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Entuzjastki bibliotekarstwa 
dziecięcego

P U B L IK A C JA  STA N O W I SZ Ó STĄ  P O Z Y C JĘ  
W YDAN Ą ST A R A N IE M  ZG  S B P  

W  S E R II  P O ŚW IĘC O N EJ W SPO M N IEN IO M  
O W Y B IT N Y C H  B IB L IO T E K A R Z A C H  P O LSK IC H

Właśnie mija 25 lat od wydania pierwszego zbioru prezentującego 
sylwetki osób zasłużonych dla naszego bibliotekarstwa



1. Biblioteka im. H. Sienkiewicza Towarzystwa Bibliotek Powszechnych 
(Warszawa, A l. Jerozolim skie 125)



Przedmowa

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich przedkładając szósty tom wspomnień z se
rii «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych» pragnie 
zaprezentować sylwetki pracujących z dziećmi bibliotekarek, które stwo
rzyły, wypracowały i rozwijały zarówno organizacyjną strukturę tych 
placówek, jak i formy upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci.

Sylwetki zasłużonych dla powstania pierwszych bibliotek dla dzieci 
organizatorów takich jak ; Jan Augustyniak w Łodzi, Faustyn Czerwijow- 
ski w Warszawie i prof. Helena Radlińska, która wykształciła pierwsze 
kadry dla tych bibliotek, były przedstawione już wcześniej w tomie pt. 
Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego (Ossolineum 1974).

Biblioteki publiczne dla dzieci zaczęły powstawać w Polsce nie
podległej, w okresie międzywojennym. Jednak już w 1915 r. Sekcja 
Szkolna działająca w ramach Głównego Komitetu Obywatelskiego po
stulowała otwieranie książnic dziecięcych. Najwcześniej wyodrębniona 
wypożyczalnia dla dzieci powstała 18 marca 1922 r. w Łodzi, jako jedno 
z ogniw trójstopniowej sieci miejskiej bibliotek powszechnych. Według 
przyjętego projektu Jana Augustyniaka obejmowała ona: wypożyczal
nię dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię 
naukową.^

W Warszawie istniała siedemdziesięcioletnia tradycja bezpłatnych 
bibliotek W ydziału Czytelń przy Warszawskim Towarzystwie Dobro
czynności, a od 1906 r. również Towarzystwa Czytelń m. Warszawy. 
Te placówki oświatowe służyły udostępnianiu książek dorosłym i mło
dzieży. W Polsce niepodległej w 1922 r. zostało powołane Towarzystwo 
Bibliotek Powszechnych, które kontynuowało rozwijanie sieci publicz
nych, bezpłatnych bibliotek. Troska o czytelników najmłodszych za
owocowała zorganizowaniem w 1928 r. odrębnej Biblioteki Dziecięcej 
przeznaczonej dla dzieci do lat 16 przy najstarszej w Warszawie Biblio
tece Staromiejskiej im. Lelewela na ul. Piekarskiej 11. A przy Bibliotece 
Publicznej, z inicjatywy Heleny Handeisman i Jadwigi Bornsteinowej,



została już 22 marca 1925 r. otwarta pierwsza czytelnia dla dzieci oparta 
na wzorach francuskich. Dyrektor Biblioteki Publicznej F Czerwijowski 
użyczył (3 razy w tygodniu na 2 godziny) sali czasopism oraz zezwolił 
na wybranie z podstawowego księgozbioru Biblioteki książek dla dzieci. 
Księgozbiór rozłożony na regałach czasopism wynosił 100 woluminów.

Organizatorzy, mając przed oczami ideał biblioteki —  czytelni, jako 
miejsca dającego dzieciom warunki do korzystania z książek, sami opo
datkowali się na ten cel. Tak powstałe w 1927 r. Towarzystwo Biblio
tek dla Dzieci swoją działalność rozwijało potem samodzielnie, tworząc 
w różnych dzielnicach Warszawy kolejne czytelnie, które „rozporządzają 
księgozbiorem około 600 tomów każda, pracują systemem wolnego do
stępu do półek i kładą główny nacisk na wyrobienie w młodocianych 
czytelnikach właściwego stosunku do książki" — jak relacjonowała Bar
bara Grosglikowa w publikacji Biblioteki dla dzieci w Polsce (Warszawa 
1934). Trudności finansowe skłoniły jednak Towarzystwo Bibliotek dla 
Dzieci po dziewięciu latach pracy do przekazania Bibliotece Publicz
nej w 1936 r. swoich działających sześciu placówek —  czytelń, które 
włączone zostały w sieć warszawskich bibliotek publicznych dla dzieci.

W  Poznaniu pierwsza biblioteka dla dzieci (też czytelnia) powstała 
w 1925 r. dla uczczenia 75. rocznicy powstania Towarzystwa Czytelń 
Ludowych, a w Krakowie w 1931 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

Widać z tego krótkiego przeglądu historycznego, że narodzinom bi
bliotek dla dzieci, wzorowanych na podobnych placówkach w Stanach 
Zjednoczonych, Francji oraz Belgii, patronował społeczny ruch oświa
towy, co nadawało im charakter demokratyczny i eksponowało ich funk
cje oświatowo-wychowawcze. Podstawową ideą było organizowanie bez
płatnych (a więc dostępnych dla każdego) czytelń dziecięcych jako in
stytucji wychowawczych i kształcących, opartych na zasadzie dobrowol
nego uczestnictwa dzieci oraz swobodnego ich dostępu do starannie wy
selekcjonowanych, różnorodnych i możliwie zasobnych księgozbiorów.

f  Największe znaczenie dla rozwoju bibliotekarstwa dziecięcego w Pol
sce miała jednak zupełnie inna placówka; Biblioteka Wzorowa dla 
Dzieci. W  listopadzie 1926 r. Związek Księgarzy i Wydawców Polskich 
na zorganizowanej w Warszawie IV Wystawie księgarskiej zaprezen
tował urządzoną —  na wniosek prof. Fleleny Radlińskiej —  czytelnię 
dla dzieci. Po zakończeniu wystawy Związek Księgarzy przekazał księ
gozbiór Bibliotece Publicznej, która po uzyskaniu lokalu 25 listopada 
1927 r. udostępniła Bibliotekę Wzorową dla Dzieci młodym czytelni
kom robotniczej dzielnicy Ochota, a jej prowadzenie powierzyła Marii 
Gutry.



I właśnie Maria Gutry —  organizatorka bibliotekarstwa dziecięcego 
w Polsce —  oraz bibliotekarki warszawskie (te z Biblioteki Publicz
nej i te z Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) wypracowały 
już w okresie międzywojennym, a potem kontunuowały po II wojnie 
światowej, formy organizacji i sposoby pracy tych placówek. Były też 
autorkami pierwszego i jedynego w Polsce podręcznika dla pracowni
ków bibliotek publicznych —  И/ bibliotece dla dzieci. Poradnik me
todyczny (Praca zbiorowa pod red. Izabeli Nieczowej. Warszawa SB P  
1965; 2 wyd. popraw, i rozszerz. 1972) oraz bibliografii polskiej litera
tury dla dzieci i młodzieży (opracowanych w Muzeum Książki Dziecięcej 
Biblioteki Publicznej m. st. W arszawy).

Ze względu na duży przedział czasowy (1922-1998) oraz wielora
kie funkcje w sieci bibliotek dla dzieci —  publicznych i szkolnych —  
redakcja niniejszego tomu odstąpiła od dotychczasowego, alfabetycz
nego układu wspomnień. Postanowiono zaprezentować sylwetki w na
stępujących grupach tematycznych (z  zachowaniem raczej kolejności 
chronologicznej podjęcia pracy w bibliotekarstwie);

1. Organizatorki bibliotekarstwa dziecięcego —  z okresu międzywo
jennego.

2. Bibliotekarki bibliotek dla dzieci (od tych, które pracowały przed 
wojną po ostatnio zm arłe).

3. Wojewódzkie instruktorki czytelnictwa dziecięcego (wprawdzie 
rozpoczynające pracę w bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem —  
dzieckiem, ale później przez pełnioną funkcję instruktora zasłużone dla 
organizacji, szkolenia i unowocześniania pracy powojennej sieci publicz
nych bibliotek dla dzieci i młodzieży).

4. Organizatorki bibliotek szkolnych (od przedwojennych koncepcji 
roli nowoczesnej biblioteki szkolnej do ich powojennej realizacji organi
zacyjnej).

Dodatkowo zamieszczamy szkic Zofii Sierykow, wieloletniej instruk
torki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we W rocławiu, 
który ukazuje pierwszy okres organizowania bibliotek dla dzieci na te
renie Wrocławia i Dolnego Śląska po wojnie. Uznaliśmy, że dobrze 
będzie do wspomnień o indywidualnych osobach zasłużonych dla roz
woju bibliotekarstwa dołączyć to opracowanie świadka tamtych czasów, 
które jest swego rodzaju zbiorowym wspomnieniem o ludziach, którzy 
z pasją i oddaniem organizowali biblioteki oraz prowadzili piękną pracę 
z dziećmi w trudnych powojennych czasach na ziemiach przywróconych 
Polsce, gdzie rozpoczynali też nowe życie Polacy przesiedleni z dawnych 
kresów wschodnich.



Tom został opatrzony indeksem alfabetycznym, aby ułatwić czytel
nikom dotarcie do poszukiwanego biogramu.

Wszystkie sylwetki zaprezentowane w niniejszym tomie łączy jedno: 
osoby te były entuzjastkami pracy wychowawczej z dziećmi i książką. 
Cechowało je pełne pasji oddanie tej działalności oraz twórcza wyobraź
nia w poszukiwaniu form i sposobów zachęcania do czytania, organizo
wania w bibliotekach życzliwego środowiska dla rozwoju wewnętrznego 
przychodzących tu użytkowników. Były to osobowości nietuzinkowe, 
które umiały znajdować mądre i ciepłe porozumienie zarówno z dziećmi, 
jak  i dorosłymi —  swoją fascynacją i zrozumieniem potrzeb czytel
niczych dziecka budziły zapał do tworzenia i udoskonalania bibliotek 
dziecięcych. Wzbudzały w bibliotekarzach chęć do stałego samokształ
cenia i rozwijania umiejętności —  były więc świetnymi nauczycielkami 
zarówno dla swoich czytelników (indywidualnie i na lekcjach bibliotecz
nych), jak  i w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ich życiowa 
pasja i entuzjazm oraz ciepły stosunek do drugiego człowieka powodo
wały, że na wszelkiego rodzaju zjazdach, konferencjach i seminariach 
ogólnokrajowych stanowiły grupę serdecznie zaprzyjaźnioną, tworzyły 
wspólną rodzinę osób bez reszty zaangażowanych w mądre pośrednic
two między dzieckiem i książką.

Te pierwsze przedwojenne organizatorki polskiego bibliotekarstwa 
dziecięcego—  M. Gutry, B. Groniowska, S. Wortman, Z. Wędrychow- 
ska-Papuzińska, E. Rawiczowa —  były na Wolnej Wszechnicy Polskiej 
uczennicami prof. Heleny Radlińskiej i potrafiły je j idee społeczne oraz 
postawę zaangażowania wcielać w swojej pracy przez całe życie, nieza
leżnie od warunków i ustroju. Umiały zawsze poświęcać swą energię dla 
dobra dziecka i nauczyły tego całą generację powojennych bibliotekarek 
pracujących z dziećmi.

Mamy nadzieję, że przedstawiony wybór dwudziestu jeden wspo
mnień zaprezentuje czytelnikom wybitne i nieprzeciętne osobowości oraz 
pozwoli zrozumieć ważną rolę wychowawczą bibliotek dla dzieci.

Barbara Białkowska



I. Organizatorki 
bibliotekarstwa dziecięcego



2. Maria Gutry i Maria Arnoldowa gratulujące jedn e j z  bibliotekarek



Maria Gutry (1899-1988)

^  Kolebką polskiego bibliotekarstwa specjalizującego się w pracy z 
dziećmi i młodzieżą stała się Biblioteka Wzorowa dla Dzieci udostęp
niona najmłodszemu pokoleniu przez Bibliotekę Publiczną m. st. War^  ̂
szawy 25 listopada 1927 r. i od początku kierowana przez Marię Gytry/ 
Do priorytetów działalności tej nowej placówki należały: ocena i wybór 
odpowiednich książek dla dzieci, wdrażanie różnycłi form propagowania 
i rozwijania czytelnictwa dla dzieci oraz prowadzenie obserwacji i ana
lizy upodobań czytelniczycłi dzieci i młodzieży. Służyła też informacją 
i poradnictwem oraz szkoleniem bibliotekarzy, była miejscem praktyk 
słuchaczy szkół bibliotekarskich.^

W  Bibliotece Wzorowej Maria Gutry nie tylko wypracowywała formy 
zachęty i rozwijania czytelnictwa dzieci, ale przede wszystkim podej
mowała konsekwentną realizację idei placówki, która przez właściwy, 
odpowiednio dobrany do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka 
zespół książek będzie wspomagać proces wychowania i rozwoju wewnę
trznego małych czytelników. Ten cel następująco określiła we wstępie 
do Katalogu Biblioteki Wzorowej dla Dzieci Helena Radlińska: „B i
blioteka pragnęła posiadać najlepsze z istniejących książki do czyta
nia, czasopisma i wydawnictwa informacyjne ułatwiające korzystanie 
z książek, uzupełniające nauczanie szkolne, rozszerzające widnokręgi 
duchowe, pobudzające zainteresowanie i wolę, ułatwiające samokształ
cenie, twórczość indywidualną i zbiorową” (Warszawa 1927, Związek 
Księgarzy Polskich).

С Biblioteka Wzorowa jako filia Biblioteki Publicznej korzystała z eg
zemplarza obowiązkowego wszystkich książek dla dzieci wydawanych 
w Polsce. Maria Gutry podjęła więc odpowiedzialne zadanie oceny i se
lekcji książek, które będą oddane do użytku dzieciom —  powstała nie
oficjalna komisja oceny książek złożona z bibliotekarek, które czytały 
i recenzowały ukazujące się nowości. Książki odrzucone składano do ar
chiwum. Z czasem stały się one zaczątkiem Muzeum Książki dla Dzieci



3. Maria Gutry

Biblioteki Publicznej. Biblioteka Wzorowa równocześnie służyła doro
słym poradą w doborze książek i w organizowaniu bibliotek, demon
strowała nowe formy pracy. Aktywność metodologiczna i szkoleniowa 
owocowała ścisłą współpracą z szeregiem instytucji społecznycłi i oświa
towych, zwłaszcza z innymi bibliotekami dla dzieci, m. in. z założoną 
przez Marię Arnoldową biblioteką Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Wkrótce M. Gutry została powołana na członka Komisji Oceny 
Książek dla Młodzieży w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego.

Gdy w 1936 r. Biblioteka Publiczna przejęła sześć bibliotek Towa
rzystwa Bibliotek dla Dzieci i sieć jej placówek dla dzieci na terenie 
Warszawy wzrosła do jedenastu, dyrekcja stworzyła oddzielną Sekcję 
Bibliotek dla Dzieci i kierownictwo jej powierzyła Marii Gutry.

Sekcja, składająca się z Centrali i placówek terenowych, prowadziła 
prace w wielu kierunkach; organizacja nowych bibliotek i pomoc w ich 
prowadzeniu, przygotowywanie spisów książek do zakupu (po recen



zjach i z uwzględnieniem dezyderatów bibliotekarek), instruktaż, a na
wet prowadzenie zajęć z dziećmi, zbieranie i analizowanie sprawozdań. 
Czuwała również nad podnoszeniem wiedzy bibliotekarek: organizowała 
szkolenia i kursy (np. liternictwa, dykcji) oraz praktyki bibliotekarskie, 
a część zebrań miesięcznycłi poświęcano na różnorodne referaty. Sekcja 
udzielała porad informacyjno-instrukcyjnych, przygotowywała odpowie
dzi na kwerendy instytucji w kraju i za granicą. Osobnym kierunkiem 
jej prac był dział muzealno-doświadczalny, który stanowił zaczątek Mu
zeum Książki dla Dzieci. (Zbierając recenzje —  opinie o ukazujących 
się książkach dla dzieci —  zapoczątkowano kompletowanie materia
łów do bibliografii retrospektywnej polskiej literatury dla dzieci oraz do 
bibliografii wydawnictw o literaturze dla dzieci, czytelnictwie i biblio
tekach dziecięcych.:. Te inicjatywy zaowocowały po latach, dopiero po 
II wojnie światowej, publikacjami, zwłaszcza wydaną w roku 1997 re
trospektywną Bibliografią literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, 
obejmującą wydawnictwa dla dzieci okresu międzywojennego.

Planowano również badania poczytności książek dla dzieci, obserwa
cje przyczyn, które wpływają na upodobania i wybory czytelnicze dzieci. 
Z myślą o tych badaniach —  uznanych za niezbędne —  Maria Gutry 
wprowadziła w organizacji Biblioteki Wzorowej dla Dzieci system ewi
dencji podwójnej, karty analityczne i statystykę dzienną uwzględniającą 
różnicę płci odwiedzających czytelników. Te dane i materiały z obser
wacji służyły za podstawę do pierwszych polskich opracowań z zakresu 
czytelnictwa dzieci (artykuł M. Gutry i B. Grosglikowej Dwadzieścia po
czytnych książek —  „Ruch Pedagogiczny” 1933 nr 3) oraz do prezen
towania referatów na konferencjach i zjazdach krajowych [Czytelnictwo  
dzieci i m łodzieży—  referat na II Polskim Kongresie Pedagogicznym 
w Wilnie w 1932 r .)  bądź zagranicznych, w których brała udział za
równo M. Gutry, jak i inne polskie bibliotekarki. Sekcja Bibliotek dla 
Dzieci współpracowała bowiem z Międzynarodowym Biurem Wycho
wania (B IE )  w Genewie.

W  referacie wygłoszonym w Łodzi na konferencji instruktorów 
czytelnictwa dziecięcego w roku 1972 z okazji jubileuszu 50-lecia 
bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce Maria Gutry stwierdziła, 
że bujny rozwój bibliotek dziecięcych „zawdzięczać [...] należy nie 
tylko ciekawym i wartościowym księgozbiorom, ale i urozmaiconym 
formom pracy. Pionierską rolę odegrały biblioteki dla dzieci w za
kresie przysposobienia czytelniczego. Wysoki poziom pracy należy 
przypisać dobrym kwalifikacjom zawodowym pracowników: 2/3 bi
bliotekarek posiadało wykształcenie zawodowe” („Bib liotekarz" 1973 
nr 7/8 ).



Oczywiście wszystko to prawda, ale najważniejsza chyba była w tym 
obecność Marii Gutry — jej wiedza i wizja funkcji czytelnictwa dzieci, 
je j entuzjazm, energia i konsekwencja w działaniu, które wykreowały 
wzorzec biblioteki dziecięcej, rozpowszechniły jej organizację i metody 
pracy. Ona właśnie, kierując pracą Sekcji Bibliotek dla Dzieci w okre
sie międzywojennym, stworzyła system funkcjonowania sieci bibliotecz
nej obsługi dzieci, zakres działań ośrodka instrukcyjno-metodycznego, 
system szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz wypra
cowała —  wraz z bibliotekarkami —  do dziś stosowane i skuteczne 
formy pracy z dzieckiem i książką. Upowszechniała swoje i warszaw
skich bibliotek doświadczenia w referatach i publikacjach. Pisała nie 
tylko sprawozdania z pracy Biblioteki Wzorowej („B iu letyn  Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy” 1929/30 nr 11) i działalności Sekcji B i
bliotek dla Dzieci („B ib liotekarz” 1938 nr 9 ), ale również o formach 
pracy z dziećmi, np. o konkursach („B ib liotekarz” 1938 nr 9 ). W  chwili 
wybuchu wojny w roku 1939 było w Polsce —  w dużych aglomera
cjach miejskich —  27 bibliotek dla dzieci, z tego 16 w Warszawie. Ich 
znaczenie podsumowała Maria Gutry w swoim jubileuszowym referacie 
w Łodzi w 1972 r. w pięciu punktach;

„1. Uświadomienie społeczeństwu, że bibliotekarstwo dziecięce na
leży wyodrębnić z bibliotekarstwa oświatowego (tak jak  pediatria jest 
wyodrębniona z medycyny, a sądy dla nieletnich z sądownictwa).

2. Wykazanie, że do pracy z dziećmi potrzebne jest specjalne przy
gotowanie.

3. Wprowadzenie przez biblioteki dla dzieci nowych form pracy: 
wolny dostęp do półek, liczne sposoby propagowania książek oraz ich 
użytkowania.

4. Podjęcie przysposobienia czytelniczego, przyjętego później przez 
biblioteki dla dorosłych i biblioteki szkolne.

5. Nawiązanie kontaktów zagranicznych” („B ib liotekarz” 1973 
nr 7 /8 ).

To wszystko zasługa Marii Gutry i tych bibliotekarek-entuzjastek, 
które tworzyły podstawy rozwoju bibliotekarstwa dziecięcego w Polsce 
po zakończeniu II wojny światowej. Staw iły się zresztą do pracy wszy
stkie, które przeżyły: w Bibliotece Publicznej —  Maria Gutry, Barbara 
Grosglikowa-Groniowska, Stefania Wortman, Felicja Neubert, Romana 
Łukaszewska, a w Bibliotece dla dzieci R T P D  —  Maria Arnoldowa, 
Ewa Rawicz, Janina Cygańska, by w Warszawie, najbardziej zniszczo
nym mieście, odrodzić ideę biblioteki dla dzieci —  miejsca spotkania 
dziecka z książką i pięknem, miejsca, gdzie można było wspomagać pro
ces wychowania młodego pokolenia przez rozbudzanie indywidualnych



zainteresowań, aktywności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy oraz 
wrażliwości na piękno.

Powojenna działalność Marii Gutry była właściwie realizacją tycłi 
przedwojennych ideałów i koncepcji, które towarzyszyły narodzinom bi
bliotek dla dzieci. Halina Skrobiszewska napisała o niej, że była czło
wiekiem szczęśliwym, bo „udało się Jej zrealizowanie dawnycłi zamy
słów i idei, przeniesienie form działania, jakie zaczerpnęła od swoich 
mistrzów i ceniła, w czas nowy, tak nieprzychylny dla tradycji, dla tam 
tych w dwudziestoleciu cenionych wartości” („Przegląd Biblioteczny” 
1984 nr 4 ).

Jakby wbrew ogólnej sytuacji społeczno-politycznej, powołany w la
tach pięćdziesiątych Centralny Zarząd Bibliotek zaczął przejawiać zain
teresowanie pozaszkolnym czytelnictwem dzieci, organizując Krajową 
Konferencję Bibliotekarzy Publicznych Bibliotek dla Dzieci (21 IV 
1952 r .) . Oczywiście władzom chodziło o wychowanie socjalistyczne 
i ideologiczne, ale włączenie troski o biblioteki dla dzieci do prac bi
bliotek publicznych oraz finansowe wsparcie dla organizowania tych bi
bliotek dało szansę praktycznego wykorzystania propagandowych haseł 
oświatowych do stworzenia prawdziwego dostępu do książki i rozwijania 
czytelnictwa dzieci ze wszystkich środowisk. A wzorzec organizacyjny 
tych placówek juz istniał I mógł być upowszechniony w całym kraju 
wraz z wypróbowanymi formami pracy wychowawczej.

W  roku 1954 Maria Gutry przeszła do pracy w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki na stanowisko wizytatora i podjęła dwa najpilniejsze zadania; 
ujednolicenie ram organizacyjnych bibliotek publicznych dla dzieci oraz 
przygotowanie specjalizacji instruktorów czytelnictwa dziecięcego woje
wódzkich bibliotek publicznych.

Maria Gutry jako pracownik Departamentu M KiS odtąd nie tylko 
jeździ w teren, propaguje, przekonuje, wizytuje, doradza i instruuje, ale 
przede wszystkim inicjuje kierunki prac wychowawczych w bibliotekach 
przez zalecanie każdego roku głównej tematyki (wychowanie patrio
tyczne, estetyczne, politechniczne itp .), ogłasza ogólnokrajowe turnieje 
czytelnicze (np. „Poznaj swój kraj” —  1956, „Jedziemy w świat” —  
1960), a równocześnie dba o przygotowanie bibliotekarek do zadań, 
organizując międzywojewódzkie konferencje szkoleniowe oraz ogólno
polskie zjazdy podsumowujące turnieje.

Potem, gdy rozrasta się sieć bibliotek dla dzieci (ich wzrost licz
bowy, odnotowany wyraźnie w opracowaniach statystycznych, przypada 
na lata sześćdziesiąte), zadania szkoleniowe pani Maria przekazuje in
struktorom czytelnictwa dziecięcego bibliotek wojewódzkich, a sama



organizuje dwa razy do roku narady instruktorów, z którymi podsumo
wuje wyniki prac, szkoleń i którym —  dzięki prezentowanym referatom 
i sprawozdaniom z wyjazdów zagranicznych —  zapewnia stałe rozsze
rzanie wiedzy i umiejętności oraz inicjuje nowe pomysły do organizacji 
pracy w bibliotekach dla dzieci.

