ludzi.

By³a niezwykle racjonalna, mocno st¹paj¹ca po ziemi, nie znosi³a
irytacji i okazywania na zewn¹trz z³ych emocji. Wspó³pracuj¹c z pa-
ni¹ Iren¹ ponad 20 lat, nauczy³am siê spokoju i dystansu do wielu
spraw, przede wszystkim, traktowania problemów jak czegoœ natural-
nego, co po prostu nale¿y rozwi¹zaæ. Rozwi¹zania wszelkich skom-
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plikowanych spraw, rodzi³y siê zawsze w zwyczajnej spokojnej roz-
mowie. Nie by³a osob¹ drobiazgow¹ – twierdzi³a, ¿e „drobiazgowoœæ
niszczy ¿ycie”, stara³a siê problem widzieæ globalnie, pomijaj¹c nie-
istotne dla sprawy szczegó³y. T¹ maksymê stosowa³a te¿ w ¿yciu. By-
³a zdecydowan¹ optymistk¹. Nawet w skomplikowanych sytuacjach
umia³a dostrzec pozytywne rozwi¹zanie. Ceni³a ludzi, którzy posiada-
li w³asne zdanie. 

Rozpoczynaj¹c pracê w Oddziale Opracowania Wydawnictw Ci¹-
g³ych pod kierownictwem pani Ireny, po przejœciu praktyki, w pod-
stawowych Oddzia³ach Biblioteki (poniewa¿ nie by³am z wykszta³ce-
nia bibliotekoznawc¹), dozna³am wiele emocji, musia³am nauczyæ siê
zasad katalogowania i przestrzegaæ ich stosowania w poprawnych
opisach bibliograficznych, co by³o szczególnie trudne przy opracowa-
niu wydawnictw obcojêzycznych, a tak¿e starych poniemieckich wy-
dawnictw tzw. zabezpieczonych. Cieszy³am siê wtedy, ¿e jest mo¿li-
wa konsultacja z autorytetem, aby powzi¹æ w³aœciw¹ decyzjê, co do
opisu bibliograficznego. Po kolejnej takiej konsultacji, dowiedzia³am
siê, ¿e nie nale¿y „iœæ na ³atwiznê”, tzn. przyjœæ, przedstawiæ skom-
plikowany przypadek do skatalogowania i otrzymaæ gotowe rozwi¹-
zanie. Zawsze i co najwa¿niejsze „nale¿y mieæ w³asn¹ koncepcjê opi-
su bibliograficznego, maj¹c jednoczeœnie na uwadze jasnoœæ, klarow-
noœæ oraz zrozumia³y zapis wszelkich wymaganych uwag trafiaj¹cych
do czytelnika”. Umia³a z nami rozmawiaæ – bo umia³a nas s³uchaæ. 

Pani Irena zmar³a 16 paŸdziernika 2006 r. we Wroc³awiu. Zosta³a
pochowana na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wroc³awiu.

By³a m³oda duchem, mo¿e w³aœnie dlatego z niezwyk³¹ ³atwoœci¹
pokonywa³a dystanse pokoleniowe, a poczucie humoru, jakim by³a
obdarzona, pozwala³o jej zawsze z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ. Ta-
k¹ j¹ zapamiêtamy.

Nie zachowa³o siê wiele materia³ów na temat dzia³alnoœci pani Ire-
ny Mir¿ejan. Podstawowym Ÿród³em informacji jest teczka osobowa
w Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego, oraz rozmowy z dawny-
mi wspó³pracownikami i rodzin¹.
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Zamierzenie redakcji tomu 7, aby przedstawić osobowości

bibliotekarstwa wrocławskiego, wsparte zostało przez Korpo
rację Bibliotekarzy Wrocławskich, powołaną do działania

w końcu 2008 roku. Kolejny tom Z problemów bibliotek na
ukowych Wrocławia poświęcony został sylwetkom zawodowym
bibliotekarzy wrocławskich. Zawiera 14 biogramów osób, któ
rych losy zawodowe, rozpoczęte owocną pracą w bibliotekach
naukowych Wrocławia, różnie kształtowały się w kolejnych
latach. Każda z osób przedstawiona w niniejszym tomie była

i jest bez wątpienia osobowością bibliotekarską, kilka z nich
zaznaczyło się także w nauce polskiej. Biogramy rozpoczynają

wspomnienia kilku bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej
poświęcone sylwetce prof. Bronisława Kocowskiego, biblio
tekarza i niestrudzonego badacza starej książki. Kolejne bio
gramy odnoszą się do profesorów Uniwersytetu Wrocławskie

go, którzy karierę zawodową zaczynali w Bibliotece Uniwer
syteckiej: Zofia Gaca-Dąbrowska, Anna Aleksiewicz, Jerzy
Chodorowski, Maria Przywecka-Samecka. Wśród długoletnich

bibliotekarzy bibliotek naukowych Wrocławia byli: Elżbieta

Marczewska-Stańdowa, Jan Pasierski, Jan Ożóg, Leszek Barg,
Stanisław Pietraszko, Irena Mirżejan i - cieszące się nadal
dobrą kondycją i czynne zawodowo - Aniela Kolbuszowska,
Wiesława Jędrzejewska i Iwona Gawrońska-Paluszkiewcz.

Niniejszy tom jest kontynuacją tomu 3 wydanego w 2006 r.,
w którym zaprezentowane zostały zmiany wizerunku bibliote
karza w odbiorze użytkownika i osobowości wrocławskiego bi
bliotekarstwa. Celem zarówno tomu 3 jak i 7 jest ocalenie od
zapomnienia przedstawionych bibliotekarzy, których wkład

w naukę wrocławską jest ciągle niedoceniany.

Pro! dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

ISBN 978-83-85417-30-9
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