To nie są szkolenia ideologiczne, choć i aktualności ówczesnego życia 
muszą znaleźć w nich odbicie. Ale p. Maria, tak jak  na początku swej 
pracy w Bibliotece Wzorowej, pilnuje, aby możliwie najlepsze książki 
trafiały do rąk małego czytelnika oraz by bibliotekarki —  pośredniczki 
między książką i dzieckiem —  znały i umiały oceniać literaturę przezna
czoną dla dzieci. Dlatego równolegle organizuje specjalne seminaria po
święcone literaturze dla dzieci prowadzone przez znawców przedmiotu, 
ale wymagające referatów szczegółowych przygotowywanych przez każ
dego z uczestników.

Halina Skrobiszewska te jarocińskie seminaria tak opisuje we wspo
mnianym artykule:

„Pamiętam dobrze swoje kolejne zadziwienia: poziomem wymagań 
i klimatem pensji żeńskiej, przy tym Pani Marii przypadła rola dyskret
nej przełożonej, dbałej nie tylko o merytoryczny przebieg seminarium, 
ale i o formy towarzyskie, które z wielkim taktem korygowała. W  chwi
lach wolnych od zajęć uczestniczki chodziły z Nią grupkami i pojedyn
czo po jarocińskim parku, po okolicznych polach, odbywały się jakieś 
intymne rozmowy nocne, popołudniowe herbatki. Zdziwienie największe 
przeżyłam jednak, gdy dowiedziałam się o warunkach dopuszczenia na 
seminarium. Otóż żadna „władza” nie wysyłała bibliotekarek na szkole
nie. O pobyt na seminarium w Jarocinie trzeba było się ubiegać poprzez 
napisanie i złożenie konkursowej pracy. Jednakowy temat był zadawany 
dwóm bibliotekarkom w wybranym województwie czy powiecie. Lepsza 
praca stanowiła bilet wstępu do Jarocina! Żeby się dostać na semina
rium, trzeba było nie tylko chcieć, ale się jeszcze solidnie napracować, 
przeżyć czas niepewności, czy praca zostanie wyróżniona. W  czasach, 
gdy wszystkie szkolenia i kursokonferencje były przekleństwem ludzi do
rosłych dezorganizując im życie rodzinne, w tym przypadku —  była to 
nagroda. Wyjazd nie był „dopustem bożym” , lecz dawał satysfakcję, 
a to decydowało już o dalszym klimacie pracy. Pani Maria —  jak pa
miętam —  «pociągała za sznurki», sama mówiła niewiele, występowały 
zaś uczestniczki seminarium. [...]

Każde seminarium prowadzone przez M. Gutry miało w programie 
zwiedzanie bibliotek i okolicy z najciekawszymi zabytkami. Z pewno
ścią lubiła to. «Poznałam dobrze Polskę podczas pracy w minister
stwie —  powiedziała kiedyś. Miałam taką wyjazdową walizeczkę zawsze



spakowaną i zawsze byłam gotowa do wyjazdu». Lecz w takim zapro
gramowaniu seminariów nie chodziło tylko o własną Jej przyjemność: 
zwiedzanie bibliotek pracujących) w odmiennycłi warunkacłi i otoczeniu 
społecznym dawało uczestniczkom sporą wiedzę socjologiczną, obra
zowało zróżnicowane potrzeby środowisk, różne metody pracy i miary 
sukcesu; poznawanie wielu regionów i icłi zabytków zszywało współ
czesność z tradycjami, poszerzało wiedzę o kulturze, zarażało pasją 
poznawczą, było — jak by powiedzieli współcześni naukowcy —  nowo
czesnym kształceniem kompleksowym. A przecież rodowodu tycłi me
tod szukać trzeba w przeszłości. Maria Gutry wprowadzała je  w czasach 
nastawionych na «pokazówki» i na «akcje»; pracowała jakby wedle in
nego modelu, w innym kraju. W  czasach odgórnego sterowania [...] 
swoje «odgórne» usytuowanie w Ministerstwie wykorzystała, by zachę
cać do rzetelnej pracy, do samodzielności, do opierania się na własnym 
doświadczeniu, do stosowania w praktyce społecznej stale nabywanej 
wiedzy. Gdzie szukać genealogii tej postawy? «Zrobisz —  potrafisz» —  
to była metoda pracy ze studentami Heleny Radlińskiej. «Uczennica 
mędrców» — jak ją  nazywano —  była mistrzynią młodości M. Gutry 
w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej w Wolnej Wszechnicy Pol
skiej” .

W  latach 1959-1968 odbyło się 10 takich seminariów z udziałem 
zarówno instruktorów czytelnictwa dziecięcego bibliotek wojewódzkich, 
jak I wybranych bibliotekarek. Tematykę tych seminariów i ich znaczenie 
określiła Maria Gutry w pracy zbiorowej pod red. Stanisława Aleksan- 
drzaka:

„Doroczne seminaria organizowane przez Departament Pracy Kultu
ra Ino-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki mają duże 
znaczenie dla pogłębienia znajomości literatury dla dzieci wśród bi
bliotekarzy, a jednocześnie stwarzają płaszczyznę wymiany poglądów 
i dyskusji nad problemami twórczości dla dzieci i młodzieży” [K im  je 
steś Kopciuszku czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci 
i młodzieży, Warszawa 1968).

Toteż potem okazało się, że w zespołach bibliotek publicznych naj
lepiej zorganizowana jest specjalizacja instruktorów czytelnictwa dzie
cięcego, a najstaranniej i najwszechstronniej szkolonymi są bibliotekarze 
pracujący z dziećmi.

Polskie bibliotekarstwo dziecięce zawdzięcza to energii, konsekwen
cji i uporowi Marii Gutry. Ona sama, podsumowując dorobek pół^etz^^N 
polskich bibliotek dla dzieci w referacie jubileuszowym w rokg gdy 
patrzyła już z dystansu emerytki na przebytą drogę, wska^^jtł^skro- 
mnie, że „osiągnięcia te zawdzięczać należy działaczom p îatdw^ îm .̂



z F. Czerwijowskim i prof. H. Radlińską na czele, którzy pokazali nam 
wartość książki w życiu człowieka i drogę do jej upowszechniania” . 
Myśl tę rozwinęła wspomniana tu już Halina Skrobiszewska, pisząc, 
że Maria Gutry w swej pracy organizacyjnej i pedagogicznej wcielała 
w życie dawne ideały Heleny Radlińskiej i ludzi jej formacji i że czyniła 
to z wielkim powodzeniem, przekonana, że w każdych okolicznościach 
trzeba „robić swoje” . Umiała oddziaływać własnym przykładem, pozor
nie chłodna i na dystans, przekazywała własną żarliwość wobec biblio
tekarskiego bardziej posłannictwa niż zawodu. W swoim życiorysie zaś 
stwierdziła: „Praca zawodowa była dla mnie zawsze pracą społeczną” . 
Miała prawo tak napisać, gdyż nie dzieliła godzin dnia na „służbowe” 
i „prywatne” —  praca wypełniała jej życie. Zawsze gotowa była służyć 
radą, pomocą, także wówczas, gdy już odeszła na emeryturę.

To właśnie Maria Gutry była niestrudzoną organizatorką polskiego 
bibliotekarstwa dziecięcego (zarówno przed wojną, jak  i w okresie po
wojennym) i mistrzynią w trudnym zawodzie wychowywania młodych 
użytkowników i miłośników książek.

Barbara Białkowska

Maria Gutry urodziła się w Warszawie 2 grudnia 1899 r., tuż przed 
rozpoczęciem nowego stulecia. Pochodziła z rodziny urzędniczej: oj
ciec Czesław Gutry, matka Wiktoria z Buchwaldów, brat Czesław (też 
zasłużony bibliotekarz). Przeżyła 89 lat bardzo aktywnie, intensywnie, 
ciesząc się pracą w umiłowanym zawodzie, który zdaje się wybrała już 
w dzieciństwie. Przyczyniła się do tego atmosfera rodzinnego domu, 
zainteresowania humanistyczne rodziców, obcowanie z dobrą książką, 
kontakty z je j twórcami od czasów młodzieńczych.

Po zdaniu matury w VIII-klasowym warszawskim gimnazjum Ma
rii Tołwińskiej (1919), w wieku 20 lat podjęła pracę w Sekcji Biblio
tecznej Departamentu IMaukowo-Szkolnego Oddziału III Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W  czasie rocznej pracy zajmowała się kompletowa
niem bibliotek ruchomych dla wojska. W  latach 1921-1925 pracowała 
jako pomocnik buchaltera w Wydziale Gospodarstw Wiejskich Central
nego Towarzystwa Rolniczego. Później, w czasie wojny, doświadczenia 
z tej —  jak mówiła —  „nudnawej pracy” wykorzystała w działalności 
konspiracyjnej.

Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała polonistykę i historię 
sztuki. Wybór kierunku studiów okazał się jednak niepomyślny. Uzdol
nienia pedagogiczne, zaznany smak pracy bibliotekarskiej, pasja spo



łeczna skierowały ją  do Sekcji Bibliotekarskiej Studium Pracy Spo
łeczno-Oświatowej Wolnej Wszecłinicy Polskiej.

We Wspomnieniu o Helenie Radlińskiej („Poradnik Bibliotekarza” 
1980 nr 10) Maria Gutry scłiarakteryzowała program, metody kształ
cenia, sylwetkę tej organizatorki i kierowniczki Studium działającego 
do II wojny światowej. Dowiadujemy się, ze „do obowiązkowycłi przed
miotów nauczania należały: bibliografia, bibliotekarstwo, teoria czytel
nictwa, historia pracy oświatowej, polityka społeczna, psycfiologia, li
teratura, tecłinika pracy umysłowej, a ponadto praktyka w trzech ty
pach bibliotek. Wybór przedmiotów był uzależniony od przewidywanej 
w przyszłości pracy studenta” . Maria Gutry wybrała literaturę dla dzieci 
i czytelnictwo, które po raz pierwszy wprowadzono w Polsce jako przed
miot nauczania na Wszechnicy.

Słuchacze byli zobowiązani do poznawania placówek oświatowych 
i instytucji kultury, od bibliotek dla dzieci do bibliotek dużych, np. B i
blioteki Sejmu Śląskiego. Odbywali także wycieczki szkoleniowe do za
kładów pracy, hut i kopalń.

Maria Gutry uczestniczyła w wycieczkach studyjnych do Pragi, 
Wiednia, Paryża, Brukseli, Kopenhagi, kilka miesięcy studiowała za
gadnienia czytelnictwa dzieci w Szwajcarii. W  Paryżu odbywała prak
tykę w bibliotece dziecięcej L ’ Heure Joyeuse. Poznała tam także inne 
biblioteki, łącznie z Bibliotheque Nationale.

Studium było prawdziwą szkołą wychowania obywatelskiego, przy
gotowującą pedagogów społecznych. Wśród jego wychowanków byli 
późniejsi znakomici bibliotekarze; Feliksa Bursowa, Czesław Kozioł, Ro
mana Łukaszewska, Franciszek Sedlaczek, Zofia Rodziewiczowa i wielu 
innych.

Po studiach trwających trzy lata (1925-1927) przygotowała pracę 
dyplomową na temat czasopism dla dzieci: M oje Pisemko, Płom yk, 
W  słońcu, Iskry w okresie dziesięciolecia 1918-1928. Jej dyplomowa 
praca i egzaminy końcowe ocenione zostały na celująco. Bardzo szybko 
odkryto jej uzdolnienia organizacyjne i powierzono utworzenie biblioteki 
w Polskim Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” (1926). Od wrze
śnia 1927 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy 
i niebawem została kierowniczką w Bibliotece Wzorowej dla Dzieci, 
która oprócz gromadzenia i udostępniania literatury zbierała materiały 
dotyczące metod pracy z książką w kraju i za granicą oraz czytelnictwa 
dzieci, organizowała szkolenia i praktyki dla bibliotekarzy i nauczycieli. 
Tego samego roku Maria Gutry we współpracy z Jadwigą Filipkowską- 
-Szemplińską opracowała Katalog Biblioteki Wzorowej wydany z przed
mową Heleny Radlińskiej przez Związek Księgarzy Polskich.



Od roku 1936 kierowała Sekcją Bibliotek dla Dzieci. Sekcja obej
mowała: Dział Biblioteki dla Dzieci, Dział Informacyjno-Instrukcyjny, 
Dział Muzealno-Doświadczalny (przekształcony następnie w Muzeum 
Książki Dziecięcej). Na początku 1939 r. Sekcja kierowała pracą 16 
bibliotek dla dzieci w Warszawie.

W  1934/35 zorganizowała przy Radzie Szkolnej m. st. Warszawy 
Centralę Bibliotek Rucłiomych z 70 kompletami księgozbiorów. Przy
gotowała program przedmiotu „Biblioteki szkolne” dla Rocznej Szkoły 
Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy.

Mimo młodego wieku jej wiedza i doświadczenie były tak duże, 
że mogła rozpocząć samodzielną działalność pedagogiczną. W ykładała 
literaturę dla dzieci na Wyższym Kursie Nauczycielskim oraz na Stu
dium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wygło
siła szereg referatów na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży, między 
innymi na II Polskim Kongresie Pedagogicznym w Wilnie w 1932 r. 
[Czytelnictwo dzieci i m łodzieży oprać, wspólnie z H. Radlińską i B. 
Grosglikową), na Kongresie Ligi Nowego Wychowania Moralnego w Ge
newie w 1929 r. i w Krakowie w 1934 r., na który przygotowała także 
wystawę książki dziecięcej. Była członkiem Międzynarodowego Biura 
Wychowania przy Lidze Narodów, Sekcji Literatury Dziecięcej.

Jej zainteresowania rozwijały się także w kierunku naukowo-badaw
czym i krytycznoliterackim. W  latach 1932-1939 pracowała -  wraz 
z Barbarą Groniowską i Marią Arnoldową —  w Komisji Oceny Ksią
żek z Zakresu Literatury Pięknej do Czytania dla Młodzieży, działają
cej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Do Komisji powołani byli pisarze, literaturoznawcy, krytycy: Wacław 
Borowy, Zofia Szmydtowa, Konrad Górski, Jan Lechoń, Maria Dąbrow
ska, Zygmunt Szwejkowski, Jan Lorentowicz, Ferdynand Goetel. Oce
niano ok. 100 książek rocznie, każda z nich miała trzy recenzje. „Orze
czenia o książkach zalecanych przez Komisję do szkół” zamieszczano 
w „Dzienniku Urzędowym M W RiO P” . „Za osiągnięcie Komisji należy 
uznać wpisanie na listy zalecanych lektur dzieł współczesnych wybit
nych pisarzy polskich” —  stwierdził Józef Z. Białek w książce Literatura 
dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939  (Warszawa 1979).

Dzięki badaniom prowadzonym przez Helenę Radlińską oraz grono 
jej wychowanków i współpracowników, do których należała Maria Gu- 
try, można było określić charakter czytelnictwa dzieci w latach dwu
dziestych. Obserwacje na terenie bibliotek dziecięcych zostały przedsta
wione w szkicu badawczym Marii Gutry i Barbary Grosglikowej Dwadzie
ścia poczytnych książek, opublikowanym w „Ruchu Pedagogicznym” 
(1933 nr 3 s. 117-123). Wspólnie z Heleną Grotowską i Zofią Klinge-



rową opracowała podręczniki dla klas II, III i IV. Podręcznik Czytanka 
polska dla klasy IV  szkół powszechnych (Warszawa 1935) został potem 
wznowiony na emigracji.

Nowy rozdział w życiu Marii Gutry rozpoczął się we wrześniu 1939 r. 
Po kapitulacji Warszawy wróciła do pracy w Bibliotece Publicznej. 
„Praca była trudna, lokale były zajmowane przez Niemców, biblioteki 
zamykane, personel zwalniany” —  pisała o tym okresie. Mimo szy
kan biblioteki dla dzieci „pracowały wydajnie" do sierpnia 1942 r. Pani 
Maria zdobywała środki finansowe, pomagała szkołom, organizowała 
punkty biblioteczne dla dzieci. Po zamknięciu bibliotek znalazła za
trudnienie w Spółdzielni Księgarskiej Libraria Nova. Równocześnie była 
czynna w pracy konspiracyjnej (pseud Ju lia ). A przecież pisała o sobie, 
że „przygotowania do obrony kraju nie miała” . Otrzymała zadanie orga
nizowania scłironienia dla uciekinierów z zajmowanych) przez Niemców 
terenów. Wiele zajęć też miała z zabezpieczeniem i przecłiowywaniem 
cennycłi dokumentów i zbiorów z Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki 
Politecłiniki, gdzie pracował jej brat —  Czesław. Od roku 1942 prowa
dziła komórkę finansową Oddziału V  Komendy Głównej Armii Krajo
wej. Do obowiązków jej należało przygotowywanie rozliczeń, prelimina
rzy budżetowych) dla dowództwa. W  pracy konspiracyjnej współdziałała 
z Janiną Karasiówną (pseud. Bronka) wcłiodzącą w skład Komendy 
Głównej A K  i z płk. Józefem Plutą Czacłiowskim (pseud. Kuczaba). 
W czasie powstania warszawskiego otrzymała polecenie zorganizowa
nia punktu przekaźnikowego poczty —  przy ul. Koszykowej.

Po klęsce powstania przeżyła „bolesny moment składania broni 
przez dowództwo A K ” . Potem musiała opuścić zniszczoną Warszawę. 
Od października 1944 do kwietnia 1945 r. przebywała w obozacłi jeniec
kich) —  najpierw w Stalagu IV w Muhibergu (nr jeniecki 106175), potem 
w Lansdorfie, Altenbergu, Molsdorfie i Blakenheim, który oswobodziły 
wojska kanadyjskie. W  obozach nie zaprzestała działalności zgodnej ze 
swoim powołaniem, gromadziła i udostępniała książki „ku pokrzepieniu 
cierpiących serc” .

Po wyzwoleniu pod opieką sprzymierzeńców została przewieziona 
do Burgu, a następnie przebywała w Darmstadzie i Essiinegen. Zajmo
wała się tam przyjmowaniem i przekazywaniem korespondencji byłych 
więźniów, którzy poszukiwali swoich rodzin.

Za zasługi w pracy konspiracyjnej otrzymała stopień kapitana oraz 
odznaczenia; Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami i Krzyż Walecznych, oba 
nadane w roku 1944 (legitymacje wydano w Londynie w 1949 r .) .

Po powrocie do Warszawy Maria Gutry w listopadzie 1945 r. objęła 
dawne stanowisko kierowniczki Sekcji Bibliotek dla Dzieci w Bibliotece



Publicznej m. st. Warszawy. W  roku 1949 przeszła do Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Była zaangażowana, czynna, zapominająca często 
o życiu osobistym. Zakładała biblioteki w szkołacłi i świetlicach, roz
taczała opiekę nad czytelnictwem w domach dziecka, prowadziła kursy 
dla bibliotekarek bibliotek dziecięcych i szkolnych.

W  1954 r. minister Włodzimierz Sokorski powołał Marię Gutry na 
stanowisko wizytatora w Centralnym Zarządzie Bibliotek w Minister
stwie Kultury i Sztuki.

Pracowała z niespożytą energią, tworząc podstawy działalności bi
bliotek dla dzieci: opracowała Wskazówki w sprawie organizacji biblio
tek dla dzieci i księgozbiorów dla dzieci w publicznych bibliotekach po
wszechnych (1957), Regulaminy Wypożyczalni i Czytelni (1959). Z jej 
inicjatywy zostały utworzone biblioteki wzorcowe (przynajmniej jedna 
biblioteka w każdym województwie).

Wspólnie z wybitnymi grafikami przygotowała projekty i doprowa
dziła do wydania licznych pomocy metodycznych do pracy bibliotek dla 
dzieci, np. obrazkowego regulaminu czytelni, rozdzielaczy do katalogu 
rzeczowego, ilustrowanego informatora Szukam sam książki, ilustrowa
nych kart katalogowych drukowanych przez Instytut Wydawniczy „Na
sza Księgarnia” . Była inspiratorką opracowania plakatów do najpiękniej
szych baśni, według projektów Janusza Grabiańskiego i Jana Marcina 
Szancera.

Przygotowała założenia organizacyjne i programowe systemu przy
gotowania zawodowego, na który składały się kursy wstępne dla bi
bliotekarek pracujących z dziećmi, międzywojewódzkie i ogólnopolskie 
seminaria dla instruktorów i bibliotekarek (system ten z niewielkimi 
zmianami utrzymywany jest do dzisiaj), kursy literatury dla dzieci. W y
kłady i zajęcia praktyczne prowadzili wybitni specjaliści, w tym przede 
wszystkim same bibliotekarki.

Minister oświaty powołał Marię Gutry do Komisji Oceny Książek dlaf 
bibliotek szkolnych. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych 
konferencjach (np. w Danii i w Związku Radzieckim) poświęconych lite
raturze oraz badaniom czytelnictwa dzieci. Opracowywała podręczniki 
dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych i szkół bibliotekarskich —  wspól
nie z Barbarą Groniowską Biblioteki dla dzieci i młodzieży  (Warszawa 
1954) oraz Organizacja i m etody pracy bibliotek dziecięcych (Warszawa 
1957, 1962, 1967 —  wydane przez Państwowy Ośrodek Kształcenia Ko
respondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie). Napisała ponad 50 arty
kułów i większych opracowań fachowych na tematy związane z historią



i organizacją bibliotek, czytelnictwem, twórczością literacką dla dzieci^. 
Niektóre jej publikacje były drukowane w NRD, Danii i we Włoszech.

Tworzenie i rozwój bibliotek dla dzieci w latach 1925-1956 przed
stawiła w pracy Warszawskie biblioteki dla dzieci, opublikowanej w: 
Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie (̂ PWN 1% 1  s. 704-725).

Łączyły ją  więzi przyjaźni z wieloma twórcami literatury. Marią 
Kownacką, hianną Mortkowicz-Olczakową, Stefanem Flukowskim, Aliną 
i Czesławem Centkiewiczami. W  jej małym mieszkaniu przy ul. Próch
nika, jakże gościnnym, można było spotkać bibliotekarzy, literatów i tłu 
maczy z wielu krajów Europy i uczestniczyć w prawdziwych biesiadach 
literackich.

Mimo przejścia na emeryturę z dniem 31 grudnia 1968 r., nie zanied
bywała kontaktów ze środowiskiem bibliotekarskim. Była zapraszana na 
zjazdy, seminaria, wygłaszała odczyty, prowadziła rozległą korespon
dencję, udzielała bibliotekarkom koleżeńskich porad.

Niewielu pracowników resortu kultury i sztuki uzyskało tak zna
komite opinie zawodowe pracodawców jak Maria Gutry: „W  Depar
tamencie Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek pracuje najwybit
niejsza w kraju specjalistka w zakresie organizacji czytelnictwa dzie
cięcego, ceniona w kraju, znana za granicą. Ma duży dorobek nau
kowy i publicystyczny w zakresie czytelnictwa dziecięcego. Wyjątkowo 
prężna organizacyjnie, koncepcyjna, a przy tym pracuje ze szczególnym 
oddaniem i zamiłowaniem. Swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem 
daje godny przykład młodym koleżankom i kolegom na terenie całego 
kraju” . I wcześniejsza opinia z okresu pracy w T P D : „Jest bardzo do
brym fachowcem i znawcą zagadnień związanych z czytelnictwem i or
ganizacją bibliotek dziecięcych. Przyczyniła się wydatnie do wzrostu 
sieci i poziomu pracy bibliotek dziecięcych oraz bibliotek szkolnych. 
Jest wnikliwa, dokładna, wymagająca i bardzo taktowna” .

Doceniano jej pracę, w 1948 r. uzyskała status pracownika nau
kowego. Wśród wielu odznaczeń, jakie otrzymała, do najważniejszych 
należą: Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych (oba 1944), 
Krzyż Armii Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi (1956), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1961), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1954), Odznaka „Przyjaciel Dzieci” (1947), Zasłużony Działacz 
Kultury (1953), Złota Odznaka hlonorowa m. st. Warszawy (1963), 
Nagroda im. hi. Radlińskiej II stopnia za wybitne osiągnięcia w zakre
sie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa (1979), Medal Komisji Eduka-

 ̂ Bibliografia prac Marii Gutry została opublikowana w „Przeglądzie Bibliotecznym” 1989 
nr 4 s. 304-307.



cji Narodowej i Nagroda Prezesa Rady Ministrów za upowszechnianie 
czytelnictwa i literatury dla dzieci (1986). A przez dzieci została ob
darowana Orderem Uśmiechu w Toruniu w 1971 r. i to odznaczenie 
z radością i dumą przypinała zawsze na spotkania w bibliotekach.

Zmarła 3 czerwca 1988 roku i została pochowana na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.

Krystyna Kuźmińska

Wybrane materiały biograficzne
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Barbara Groniowska (1889-1985)

Barbara Jadwiga Groniowska była bibliotekarką wybitnie zasłużoną 
dla rozwoju czytelnictwa dzieci.

Urodziła się w Warszawie 22 listopada 1889 roku jako córka Leona 
i Heleny Brokmanów, w rodzinie o tradycjach patriotycznych (dziadek 
był powstańcem 1863 r., także zesłańcem). Wychowywana od dzieciń
stwa w kulcie książki, wspominała: „Moim czytelnictwem zajmował się 
najstarszy brat, wdrożył mnie do obcowania z książką popularnonau
kową” . Brat ten, W acław Brokman, był później wybitnym adwokatem 
(zamordowany przez Niemców), młodszy brat Henryk został znanym 
pediatrą-immunologiem, profesorem Akademii Medycznej w Gdańsku.

Otrzymała staranne wykształcenie. Ukończyła prywatną pensję i 
Kursy Pedagogiczne dla Kobiet J .  Miłkowskiego —  W ydział Przyrod
niczy, otrzymała dyplom w 1911 roku. Rozpoczęte w następnym roku 
na Uniwersytecie w Zurychu studia medyczne przerwał wybuch I wojny 
światowej.

Po powrocie do kraju była w latach 1916-1918 nauczycielką w szko
łach powszechnych i prelegentką na kursach dla dorosłych. 3 lipca 
1918 r. wstąpiła w związek małżeński z inż. Kazimierzem Grosglikiem. 
W  roku 1932 oboje małżonkowie zmienili nazwisko na Groniowscy. Po 
zakończeniu wojny pracowała jako nauczycielka w szkołach powszech
nych w Łodzi (zakładała w nich biblioteki klasowe), a od 1923 r. uczyła 
w Warszawie na prywatnych kompletach.

W  roku 1927 wstąpiła na Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej —  kierunek Bibliotekarstwo Dziecięce, dy
plom uzyskała w 1931 r. Za pracę dyplomową Przyczynek do badań 
nad czytelnictwem dzieci i m łodzieży  otrzymała ocenę celującą (praca 
ta była opublikowana w „Polskim Archiwum Psychologii” 1933/34 
nr 1/2). Udowodniła w niej zawodność metody ankietowej stosowa
nej powszechnie do badań zainteresowań czytelniczych dzieci, począw
szy od amerykańskich C. Washburna i Lewisa Termana czy polskich 
Wandy Potworowskiej-Dmochowskiej. Przekonanie, że dzieci wskazują



4. Barbara Groniowska

najczęściej książkę ostatnio czytaną, potwierdziły dwuletnie badania 
przeprowadzone na terenie bibliotek-czytelni dla dzieci: nr V  Towarzy
stwa Bibliotek dla Dzieci na Powiślu i Wzorowej Biblioteki Publicznej na 
Ochocie (obie z wolnym dostępem czytelników do półek). Ankiety z py
taniami (jaką książkę poleciłbyś koledze i dlaczego?, jaki jest twój ulu
biony bołiater, ulubiony dział?) powtarzane były po roku. Odpowiedzi 
konfrontowano z kartami książki, kartami czytelnika, na którycłi skrupu
latnie odnotowywano każdorazowo wszystkie książki zarówno czytane 
do końca, jak i te odłożone. Obserwacje dokonywane przy tym przez 
bibliotekarkę jednocześnie zapisywane były w zeszycie. Właśnie wyniki 
tego rodzaju badań-obserwacji dały dokładniejszy obraz zainteresowań 
czytelniczycłi dzieci.

W roku 1928 Barbara Groniowska rozpoczęła pracę w Towarzystwie 
Bibliotek dla Dzieci. Do 1936 r. kierowała sześcioma placówkami, pro
wadząc równocześnie jedną z nicłi. Przeprowadzała w niej obserwacje 
nad czytelnictwem dzieci. Doświadczenia swoje zreferowała na Zjeź-



dzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie w roku 1932. W  pracy 
tej —  Zainteresowania dzieci i młodzieży, Czytelnictwo dzieci i m ło
dzieży —  opublikowanej wspólnie z H. Radlińską i M. Gutry (Nasza 
Księgarnia 1932) pisze:

„Na terenie biblioteki-czytelni, zwłaszcza przy wolnym dostępie do 
książek, przejawiają się istotne zainteresowania czytelnika i warte są 
badania [ ...] . Tam , gdzie czytelnik sam szuka dla siebie odpowied
niej książki, mogą się ujawnić wszystkie pobudki, które rządzą dobo
rem książki. Rolę gra tu nie tylko treść książki, ale druk, ilustracja, 
w ogóle cała strona graficzna [ ...] , czynniki stałe, jak  upodobania do 
pewnego typu lektury, stopień umiejętności czytania, ale i czynniki chwi
lowe" (s. 38).

We wnioskach końcowych stwierdza: „Czytelnictwo to jedno z ogniw 
wychowania, [ ...] prócz nauczyciela, nieraz we współpracy z nim, bi
bliotekarz —  fachowiec musi zyskać prawo wychowywania młodzieży, 
bo potrafi narzędzie-książkę wykorzystać produkcyjnie, pociągająco 
i celowo” . Owocem tych badań była też publikacja wydana wspólnie 
z Marią Gutry Dwadzieścia poczytnycłi !<siążek („R uch  Pedagogiczny” 
1933). W  latach 1933-1935 prowadziła wykłady z literatury dziecięcej 
i czytelnictwa w Państwowym Instytucie Nauczycielskim oraz na Stu
dium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Była 
również recenzentką w Komisji Oceny Książek do Czytania Młodzieży 
i Dzieci.

Od roku 1936, po przyłączeniu sieci czytelni Towarzystwa Bibliotek 
dla Dzieci do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, B. Groniowska zo
stała kierowniczką Biblioteki nr 2 przy ul. Karolkowej. Stosowała w niej 
nowe, atrakcyjne formy pracy z czytelnikiem. Pierwsza w Polsce prze
prowadziła w roku 1937 lekcję biblioteczną. Opisała ją  pt. Szł^ołenie 
czy te ln ia  (s. 13-20) w broszurze Formy pracy w bibliotel<ach dziecię
cych (Warszawa 1939, Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Bibliotek 
Dziecięcych nr 1). Broszura ta miała ogromną wartość dla biblioteka
rek pracujących z dziećmi. W  rozdziałach napisanych przez doświad
czone bibliotekarki, które prezentowały formy pracy budzące i rozwija
jące zainteresowania książką (konkursy, albumy, katalożki ilustrowane), 
na szczególną uwagę zasługiwała część poświęcona właśnie szkoleniu 
czytelnika. Szkolenie takie, stosowane od początku istnienia bibliotek 
dla dzieci, obejmowało nowo zapisanych czytelników, uczestników koła 
stałych czytelników i większe grupy dzieci na wycieczkach wprowadza
jących do biblioteki. Okazało się ono niewystarczające; B . Groniowska 
pisze:



„ w  związku z rozwijającą się współpracą ze szkołami powstała po
trzeba przeprowadzania ćwiczeń na najwyższym szczeblu dla całych 
grup uczniów na godzinach specjalnie na to przeznaczonych. Chodziło 
nam o to, aby starszy czytelnik nie tylko umiał sam wyszukiwać żądaną 
książkę, ale potrafił zestawić skromną bibliografię zagadnienia wskaza
nego przez szkołę, poznał metodę pracy z książką, pogłębił stosunek 
do niej, poznał wartość czasopisma, dzieła informacyjnego itp.” . W szy
stkie te postulaty spełniała opracowana wzorowo, dokładnie opisana 
lekcja biblioteczna z konspektem i wszystkimi kartami ćwiczebnymi do 
samodzielnej pracy uczestników.

Pracę w bibliotece przerwał wybuch II wojny światowej. W  latach 
1939-1945 B. Groniowska na utrzymanie swoje i syna pracowała do
rywczo, okresowo się ukrywając, (m ąż, oficer rezerwy, walczył w od
działach Wojska Polskiego na Zachodzie). Po powstaniu warszawskim 
ewakuowana w okolice Krakowa, przebywała tam do zakończenia dzia
łań wojennych.

Już w kwietniu 1945 r. podjęła pracę w Bibliotece Publicznej 
m. st. Warszawy jako zastępca jeszcze nieobecnej kierowniczki Sek
cji Biblioteki dla Dzieci i jako kustosz w Muzeum Książki Dziecięcej. 
Przystąpiła do odbudowy zniszczonych placówek. Pisze o tym w auto
biografii: „Rewindykowałam umeblowanie, uzupełniałam przechowane 
księgozbiory szperając w księgarniach i w koszach ulicznych, zjednywa
łam pierwszych czytelników do pierwszej otwartej placówki dla dzieci 
i organizowałam następne” . Jednocześnie przygotowywała do urucho
mienia bibliotekę Gimnazjum im. Stefana Batorego.

Ta sytuacja trwała do listopada 1945 r., do powrotu przedwojen
nej kierowniczki Sekcji —  Marii Gutry. Pracowała nadal, jako jej za
stępca, zajmując się księgozbiorami bibliotek i sprawując opiekę meto
dyczną nad częścią placówek. Pisze artykuły; Ja k  korzystać z  czasopism  
(„D ziec i i Wychowawca” 1946 nr 3 /4 ) i z M. Gutry: Sekcja Bibliotek 
Dziecięcych („B ib liotekarz” 1974 nr 11/12).

Od 1949 do sierpnia 1953 r. pełniła funkcję kierownika Sekcji Biblio
tek dla Dzieci (pod koniec działały 22 czytelnie). Łączyła to z zajęciami 
prelegenta na kursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną. Na
pisała wspólnie z M. Gutry skrypt: Biblioteki publiczne dla dzieci (W ar
szawa 1952, wzn. 1954). Pisała artykuły: Zadania dziecięcych bibliotek 
publicznych („B ib liotekarz” 1949 nr 11/12), Rola Sekcji Dziecięcej B i
blioteki Publicznej m. st. Warszawy („B ib liotekarz” 1949 nr 11/12), 
Przysposobienie czytelnicze („Św ietlice Dziecięce” 1950 nr 3).

Po przejściu na emeryturę w roku 1953 była nadal czynna zawo
dowo jako członek Komisji Oceny Książek dla dzieci i młodzieży przy



Centralnym Zarządzie Bibliotek, członek rady pedagogicznej Państwo
wego Zaocznego Kursu Bibliotekarskiego, wykładowca na licznych kur
sach organizowanych przez Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Kul
tury, T P D , Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Wydany 
z Marią Gutry skrypt Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych 
(1957 Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliote
karzy, wzn. 1962, 1967) zawierał kompendium wiedzy o organizowaniu 
i prowadzeniu bibliotek dla dzieci, o specyficznych formach pracy, gdzie 
dużo miejsca poświęcono przysposobieniu czytelniczemu —  szkoleniu 
dzieci i młodzieży na ćwiczeniach (lekcjach bibliotecznych) dostosowa
nych do wieku i programu nauczania. Pisała artykuły do czasopism, 
m. in. O porozumieniu w sprawie badań czytelniczych  („B ib liotekarz” 
1956 nr 11/12), Z  rozmyślań nad przymusowym czytelnictwem  ( „ B i 
bliotekarz” 1959 nr 1); z Felicją Neubert Wskazówki metodyczne przy  
poznawaniu literatury dziecięcej (skrypt 1958). Opracowała materiały 
z ogólnopolskiego konkursu dla bibliotek dziecięcych: W  poszukiwaniu 
przyjaciół —  Doświadczenia turnieju czytelniczego „Jedziem y w św iat" 
(1958). Uczestniczyła w przygotowaniu Bibliografii literatury dla dzieci 
i m łodzieży 1945-1960 (Warszawa S B P  1963).

Maria Gutry we wspomnieniu o Barbarze Groniowskiej („Poradnik 
Bibliotekarza” 1986 nr 9) napisała, że przeżyła ona „95 lat wypełnio
nych pracą wychowawczą, do której jako narzędzie wybrała książkę. Po
łożyła wybitne zasługi w rozwoju czytelnictwa dziecięcego, przygotowy
wanie kadr do ich prowadzenia, jak  i zastosowanie nowatorskich metod 
pracy oraz obserwację upodobań młodocianych czytelników. [...] Suche 
wyliczenie prac nie odzwierciedla jej zasług i osiągnięć w dziedzinie me
tod działalności w bibliotekach dla dzieci. W ykazywała wiele pomysło
wości, zwracała uwagę na potrzebę stosowania atrakcyjnych form, oce
niała je w publikowanych artykułach. Pierwsza w Polsce przeprowadziła 
(w  1937 r .)  lekcję biblioteczną. Dodać tu należy, że tę formę przysposo
bienia czytelniczego podjęło przed wojną 16 bibliotek dla dzieci. Lekcje 
były zróżnicowane stosownie do wieku czytelników i zamierzonych celów 
[...] . Dzieci z upodobaniem uczestniczyły w zajęciach, nauczyciele przyj
mowali tę nowość z uznaniem. Po wojnie tę formę pracy, doceniając jej 
wartość, podjęły wszystkie biblioteki publiczne, a Ministerstwo Oświaty 
wprowadziło do programów szkolnych. Do istotnych osiągnięć Barbary 
Groniowskiej należą prace nad badaniami zainteresowań czytelniczych 
dzieci. [...] Jej wnioski oraz uwagi na temat dawnych publikacji z tego 
zakresu są nadal aktualne. Poniosła również duże zasługi w szkoleniu 
bibliotekarzy” .



Miałam szczęście —  w ciągu blisko 40 lat znajomości —  poznać Bar
barę Groniowską jako mądrego, bardzo dobrego zwierzchnika, ogromnej 
wiedzy bibliotekarkę, wspaniałego człowieka i niezawodnego przyjaciela.

Pierwsze moje z nią spotkanie pamiętam doskonale. Było to w końcu 
lata 1946 r. na ul. Pięknej 15, w dawnym pałacyku Okuniów zajmo
wanym przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. Zjawiłam się tam 
w Sekcji Bibliotek dla Dzieci jako kandydatka na pierwszy po wojnie 
kurs bibliotekarek dziecięcych. Przyjęła mnie starsza, siwa pani, za
stępca kierownika Sekcji. Jej uśmiech, wyczuwana życzliwość, sposób 
prowadzenia rozmowy dodawały otuchy. Ustąpiło wewnętrzne spięcie, 
zdenerwowanie. Jak komuś dobrze znanemu opowiedziałam o moich 
zainteresowaniach, planach pracy w bibliotece dla dzieci i rozpoczę
ciu studiów na Wydziale Humanistycznym UW. W yszłam szczęśliwa, 
pewna, że będę przyjęta; potwierdzenie tego na piśmie przez dyrekcję 
było już tylko formalnością.

I\la ten sam moment zwraca uwagę w swoich wspomnieniach Teresa 
Tarkowska:

„Przyszłam  z drżącym sercem na tę rozmowę, która miała zade
cydować o mojej pierwszej i jak się okazało jedynej w ciągu 35 lat 
pracy w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Zawdzięczam to pani 
Barbarze, która przyjęła mnie z życzliwym uśmiechem, a widząc moją 
tremę zaczęła sama z wielkim entuzjazmem roztaczać wizję mej przy
szłej pracy z dziećmi w bibliotece. Za jej radą rozpoczęłam szkolenie 
na kursie” .

Ucieszyła mnie obecność B. Groniowskiej na kursie w gronie wykła
dowców —  wybitnych specjalistów. Prowadzone przez nią zajęcia do
tyczące badań czytelnictwa i form pracy z czytelnikiem były niezwykle 
interesujące. Była to prezentacja wszystkich znanych kierunków i me
tod badania zainteresowań czytelniczych, połączona z szeregiem cieka
wych ćwiczeń, w których uczestniczyłyśmy. Pani Groniowską zwróciła 
naszą uwagę na znaczenie w bibliotekach dziecięcych obserwacji czy
telników. Podkreślała wyższość tej metody nad powszechnie stosowaną 
metodą ankietową. Ułatwiało nam to bardzo, po rozpoczęciu pracy 
w bibliotekach dziecięcych, zdobywanie wiedzy o naszych czytelnikach, 
inspirowało do poszukiwań ciągle nowych sposobów poznawania ich 
zainteresowań (np. prowadzenie kart analitycznych, oznaczanie na nich 
motywów wyboru książki), ułatwiało kierowanie ich czytelnictwem.

Pani Groniowską uświadomiła nam również wtedy, że obowiązkiem 
naszym, poza poznaniem czytelnika i jego potrzeb, jest nauczenie go 
samodzielnego docierania do potrzebnej książki, a później umiejętnej



z nią pracy. Przedstawione nam zostały różne formy przyposobienia bi
bliotecznego (część ćwiczeń opracowywałyśmy same). O skuteczności 
tego rodzaju szkolenia przekonałyśmy się wkrótce w naszych bibliote
kach.

Jeszcze przed skończeniem kursu pięć z nas zostało przyjętych do 
pracy w Sekcji Bibliotek dla Dzieci do nowych placówek w różnych 
dzielnicach Warszawy. Z tego okresu pamiętam B. Groniowską na tle 
sięgających sufitu regałów z książkami. Często musiała korzystać z wy
sokiej drabiny, układając nowo nabyte książki albo wyjmując je do przy
gotowywanego właśnie księgozbioru nowej biblioteki czy uzupełnienia 
już istniejącej. Utrwalone to zostało w zabawnym wierszyku opatrzo
nym równie dowcipnym rysunkiem, dziełem koleżanki Wiery Badaiskiej 
(znanej później pisarki dla dzieci), wręczonym pani Groniowskiej na 
uroczystym zakończeniu kursu:

„Jedna drabina, druga drabina,
Po tych drabinach któż to się wspina?
Któż to o książki dla nas się stara?
Chórem wołamy —  Pani Barbara!”

Książki te w zrujnowanej Warszawie zdobywała w antykwariatach, 
rozrzuconych po całym mieście, zaopatrując wszystkie biblioteki sieci 
i Muzeum Książki Dziecięcej. Była niestrudzona. Styl je j pracy oraz 
wybitne zdolności organizacyjne i kierownicze mogłam dokładnie po
znać wkrótce, gdyż opiekowała się bezpośrednio biblioteką na Ochocie, 
w której rozpoczęłam pracę. Przeprowadzana przez nią lustracja pla
cówki, była raczej odwiedzinami miłej, życzliwej osoby, która umiała 
zauważyć starania, nawet skromne na początku osiągnięcia, pomóc 
w kłopotach i licznych trudnościach.

Kierując, początkowo wspólnie z Marią Gutry, a od roku 1949 samo
dzielnie, siecią bibliotek dziecięcych Biblioteki Publicznej, wielką wagę 
przywiązywała do pracy zespołowej. Ogromne znaczenie miały dla niej 
zebrania miesięczne. Poza recenzjami nowych książek, przygotowywa
nymi przez same bibliotekarki, najwięcej czasu przeznaczano na wy
mianę doświadczeń. Koleżanki opowiadały o ciekawych formach pracy 
z czytelnikami, demonstrowały np. ćwiczenia, lekcje biblioteczne, dys
kusje, scenki teatrzyku kukiełkowego.

Teresa Jasna Tarkowska wspomina:
„Zebrania nasze nie były dla nas tylko suchym szkoleniem. Panowała 

na nich ciepła, serdeczna atmosfera. Każda z nas mówiła o bolączkach 
w swojej placówce, bo n ie łatw e by ły  te pierwsze lata po wojnie. Pani 
Barbara pilnie przysłuchiwała się, notując uwagi, i wiedziałyśmy, że



nie odłoży tych notatek do szuflady, lecz będzie starała się zaradzić 
nękającym nas trudnościom” .

Aby umożliwić dokładne poznanie wybranej biblioteki, zapropono
wana była jednodniowa wymiana bibliotekarek dwóch placówek. Zastę
pująca koleżanka miała przygotowaną dokładną instrukcję, ułatwiającą 
względnie swobodne poruszanie się w nowych warunkach, i gotowych do 
pomocy dyżurnych czytelników. Na najbliższym zebraniu omawiałyśmy 
zdobyte doświadczenia. Pamiętam, ile mi dało spojrzenie „od środka” 
na wzorowo prowadzoną przez Wiesławę Makowską czytelnię IV przy ul. 
Wileńskiej —  obejrzenie pomocy (plakatów, konkursów, katalożków), 
dokumentów i efektów pracy z dziećmi. Wiele pomysłów przeniosłam 
na teren mojej ochockiej biblioteki.

Podobnie wspólnie opracowywałyśmy szereg pomocy bibliotecznych, 
trudnych do wykonania przy jednoosobowej obsadzie placówek. Stwo
rzenie dla wszystkich np. kartoteki artykułów z czasopism młodzieżo
wych zostało rozwiązane w sposób bardzo prosty. Każda z nas opraco
wała jeden rocznik, a następnie karty z opisem powieliła dla pozostałych 
bibliotekarek.

Wspaniałe efekty dała ogłoszona w 1950 r. praca pod hasłem „Na
sza Ojczyzna” . Poszczególne punkty tematu, np. krainy geograficzne 
(góry, morze itp .) , folklor, oświata i inne, opracowywały wspólnie dwie 
placówki. Bibliotekarka wraz z czytelnikami zbierała materiały, segre
gowała je  i przekazywała zbędne ilustracje i wycinki koleżankom, otrzy
mując w zamian od nich inne do wykorzystania. W  ten sposób moja 
ubożuchna wtedy biblioteka na Ochocie została hojnie obdarowana 
przez zasobną Bibliotekę Dziecięcą na Pradze, dzielnicy nie zniszczonej 
podczas działań wojennych. Imponująco wyglądała wystawa wszystkich 
prac, zorganizowana w maju w lokalu Sekcji przy ul. Pięknej. Odwie
dzały ją  liczne grupy czytelników naszych bibliotek i wycieczki dzieci 
z okolicznych szkół.

Przyposobienie biblioteczne, sprawiające nam początkowo trudno
ści, dzięki metodom wprowadzonym przez kierowniczkę Sekcji, stało 
się wkrótce formą powszechnie stosowaną. Technikę przyjmowania wy
cieczek, prowadzenia ćwiczeń i lekcji bibliotecznych poznałyśmy do
kładnie przez pokazowe zajęcia na zebraniach miesięcznych, wspólne 
opracowywanie lekcji bibliotecznych i przekazywanie koleżankom kon
spektów udanych zajęć. Cieszył nas rezultat przysposobienia bibliotecz
nego —  widok czytelników samodzielnie wyszukujących potrzebne ma
teriały, opracowujących najtrudniejsze tematy, chętnie włączających się 
do pomocy w bibliotece.



Ogromną satysfakcję mieli stali czytelnicy — dyżurni, gdy im po
zwolono samodzielnie prowadzić bibliotekę (bibliotekarka była tylko ob
serwatorem).

Przytoczone przykłady świadczą o niezwykłych zdolnościach Bar
bary Groniowskiej jako kierownika bibliotek. Zostawiała nam swobodę 
w wyborze form najbardziej uznanych, odpowiadających środowisku, 
w którym pracowała biblioteka. Popierała nasze Inicjatywy.

Teresa Jasna Tarkowska wspomina: „Pani Barbara nauczyła nas so
lidnej, uczciwej pracy bibliotecznej wymagając stałego kształcenia się 
na kursach i szkoleniach bibliotecznych. I tak pod jej bacznym okiem 
rosła młoda kadra bibliotekarek, które doceniały rangę swojej pracy 
w wychowywaniu młodego czytelnika” . Starała się, żeby równie dobrze 
były przygotowane do pracy nowe koleżanki. W  okresie próbnym odby
wały trwającą co najmniej miesiąc (nieraz dłużej) praktykę w kilku wy
typowanych bibliotekach dziecięcych, gdzie poznawały specyfikę pracy 
i mogły wykazać się predyspozycjami do zawodu.

Prawdziwym ciosem było dla nas nagłe odejście pani Groniowskiej 
z biblioteki w sierpniu 1953 r. spowodowane krzywdzącą tak zasłu
żonego pracownika decyzją personalną władz bibliotecznych. Spotyka
łyśmy ją  jednak nadal z radością na zjazdach i konferencjach orga
nizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, w Muzeum Książki 
Dziecięcej, gdzie pracowała w zespole przygotowującym bibliografię li
teratury dla dzieci, a także na imprezach w naszych bibliotekach. Np. 
w bibliotece na Ochocie była zawsze obecna na uroczystościach Święta 
Matki — jako matka biblioteczna. Każdego roku około 4 grudnia liczna 
gromadka bibliotekarek zjawiała się, aby złożyć życzenia miłej sercu So- 
lenizantce. Malutkie mieszkanie z trudem nas mieściło, ale nie miało to 
wpływu na wspaniałą, rodzinną atmosferę. Jedne z ostatnich imienin, 
połączone z obchodami 90. rocznicy urodzin solenizantka-jubilatka ob
chodziła w pięknej czytelni Biblioteki Dziecięcej nr X IX  prowadzonej 
przy ul. Litewskiej przez Jasenkę Tarkowską.

Nasz szacunek, uznanie i autentyczną miłość zaskarbiła sobie Pani 
Groniowska swym stosunkiem do pracowników —  życzliwością, zro
zumieniem ich problemów i potrzeb. Pomagała nam niejednokrotnie 
w trudnych sytuacjach życiowych, angażując nawet do pomocy człon
ków swojej rodziny. Towarzyszyła nam w chwilach ciężkich doświad
czeń, w chorobie i śmierci bliskich osób. Nie zmieniło się to także wtedy, 
kiedy sama była obciążona opieką nad ciężko chorym mężem. Impono
wała do końca swoich dni, nawet przy ubytku sił fizycznych, wielką 
siłą ducha, niezwykłą jasnością umysłu, nie zmienionym stosunkiem do 
otoczenia i zainteresowaniem sprawami ludzkimi.



w  uznaniu zasług została w roku 1958 odznaczona Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała liczne podziękowania 
władz państwowych i miejskich.

Zmarła w Warszawie 2 marca 1985 roku i została pochowana na 
Cmentarzu Powązkowskim. Odprowadzało Ją  liczne grono przyjaciół, 
a wśród nich gromada wdzięcznych bibliotekarek.

Sława Łabanowska

Wybrane materiały biograficzne

Gutry Maria: Barbara Groniowska. Wspomnienie. -  „Poradnik Bibliotekarza" 1986 
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Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy



Maria Arnoldowa (1893-1995)

Maria Arnoldowa z domu Altberg urodziła się 26 października 1893 
roku w Płocku. Rodzina, osiadła od wielu lat w tym mieście, tworzyła 
wokół swego domu żywe środowisko kulturalne i patriotyczne. Starsze 
rodzeństwo Marii brało udział w strajku szkolnym w roku 1905, pono
sząc tego konsekwencje, tj. usunięcie ze szkół.

Najmłodsza z sióstr —  Maria szkołę średnią siedmioklasową ukoń
czyła w rodzinnym mieście, później dla uzupełnienia matury zdała do
datkowy egzamin w polskim gimnazjum męskim w Płocku. Jej czworo 
rodzeństwa (dwie siostry i dwóch braci) zdobyło wyższe wykształcenie 
za granicą. Najstarszy brat —  Lucjan Laskowski był cenionym prawni
kiem, drugi —  Józef Altberg ukończył architekturę (zginął na wojnie 
w roku 1939). Siostra —  Anna Wałek-Czarnecka, po studiach przyrod
niczych, prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, a po wojnie 
zamieszkała w Łodzi, gdzie została profesorem na tamtejszym uniwer
sytecie. Druga siostra —  Emma Tekla Altberg, po ukończeniu studiów 
muzycznych w Paryżu, była wykładowcą w Konserwatorium w Warsza
wie i Wilnie oraz profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Łodzi.

Maria Altberżanka wybrała historię. Studia rozpoczęła w roku 1917 
na Uniwersytecie Warszawskim. W  tych trudnych dla społeczeństwa 
polskiego latach musiała jednocześnie podjąć pracę zarobkową jako na
uczycielka. W  roku 1920 wyszła za mąż za kolegę ze studiów, przyszłego 
profesora, Stanisława Arnolda. W  1922 r. rozpoczęła pracę w Gabinecie 
Nauk Historycznych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego przy gro
madzeniu materiałów do bibliografii, będącej kontynuacją Bibliografii 
historii polskiej Ludwika Finkla. Uczestniczyła w tej pracy z krótką prze
rwą do 1933 roku i podjęła ją  jeszcze w latach 1947-1948, tj. w okresie 
uzupełniania materiałów zniszczonych w czasie wojny.

W roku 1926 Maria Arnoldowa uzyskała tytuł doktora filozofii na 
podstawie pracy Proces polsko-krzyźacki w 1422 roku, przygotowanej 
pod kierunkiem prof. Marcelego Handeismana.



5. Maria Arnoldowa

Do pracy w zakresie historii wróciła dopiero po wielu latach, gdyż 
od 1933 do 1951 r., przez prawie dwadzieścia lat, z dwiema przerwami 
podczas wojny, pracowała z wielkim zaangażowaniem i zamiłowaniem 
w Bibliotece Dziecięcej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na 
warszawskim Żoliborzu. Działalnością R TP D  kierował lekarz i pedagog, 
dr Aleksander Landy. Kompleksowa i różnorodna, fachowo zorganizo
wana działalność R T P D , a zwłaszcza wychowanie pozaszkolne i bi
bliotekarstwo, żywo interesowały dr Marię Arnoldową. Stała się więc 
inicjatorką, organizatorką i kierowniczką Biblioteki Dziecięcej.

W  wywiadzie pt. Żoliborskie obietnice o wychowawczym środowisku 
W 5M, opublikowanym w roku 1984 przez Zofię Topińską, Maria Ar
noldowa powiedziała: „...gdzieś na początku roku szkolnego 1931/32 
dr Landy zwrócił się do mnie z prośbą, żebym przyjrzała się pracy



w świeżo otwartej świetlicy R T P D  dla dzieci szkoły powszechnej i prze
kazała mu swoje uwagi. Przyjechałam raz, drugi i trzeci, a potem coraz 
częściej i z własnej woli i potrzeby, i tak oto na dobre wciągnęłam się 
w działalność R T P D  w dziedzinie wychowania pozaszkolnego” .

Dalej mówiła o programie dla biblioteki, która powinna być wypo
sażona w duży zestaw literatury pięknej i popularnonaukowej, posiadać 
encyklopedie, informatory, atlasy, być w stanie nie tylko obsłużyć zain
teresowanych, ale i zachęcić do czytania wiele dzieci. „Bibliotece dzie
cięcej trzeba dać dwa równoległe działy —  wypożyczalnię i czytelnię 
oraz fachową obsługę bibliotekarza-wychowawcy z dobrą znajomością 
lektury dziecięcej oraz znajomością dzieci, poziomu ich rozwoju, ich 
możliwości percepcyjnych, upodobań i potrzeb” (s . 98-99).

Założenia te zostały zaakceptowane przez ówczesne władze Od
działu Zoliborskiego R T P D  i stały się programem realizowanym przez 
Marię Arnoldową przez wiele lat. W ydatną fachową pomoc uzyskała od 
Marii Gutry, kierowniczki Biblioteki Wzorowej w Warszawie.

Biblioteka rozpoczęła regularne funkcjonowanie jesienią 1932 r. 
początkowo jako wypożyczalnia, skupiając wokół swojej działalności 
dzieci osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i uczniów szkoły 
R T P D . Z czasem czytelnikami stały się również dzieci zaniedbanego 
Marymontu i Powązek, a także innych dzielnic Warszawy.

W  roku 1933 została zorganizowana Czytelnia, którą umieszczono 
w dużej oddzielnej sali —  klasie szkolnej. W ymagało to codziennego, 
specjalnego ustawiania stolików szkolnych, jak  na ówczesne czasy no
woczesnych, metalowej konstrukcji, o jasnych blatach, co zacierało cha
rakter szkolnej sali i stwarzało atmosferę właściwą czytelni. Osiągnię
ciem była też możliwość wydzielenia dzieci według stopnia sprawności 
w czytaniu, głównie z klas I- II I . Osobne pomieszczenie dla nich uła
twiało pracę z dziećmi klas starszych, którym zapewniało spokój przed 
zupełnie zrozumiałą ruchliwością młodszych. Sprzyjająca skupieniu at
mosfera, łatwość dostępu do odpowiedniej wiekowi książki, zespół ko
legów równolatków —  wszystko to wyrabiało swobodę i pewność siebie 
w kontakcie z książką.

Narzędziem służącym tej pracy były różnorodne formy —  plakaty, 
konkursy, zagadki, szarady, głośne czytanie, opowiadanie baśni, „go
dzinki autorskie” , spotkania z autorami, naukowcami itp. W  roku szkol
nym 1936/37 rozpoczęto szereg odczytów popularnonaukowych z prze
zroczami. Systematycznie wzrastało zainteresowanie dzieci placówką 
i podnosiła się frekwencja. W  roku szkolnym 1938/39 polepszono nieco 
warunki lokalowe i zaangażowano siłę wychowawczą dla młodszych czy



telników. Również rozszerzono i Zdinicjowano szereg nowych prac świe
tlicowych, mając na uwadze książkę i czytelnictwo.

Dużą pomocą dla Biblioteki w początkowym okresie (do 1939 r.) 
był udział rodziców, specjalistów, osób zainteresowanych w wychowa
niu pozaszkolnym. Byli to przeważnie mieszkańcy osiedla W SM ; pełnili 
oni dyżury w Czytelni albo pomagali w przygotowaniu różnych imprez 
czytelniczych. Bibliotekarka mogła dzięki temu poświęcić więcej czasu 
na poradnictwo czytelnicze i pomoc w samodzielnej pracy umysłowej 
Duży nacisk położyła na ćwiczenie umiejętności posługiwania się ka
talogami, indeksami, spisami rzeczy, bibliografią artykułów w ramach 
tzw. lekcji bibliotecznych.

Ponadto Maria Arnoldowa prowadziła badania czytelnictwa na pod
stawie systematycznej analizy kart czytelnika, rozmów z dziećmi i ich 
obserwacji. Prowadząc karty wypożyczeń, notując uwagi i opinie dzieci
0 książkach, biblioteka zgromadziła dużo cennych materiałów mówią
cych o dziecięcej percepcji literatury. Praktyka doprowadzania czytel
nika do coraz to innych działów księgozbioru, np. od książki przygodo
wej do książki historycznej lub geograficznej, umożliwiała mu rozsze
rzanie wiadomości, wzbogacanie ich i budziła niekiedy trwałe zaintere
sowanie danym kierunkiem wiedzy. Niestety materiały te nie ocalały na 
skutek działań wojennych. Dzięki umiejętnemu, taktownemu podejściu 
pozyskiwano zaufanie dziecka, które nieraz nieświadomie poddawało 
się kierowanemu procesowi rozwoju jego czytelnictwa. Przez uszanowa
nie jego indywidualności, zainteresowanie książką i biblioteką wiązało 
czytelnika z placówką.

Należy dodać, że przed czytelnikiem stawiano duże wymagania kul
turalne (umiejętność zachowania się, współżycia z kolegami, utrzymania
1 poszanowania czystości). Takie ustawienie pracy rozszerzyło i pogłę
biło rolę oświatową i wychowawczą Czytelni. Jak wszystkie biblioteki 
dziecięce, Biblioteka oparła swoją pracę na zasadzie dobrowolności. Po
legała ona na;

—  zapisie dziecka tylko na podstawie jego zgłoszenia,
—  czytelnik przychodził, kiedy chciał, na jak  długo chciał; nie obo

wiązywała systematyczność uczęszczania,
—  wybór książki pozostawiano do swobodnego uznania dziecka,
—  wszyscy czytelnicy traktowani byli jednakowo bez względu na to, 

co czytali.
W  czytelni obowiązywały: cisza, zanotowanie obecności oraz zacho

wanie, które nie przeszkadzałoby Innym. Biblioteka pomagała czytelni
kom w opanowaniu techniki cichego czytania. Spełniała rolę pogotowia 
informacyjno-poradniczego zarówno w wyborze książki beletrystycznej,



jak i pomocy w doborze materiałów związanych z samodzielnym przy
gotowaniem zadań szkolnych.

Jeżeli do tego dodamy gruntowną znajomość literatury dziecięcej, 
potrzeb dzieci, umiejętność rozmowy z dziećmi (prowadzącej do wyba
dania ich wiadomości), wciąganie ich do samodzielnego poszukiwania 
materiałów, zrozumiemy, jak  ważną rolę Biblioteka spełniała w cało
kształcie pracy kulturalno-oświatowej środowiska.

„Największym wkładem pracy przygotowawczej —  według Marii Ar- 
noldowej —  jest tu gruntowna znajomość literatury dziecięcej, którą 
znać trzeba «na wyrywki» nie tylko z tytułów i autorstwa, ale z treści 
i z tematyki, a także ze stopnia trudności. Bibliotekarz musi znać możli
wości i upodobania czytelnicze dzieci różnego wieku i autoramentu, róż
nego stadium rozwoju psychicznego, musi też umieć —  i to jest jednym 
z najważniejszych zadań Biblioteki —  powstrzymać nadmierne czytanie 
pożeraczy książek, pogłębić ich zainteresowanie, a także umieć zachę
cić do czytania zapóźnionych w rozwoju” („Z yc ie  Osiedli Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej” 1947 nr 5 /6 ).

Przez wolny dostęp do półek, bezpośredni kontakt z książką, moż
liwość samodzielnego doboru rozbudzano zainteresowania, a jednocze
śnie zaspokajano je  poprzez szeroki wachlarz różnorodnych form. Znało 
się tu niemal wszystkich po imieniu, a uwagi i spostrzeżenia bibliote
karki przekazywane szkole na temat poszczególnych uczniów pomagały 
nieraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Dużym osiągnięciem wychowawczym i pomocą w pracy bibliotekarki 
było powstałe samorzutnie spośród czytelników w kwietniu 1934 r. Koło 
Przyjaciół Czytelni. Celem jego było wciągnięcie czytelników Biblio
teki do współpracy. Członkiem Koła mógł zostać każdy czytelnik od 
klasy V . Uczestniczyli oni w pracach porządkowo-technicznych i w róż
nych formach propagandy książki. Prace porządkowe to kontrola za
pisów obecności, czystości rąk, opieka nad księgozbiorem, odstawianie 
na półki książek oddanych przez czytelników. Stopniowo Koło brało 
udział w prowadzeniu statystyki bibliotecznej, w przeprowadzaniu pod 
kierunkiem bibliotekarki skontrum Czytelni i W ypożyczalni, w okłada
niu książek i ich naprawie; segregowano zbierane ilustracje, sporządzano 
albumy. Koło włączało się też do organizowania konkursów, „godzinek 
autorskich” oraz —  w charakterze wykonawców —  do inscenizacji utwo
rów. Członkowie Koła sporządzali w warsztatach świetlicowych różne 
pomoce dla Czytelni. Zebrania odbywały się przynajmniej raz w mie
siącu. W  razie potrzeby zwoływano tzw . Pogotowie Ratunkowe, nawet 
w niedziele. Prace Koła Przyjaciół Czytelni miały duże znaczenie wy
chowawcze.



Dr Maria Arnoldowa kierując całokształtem prac Biblioteki była nie 
tylko doskonałym znawcą zagadnień bibliotekarstwa dziecięcego, ale 
również przyjacielem dziecka, łączącym w sobie talent pedagogiczny 
z umiejętnością odpowiedzi na zadane przez dziecko pytanie. Z praw
dziwą przyjemnością stwierdzamy, że pod jej mądrym kierunkiem rów
nież my jako dzieci uczyłyśmy się kocłiać książki, odczuwać piękno 
słowa, kształtować swój smak estetyczny, a po wielu latach, jako pra
cownice Biblioteki Centralnego Ośrodka Higieniczno-Wychowawczego 
przy Zarządzie Głównym T P D , razem z dr Marią Arnoldową i Zofią 
Ociepko realizowałyśmy założenia wypracowane w owych pionierskich 
latach. Z satysfakcją można wspomnieć, że do grona czytelników nale
żeli po wojnie znani obecnie aktorzy —  Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej 
Zarnecki, Jerzy Karaszkiewicz, bracia Maciej i Damian Damięccy, prof, 
medycyny kardiolog Zbigniew Religa, prof. W SH Zbigniew Landau, gra- 
ficzka Hanna Puławska oraz Andrzej Garlicki, historyk, profesor UW, 
a także bibliotekarz Biblioteki Narodowej, dr Jerzy Maj.

Nadchodził wrzesień 1939 r. Rozpoczęły się przygotowania do 
wojny. Należało zwolnić budynek Szkoły R T P D  dla wojska polskiego. 
Wymagało to przeniesienia Biblioteki do innego lokalu. W  czasie chaosu 
i „wędrówki ludów” na Żoliborz docierały zagubione dzieci z odległych 
miejscowości. Trzeba więc było zapewnić im opiekę. W  tych trudnych 
pracach brała też udział Maria Arnoldowa. Wkrótce jednak ze względów 
rodzinnych opuściła Warszawę. W  wędrówce swojej dotarła do Wilna, 
gdzie przebywała do 1941 r. Kierowała tam internatem dla uchodźców, 
a po jego zamknięciu żłobkiem dla dzieci.

Po dwóch latach pobytu w W ilnie, 24 października 1941 r. przez 
„zieloną granicę” dotarła do Warszawy. Powróciła do swej Biblioteki 
Dziecięcej, w której działała już tylko Wypożyczalnia udostępniająca 
książki mieszkańcom W SM . Od 1939 r. WSM była szyldem dla działal
ności prawie wszystkich placówek R T P D  i niektórych innych organizacji 
Osiedla, Wypożyczalnia była nielegalna. Księgozbiór czytelni (ok. 1200 
starannie dobranych pozycji) został umieszczony w prywatnych mie
szkaniach lub w różnych pomieszczeniach osiedla.

Do powrotu kierowniczki Wypożyczalnia prowadzona była społecz
nie przez pracowników byłego R T P D  oraz z wielkim zapałem (w  miarę 
możliwości ze względu na działalność konspiracyjną) przez członków 
Koła Przyjaciół Czytelni. Zajmowali się oni nie tylko udostępnianiem 
książek, ale i wszelkimi pracami związanymi z porządkowaniem lokalu.

Po przybyciu do Warszawy Maria Arnoldowa objęła całość spraw 
Wypożyczalni, rozszerzając zakres jej działań na wzór przedwojennej 
Czytelni. Skupiła wokół Wypożyczalni nie tylko dzieci i młodzież, lecz



także ludzi dorosłych, którzy tak jak  przed wojną chcieli współpracować 
z Biblioteką. Można więc było zorganizować kursy introligatorskie, liter
nictwa, kółko recytatorskie czy różne ćwiczenia plastyczne, a nawet na
uczyć opracowania „referatu" na określony temat z wybranej literatury. 
Czytelnicy czuli się w Wypożyczalni bezpiecznie, mimo że lokal znajdo
wał się w samym środku wielu akcji konspiracyjnych. Jedna z czytelni
czek wspominając te czasy powiedziała, że Wypożyczalnia była „oazą” 
spokoju i porządku, dającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa, nawet 
dzieciom pochodzenia żydowskiego, ukrywającym się z rodzinami na 
terenie W SM .

Mimo groźnej sytuacji liczba czytelników wzrastała. Dla porów
nania: w roku 1938/39 Wypożyczalnię odwiedziło 7891 czytelników, 
w 1941/42 —  13 733, a w 1942/43 —  12 286.

M. Arnoldowa była wspaniałą wychowawczynią, uczącą dzieci i mło
dzież przede wszystkim odpowiedzialności, o czym świadczy choćby taki 
fakt. W  pierwszym dniu powstania warszawskiego uczeń —  dyżurny 
tego dnia —  zawiadomił, że jest członkiem organizacji konspiracyjnej 
i musi zgłosić się na zbiórkę, więc nie może pełnić dyżuru. Wkrótce 
jako łącznik niestety zginął na posterunku.

Pomieszczenie Wypożyczalni mieściło się w domu będącym siedzibą 
szpitala powstańczego, który został ostrzelany i zbombardowany. Pra
wie cały księgozbiór zniszczono, mimo prób jego wyniesienia. W  cza
sie powstania w osiedlu WSM do poszczególnych domów dostarczano 
komplety książek dla dzieci.

Po powstaniu Maria Arnoldowa znalazła się w Krakowie. Spędziła 
tam półtora roku, ucząc historii i języka francuskiego na tajnych kom
pletach gimnazjalnych. Po zakończeniu wojny została zatrudniona w B i
bliotece Jagiellońskiej, gdzie przygotowywała prace bibliograficzne dla 
tworzącego się Państwowego Instytutu Książki oraz współpracowała 
z przewodniczącym Związku Bibliotekarzy Polskich, Adamem Łysakow
skim, przy ponownej organizacji Związku.

Na prośbę Zarządu Głównego R T P D  wróciła w marcu 1946 r. do 
Warszawy i włączyła się do pracy w nowo zorganizowanej i działającej 
już Bibliotece i Świetlicy Dziecięcej, które weszły w skład Centralnego 
Ośrodka Higieniczno-Wychowawczego T P D .

Dla Marii Arnoldowej — jak już powiedziano— jedną z niezmiernie 
ważnych spraw w organizowaniu bibliotek dla dzieci było kompletowanie 
odpowiedniego księgozbioru. Uczestniczyła więc w różnych gremiach 
opiniodawczych związanych z oceną książek dla dzieci. Systematycz
nie od początku swej pracy w Bibliotece współpracowała z zespołem



bibliotekarek dziecięcych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, w ko
misji recenzyjnej książek dla dzieci. W  latach 1934-1939 została po
wołana do działającej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego Komisji Oceny Książek do Czytania dla Młodzieży 
Szkolnej. Kontynuowała tę pracę w latach 1945-1959 w Komisji W y
dawniczej przy Urzędzie Rady Ministrów. Przez prawie dwadzieścia lat 
(1947-1965) oceniała niektóre pozycje zagranicznej literatury dziecię
cej (angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej), napływającej do 
„Naszej Księgarni” celem ewentualnej publikacji w Polsce.

W  1947 r. został zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
I Ogólnopolski Zjazd poświęcony literaturze dla dzieci. Był on zna
czącym spotkaniem literatów, pedagogów, psychologów i biblioteka
rzy, znawców piśmiennictwa dla dzieci. Dr Maria Arnoldowa na ten 
Zjazd przygotowała referat —  Polska literatura dla najmłodszych, ogło
szony, jak  i wszystkie materiały, w „Ruchu Pedagogicznym" (1947 
nr 4, 1947/48 nr 1). Przedstawiona podczas obrad krytyczna ocena
poJ względem wychowawczym, poznawczym I ańysfyćżnyiH ЫёУЗШ]/ 
tego okresu, sugerowała konieczność zobiektywizowania oceny książek, 
co wymagałoby podjęcia naukowych badań przez odpowiednich spe
cjalistów. Toteż na wniosek Zjazdu uchwalono, że „niezbędne jest po
wołanie do życia instytucji, która by walkę ze złą książką prowadziła” 
(„R uch  Pedagogiczny” 1947/48 nr 1 s, 66).

Dr Maria Arnoldowa uczestniczyła też w konferencjach i naradach 
zwoływanych przez fachowe instytucje, jak  „Nasza Księgarnia” i Kate
dra Pedagogiki, poświęconych czasopismom dziecięcym czy sprawie wy
chowawczej problematyki literatury młodzieżowej. Brała czynny udział 
w licznych bibliotekarskich konferencjach i szkoleniach ogólnokrajowych 
organizowanych przez Marię Gutry. Mimo że wówczas odeszła już od 
bibliotekarstwa dziecięcego, zawsze witano ją  serdecznie, a jej referaty 
wygłaszane wspaniałą polszczyzną były przyjmowane z dużym zainte
resowaniem.

Wiele pisała o sprawach bibliotekarstwa oraz literatury dla dzieci 
i jej popularyzacji. Szereg artykułów poświęciła Bibliotece Dziecięcej 
R TP D  w „Bibliotekarzu” , a zwłaszcza w publikacjach Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej („Zycie  W SM ” i „Sprawozdania” ). Mate
riały te przedstawiały rodzicom czytelników oraz pedagogom działal
ność Biblioteki, budząc ich zainteresowanie, a nawet chęć współpracy. 
Natomiast w czasopismach pedagogicznych T P D  zamieszczała głównie 
artykuły o książkach dla dzieci. Popularyzowała dobrą książkę dla naj
młodszych w środowisku wychowawczyń przedszkolnych („Wychowanie 
w Przedszkolu” —  lata 1949-1954). Były to artykuły o twórczości ta



kich autorów jak Julian Tuwim , Stanisław Jachowicz, Maria Kownacka, 
a także poświęcone baśniom ludowym. Uznając jej fachowość i umie
jętności pisarskie zaproszono ją  do współpracy przy redakcji słownika 
literatury dla dzieci. Wraz z redaktorkami —  Ireną Słońską i Krystyną 
Kuliczkowską —  pracowała nad jego koncepcją, przygotowała też sze- 
reg jego haseł ( M ały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 
1964).

Maria Arnoldowa zmuszona była zakończyć swą pracę z dziećmi 
w Bibliotece T P D  w 1951 r., ponieważ władze oświatowe uznały, że 
wartości wychowawcze, które wyznawała i realizowała, nie idą w parze 
z wówczas obowiązującą doktryną. Nie odeszła jednak od spraw zwią
zanych z literaturą dla dzieci i przygotowywała recencje dla „Naszej 
Księgarni” oraz współpracowała przy tworzeniu bibliografii literatury 
dla dzieci.

Od 1951 r. przeszła do Biblioteki Instytutu Chemii Ogólnej w W ar
szawie i wniosła wiele inicjatywy w unowocześnienie je j organizacji. 
Włączana była też do prac przy organizowaniu bibliotek fachowych re
sortu chemii. Jak zawsze i w tym nowym środowisku zdobyła szacunek 
i uznanie.

Na emeryturę przeszła 31 sierpnia 1958 r. Nie zrezygnowała jednak 
z pracy bibliotekarskiej oraz historycznonaukowej. Jeszcze w czasie za
trudnienia w Instytucie Chemii Ogólnej zaczęła w 1952 r. współpracę 
z prof. Adamem Wolffem w Pracowni Atlasu Wczesnośredniowiecznego 
oraz w Komisji Badań Dawnej Warszawy. Przez ponad dziesięć lat, 
z dużą satysfakcją z powrotu do historii, zajęta była średniowiecznymi 
dziejami Warszawy.

Komisja Badań Dawnej Warszawy, w związku z odbudową Starego 
i Nowego Miasta, stworzyła kompleksowe badania historyczne dla uzy
skania najpełniejszego materiału dokumentacyjnego dotyczącego histo
rii kultury materialnej miasta. Prace te, oparte o bogate źródła do
tychczas jeszcze mało wykorzystane, to jest księgi radzieckie i ławni
cze Starej Warszawy z lat 1447-1527, zawierały podstawowe dane dla 
zagadnień zabudowy miasta. Maria Arnoldowa z tych źródeł przygo
towywała skorowidze osób i nieruchomości Starej Warszawy oraz ulic 
wewnątrz i zewnątrz murów. Przygotowane przez nią materiały zo
stały, chociaż w niewielkim stopniu, wykorzystane przez autorów publi
kacji Szkice staromiejskie (Warszawa 1955). Jak podają badacze Starej 
Warszawy, wytyczenie położenia nie znanej historykom Warszawy ulicy 
Cudnej (Czudnej) oraz uszeregowanie sąsiedztwa działek przy tej ulicy 
zawdzięczają materiałom opracowanym przez dr Marię Arnoldową.



Zakończeniem jej prac w Komisji Badań Dawnej Warszawy był 
udział w zespole, którego wieloletnia praca doprowadziła do wydania 
w 1963 r. przez Ossolineum z rękopisu Księgi radzieckiej miasta Starej 
Warszawy t. 1 (1447-1527).

Jako wieloletni członek Towarzystwa Historycznego włączyła się 
społecznie do przygotowania biogramów kobiet uczestniczek akcji bo
jowej i konspiracyjnej. Z tych materiałów został wydany przez Komisję 
Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Słownik uczestniczek walki 
o niepodległość Polski 1939-1945 poległych i zmarłych w okresie oku
pacji niemieckiej (Warszawa 1988).

Dr Arnoldowa żyła prawie 102 lata, zmarła 16 maja 1995 roku. Całe 
swoje długie życie poświęciła pracy dla innycłi, a zwłaszcza dzieciom. 
Swoim licznym przyjaciołom, współpracownikom i wycłiowankom słu
żyła do końca radą i pomocą, przekazując im wspaniałe doświadczenia. 
Mądra i wyrozumiała, a jednocześnie nieustępliwa w sprawach zasad
niczych, była doskonałą przedstawicielką tej części polskiej inteligencji, 
która łączyła głęboki patriotyzm z poczuciem obowiązku służby spo
łecznej i przeświadczeniem o konieczności właściwego zachowania się 
w każdych okolicznościach. Pochowana została w Warszawie na Cmen
tarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Janina Cygańska, Jadwiga Szmidtowa

Wybrane materiały biograficzne

Cygańska Janina; Maria Arnoldowa. W : Słownik pracowników książki polskiej. Su
plement II (w przygotowaniu)

Kuzańska Maria; Koncepcje wychowawcze Robotniczego Towarzystwa Przyja
ciół Dzieci 1919-1939. -  W rocław, 1966 s. 131-133 

Krajewska Marzena; 101 lat życia dla innych. -  „Gazeta Żoliborska” 2 VI 1995 
Maria Arnoldowa. Pożegnanie. -  „Gazeta Wyborcza" Stołeczna 8 VI 1995 
Szmidt Jadwiga; Działalność oświatowa I kulturalna Oddziału Żoliborskiego R T P D  

w latach 1928-1939. -  Warszawa 1964. Praca magisterska wykonana na UW  
pod kierunkiem doc. dr. Michała Szulkina [maszynopis]

Topińska Zofia; Żoliborskie obietnice o wychowawczym środowisku W SM  -  War
szawa 1984 s. 34-35.



II. Bibliotekarki 
bibliotek dla dzieci



6. Czytelnia dla dzieci nr 1 przy ul. Reja 9 (Bibliotekarka Zofia Wędrychowska-Papuzińska)



Zofia Wędrychowska-Papuzińska 
(1905-1944)

Wspomnienie córki

Matkę moją zaliczyć można do grona ludzi, których życie przesło
niła śmierć. Jej okoliczności z jednej strony heroiczne, z drugiej zaś 
po części zagadkowe, a po części chronione milczeniem rodziny, która 
nie chciała powracać do tragicznych wydarzeń, stały się pożywką dla 
legendy, z czasem promieniującej na cały je j życiorys. Toteż w publi
kacjach na temat jej osoby, wiele jest nieścisłości i sprzeczności. Do
tyczą one nawet daty i miejsca narodzin, ponieważ oboje moi rodzice 
posługiwali się w czasie okupacji częściowo spreparowanymi dokumen
tami. Badacze zajmujący się historią drugiej wojny światowej stwier
dzają wszakże, że tego rodzaju zjawiska były dość częste i stanowiły 
poważną trudność przy opracowywaniu biogramów. W  swojej relacji 
ograniczę się zatem do źródeł pochodzących od rodziny i dokumen
tów przechowywanych w domowym archiwum oraz skupię na sylwetce 
zawodowej matki i jej pracy bibliotekarskiej.

Zofia Wędrychowska, urodzona 5 lipca 1905 roku w Mińsku Ma
zowieckim, była młodszą córką Lucjana Wędrychowskiego i Antoniny 
z Piotrowskich. Oboje moi dziadkowie „po kądzieli” wywodzili się ze 
środowiska drobnej szlachty, która utraciła majątki w X IX  wieku i prze
chodziła do miast, w większości zasilając szeregi inteligencji, urzędni
ków i drobnych przedsiębiorców. Dziadek Lucjan pracował w zawodzie 
buchaltera, czyli według dzisiejszego słownictwa był księgowym, babcia 
Antonina również dorywczo pracowała w księgowości. Zgodnie z ów
czesnym inteligenckim obyczajem oboje byli także zaangażowani w ru
chu oświatowym i niepodległościowym, lecz nie pełnili w nim żadnych 
ról wybitnych. Dziadek współpracował z Towarzystwem Czytelń Bez
płatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, szczycił się też



znajomością ze Stanisławem 
Wojciechowskim, prezyden
tem II Rzeczypospolitej, co 
pozwala przypuszczać, że zbli
żony był do kręgów PPS-u 
lub środowiska działaczy spół
dzielczych.

Przed pierwszą wojną świa
tową dziadkowie osiedli w 
Warszawie. Obie córki roz
poczęły wówczas naukę na 
tzw . pensji Panien Jadwig, 
tj. Jadwigi Kowalczykówny i 
Jadwigi Jaworkówny w War
szawie przy ul. Wiejskiej 5. 
Była to szkoła niecodzienna 
jak na owe czasy, nowa-

7.
'P  ^  0 torska pod względem me-

o U i K t  A d y d a k t y c z n y c h ,  zatrud- 
П  \ • niająca doskonałe siły pe

dagogiczne. W  czasie gdy 
matka uczęszczała do tej szkoły, uczyli tam : Wanda Haberkantówna, 
Zofia Boguszówna, Helena Radlińska, ks. Jan Paweł Mauersberger, 
W ładysław Spasowski, Kazim ierz Wóycicki, W ładysław Wojtowicz, Ma
ria Gomólińska. Niemało interesujących nazwisk można spotkać rów
nież w wykazach uczennic szkoły [Szkoła  na Wiejskiej, Kraków: Znak, 
1974).

Dalsze wykształcenie zdobywa Zofia Wędrychowska na dwuletnich 
Państwowych Kursach Nauczycielskich im. Wacława Nałkowskiego, 
których dyrektorem był W ładysław Spasowski, znany filozof i peda
gog, przedstawiciel lewicy nauczycielskiej. Na kursach tych wykładali 
m. in. Helena Radlińska, Stefania Sempołowska, Tadeusz Mayzner, 
a sam Spasowski troską otaczał wszystkich wychowanków i miał wielki 
wpływ na kształtowanie się ich poglądów. Jeszcze w kilka lat później 
matka wymieniała korespondencję na tematy zawodowe z grupą przy
jaciół ze szkoły, tworzących krąg dyskusyjny pod nazwą „pięciokąt” , 
poświęcony wspólnej lekturze i dyskusjom „de publicis” (Spasowiacy, 
Warszawa 1962).

W  latach dwudziestych matka ukończyła jeszcze Wyższą Szkołę Pie
lęgniarską w Krakowie, a także rozpoczęła praktykę i pracę zawodową 
w zakładzie wychowawczym dla sierot „Nasz Dom” . Zakład ten, pro



wadzony przez Marię Rogowską-Falską, powstał w 1919 r. z inicja
tywy W ydziału Opieki nad Dzieckiem Robotniczym Komisji Central
nej Związków Zawodowycłi, znany jest jako późniejszy „Nasz Dom” 
na Bielanach, pozostający pod protektoratem Aleksandry Piłsudskiej. 
Wówczas, we wczesnych latach dwudziestych, mieścił się on jeszcze 
w skromnym budynku w Pruszkowie przy ul. Cedrowej 12. Koncepcja 
wychowawcza Domu powstała przy ścisłej współpracy Janusza Kor
czaka, który zresztą jako członek rady pedagogicznej bywał tu częstym 
gościem. Zofia Wędrychowska pełniła w „Naszym Domu” funkcję wy
chowawczyni i prowadziła bibliotekę. Z tego czasu zachował się pro
tokół z zebrania samorządowego, na którym dzieci dyskutowały nad 
zaproponowanym przez matkę projektem organizacji i systemu kontroli 
odrabiania lekcji. Jeśli chodzi o bibliotekę zakładu, je j dokumenty nie 
zachowały się. Mamy jednak wgląd w regulamin biblioteki Domu Sie
rot na Krochmalnej. Składała się ona z tzw. Czytelni ciszy, w której nie 
było wolno rozmawiać, i wypożyczalni, gdzie rozmowy były dozwolone, 
a otwierała się dla czytelników każdego wieczora na półtorej godziny. 
Wypożyczać książki mogli wszyscy ci wychowankowie, którzy czytali 
„od 5 liter najmniej” . Spodziewać się należy, że biblioteka „Naszego 
Domu” mogła funkcjonować na podobnych zasadach.

Okres korczakowski trwający kilka lat jest również udokumentowany 
serią listów, pisanych przez matkę do przyjaciółki, Genowefy Rybickiej 
(jednej z „pięciokąta” ). Matka pisała w nich między innymi; „...ten  
pobyt w «Naszym Domu» —  krótszy lub dłuższy, nie ode mnie to 
wszystko zależy —  pobyt tu, zetknięcie się z p. Falską, p. Szczawińską 
mnie osobiście ogromnie wiele przyniesie. Nie jestem przecież dojrza
łym i całkowitym człowiekiem. Otwarcie drzwi na falę tych właśnie cen
nych i mocnych wpływów wiele rzeczy niewidzialnych mi ukaże. Poza 
tym —  ileż ja zawodowo tu skorzystam ... Mgliste pragnienie lub wy
tarte «postępowe» poglądy, przyczepione jak  łachmanek do człowieka 
na kursach, teraz klarują się, występują wyraźniej, domagają się odpo
wiedzi” . i później: „spróbuj przeczytać znów część I Jak  kochać dziecko 
(Dziecko w rodzinie). Zająć Cię powinno. Dla mnie ta książka jest ro
dzajem świętej ewangelii. Jedyna, którą tu zabrałam ze sobą i którą 
czytam ciągle” .

Doświadczenia korczakowskie zostały przez matkę wykorzystane 
w późniejszej pracy bibliotekarskiej, w której opierała się w znacznym 
stopniu na samorządnym działaniu dzieci, oraz zaważyły na modelu ży
cia stworzonej przez nią własnej rodziny. W  roku 1928 matka wychodzi 
za mąż za Stanisława Papuzińskiego, również pedagoga i pracownika 
łódzkiego domu dziecka. Przez pewien czas pracują oboje jako wy



chowawcy w Herbach Śląskich k. Częstochowy w zakładzie dla dzieci 
wykolejonych. W  latach 1930 i 1932 przychodzą na świat dwaj synowie. 
Rodzice, często w tym czasie rozdzieleni, borykający się z kłopotami 
mieszkaniowymi, zdrowotnymi, z trudnościami materialnymi i zawodo
wymi, żyją oboje bardzo intensywnym życiem. Matka moja próbuje 
zarobkować pisaniem. Tworzy opowiadania i pogadanki dla dzieci —  
zamieszcza je  w „Płom yku” lub „Poranku” redagowanym przez Janinę 
Porazińską, opracowuje teksty do wypisów szkolnych. Później nawią
zuje współpracę z czasopismem dla kobiet „Młoda Matka” i prowadzi 
w nim dział omówień utworów dla dzieci i porad czytelniczych. Z bie
giem czasu rezygnuje z tych zajęć i poświęca się całkowicie pracy biblio
tekarskiej. W  roku 1934 rodzice na stałe osiadają w Warszawie i odtąd 
życie mojej matki jest już do końca związane z dzielnicą Ochota. Ucze
stniczy w organizacji pierwszych warszawskich bibliotek dziecięcych. 
Początkowo zostaje zatrudniona jako pracowniczka ryczałtowa w B i
bliotece Wzorowej dla Dzieci mieszczącej się w gmachu szkolnym przy 
ul. Grójeckiej 93. Tu pod kierunkiem znakomitej Marii Gutry przygo
towuje się do samodzielnej pracy. Gdy w roku 1935 bibliotekę prze
niesiono do samodzielnego lokalu przy ul. Reja 9 i dano jej nazwę B i
blioteka dla dzieci nr 1, matka obejmuje niebawem jej kierownictwo. 
Równolegle kończy studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej w tzw. Stu
dium Pracy Społeczno-Oświatowej pod kierunkiem Heleny Radlińskiej, 
z którą utrzymuje i później bliski kontakt osobisty.

Biblioteka dla dzieci na Reja odgrywała ważną rolę w życiu mło
dej i szybko wówczas rozrastającej się dzielnicy, jaką była Ochota. Nie 
tylko służyła młodym mieszkańcom swym księgozbiorem, ale też pełniła 
liczne funkcje opiekuńcze i wychowawcze, stanowiąc rodzaj świetlicy, 
gdzie organizowano przedstawienia amatorskie odtwarzające fragmenty 
z książek, opowiadano baśnie, organizowano konkursy czytelnicze, na
ukowe i inne, oparte na twórczości własnej dzieci. Wiele rekwizytów 
do gier i zabaw z książką matka wykonywała sama (zachowała się do 
dziś plansza do gry opartej na przygodach Kubusia Puchatka). Inne 
były wytworem rąk dzieci —  czytelników. Warszawskie biblioteki dla 
dzieci prowadzone były w sposób bardzo nowoczesny —  przygotowując 
program ich działania korzystano z doświadczeń duńskich, łączących 
pracę oświatową z atmosferą swobody i zabawy, a także uwzględniają
cych rozbudowane formy współpracy ze środowiskiem mieszkańców.

Ostatnie lata przed wojną —  to okres pomyślnej stabilizacji życiowej 
moich rodziców. W  roku 1938 matka tak pisała do swojej przyjaciółki: 
„...w ysyłam y tu zaproszenie dla wszystkich Twoich panien i dla Ciebie 
na wielki bal maskowy, który będzie się u nas odbywał corocznie... Gdy



byś mogła, chciała i zdecydowała się na takie przynajmniej parodniowe 
odwiedziny, spróbujemy wszystko urządzić możliwie jak  najwygodniej. 
Dom nasz nie jest obecnie miniaturowy, jak  niegdyś, lecz przeciwnie —  
obszerny. Pokój dziecinny słynie wśród znajomych) jako raj dzieci u zwa
riowanych rodziców... zdaje mi się, że panna Hanna znalazłaby —  o ile 
jest taką zapaloną czytelniczką jak dawniej —  raj w mojej bibliotece, 
gdzie jest po prostu wszystko” .

Trzypokojowe mieszkanie na parterze w małej kamieniczce przy 
ul. Mątwickiej 3, stojącej wówczas samotnie wśród pól i ogrodów dział
kowych, z obszernym podwórkiem, na którym rozrastała się młoda 
wierzba płacząca, było wymarzonym terenem dla rodziny liczącej troje, 
a wkrótce czworo dzieci. Zawsze też było w nim dość miejsca dla przy
byszów, gości, czy też po prostu kolegów, którzy nie mieli gdzie odrabiać 
lekcji. Zycie płynęło tu wartkim i hałaśliwym prądem” ^

Idylliczny ten okres gwałtownie przerwała wojna. Wrzesień 1939 r. 
brutalnie wtargnął w życie mieszkańców Ochoty, dzielnicy, która naj
bardziej ucierpiała w czasie oblężenia Warszawy. „Z ła  ulica —  Pani 
Opaczewska” , której losy uwiecznił poeta w dramatycznym wierszu^, 
niemal dotykała swym krańcem małej kamieniczki na Mątwickiej. Po 
kapitulacji Warszawy matka wróciła do pracy w bibliotece na Reja. 
Ojciec, wkrótce aresztowany, po zwolnieniu przybrał konspiracyjne na
zwisko i ukrywał się poza domem.

A oto przedświąteczny zapis z kroniki biblioteki dziecięcej na Reja, 
pochodzący prawdopodobnie z grudnia 1940 roku:

„Grudzień. Miesiąc taki dawniej zawsze wesoły... Choinka... zabawki 
na choinkę... konkursy choinkowe, wieczornice czy poranki choinkowe, 
bajki pod choinką. A teraz? Ach, jak  smutno. Młodzi czytelnicy to je
szcze, ale starsi...? Jakże się śmiać, kiedy aż w gardle ściska wspomnie
nie tych, co odeszli na zawsze, tych, co cierpią tak strasznie: ojców, 
braci, sióstr, m atek... Basi Lewandowskiej —  ojciec w Oświęcim iu... 
Marysi Podwysockiej —  ukochany wujek zmarł tylko co w Oświęci
m iu... Może pamiętacie małego Bogusia Grabarczyka, takiego łobuza 
o czarnych błyszczących oczach? Zmarł na gruźlicę. O, to są tylko 
pierwsze lepsze nazwiska... Długi, długi szereg czytelników, gdy się już 
z czytelnią zapozna —  opowiada: padają słowa ciągle te same, a zaw
sze, wiecznie nowe dla każdego, kto je przeżywa: ból, śmierć, więzienie, 
męka, tęsknota, łzy ... I na pytanie, jak  święcić będziemy w czytelni te
goroczne Święta, myśl wszystkich, jak  na zamówienie, zwraca się ku

 ̂ Joanna Papuzińska: Darowane kreski. Warszawa 1994.
 ̂ Jan Janiczek pseudonim Świadek: Ulica Opaczewska. W : Antologia 120-u. Zebr. i oprać. 

Adam Galiński. Warszawa 1947.



malcom. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jedna myśl tryska 
z głów naszej starszyzny: Gwiazdka dla przedszkola musi być jak przed
wojenna! O, ileż pracy. Toteż grudzień nasi czytelnicy spędzają bardzo 
pracowicie. Opiszemy wszystko po kolei; prace, uroczystości, odczyty, 
opowiadania i bajki, konkursy...” .

W  połowie 1942 roku na polecenie władz niemieckich prawie wszy
stkie placówki terenowe Biblioteki Publicznej zostają zamknięte. Bi
bliotekarki otrzymują skierowanie do pracy w innych agendach Zarządu 
Miejskiego. Matkę, obarczoną liczną gromadą dzieci własnych i przy
garniętych, zatrudniono w Centrali Biblioteki Głównej na Koszykowej 
26. Powierzono jej opiekę nad nieczynnymi bibliotekami dla dzieci i ich 
księgozbiorami. Prowadziła także wykłady o literaturze dziecięcej na 
tajnych kursach Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uczestniczyła w pracach 
Rady Głównej Opiekuńczej. W izytatorka świetlic i ognisk RGO zapisała 
w swych wspomnieniach takie zdanie:

„U tkw ił mi też w pamięci widziany kiedy indziej obraz gromadki 
dzieci siedzących na podłodze, a wśród nich —  Zofia Wędrychowska, 
czarująca swych słuchaczy artyzmem słowa i przenosząca pełne za
chwytu dzieci w jakieś bajeczne krainy” .̂

Matka stara się zapełnić lukę, jaką stało się dla środowiska zamknię
cie Biblioteki, wypożyczaniem dzieciom książek we własnym domu. 
Przenosi tu część księgozbioru wycofanego z Biblioteki. Wobec braku 
egzemplarzy kopiuje ręcznie niektóre książeczki dla najmłodszych. W y
pożycza je nie każdemu, jedynie bardziej zaprzyjaźnionym czytelnikom. 
Dla dzieci własnych i tych z najbliższego sąsiedztwa organizuje przed
stawienia domowe „ku pokrzepieniu serc” —  fragmentów z 1/1/ pustyni 
i w puszczy  oraz Bohaterskiego misia. Starsi chłopcy ściągają do domu 
kolegów na zbiórki harcerskie. Przybywa dzieci —  dwóch synów sio
stry, bo ojciec ich został rozstrzelany w Palmirach. Dwoje dzieci przy
jació łki, ponieważ musiała iść do sanatorium przeciwgruźliczego, je
szcze siostrzeniec cioteczny i jeszcze .. Tu znajdują okresowe schronie
nie koleżanki bibliotekarki, zmuszone do ukrywania się: Stefania Wort- 
man z matką, Barbara Groniowska z synem. Oboje moi rodzice brali 
udział w akcji pomocy Żydom „Zegota” . Dzieci żydowskie wydobywane 
z getta, nim ulokowano je gdzieś na dłużej, musiały zaaklimatyzować 
się za murami tak, aby nie zwracały na siebie uwagi wyglądem ani 
zachowaniem na ulicy czy w pociągu. Dom nasz, z racji dużej liczby 
dzieci, był jakby w sposób naturalny przystosowany do pełnienia roli

 ̂ w  obronie dzieci i młodzieży w Warszawie 1939-1944. Warszawa 1975, s. 382.



takiego pogotowia opiekuńczego. Pojawiły się tu kolejno: Teresa, Lilka, 
malutka An ia...

I tak jak w tej kronice bibliotecznej nastrój domowy musi być „jak 
przed wojną” . Mie ma tu dostępu strach, wszędzie króluje Polska, w pio
senkach, opowiadanych bajkach, na rysunkach, laurkach, w świątecz
nych życzeniach.

Stosunkowo niedawno ukazały się w Żydowskim Kalendarzu —  A l
manachu na rok 1990/91 wspomnienia kobiety, która jako mała dziew
czynka ukrywała się w naszym domu podczas „czarnych sezonów” ho
lokaustu. Pisze ona:

„Oprócz mnie pani Papuzińska przechowywała kilka małych dziew
czynek —  Żydówek i dwie starsze już kobiety —  matkę z córką. Lo
katorzy ci wciąż się zmieniali; gdy jedni zostali umieszczeni w inter
natach czy u rodzin zastępczych, na ich miejsce przychodziły nowe. 
Pani Papuzińska była niezwykle dzielną kobietą, odważną i szlachetną. 
Nie żyje. Została zabita przez Niemców, którzy w je j mieszkaniu na
kryli konspiracyjne zebranie harcerzy. Zginął również z rąk Niemców 
i pan W ładysław, który przeprowadzał ze szmaciarzami dzieci z getta 
na stronę aryjską. Oni oboje —  to jedni z największych cichych boha
terów wojny poległych w walce o prawo do życia i równości wszystkich 
ludzi bez względu na ich pochodzenie” (wspomnienie H. Złotnik cyt. za 
„Jidełe” nr specjalny 1997 s. 7 ). Za pomoc okazaną Żydom Zofia Wę- 
drychowska została pośmiertnie odznaczona medalem „Sprawiedliwy 
wśród narodów świata” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Działalność harcerska pośrednio stała się przyczyną najścia Gestapo 
na nasz dom dnia 21 lutego 1944 roku. Dom, który przetrwał tak długo, 
wrośnięty w solidarne środowisko Ochoty, które chroniło go milcze
niem i zrozumieniem, padł zaledwie na pięć miesięcy przed powstaniem 
warszawskim. Zagłada domu opisywana jest w różnych wersjach, lecz 
wspólne jest w nich to, że w rezultacie oporu harcerzy, trzech z nich od
niosło rany, ale szansę ucieczki uzyskali wszyscy pozostali domownicy, 
gdyż agenci gestapowscy wycofali się po posiłki. W  tym czasie wróciła 
z pracy moja matka i przy pomocy sąsiadów zorganizowała ewakuację 
dzieci, próbując również przemieścić rannych chłopców. Nie zdążyła. 
Wraz z nimi została aresztowana, osadzona na Pawiaku i w grupie 110 
osób stracona 26 kwietnia 1944 roku w ruinach getta"*.

Wspomnienie to chciałabym zakończyć jednym jeszcze cytatem z li
stu matki. Jednej z koleżanek, krytykujących jej dość rozwichrzony i nie 
mieszczący się w konwenansach styl życia, tak napisała o sobie: „Nie,

 ̂ Józef K. Wroniszewski: Ochota 1939-1945. Warszawa 1997



droga nie jest zła . Nie jest zła stanowczo. Przez wszystkie nielogiczności 
i nieporozumienia, wbrew wszystkim niekonsekwentnym posunięciom, 
życie moje posiadać będzie jedyną swoją linię rozwoju, nieprzerwaną 
spójnię. Posiadam, noszę w sobie własną swą nieodzowną konieczność” .

Joanna Papuzińska

Wybrane materiały biograficzne

Papuzińska Zofia Antonina W : Słownik uczestniczek walki o niepodległość Pol
ski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. War
szawa 1988



Stefania Wortman (1907-1982)

Urodziła się 5 listopada 1907 r. w Warszawie, w inteligenckiej ro
dzinie lekarskiej. Ukończyła ośmioklasowe humanistyczne gimnazjum 
im. J . Tymińskiej i po uzyskaniu w roku szkolnym 1925/26 świadec
twa dojrzałości wstąpiła na polonistykę na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. W  roku 1931 wyjecłiała do Berlina do 
Niemieckiego Instytutu dla Cudzoziemców, a w październiku 1932 r. 
(po uzyskaniu absolutorium na polonistyce) została immatrykulowana 
w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej w Wolnej W szecłinicy Polskiej, 
które ukończyła pracą dyplomową z dziedziny czytelnictwa dziecięcego.

Ta uczelnia, a zwłaszcza „Babcia" Radlińska, ukształtowała w Ste
fanii Wortman służebne podejście do innych i maksymalne zaangażo
wanie w pracy —  wspominała później je j wieloletnia przyjaciółka Irena 
Słońska w wywiadzie udzielonym Annie Dziedzic, autorce pracy magi
sterskiej o Stefanii Wortman. Maria Gutry, organizatorka publicznych 
bibliotek dla dzieci w Warszawie, napisała we wspomnieniu pośmiert
nym o Stefanii Wortman: „W ykłady z zakresu czytelnictwa prowadzone 
przez profesor H. Radlińską, seminaria z literatury dla dzieci i praktyki 
w różnego typu bibliotekach, z biblioteką dla dzieci włącznie, skrysta
lizowały jej zainteresowania i wskazały kierunek pracy. Całe swe życie 
związała z czytelnictwem dziecięcym, niezależnie od tego czy była bi
bliotekarką, edytorką, prelegentką, tłumaczką czy autorką antologii” .

To właśnie Maria Gutry zwróciła uwagę na wyróżniającą się stu
dentkę na ćwiczeniach na Wolnej Wszechnicy (chwaliła opracowanie 
o Ewie Szelburg-Zarembinie) i zaproponowała je j pracę w Bibliotece 
Publicznej m. st. Warszawy. Dnia 1 listopada 1937 r. rozpoczęła więc 
Stefania Wortmanówna pracę w Bibliotece na Koszykowej jako pracow
nik kontraktowy (z wynagrodzeniem ryczałtowym 50 zł miesięcznie) 
w Sekcji Bibliotek dla Dzieci. Do jej obowiązków należała rejestracja eg
zemplarza obowiązkowego książek dla dzieci (zaczątek Muzeum Książki 
Dziecięcej) oraz ich częściowe opracowanie. Brała udział w zebraniach



8. Stefania Wortman

recenzyjnych i sprawozdawczych bibliotek dziecięcych, wygłaszała od
czyty, prowadziła przykładowe formy zajęć z dziećmi, relacjonowała do
świadczenia ze swoich wyjazdów zagraniczych.

Współpracowała również w przygotowaniu scenariusza wystawy uka
zującej pracę Sekcji Bibliotek dla Dzieci. Wystawa ta, otwarta 13 paź
dziernika 1938 r., zaprezentowała trzynastoletnią działalność i rozwój 
bibliotek dla dzieci w Warszawie, ukazała dobór i selekcję księgozbiorów 
oraz nowatorskie formy propagowania czytelnictwa; jej uzupełnieniem 
były materiały zebrane na temat czytelnictwa dzieci oraz poczytności 
różnych gatunków literackich. Relację z tej wystawy zamieścił „Biblio
tekarz” (1938 nr 7 ).

Duże jej zaangażowanie w pracy zawodowej oraz dobra znajomość 
języków obcych (niemiecki i francuski biegle w mowie i piśmie oraz an
gielski) skłoniły dyrekcję Biblioteki Publicznej do starań o delegowanie 
Stefanii Wortmanówny na wyjazdy zagraniczne: na Międzynarodową 
Wystawę Książki Dziecięcej w Pradze (17 grudnia 1937 r .) oraz na 
dwumiesięczny wyjazd stypendialny do Londynu (1938) na praktykę 
w angielskich bibliotekach oświatowych (zwłaszcza dla dzieci) oraz do
skonalenie sprawności językowych.



Wybuch II wojny światowej zmienił radykalnie jej rozwijającą się ka
rierę bibliotekarską. Jak wynika z zaświadczeń wystawionych przez dy
rekcję Biblioteki Publicznej dla Zarządu Miasta Stefania Balbina Wort- 
manówna została zwolniona (właściwie nie przedłużono jej kontrakto
wej umowy o pracę) w ramach kompresji etatów. Ale nie to stało się 
problemem, tylko jej pochodzenie z rodziny żydowskiej. Ojciec —  Izrael 
Wortman —  dermatolog już nie żył, ale obie z matką mieszkały przy 
ulicy Elektoralnej, która znalazła się wkrótce w obrębie getta.

Początkowo Stefania Wortman próbowała podejmować pracę zarob
kową w domu: prowadziła przedszkole, prywatną wypożyczalnię książek 
dla dzieci (z  własnego księgozbioru), udzielała lekcji. Dzięki pomocy ko
leżanek bibliotekarek obie z matką zdołały wyjść z getta tuż przed jego 
likwidacją. Ukrywały się najpierw przez parę dni u Zofii Wędrychowskiej, 
a następnie Stefania u Heleny Bobrowskiej (bibliotekarki z X  Biblioteki 
Dziecięcej na Bródnie), je j matka zaś u Ewy Rawiczowej. Pod koniec 
wojny po upadku powstania warszawskiego, ukrywały się w pobliżu 
Warszawy (Milanówek, Podkowa Leśna) żyjąc z wyniesionych z domu 
kosztowności, potem z subwencji pieniężnej od Armii Krajowej (o czym 
w wywiadzie udzielonym Annie Dziedzic wspomina Maria Gutry). Fakt, 
że przeżyły okupację i po wyzwoleniu znalazły się w Nowej W si, wska
zuje, że trafiły na życzliwych i oddanych ludzi, którzy pomogli im unik
nąć zagłady. Pani Stefania nigdy o tym okresie życia nie wspominała. 
Powojenne dokumenty podają inny rok jej urodzenia i zmienione imiona 
rodziców.

I oto Stefania Wortman od 8 czerwca 1945 r. znów została zatrud
niona w Bibliotece Publicznej i pod kierunkiem Barbary Groniowskiej, 
która pierwsza z Sekcji Bibliotek dla Dzieci zgłosiła się do pracy na 
Koszykowej, zajęła się organizowaniem pierwszej po wojnie biblioteki 
dla dzieci w zburzonej Warszawie, w sali ocalałego pałacyku przy ul. 
Pięknej 15.

Ale brak mieszkania i potrzeba stworzenia dogodniejszych warunków 
życia dla starej matki powodują, że z końcem marca 1946 r. Stefania 
Wortman na własną prośbę odchodzi z Biblioteki Publicznej i na 7 lat 
wiąże się z domem dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nasz Dom” 
na Bielanach noszącym obecnie imię Maryny Falskiej —  przedwojennej 
twórczyni tej placówki. Tu zamieszkały obie z matką.

Stefania Wortman pracowała jako kierowniczka Czytelni dla dzieci 
i młodzieży. Oczywiście musiała najpierw zorganizować zniszczony 
w czasie wojny księgozbiór, a w tych pracach chętnie pomagały jej 
dzieci. W  Domu przebywało wówczas ok. 120 wychowanków. Biblio
teka, z nowoczesnym dostępem do półek, przede wszystkim służyła



pomocą w doborze lektury i wyszukiwaniu materiału do zajęć szkol
nych (dzieci uczęszczały do szkół poza Domem), ale był tu również 
specjalistyczny księgozbiór dla wychowawców. Z Czytelni korzystali nie 
tylko wychowankowie Domu, ale również dzieci i młodzież całej dziel
nicy; miały one tu dostęp do książek, mogły brać udział w przygoto
wywanych przez S. Wortmanównę konkursach, imprezach, a zwłaszcza 
uczestniczyć w wieczorach baśni. Pani Stefa, jak  wspominają zaprzy
jaźnione osoby, miała bowiem cudowny dar opowiadania. Fascynowała 
słuchaczy —  i małych i dorosłych —  umiejętnością wprowadzania w za
czarowany świat cudowności, fantastyki i piękna. Do ukochanych przez 
dzieci wieczorów bajek wykonywała wtedy plakaty Zofia Otto-Kowalska, 
artystka, która w owym czasie pracowała również w „Naszym Domu” 
studiując równocześnie na Akademii Sztuk Pięknych.

„K iedy w «Naszym Domu» na Bielanach wieszałam na szkol
nych drzwiach zasłonę, żeby oddzielić czytelnię od innych pomie
szczeń w domu dziecka, na znak, że już nie można wchodzić, że będą 
«Bajki» —  dzieci momentalnie się uciszały czekając z niecierpliwością 
na rozpoczęcie” —  pisała Stefania Wortman o swoich ówczesnych do
świadczeniach. Obserwując reakcję słuchaczy doskonaliła swoją sztukę 
opowiadania, przekonana, że „giętkość, żywość opowiadania bliższa jest 
dzieciom niż sztywność drukowanego tekstu” .

Wiele lat wcześniej od światowej sławy uczonego Bruno Beetelhei- 
ma, skromna polska bibliotekarka odkrywała rolę baśni w przeżyciach 
dziecka; „Pierwsze zetknięcie z cudzym losem poprzez sztukę rozwija 
uczucia słuchaczy, uszlachetnia, wyprowadza z ciasnego kręgu własnego 
«ja», odrywa od myślenia o sobie” .

Z tej praktycznej umiejętności wykorzystywanej w pracy z dziećmi 
w bibliotece —  zarówno przed wojną, jak i po wojnie —  oraz z pasji 
zgłębiania wiedzy, analizowania literatury dla dzieci, z osobistej wrażli
wości i wyobraźni powstała książka, z której pochodzą przytoczone wy
żej cytaty (wydana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w roku 
1958) Baśń w literaturze i życiu dziecka. Co i ja k  opowiadać. Wysoko 
oceniona przez znawcę baśni, prof. Juliana Krzyżanowskiego, jest to je
dyna w naszym piśmiennictwie tak obszerna analiza polskiej i przekła
dowej literatury fantastycznej dla dzieci, do dziś niezastąpiona w edu
kacji i praktyce bibliotekarskiej, opatrzona wskazówkami metodycznymi 
służącymi prowadzeniu bajek.

Moje osobiste wspomnienia kontaktu ze Stefanią Wortman też wiążą 
się z tym jej cudownym darem opowiadania. Miałam bowiem to szczę
ście, że kiedy rozpoczęłam pracę w bibliotece dla dzieci (właśnie w tej 
nr I przy ul. Pięknej 15), na którymś z kolejnych comiesięcznych ze



brań szkoleniowych, p. Stefania dzieliła się doświadczeniami, jak  należy 
organizować opowiadanie bajek w bibliotece, co i jak  wybierać na te 
stałe spotkania dzieci z krainą cudowności i fantazji. A na zakończenie 
zaprezentowała nam przykładowe wykonanie, po którym my, dorosłe 
bibliotekarki, zasłuchane i oczarowane nagrodziłyśmy ją  gromkimi bra
wami!

Ale wróćmy do chronologii biografii Stefanii Wortman. W  roku 1949 
dzięki stypendium UNESCO  odwiedziła Anglię, Danię i Szwajcarię roz
szerzając swą wiedzę o pracy bibliotek i literaturze dla dzieci w krajach 
Zachodu. Po powrocie (od września 1949 do sierpnia 1953 r .)  dzieliła 
swój czas pracy zawodowej między „Nasz Dom” i Towarzystwo Przy
jaciół Dzieci (T P D ) , gdzie pełniła funkcję wizytatora placówek oświa
towo-wychowawczych dla dzieci.

Gdy otrzymała wreszcie samodzielne mieszkanie w kolonii W SM  na 
Okęciu przy ul. Trojdena, opuściła „Nasz Dom” na Bielanach i przez rok 
( IX  1953 -  V III 1954) pracowała w Radzie Czytelnictwa przy Urzędzie 
Rady Ministrów (później przy Centralnym Urzędzie W ydawnictw) jako 
starszy inspektor.

Zainteresowania czytelnictwem i literaturą dla dzieci zawiodły Ste
fanię Wortman we wrześniu 1954 r. do „Naszej Księgarni” —  zasłu
żonego, z przedwojennymi tradycjami, wydawnictwa książek dla dzieci, 
w którym przepracowała prawie 20 lat do chwili przejścia na emeryturę 
w roku 1973.

Podjęcie przez nią pracy w wydawnictwie „Nasza Księgarnia” wy
wołało przełom w literaturze przekładowej. Bardzo oczytana, znająca 
doskonale literaturę Zachodu, potrafiła wyszukać doskonałe pozycje 
i mimo licznych oporów przeforsować ich wydanie. Od roku 1964 samo
dzielnie kierowała Redakcją literatury dla dzieci młodszych; Izabela Kor
sak, wieloletni pracownik wydawnictwa, powiedziała o niej, że „wniosła 
okruch szaleństwa w szarą codzienność” . Była osobą „z innego świata, 
z innej epoki” . A Wiesława Skład wspomniała, że mimo swojego roz
targnienia Stefania Wortman potrafiła doskonale zorganizować pracę 
zespołu, że w redakcji, którą kierowała, panowały serdeczne, rodzinne 
stosunki. Była bardzo łubiana zarówno przez współpracowników, jak 
i autorów, bo umiała z nimi rozmawiać. Ale potrafiła też być nieustę
pliwa w walce z decydentami o możliwość wydania tych książek, których 
walory oceniała wysoko.

Jej szczególną zasługą było wydanie wielu arcydzieł dziecięcej lite
ratury fantastycznej polskiej i obcej, zarówno pióra klasyków literatury, 
jak i autorów współczesnych. Broniła zawsze ukochanych baśni i jako 
redaktorka „Naszej Księgarni” , i jako autorka antologii oraz tłumaczka.



Broniła także praw dziecka do fantastyki i wyobraźni. Stefanii Wortman 
zawdzięczamy do dziś funkcjonujący w odbiorze czytelniczym, z wyczu
ciem dziecięcej psychiki i z subtelnością dokonany pierwszy powojenny 
wybór Baśni Grimmów (1956) z jej przedmową. Ale największą zasługą 
i osiągnięciem autorskim Stefanii Wortman było opracowanie i wydanie 
dwu wyborów polskich baśni dla dzieci; Woda żywa (1956) zawierający 
30 baśni pióra wybitnych pisarzy polskich i U złotego źródła  (1968) 
z 23 baśniami o wątku ludowym.

„...Opracowanie baśni dla dzieci wcale nie jest proste ani łatwe. 
Potrzeba do tego znajomości psychiki dziecięcej i wartości wychowaw
czych —  potrzeba subtelnego wyczucia klimatu i uroku baśni, potrzeba 
przede wszystkim talentu poetyckiego” —  pisała Wortman.

Na tym stanowisku stała dokonując wyboru baśni do tomu U zło
tego źródła  oraz wyboru fantastycznych Opowieści o nie umierającym  
świecie, który ukazał się roku 1984 w dwa lata po jej śmierci. Stefa
nia Wortman wierzyła, że świat baśni nigdy nie umiera, bo „zawsze 
człowiek będzie marzył o wiecznej młodości, urodzie, nieśmiertelności, 
tęsknił za przygodą, miłością i szczęściem” .

Jako autorka Stefania Wortman debiutowała przed wojną, w 1937 r. 
w „Bluszczu” , pisząc o Ewie Szelburg-Zarembinie, ale jej działalność pi
sarska przypadła na lata powojenne, a okres pracy w wydawnictwie zao
wocował również licznymi przekładami. Jej talentowi translatorskiemu 
polskie dzieci zawdzięczają możność poznania takich książek jak : Ri
charda Atwatera Pan Popper i jego  pingwiny [1 9 Ы ), Holly Bourne Na
zywam się muszelka (1966), Beatrix Potter Krawiec i jego  kot (1969), 
a przede wszystkim cały cykl fantastycznych opowieści Lymana Franka 
Bauma o czarnoksiężniku Oz i wędrówkach małej Doroty {Czarnoksięż
nik ze Szmaragdowego G rodu—  1962, W  krainie czarnoksiężnika Oz —  
1972, Dorota u króla Gnom ów —  1976, Dorota i Oz znowu razem —  
1980 oraz Czary w krainie Oz, które ukazały się w roku 1986, w cztery 
lata po śmierci tłum aczki).

Stefania Wortman, za namową Haliny Skrobiszewskiej, złożyła 
wniosek do Związku Literatów Polskich i w roku 1971 na posiedzeniu 
22 października została przyjęta w poczet jego członków.

Oddana swoim pasjom i zamiłowaniom była entuzjastką pracy, za
wsze bardzo aktywną w sferze zawodowej; zaprzyjaźnione osoby mówiły, 
że była „niepraktyczna życiowo” , realizowała swoje zamiłowania dzięki 
temu, że całe życie była otoczona troskliwą opieką matki, która była 
jej najserdeczniejszą przyjaciółką i powiernicą. Długoletnie współpra
cowniczki pani Stefy z „Naszej Księgarni” w rozmowie ze mną wspo
minały, że była osobą —  jak już wspomniano —  z „innego świata,



z innej epoki” . Stefania Wortman w codzienności PRL-owskiej istotnie 
była osobą z „innej epoki". Subtelna, dobrze wychowana, z przedwo
jennym sposobem bycia i kulturą, pełna pogodnej życzliwości, towa
rzyska, ale też z pewną dozą dystansu cłironiąca własną prywatność. 
Była równocześnie nietypową w naszej ludowej rzeczywistości „społecz
nicą” oddaną dzieciom i icłi czytelnictwu, gdyż była wychowanką Heleny 
Radlińskiej. Jej działania nie m iały nigdy charakteru koniunkturalnego 
ani sloganowego, lecz zawsze wynikały z wewnętrznego przekonania, 
wszechstronnej wiedzy i doświadczeń, przedwojennej postawy wycho
wawczej wobec młodego pokolenia. Nie był to jednak czas —  zwłaszcza 
lata pięćdziesiąte —  otwierający ludzi wewnętrznie i nie sprzyjał zwie
rzeniom osobistym. I tego właśnie doświadczało się w rozmowach ze 
Stefanią Wortman: elegancki i dyskretny dystans, nic o sobie, z życzli
wością o innych ludziach, a z pasją o pomysłach i ideach, które miały 
służyć dzieciom.

Chętnie dzieliła się doświadczeniami z zagranicznych wojaży, co było 
wówczas powiewem z „wielkiego świata” Zachodu, z którym kontaktów 
nam brakowało. Potrafiła sugestywnie przekazywać swoje przeświadcze
nia i pomysły innym, zwłaszcza bibliotekarkom, z którymi zawsze się 
utożsamiała. Była osobą powszechnie łubianą, pogodną, bardzo dow
cipną, o dużej wyobraźni, wrażliwą i ufną. Posiadała rozległą wiedzę, 
a zarazem wielką skromność, nie przypisywała sobie osiągnięć. „M iała 
dar mówienia bardzo prosto o rzeczach trudnych” —  tak scharaktery
zowała ją  w rozmowie Halina Skrobiszewska.

Była czynna do końca życia. Po przejściu na emeryturę jeszcze tłu 
maczyła, pisała recenzje, zabierała głos uczestnicząc w konferencjach 
poświęconych literaturze dla dzieci, np. w sesji naukowo-literackiej Baśń  
a dziecko zorganizowanej w grudniu 1973 r. przez Związek Literatów 
Polskich w Warszawie. Zawsze była też związana ze środowiskiem bi
bliotekarek pracujących z dziećmi; bywała zapraszana na szkolenia, wy
głaszała referaty na sesjach i konferencjach ogólnopolskich oraz orga
nizowanych przez Marię Gutry w Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie dla bibliotekarek i instruktorek czytelnictwa 
dziecięcego bibliotek wojewódzkich, przychodziła na imprezy i spotka
nia z dziećmi do bibliotek, również jako wydawca książek dla dzieci 
i redaktorka antologii baśni.

Zmarła niespodziewanie 18 czerwca 1982 roku w Warszawie i została 
pochowana na cmentarzu w Wólce Węglowej w grobie, w którym już 
wcześniej spoczęła jej ukochana 96-letnia Matka.

Za swój dorobek zawodowy otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi (1955), 
Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1962) i już jako emerytka zo
stała odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Stefania Wortman była niewątpliwie wielką osobowością —  zasłu
żoną bibliotekarką, ale przede wszystkim edytorką i tłumaczką literatury 
fantastycznej, wbrew powojennym tendencjom zawsze broniąc prawa 
dziecka do cudowności, fantastyki i czarodziejskiego świata wyobraźni, 
jak  to wyraziła w artykule 1/1/ obronie baśni ludowej {„Oóroózen\e" 1948 
nr 42). je j wrażliwość i dar narracji sprawiły, że metoda opowiadania 
baśni, zainicjowana przez wskazania pedagogiki bibliotecznej Heleny 
Radlińskiej, rozwinięta i wzbogacona praktyką twórczych bibliotekarek, 
stała się niesłycłianie użyteczna w rozbudzaniu czytelnictwa, a wieczory 
bajek są do dziś formą wprowadzania dzieci w świat książki, sztuki i li
teratury.

Barbara Białkowska

Wybrane materiały biograficzne

Biernacki Andrzej; Stefania Wortman (1912-1982). -  „Rocznik Literacki" 1982 
Burkowa Hanna: W  baśniowym źródle. -  „Nowe Książki” 1985 nr 10 
Dziedzic Anna; Stefania Wortman jako  pracownik książki dla dzieci (nie opubli

kowana praca magisterska z roku 1987 napisana pod kierunkiem dr hab. Jo
anny Papuzińskiej na Uniwersytecie W arszawskim)

Gutry Maria; Stefania Wortman (1912-1982). -  „Informator Bibliotekarza i Księga
rza" na rok 1984

Nowy słownik literatury dla dzieci i m łodzieży  pod red. Krystyny Kuliczkow- 
skiej i Barbary Tylickiej. -  Warszawa 1982 (hasła; Kostyrko K .; Wortman Ste
fania s. 378; Szmagalski J .; Baśń w literaturze i życiu dziecka s 450) 

Pawlikowska Ewa; Stefania Wortman. W : Słownik pracowników książki pol
skiej. -  Suplem ent II (w przygotowaniu)

Tylicka Barbara; O umierającym świecie baśni. -  „Nowe Książki" 1985 nr 10

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy oraz Instytutu W y
dawniczego „Nasza Księgarnia"



Felicja Neubert (1904-1978)

Felicję Neubert poznałam w roku 1952, kiedy —  tuż przed zakończe
niem studiów —  rozpoczęłam pracę w Bibliotece Publicznej m. st. W ar
szawy, na stanowisku instruktora bibliotek dla dzieci. Centrala tych bi
bliotek miała wtedy siedzibę w „białym pałacyku” przy ul. Pięknej 15, 
który w latach sześćdziesiątych został zburzony. W  tamtych czasach 
jego zaletę stanowił wygląd —  był podobny do innych pałacyków z Alei 
Róż, Alej Ujazdowskich i ulicy Chopina, gdzie mieszczą się obecnie am
basady i poselstwa. Poza tym miał same wady —  wysokie ogromne 
pokoje, trudne do ogrzania i sprzątania, wielkie schody oraz brak ma
łych pomieszczeń gospodarczych.

W pałacyku mieściły się: Biblioteka dla Dzieci nr 1, pokój instruk
torów, gabinet kierownika Sekcji Bibliotek dla Dzieci oraz Muzeum 
Książki Dziecięcej. Interesantów dorosłych przyjmowano wszędzie, ale 
pisarzy, krytyków literackich, wydawców i badaczy literatury dla dzieci 
Felicja Neubert —  kierownik Muzeum —  zapraszała do siebie, sado
wiła w najwygodniejszym kąciku przed stłoczonym na regałach księ
gozbiorem i otaczała czujną, troskliwą opieką. W  Muzeum oprócz niej 
pracowała Maria Minkiewicz, niemłoda już wtedy, szczupła, wysoka, 
delikatna i subtelna. Była ona córką wileńskiego lekarza, dobroczyńcy 
ubogich, ze słynnego rodu, o którym pisał w Panu Tadeuszu Adam 
Mickiewicz.

Warunki pracy w Bibliotece były wtedy trudne. Młodzi pracownicy 
nawet z cenzusami mieli bardzo niskie pensje, drogę do awansu długą, 
a perspektywy zaspokojenia swoich aspiracji, np. naukowych —  ni
kłe. Poza zajęciami „umysłowymi” pomagano woźnej, starszej kobiecie 
w przynoszeniu węgla do wielkich kaflowych pieców. Niewiele o sobie 
wiedziano i nie odważano się pytać, jak  w całym kraju w owym czasie. 
Pomimo tego panowała nader rzadka w państwowych zakładach pracy 
atmosfera ogromnej kultury, wierne przestrzeganie dobrych obyczajów, 
szacunku dla wszystkich i przyjaznej akceptacji każdego pracownika bez 
względu na wiek, wykształcenie, pozycję zawodową, światopogląd.



9. Felicja Neubert (pierwsza z lewej), Halina Łapińska,
Maria Minkiewicz (sto i Danuta Łuba)

W  podtrzymywaniu tej atmosfery miała niewątpliwy, znaczący 
udział pani Felicja, która potrafiła również zainteresować młodych pra
cowników problemami bibliotecznymi. Podawała obfitą bibliografię, za
chęcała do własnych poszukiwań lekturowych i w ogóle badań w tym 
zakresie. Przypuszczam, że sama tęskniła do pracy naukowej i podej
mowanie tych zadań w Muzeum traktowała poważnie i z sercem.

Z niewielu informacji osobistych, jakie o Felicji Neubert zdobyłam, 
trudno stworzyć pełny portret. Można tylko wyodrębnić w jej życiu 
zawodowym dwa nurty: pedagogiczny i bibliotekarski.

Felicja Joanna Neubert, córka Władysława Feliksa i Marii z Ka
niewskich, urodziła się 29 października 1904 roku w Rudzie Guzowskiej 
(obecnie część Żyrardowa). Pochodziła z urzędniczej rodziny (ojciec 
pracował w Elektrowni Miejskiej), która po II wojnie światowej prze
niosła się do Warszawy. Z domu rodzinnego wyniosła ogromne poczu
cie obowiązku, rzetelności, pracowitości i skrupulatności. Szkołę po
wszechną (obecnie podstawową) ukończyła w Żyrardowie, a gimnazjum



humanistyczne Sabiny Tegazzo-Chmielewskiej w Warszawie. Tutaj też 
studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską 
Klucz wolborski biskupstwa włocławskiego w X V ł wieku przygotowała 
pod kierunkiem prof. Stanisława Arnolda w roku 1929. Jeszcze w cza
sach studiów próbowała swoich sił na drodze naukowej, zbierając w la
tach 1930/31 materiały archiwalne do Atlasu historii Polski. W  roku 
1932 ukończyła Studium Pedagogiczne i zdała egzamin państwowy na 
nauczyciela historii i geografii szkół średnich.

Tak rozpoczął się w jej życiu nurt pedagogiczny. Nie wiem, czy tę 
drogę chciała, czy musiała wybrać ze względu na warunki materialne 
rodziny. Uczyła w różnych szkołach —  państwowych i prywatnych, po
wszechnych i średnich, a także na kursach dla dorosłych. Po wojnie 
dwukrotnie wracała do pracy pedagogicznej. Uczyła w polskiej szkole 
powszechnej w Blankenburg-Lebenstadt, gdzie przebywała na robotach 
przymusowych po powstaniu warszawskim. Po powrocie do kraju w la
tach 1946-1948 pracowała w Liceum Spółdzielczym w Powsinie jako 
nauczycielka historii. Była na pewno dobrze przygotowana do naucza
nia, ale pasji w tym kierunku nie wykazywała. W  stosunku do dzieci 
ujawniała ten sam życzliwy dystans, co do dorosłych. Tak ją  zapamię
tałam w kontaktach z małymi czytelnikami.

Nurt bibliotekarski był już świadomym wyborem, dokonanym praw
dopodobnie pod wpływem grupy entuzjastek z kręgu profesor Heleny 
Radlińskiej —  twórcy nowego kierunku w pedagogice społecznej. Do 
tego grona należały m. in. takie fascynujące osobowości jak  Barbara 
Groniowska, Maria Gutry, Stefania Wortman, Zofia Wędrychowska czy 
Alina Łasiewicka. W  Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Felicja Neu- 
bert zaczęła pracować od października 1938 roku. W  czasie okupacji, 
z powodu zamknięcia Biblioteki i je j placówek przez władze niemieckie 
(w  grudniu 1942 r .) , została skierowana do W ydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej, gdzie pełniła funkcję opiekunki terenowej.

Koniec wojny zastał ją  na robotach w Blankenburg-Lebenstadt, skąd 
pierwszym transportem wróciła do kraju. Już w styczniu 1946 roku 
stawiła się do pracy w Bibliotece Dziecięcej nr 1 przy ul. Pięknej 15. 
Oprócz podstawowych prac związanych z organizowaniem działalności 
czytelniczej tej placówki do zadań Felicji Neubert należało poszukiwa
nie i wprowadzanie nowych form pracy z dziećmi. Biblioteka dla Dzieci 
nr 1 stała się też terenem szkolenia dla nowych pracowników oraz przed
stawiania osiągnięć bibliotek dla dzieci osobom zainteresowanym taką 
działalnością.

Od września 1949 roku Felicja Neubert kierowała Muzeum Książki 
Dziecięcej, które stało się dziełem jej życia zawodowego. Zaczątek Mu



zeum wiąże się z utworzeniem w roku 1936 Działu Muzealno-Doświad
czalnego w ramach Sekcji Bibliotek dla Dzieci, którą kierowała Ma
ria Gutry. Zrąb księgozbioru Muzeum wyłonił się wcześniej, w roku 
1928. Początkowo były to książki dla dzieci napływające do Biblioteki 
z egzemplarza obowiązkowego, przeznaczone dla Biblioteki Wzorowej, 
a me zatwierc/zone przez bibliotekarki jako  meoc/powiecfme dfa dzieci ze 
względu na treść, stopień trudności i poziom estetyczny. Wojna i po
wstanie warszawskie przerwały tę pracę. Ekipa biblioteczna przygoto
wująca zbiory do ewakuacji m. in. zapakowała też księgozbiór Muzeum 
Książki Dziecięcej. Dzięki akcji pruszkowskiej ratującej zbiory bibliotek 
warszawskich, zorganizowanej przez prof. Stanisława Lorentza —  oca
lono część zbiorów Biblioteki Publicznej, w tym ok. 1000 wol. książek 
Muzeum. Warto zaznaczyć, że w akcji tej brał także udział brat Marii 
Gutry —  Czesław.

Po wojnie Muzeum Książki Dziecięcej stało się warsztatem pracy dla 
naukowców, pedagogów, wydawców oraz bibliotekarzy zajmujących się 
historią, teorią i krytyką literatury dla dzieci i jej społecznym funkcjo
nowaniem. Prowadziło poradnictwo, wpływało na kształtowanie ocen 
literatury dla dzieci, kontynuowało współpracę z Komisją Oceny Ksią
żek do Czytania dla Młodzieży i Dzieci, działającej przy Ministerstwie 
W R iO P lub innych organach państwowych. Placówka Biblioteki Pu
blicznej współpracowała również z Pracownią Wychowania przy Mu
zeum Oświaty i Wychowania, ze Związkiem Naczycielstwa Polskiego 
oraz była w kontakcie z Międzynarodowym Biurem Wychowania w Ge
newie. Utrzymywano łączność z organizacjami polskimi i zagranicznymi 
zainteresowanymi problemami literatury dla dzieci. Taka współpraca 
dawała wzajemne korzyści. Chętnie nawiązywano z Muzeum kontakty, 
gdyż dysponowało ono wykształconym i fachowym personelem oraz bo
gatym specjalistycznym księgozbiorem. W  „Informatorze Bibliotekarza 
i Księgarza” na rok 1963 Felicja Neubert pisała:

„Dążeniem Muzeum jest zgromadzenie możliwie pełnego zbioru 
książek pisanych dla dzieci dawnych i współczesnych, wydanych w ję
zyku polskim —  oryginalnych i tłumaczonych, beletrystycznych i po
pularnonaukowych, jak również czasopism wydawanych dla dzieci [ ...] . 
Oprócz literatury dziecięcej gromadzone są publikacje z zakresu histo
rii i krytyki piśmiennictwa, biografie, materiały dotyczące czytelnictwa 
dzieci. W  zbiorach znajdują się również książki w językach obcych, słu
żące jako materiał porównawczy, wśród nich książki tłumaczone na 
język polski lub z polskiego na języki obce, książki powszechnie znane, 
czytane przez dzieci różnych narodowości. W  miarę możliwości groma
dzi się opracowania dotyczące historii literatury dziecięcej i obcej” .



Do Biblioteki napływały książki z różnycłi źródeł. Dla wydawnictw 
polskicłi podstawę stanowił egzemplarz obowiązkowy. Dzięki temu Mu
zeum dysponuje niemal pełnią polskiej produkcji dla dzieci z okresu po 
II wojnie światowej. Starannie też kompletowano wycinki z prasy —  
recenzje o książkach) dla dzieci czy artykuły dotyczące literatury i czy
telnictwa dziecięcego. Muzeum gromadziło też recenzje nowości wy
dawniczych sporządzane przez zespół bibliotekarek dziecięcych).

W  roku 1959, w związku z decyzją o wyburzeniu budynku przy ul. 
Pięknej 15, Muzeum zostało przeniesione ze swego niewielkiego lo
kalu do większego pomieszczenia w oficynie przy ul. Koszykowej 26. 
Dzięki temu nastąpiła poprawa warunków zarówno dla czytelników (6 
miejsc), jak  i dla zbiorów. Zwiększenie personelu do trzecłi bibliotekarek 
i jednej magazynierki umożliwiło przyspieszenie prac nad opracowaniem 
zbiorów oraz ułatwiło uporządkowanie księgozbioru według ustalonego 
układu. Książki polskie ułożone chronologicznie zostały podzielone na 
cztery okresy: 1) wiek X IX , 2) lata 1900-1918, 3 ) lata 1919-1944 oraz 
4) okres od roku 1945, a w poszczególnych okresach alfabetycznie we
dług nazwisk autorów. Książki produkcji zagranicznej ustawiono według 
języków, a w ich ramach w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.

Ułatwieniem w korzystaniu ze zbiorów stały się katalogi i karto
teki starannie opracowane przez zespół pod kierunkiem Felicji Neubert. 
Stworzono pięć głównych katalogów: alfabetyczny książek i czasopism, 
tytułowy, rzeczowy literatury popularnonaukowej, rzeczowy literatury 
przedmiotu, chronologiczny, ponadto katalog ilustratorów polskich i ob
cych, kartotekę literatury przedmiotu i beletrystyki oraz kartotekę chro
nologiczną książek dziecięcych (sporządzoną z wykorzystaniem „Prze
wodnika Bibliograficznego” od 1945 roku). Cały ten warsztat, przygo
towany starannie i fachowo, służył informacji dla czytelników.

Sprawozdania liczbowe i opisowe nie w pełni oddają pracę Muzeum 
w jego klimacie i problemach. W  1962 roku F. Neubert tak pisała 
w rocznym sprawozdaniu:

„ .. . praca w Muzeum jest bardzo specjalna i cyfry je j nie obrazują, 
chociaż frekwencja jest niewielka, ale obsługa czytelników zajmuje dużo 
czasu... Trzeba nie tylko znać całokształt piśmiennictwa dziecięcego, ale 
również wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze. Wiadomości z tego 
zakresu wymagają stałego uzupełniania, to znaczy czytania nowych 
książek polskich, poznawania treści książek obcojęzycznych, opracowań 
z zakresu historii literatury i krytyki literackiej, artykułów, recenzji” .

Po zmianie lokalu zwiększyła się frekwencja czytelników i wzrosło 
wykorzystanie księgozbioru. W  1969 roku na miejscu korzystały ze zbio
rów 1242 osoby, na zewnątrz wypożyczano 1314 osobom. Wśród udo



stępnionych czytelnikom pozycji było 7375 wol., z czego 70% stanowiły 
książki w języku polskim, a reszta —  w językach obcych, najwięcej 
w języku angielskim. Trzeba zaznaczyć, że wzrosła liczba studentów 
odwiedzających Muzeum, a wiązało się to z wprowadzeniem do pro
gramu studiów pedagogicznych problemów literatury dziecięcej. Studiu
jąca młodzież stanowiła ponad 44% ogółu odwiedzających. Udzielano 
też wielu porad korespondencyjnie bibliotekom w kraju oraz zaintere
sowanych instytucji i osób z zagranicy. Tak np. ze Swajcarii nadeszła 
prośba o wykaz tłumaczeń na polski wydawnictw Johanny Spyri, a z Pe
tersburga o przekłady Arkadija Gajdara. Poszukiwano też np. ilustra
cji Konstantego Sopocki czy ilustratora radzieckiego S. Sawiczeskiego. 
Wiele zamówień nadchodziło również z wydawnictw, Radia i Telewizji 
Polskiej (m . in. filmowano książki Ewy Szelburg-Zarembiny, artykuły 
Janusza Korczaka, nagrywano audycje).

Przez cały okres pracy w Muzeum Felicja Neubert brała udział 
w różnych szkoleniach bibliotekarzy lub przygotowywaniu materiałów 
dla pogłębienia wiadomości fachowych, wygłaszała referaty poświę
cone literaturze dla dzieci, uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez 
Wszechnicę Radiową. Podejmowała się też opracowywania skryptów dla 
Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy. 
W  1954 r. wydany został jej autorstwa skrypt Katalogi alfabetyczne 
i katalogowanie, a w 1958 r. przy współautorstwie Barbary Groniow- 
skiej ukazały się Wskazówki metodyczne przy poznawaniu literatury 
dziecięcej.

Felicja Neubert współpracowała z wyższymi uczelniami i instytu
tami naukowymi. Brała udział w seminarium naukowym Zakładu Lite
ratury dla Dzieci i Młodzieży przy Sekcji Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Systematyczny kontakt utrzymywała z prof. Izabellą 
Kaniowską-Lewańską z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, gdzie 
odbywały się konferencje i seminaria poświęcone literaturze dziecięcej. 
W  1964 r. na seminarium w Opolu wygłosiła referat pt. Obraz pol
skiej literatury pięknej dla dzieci w okresie 1945-1964 w świetle liczb, 
później zamieszczony w publikacji „Naszej Księgarni” dotyczącej tego 
seminarium naukowego. F. Neubert, przy jej rzeczowym i obiektywnym 
sposobie przedstawiania problemów, potrafiła zdobyć się na odważną, 
trzeźwą ocenę rynku wydawniczego, gdy twierdziła: „przewaga pozycji 
tłumaczonych na polski (w  roku 1951 aż 59 ,6% ) spowodowana jest 
przede wszystkim tłumaczeniami z języka rosyjskiego, które miały wy
równać i zastąpić braki problematyki społecznej i politycznej w polskiej 
literaturze dla dzieci” .

W  roku 1958 Muzeum w osobach F. Neubert, Marii Minkiewicz



i Irminy Bajerskiej podjęło pracę nad bibliografią literatury dla dzieci 
i młodzieży po II wojnie światowej, wsparte współudziałem takicłi au
torytetów jak Maria Gutry, Barbara Groniowska i Alina Łasiewicka. 
W roku 1963 ukazał się nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich tom I —  Bibliografia literatury dla dzieci 1945-1960. Literatura  
polska pod red. Aliny Łasiewickiej. Tom II obejmujący Przekłady wy- 
szedł w roku 1971 w opracowaniu Aliny Łasiewickiej i Felicji Neubert.

Od roku 1964 z inicjatywy Marii Gutry Muzeum zaczęło wydawać 
Bibliografię z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci w opraco
waniu Irminy Bajerskiej. W ycłiodziła ona jako półrocznik, początkowo 
w formie maszynopisu powielonego, przeznaczonego dla instruktorów 
bibliotek dziecięcycłi. Okazało się jednak, że publikacja jest niezbędna 
dla wielu innych czytelników, a zwłaszcza osób studiujących. Ponadto 
zespół Muzeum przygotowywał zaczątek dalszych prac bibliograficz
nych. Tworzono kartotekę wydawnictw za lata 1901-1939 dla przyszłej 
bibliografii retrospektywnej oraz kartotekę poloników zagranicznych za 
lata 1939-1955.

Pani Felicja korzystała z rady i pomocy wypróbowanych przyjaciół 
i współpracowników. Najbliższą od początku jej pracy w Muzeum była 
Maria Minkiewicz. Niezmiernie przydatna dla Muzeum okazała się jej 
znajomość języków przy opracowywaniu dużej liczby książek obcoję
zycznych jak i przy obsłudze dość licznie przybywających gości zagra
nicznych zainteresowanych placówką. Także korespondencja, która na
pływała do Muzeum i Biblioteki, znajdowała w niej doskonałego tłu 
macza.

Działalność Felicji Neubert w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, 
gdzie spędziła całe swoje zawodowe bibliotekarskie życie, dała je j wiele 
satysfakcji. Muzeum pod jej kierownictwem stało się znaczącą, przez 
wiele lat jedyną tej specjalności placówką w kraju. Na warszawskim Mu
zeum wzorowały się analogiczne instytucje zagraniczne, np. w Berlinie 
czy Pradze; Muzeum Książki Dziecięcej, jak  stwierdziła prof. Izabella 
Lewańska, to „jedyny tego rodzaju warsztat pracy naukowej nad litera
turą dziecięcą” .

Pani Felicja nigdy nie umiała, a może nie chciała, reklamować sie
bie. Jej praca mówiła za nią. Zawsze można było mieć zaufanie do jej 
dyskrecji, taktu, opanowania, dotrzymania obietnic, a przede wszyst
kim —  do pogodnego chociaż specyficznego poczucia humoru. Prze
jawiała w stosunku do wszystkich życzliwą tolerancję i chęć spieszenia 
z pomocą, ale z filuternym akceptującym uśmiechem. W  swoich grubych 
okularach wyglądała jak  sympatyczna sówka, wyłaniająca się spośród 
mnóstwa ksiąg.



Felicja Neubert przeszła na emeryturę 31 grudnia 1970 r. jako star
szy kustosz dyplomowany, otrzymawszy za wieloletni dorobek w pracy 
bibliotekarskiej tylko Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Za Zasługi dla 
Warszawy i Zasłużonego Działacza Kultury. Nawet po przejściu na eme
ryturę nie przerwała swej pracy w Muzeum —  współdziałała w przy
gotowywaniu do druku drugiego tomu Bibliografii literatury dla dzieci 
i m łodzieży 1945-1960. Przekłady.

Felicja Neubert zmarła 22 grudnia 1978 roku, została pocłiowana 
w Warszawie na Cmentarzu w Wawrzyszewie. Niedługo przed śmiercią 
straciła siostrę —  wesołą i energiczną Zofię Kopciową, nauczycielkę 
i kierowniczkę Szkoły Podstawowej w Powsinie. Pani Felicja była osobą 
niezamężną, ale nie samotną —  zawsze otaczało ją  grono wiernych 
przyjaciół.

Ludmiła Pęska

Wybrane materiały biograficzne

Bańkowska Anna; Kraina baśni nauce służąca. W czoraj -  dziś -  jutro Mu
zeum Książki Dziecięcej w Warszawie. -  „Poradnik Bibliotekarza" 1972 nr 24 

Cieszkowska Halina: Pani Felicja -  wspomnienie o Felicji Neubert. -  „Poradnik B i
bliotekarza” 1980 nr 11/12 

Schmidt Teresa: Felicja Neubert. W : Słownik pracowników książki polskiej. Suple
ment II (w przygotowaniu)

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i Sprawozda
nia z działalności Muzeum Książki Dziecięcej 1950-1969



Ewa Rawiczowa (1910—1988)

Ewa Rawiczowa z domu Boguszewska urodziła się 16 marca 1910 
roku w Krakowie. Ojciec je j, Stefan Boguszewski —  agronom, mu
siał uciekać do Galicji z zaboru rosyjskiego, ponieważ groziło mu are
sztowanie. Jego rodzice ziemianie mieli niewielki majątek koło Mińska 
Litewskiego (dziś Białoruś). Stefan uczestniczył w ruchu niepodległo
ściowym, należał do partii PSL-W yzwolenie. W  Polsce Niepodległej 
był starostą w Garwolinie i senatorem z listy B B W R . Pod koniec życia

w 1 9 3 8  r . )  z e r w u ł  г  i z w i ą z a ł  s i ę  z  r u c h e m  k o m u n i 

stycznym. Matka, Helena Boguszewska, z wykształcenia przyrodniczka, 
po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego była nauczycielką, dzienni
karką oraz znaną literatką. Jej ojciec, Ignacy Radliński, jeden z twórców 
polskiego religioznawstwa, filozof klasyczny i orientalista, po odzyska
niu niepodległości w 1918 r. został profesorem Uniwersytetu Warszaw
skiego. Do jego najbliższych przyjaciół zaliczali się: W acław Nałkowski, 
Benedykt Dybowski, Adolf Dygasiński i Ludwik Krzyw icki. Brat Ewy, 
Roman Boguszewski, inżynier radiotechnik, zmarł w czasie okupacji 
niemieckiej.

Ewa Boguszewska od roku 1923 uczęszczała do Gimnazjum im. Kle
mentyny HofFmanowej, a w 1929 została studentką Wolnej Wszechnicy 
Polskiej na Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, którego założycielką 
była jej ciotka, Helena Radlińska. Na skutek przewlekłej choroby Ewa 
nie zdawała egzaminów, ukończyła tylko jeden rok tej uczelni.

W  1931 r. wyszła za mąż za Zbigniewa Rawicza-Twaroga, zawo
dowego oficera artylerzystę, do czasu wojny porucznika, mianowanego 
kapitanem podczas kampanii wrześniowej. Zbigniew Rawicz-Twaróg po 
działaniach wojennych nie poszedł do oflagu. W stąpił w październiku 
1939 r. do podziemnej organizacji PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepod
ległościowa). Pełnił tam funkcję szefa sztabu. W  styczniu 1940 r. został 
aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany 2 kwietnia 1940 r. w Pal
mirach. Mieli dwoje dzieci: Juliusza Rawicza —  obecnie dziennikarza 
i córkę —  Joannę z męża Szczęsną.



Przez okres okupacji Ewa Rawiczowa sama musiała utrzymywać ro
dzinę. Podejmowała się więc różnych zajęć, jak łiandel czy wypiek ciast. 
Mieszkała wraz z dziećmi w Warszawie na Bielanacłi. W  mieszkaniu tym 
przecłiowywała wyprowadzoną z getta Felicję Wortman —  pod nazwi
skiem Budzyńska —  dzięki czemu przeżyła ona okupację. Ewa Rawi
czowa nawiązała przyjaźń z jej córką Stefanią Wortman, bibliotekarką, 
tłumaczką i redaktorką wydawnictwa „Nasza Księgarnia” .

Po powstaniu, w lutym 1945 roku, Ewa Rawiczowa wraz z rodziną 
wróciła do Warszawy i zamieszkała w W SM na Żoliborzu. Natychmiast 
w łączyła się do akcji ratowania księgozbiorów, głównie prywatnych, 
znajdujących się w opuszczonych mieszkaniach w tej dzielnicy. Akcja 
ta została zorganizowana przez żoliborskich bibliotekarzy pod kierun
kiem Jadwigi Filipkowskiej-Szemplińskiej w ramach działalności War
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zebrane książki stanowiły później 
podstawę lub poważną część księgozbiorów tworzonych przez Dzielnicę 
Północną Biblioteki Publicznej m, st. Warszawy, takich jak Czytelnia 
Naukowa II, wypożyczalnie dla dorosłych nr 15 i 16, dwie biblioteki dzie
cięce oraz dwie biblioteki dziecięce Robotniczego Towarzystwa Przyja
ciół Dzieci (później T P D ) .

Od 15 kwietnia 1945 roku Ewa Rawiczowa została zatrudniona 
w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w celu zorganizowania 
w osiedlu WSM czytelni i wypożyczalni dla dzieci. Placówki te otwarto 
15 maja 1945 r. po intensywnej miesięcznej pracy dwóch bibliotekarek. 
Pomieszczenie biblioteki znajdowało się w czteropokojowym lokalu mie
szkalnym. Księgozbiór składał się głównie z ocalałych książek przedwo
jennej czytelni R TP D  oraz książek zebranych przez ekipy ratownicze. 
Brak było również mebli, zbierano je  w zrujnowanych mieszkaniach, 
przynosząc krzesła, stoliki, regały z pomocą dzieci, które niecierpliwie 
czekały na otwarcie Biblioteki.

Biblioteka i Świetlica od razu zyskały wielką popularność wśród 
dzieci Żoliborza i okolic. Ciężkie warunki mieszkaniowe, brak podręcz
ników szkolnych doprowadziły do konieczności przygotowania miejsc 
na odrabianie lekcji i skompletowania potrzebnych do nauki podręczni
ków. „Sala” (jeden z większych pokojów czytelni) oprócz podręczników 
zaopatrzona była w encyklopedie, słowniki, atlasy, informatory oraz wy
dawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy.

Czytelnia w godzinach popołudniowych zmieniała swój charakter. 
Wypełniona była szumem niespokojnych pytań, próśb o wyjaśnienie, 
szukania rady u kolegów, zapytań o zadane lekcje, o materiał do wy- 
pracowań, sposób rozwiązania czy też rezultat zadania szkolnego. Bi
bliotekarki, również Ewa Rawiczowa, szukały potrzebnych wiadomo-



10. Ewa Rawiczowa

ści, wskazywały odpowiednie książki i sposoby wykorzystania materia
łów z niewielkiego księgozbioru podręcznego. Tacy użytkownicy wyma
gali, aby bibliotekarki poświęcały im wiele czasu. Była to niezmiernie 
istotna potrzeba, wobec trudnych warunków powojennych. Ewa Ra
wiczowa z wielkim zaangażowaniem włączyła się do tej pracy. Wśród 
dzieci i młodzieży czuła się wspaniale, widząc ile może pomóc, a i pod
opieczni, wdzięczni za prawdziwą opiekę i serdeczność, zwracali się do 
niej z wielkim zaufaniem. „Zw ykli” czytelnicy mieli w niej swoją orędow
niczkę. Jej znajomość literatury dziecięcej oraz psychiki dziecka służyła 
szerzeniu kultury korzystania z książki, przyzwyczajaniu do poważnego 
nastroju ciszy, która obowiązywała w Czytelni.



Następnym zadaniem, jakie otrzymała Ewa Rawiczowa od R TPD  
w roku 1946, było zorganizowanie drugiej z kolei czytelni dla dzieci na 
Żoliborzu przy ul. Tucholskiej. Placówka ta znajdowała się blisko Mary- 
montu zrujnowanego, ale zamieszkanego przez powracających do swych 
drewnianych, częściowo zniszczonych podczas powstania domów. Dzie
ciom tam mieszkającym takie placówki, jak  Czytelnia i Świetlica, były 
bardzo potrzebne, zwłaszcza prowadzone przez pedagoga tej miary, co 
Ewa Rawiczowa.

We wrześniu 1946 r. Okręg Stołeczny R T P D  powierzył jej funkcję 
kierownika Referatu Bibliotek Dziecięcych, a następnie przez jeden rok 
inspektora pedagogicznego sprawującego opiekę nad bibliotekami szkół 
T P D , organizującego instruktaż i szkolenie bibliotekarzy, którzy prowa
dzili te placówki. W  związku z przekazaniem państwu sieci szkół T P D  
Rawiczowa zmieniła miejsce pracy. Z pierwszej instytucji, w której przez 
8 lat działała, otrzymała taką opinię: „była jedną z niewielu znawczyń li
teratury dziecięcej, człowiekiem o poważnych kwalifikacjach formalnych 
i faktycznych, nieprzeciętnej inteligencji i wysokim poziomie moralnym. 
Wyróżniała się pracowitością i wysokim poczuciem odpowiedzialności” .

1 marca 1953 r. przeszła do Centralnego Zarządu Bibliotek Mini
sterstwa Kultury i Sztuki, gdzie pracowała niedługo. Skorzystała z pro
pozycji dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i 1 marca 1954 
roku objęła stanowisko kierownika Działu Bibliotek Dziecięcych, przej
mując po Barbarze Groniowskiej odpowiedzialność za całokształt pracy 
placówek dziecięcych działających na terenie wielkiej Warszawy.

Głównym zadaniem Działu było uzupełnianie, zwłaszcza nowymi 
wydawnictwami, istniejących placówek oraz przygotowywanie księgo
zbiorów dla powstających bibliotek. W  początkowym okresie pracy Ewy 
Rawiczowej, jak  i jej poprzedniczek, niewiele było możliwości zdobycia 
odpowiednich lokali dla bibliotek; często były to odremontowane pomie
szczenia w budynkach zniszczonej Warszawy, nie zawsze przystosowane 
do takiej działalności. W  ciągu 16 lat pracy w Bibliotece Publicznej 
m. st. Warszawy wraz z niewielką kadrą bibliotekarską zorganizowała 
20 nowych placówek. Gdy rozpoczynała pracę, istniały 23 biblioteki 
dziecięce, a idąc na emeryturę pozostawiła ich 43 w różnych rejonach 
miasta, zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych. Każda nowa placówka 
otrzymywała ok. 2700 wol. książek skatalogowanych i przygotowanych 
do udostępniania.

Szczególną uwagę zwracano w Dziale na poziom i strukturę zbiorów 
bibliotek dziecięcych. Ewa Rawiczowa decydowała o profilu księgozbio
rów udostępnianych dzieciom, mających wpływ na kształtowanie osobo
wości czytelników. Kontynuowała działalność zapoznawania biblioteka



rek z nowościami literatury dla dzieci, omawiając je  na comiesięcznych 
zebraniach pracowników. Na tych systematycznych spotkaniach biblio
tekarek warszawskich dyskutowano wiele problemów pedagogicznych, 
zwłaszcza sprawy dzieci trudnych bądź zaniedbanych. Podejmowano 
również kwestie kontaktu ze szkołami, komitetami blokowymi oraz, co 
niezmiernie istotne dla dzieci, z ich rodzicami. Poddawano analizie fre
kwencję czytelników i ich udział w pracach biblioteki.

Ogólne sprawozdania roczne warszawskich bibliotek dziecięcych, 
przygotowywane systematycznie przez Ewę Rawiczową, przedstawiały 
starannie i wnikliwie działalność bibliotek, dając szczegółowy obraz 
ich wysiłku oraz różnorodności i bogactwa pracy, zmierzającej do upo
wszechniania i pogłębiania czytelnictwa.

Działalność poszczególnych bibliotek była dobrze znana kierowni
kowi Działu, bowiem wizytacje należały do kierowniczych powinności. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że wizyty Ewy Rawiczowej w bibliotekach 
były dużo częstsze, niż wynikałoby z jej obowiązku, ponieważ niejedno
krotnie zastępowała chore bibliotekarki w jednoosobowych placówkach 
nie chcąc, dla dobra czytelników, dopuszczać do ich zamknięcia. Często 
robiła to kosztem swojego wolnego czasu.

Brała czynny udział w szkoleniu pracowników organizowanym za
równo przez Bibliotekę, jak  i przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Mini
sterstwo zlecało jej również prace nad oceną publikacji dla dzieci czy też 
inne zadania dotyczące badania poczytności książek, zwłaszcza lektur 
szkolnych.

Zespół fachowych pracowników bibliotek dziecięcych w końcu lat 
pięćdziesiątych podjął się przygotowania przewodnika metodycznego 
dla tego typu bibliotek. W zięła w nim udział również Ewa Rawiczowa, 
przygotowując fragment poświęcony problematyce zbiorów dla dzieci. 
W  rozdziale III pt. Księgozbiór omówWa sprawy właściwego doboru ty
tułów podkreślając, że powinna go dokonywać osoba „doskonale zo
rientowana w literaturze dziecięcej i potrzebach biblioteki” . Określiła 
właściwą strukturę księgozbiorów, podział i ustawienie książek oraz od
powiednie formy opieki nad zbiorami. Książka W  bibliotece dla dzieci. 
Poradnik metodyczny została wydana dwukrotnie (1965 i 1972) przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach serii „Prace BiŃioteki 
Publicznej m. st. Warszawy” .

Ewa Rawiczowa całe swoje życie zawodowe poświęciła bibliotekar
stwu dziecięcemu —  była nie tylko znakomitą bibliotekarką, ale również 
wielkim przyjacielem dzieci, doskonałym wychowawcą łączącym znajo
mość psychiki i potrzeb dziecka z dobrym rozeznaniem w literaturze 
dziecięcej. Pomagało jej to w procesie kształtowania charakterów dzieci



i młodzieży. Pamiętamy, z jak wielkim zapałem aktywnie włączała się 
w prace społeczne i związkowe. Odznaczała się skromnością, życzliwo
ścią dla ludzi, chęcią spieszenia z radą i pomocą. Mimo słabego zdrowia 
i wielu przeciwności życiowych zachowała umiejętność współżycia i ro
zumienia potrzeb drugiego człowieka.

Na emeryturę przeszła na własną prośbę 31 sierpnia 1970 r. Ewa Ra- 
wiczowa w uznaniu zasług otrzymała następujące odznaczenia: Złoty 
Krzyż Zasługi (1959 r .) , Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1986 r .) , Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1965 r .) . Złotą 
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla m. st. Warszawy” . Całkowicie od
dana pracy, była przykładem „dobrej roboty” . Taką pozostała w pamięci 
wszystkich, którzy ją  znali.

Zmarła 20 maja 1988 roku, pochowana na Cmentarzu Ewangelicko- 
- Reformowanym w Warszawie.

Janina Cygańska, Jadwiga Szmidtowa

Wybrane materiały biograficzne

Łabanowska Sława: Ewa Rawiczowa. W ; Słownik pracowników książki polskiej. Su
plem ent II (w przygotowaniu)

Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy -  Akta osobowe oraz Sprawozda
nia z działalności Działu Bibliotek dla Dzieci 

Materiały życiorysowe opracowane przez syna, Juliusza Rawicza



Irena Jarczewska (1917—1981)

Była bibliotekarką z wyboru i zamiłowania, a pedagogiem i wyclio- 
wawcą z wrodzonego talentu. Zasłużyła swoją pracowitością, fachowo
ścią i życzliwym stosunkiem do ludzi oraz pasją zawodową na uznanie 
nie tylko w środowiskach, w których pracowała (Suw ałki, Kielce, Ja 
rocin). Jej praca służyła doskonaleniu zawodowemu tak wielu osób, że 
Irena Jarczewska znana jest rzeszom bibliotekarzy w całej Polsce, choć 
była osobą skromną i nie szukającą rozgłosu.

Urodziła się 3 maja 1917 roku w Tomsku na Syberii. Jej ojciec W ła
dysław był artystą dramatycznym i w Suwałkach w okresie międzywo
jennym zajmował się również reżyserią. Irena była najstarsza z rodzeń
stwa —  miała brata Bolesława (obecnie inżynier projektant) i młodszą 
siostrę Marię (psycholog-psychiatra).

Irena Jarczewska w 1938 roku ukończyła Gimnazjum im. M. Ko
nopnickiej w Suwałkach, a w 1939 — Roczne Prywatne Koedukacyjne 
Kursy Bibliotekarskie Związku Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, po 
czym wyjechała do Wilna do pracy w bibliotece. Tam zastał ją  wybuch 
wojny. Początkowo uczyła w gimnazjum, następnie wyjechała do Po- 
niewieża, gdzie przebywała do 1942 r. Gdy Litwę zajęli Niemcy, wróciła 
do rodziny w Suwałkach i pracowała w sklepie (w  Suwałkach i na W i
grach), a pod koniec wojny —  z siostrą Marią —  w aptece lazaretu 
niemieckiego w Suwałkach.

Dnia 23 października 1944 r. wojska radzieckie wkroczyły do Suwałk 
i wyparły Niemców. Irena Jarczewska pomagała przy zakładaniu Gim
nazjum i wraz z Wandą Moraczyńską organizowała Miejską Bibliotekę 
Publiczną, a od 1 listopada 1944 r. została jej kierowniczką. Na łamach 
fachowego czasopisma o dziejach tej Biblioteki pisała tak:

„Suwałki w czasie okupacji włączone do «Ostpreussen» nie miały 
prawa mieć polskiej biblioteki. Nad książką polską pastwiono się nie 
mniej niż nad żywym człowiekiem [...] . Prace nad zorganizowaniem 
M BP zaczęto od zbiórki książek [...] Prace nad uporządkowaniem w ten
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sposób zdobytego księgozbioru rozpoczęły się już 13 grudnia 1944 r. 
W  krótkim czasie, bo już 2 stycznia 1945 r. biblioteka, zorganizowana 
według nowoczesnych metod, została oddana do użytku miejscowego 
społeczeństwa. W  dniu otwarcia liczyła zaledwie 518 tomów. Obecnie 
po prawie półtorarocznej egzystencji liczy ponad 2000 tomów i przeszło 
800 czytelników... Od 1 kwietnia 1945 r. biblioteka staje się samodzielną 
placówką, opierającą swą egzystencję na zasadzie samowystarczalności, 
tzn. dochody z abonamentu (10 zł miesięcznie) muszą wystarczyć na 
pobory dwu pracownic i woźnej, na różnego rodzaju świadczenia oraz 
materiały piśmienne i druki biblioteczne. Jedynie lokal, opał i światło 
ma zapewnione z Magistratu” („B ib liotekarz” 1946 nr 5).

Wkrótce zgodnie z Dekretem o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi z 15 IV 1946 r. została powołana w listopadzie 1946 r.



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Suwałkach, której tworzeniem zajęła 
się Irena Jarczewska. Zaczęła od remontu pomieszczeń oraz gromadze
nia księgozbioru. Początkowo biblioteka zajmowała gościnnie jeden po
kój w Inspektoracie Szkolnym, a w październiku 1947 r. przeniesiona 
została do własnego, przez siebie wyremontowanego lokalu (2 pokoje
0 powierzchni 48 m^) przy ul. Kościuszki, róg Jatkowej. Głównym za
daniem P B P  było organizowanie sieci bibliotecznej na terenie powiatu.
1 właśnie tworzeniu bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w po
wiecie suwalskim poświęcała swą energię Irena Jarczewska w latach 
1948-1949. Atmosferę tej pracy dobrze oddaje Marianna Łozowska:

„Organizacja pełnej sieci bibliotek gminnych oraz 120 punktów bi
bliotecznych była ogromnym wysiłkiem. Trzeba było w krótkim czasie 
przygotować księgozbiór, po 50 książek, całkowicie opracować łącznie 
z katalogiem, wyposażyć punkty w zeszyty wypożyczeń, opisy książek. 
Praca była ogromna, zważywszy, że nie było wówczas w P B P  świa
tła elektrycznego i trzeba było pracować przy lampie naftowej” . I dalej 
cytuje słowa i. Janczewskiej: „Teraz niejednokrotnie sama sobie się dzi
wię, że to wszystko zorganizowałam i ten nawał pracy przetrzymałam” 
(Janusz Kopcioł: Biblioteka Publiczna w Suwałkach 1945-1996).

A jeszcze do tego dochodziły zajęcia szkoleniowe. W  swoim życio
rysie zawodowym I. Jarczewska podaje, że w latach 1948-1951 prowa
dziła wykłady z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa na kur
sach dla kierowników bibliotek gminnych województwa białostockiego 
oraz na kursach dla opiekunów bibliotek szkolnych (województwa bia
łostockiego i warszawskiego). Mimo takiego ogromu pracy stale dosko
naliła swoją wiedzę zawodową. W  1947 r. ukończyła kurs bibliotekarski 
dla kierowników bibliotek powiatowych w Spalę (I stopnia), a potem 
w 1949 r. uczestniczyła w pierwszym kursie bibliotekarskim (II stopnia) 
w Jarocinie w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy, w któ
rym później będzie pracować przez wiele lat.

Irena Jarczewska była kierowniczką Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Suwałkach do 31 listopada 1951 r. Dlaczego odeszła? Czy zmęczył 
ją  nawał pracy, ciasnota lokalowa, częste wyjazdy w teren? Pewno w ja 
kimś stopniu tak, ale można przypuszczać, że w roku 1951 władzom 
miejscowym niezbyt wygodna była na kierowniczym stanowisku osoba, 
wprawdzie fachowa i pracowita, ale bezpartyjna i w dodatku wierząca! 
A może zaważyły względy rodzinne? Faktem jest, że przeniosła się wraz 
z ojcem do Kielc. Tu pracowała w latach 1951-1955 w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej najpierw jako instruktorka, potem kierowniczka 
działu zakupów, w końcu została kierownikiem gabinetu instrukcyjnego.



Do ustabilizowania je j sytuacji zawodowej dopomogły zalecenia Naczel
nej Dyrekcji Bibliotek.

Zainteresowanie Ireny Jarczewskiej bibliotekarstwem dziecięcym roz
poczęło się od ukończenia kursu w Jarocinie, zorganizowanego przez 
Marię Gutry w 1954 r. W  W B P  w Kielcach zostaje instruktorem czy
telnictwa dziecięcego i będzie potem uczestniczyć w seminariach or
ganizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla instruktorów tej 
specjalizacji.

Od 16 maja 1955 roku rozpoczęła pracę w Państwowym Ośrodku 
Kształcenia Bibliotekarzy w jarocińskim pałacu, gdzie otrzymała pokój, 
w którym zamieszkała wraz z ojcem.

Spokojna, życzliwa i uważna w stosunkach z ludźmi, miała wro
dzony talent pedagogiczny i umiejętność oddziaływania wychowaw
czego zarówno na młodzież uczącą się w Ośrodku, jak  i na dorosłych 
kursantów uczestniczących w licznych szkoleniach o różnych specjal
nościach bibliotekarskich. Pracowała tu jako bibliotekarz i kierownik 
praktyk, a równocześnie podjęła studia nauczycielskie w Poznaniu na 
filologii polskiej na wydziale zaocznym dla pracujących, które ukoń
czyła w 1960 r. Od 1 września 1973 r. została formalnie mianowana 
nauczycielem w P O K B .

Tu właśnie, na kursie z literatury dziecięcej, organizowanym przez 
Marię Gutry —  z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki —  poznałam 
jarociński Ośrodek i Irenę Jarczewską. Osobę cichą, subtelną, pełną 
ciepłej życzliwości i opiekuńczą wobec nowo przybyłej, nieco zagubio
nej kursantki. Taką była wobec wszystkich przebywających i uczących 
się w jarocińskim pałacu. Była z natury osobą życzliwą i chętną do 
kontaktu z ludźmi, towarzyską.

Biblioteka Ośrodka, którą prowadziła, stanowiła istotne centrum 
edukacji dla licznych uczestników różnorodnych kursów dla biblioteka
rzy, którym tu organizowano doskonalenie zawodowe bądź kilkudniowe 
konferencje. Seminaria organizowane przez Marię Gutry wiązały szcze
gólnie Irenę Jarczewską z bibliotekarkami dziecięcymi, którym służyła 
warsztatem informacyjnym, znajomością literatury dla dzieci i wszel
kiego rodzaju pomocami, gdyż bibliotekarstwo dziecięce stało się jej 
specjalnością. Korzystałam i ja  wielokrotnie z jej wiedzy i zgromadzo
nego w bibliotece księgozbioru, bywając w Jarocinie w latach siedem
dziesiątych w charakterze wykładowcy na dwutygodniowych kursach 
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy dziecięcych.

O organizacji, funkcji i działalności swojej biblioteki pisała Irena Jar- 
czewska w publikacji jubileuszowej 10 lat Państwowego Ośrodka Kształ
cenia Bibliotekarzy w Jarocinie  (Warszawa SB P  1960 s. 59-78):



„Biblioteka Ośrodka stanowi część składową gabinetu metodycz
nego. Jej zadaniem jest dostarczanie lektury zawodowej słuchaczom, 
wykładowcom i pracownikom oraz informowanie bibliotekarzy o najnow- 
szycłi osiągnięciach) w dziedzinie bibliotekarstwa w kraju i za granicą. 
Szczególnym zadaniem biblioteki jest stworzenie warsztatu pomocni
czego do organizacji zajęć praktycznych z przedmiotu bibliotekarstwa” .

Charakteryzując księgozbiór Ośrodka nie waha się krytycznie ocenić: 
„...zdziw ić może fakt, że do roku 1958 pierwsze miejsce zajmowała lite
ratura społeczno-polityczna (29 ,8% ) przed bibliotekarstwem (28 ,4% ). 
Przesunięcie w strukturze na korzyść bibliotekarstwa (36 ,4% ) nastąpiło 
w wyniku przeprowadzonej selekcji oraz polityki zakupu, uwzględniają
cej zmiany programu nauczania” .

Biblioteka prowadziła też szereg katalogów i kartoteki (m . in. lite
ratury dziecięcej i młodzieżowej w układzie autorskim i tytułowym ).

„Jarocińska szkoła bibliotekarska —  pisał o Irenie Jarczewskiej Ma
rian W alczak, obecny dyrektor Ośrodka —  stała się je j domem, mi
łością, azylem. Ośrodek zastępował je j rodzinę, przyjaciół. Był pasją. 
Mieszkała w gmachu szkoły. Nie liczyła czasu, nie spieszyła się, spę
dzała w bibliotece szkoły wszystkie godziny od wczesnego świtu do 
późnych godzin wieczornych. Minęły lata, a z katalogów przez nią stwo
rzonych nadal korzystają kolejne roczniki. Niezwykle życzliwa dla ludzi, 
delikatna, bezkonfliktowa, zawsze ustawiona altruistycznie. Należała do 
takich ludzi, którzy żyją pracowicie, nie szukają zaszczytów i splendoru, 
unikają rozg łosu " (M . W a lczak : P a ła c  w  Ja ro c in ie , cz. 2 Pań stw o w y  
Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy. Jarocin 1966).

Irena Jarczewska po krótkiej chorobie zmarła 29 sierpnia 1981 roku 
i została pochowana na jarocińskim cmentarzu jako „zasłużony bibliote
karz, pedagog i wychowawca P O K B  w Jarocinie, odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznacze
niami państwowymi” , jak  podaje tekst nekrologu. Z tych innych odzna
czeń wymienić chyba by należało: Honorową Odznakę Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą 
Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego (przyznaną w 2 lata po 
przejściu na emeryturę) oraz Odznaczenie za zasługi dla Suwalszczyzny, 
które otrzymała w roku 1980, w rocznicę wyzwolenia Suwałk. W  Su
wałkach zresztą żywa jest pamięć jej pobytu i działalności w pierwszych 
latach powojennych, czemu dano wyraz zarówno w publikacji dotyczącej 
dziejów Biblioteki Publicznej, której była współzałożycielką i organiza
torką, jak i w pięknym nekrologu oraz w uroczystości zorganizowanej 
w rocznicę jej śmierci.



Była człowiekiem skromnym, ale przez wszystkich docenianym, łu
bianym i zachowana została we wdzięcznej pamięci licznych wychowan
ków, bibliotekarzy, którzy dokształcali się w Ośrodku jarocińskim oraz 
tych, którzy zetknęli się z Ireną Jarczewską w czasie jej wieloletniej 
pracy bibliotekarskiej.

Barbara Białkowska

Wybrane materiały biograficzne

Kopcioł Janusz; Biblioteka Publiczna w Suwałkach (1945-1996). -  Wydawnic
two Hańcza 1997

W alczak Marian; Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w Państwowym Ośrodku 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. W ; Z  doświadczeń kształcenia bibliote
karzy. -  Warszawa 1978

W alczak Marian; Pałac w Jarocinie. Cz. 2 Państwowy Ośrodek Kształcenia Biblio
tekarzy. -  Jarocin 1986

Archiwum P O K B  w Jarocinie -  akta osobowe
Materiały z archiwum rodzinnego siostry, Marii Misiewicz, której składam ser

deczne podziękowanie



Wiesława Blanka Makowska 
(1915-1998)

We wrześniu 1966 roku rozpoczęłam pracę w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży nr IV przy ul. Skoczylasa 9 na Pradze Północ, gdzie kie
rowniczką była Wiesława Makowska. Najbliższych) dziesięć lat miałam 
spędzić w codziennym kontakcie z tą fascynującą osobowością. Chcia
łabym, aby jej postać pozostała w pamięci nie tylko tych, którzy ją  
znali, ale i tych, którzy zwiążą swe życie z zawodem bibliotekarskim, 
zwłaszcza z pracą z młodym czytelnikiem.

Biblioteka przy ul. Skoczylasa była w tym czasie jedną z najczęściej 
odwiedzanych placówek w Warszawie. Według sprawozdań miesięcz
nych liczba czytelników osiągała przeciętnie 2000. „Czwórka” szczyciła 
się również szczególnie bogatymi formami pracy z dziećmi i młodzieżą.

W  okresie, który wspominam, działał tam klub podróżników, koła 
przyrodników i historyków, kabarecik „Exlibrisek” (ten finalizował już 
wtedy swoje istnienie), odbywały się cotygodniowe godziny bajek, które 
regularnie gromadziły setkę najmłodszych czytelników. Ich liczebność 
spowodowała powstanie pierwszej i chyba jedynej w Warszawie Między
szkolnej Drużyny Zuchowej z siedzibą w bibliotece. Sprawą codzienną 
były różnorodne kwizy, konkursy, seanse filmowe, wystawy, imprezy or
ganizowane przez dzieci dla dzieci i rodziców, spotkania z pisarzami, 
podróżnikami, naukowcami, liczne lekcje biblioteczne dla uczniów oko
licznych szkół podstawowych i przedszkoli.

Pamiętam świetne gawędy wybitnego astronoma, Włodzimierza 
Zonna, wielokrotne wieczory podróżników spędzane z Januszem Wol- 
niewiczem czy Krzysztofem Baranowskim, wizyty Hanny Ożogowskiej, 
Edmunda Niziurskiego, Marii Kownackiej, a także nietypową gościnę 
w Kole Przyrodników dwóch młodych lewków z pobliskiego ZOO . Kon
takty z Ogrodem Zoologicznym zaowocowały również kursem dla dzieci 
na przewodników ZOO. Formy pracy zmieniały się, ewoluowały w za-
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leżności od potrzeb i zainteresowań kolejnych roczników czytelniczych. 
Każdy rok wprowadzał nowy rytm działań, a ich motorem była pani 
Makowska.

W  tym czasie w środowisku bibliotekarskim zaczęły nasilać się głosy 
podważające potrzebę pozaczytelniczych form pracy w bibliotekach 
dla dzieci —  były one wyrazem obawy, że może się to odbywać ko
sztem podstawowych celów placówek, kosztem czytelnictwa. Wbrew 
pozorom Wiesława Makowska w znacznej mierze przychylała się do 
tych opinii. W idziała to niebezpieczeństwo od początku swojej pracy, 
dlatego wszystkie podejmowane przez nią działania zawsze były tylko 
środkiem. Ostatecznym celem, początkiem i końcem zajęć była w Bi



bliotece książka. Tematykę spotkań czerpała (obok innych informacji) 
z książek, każde ze spotkań kończyło się określonym zadaniem wyma
gającym sięgnięcia po książkę. Dla najmłodszych czytelników miało ono 
najczęściej charakter zagadki, której rozwiązania należało szukać w kon
kretnych lekturach. Dla starszych była to np. konieczność wykonania 
niewielkiej bibliografii przedmiotowej. Czytelnicy doskonale radzili sobie 
z katalogiem, także rzeczowym, opanowali też umiejętność korzystania 
z wzorowo prowadzonego warsztatu informacyjnego (kartoteki kwerend, 
zbibliografowane teki wycinków prasowych, cały dostępny księgozbiór). 
„Podróżnicy” budowali np. plan obozu Indian na podstawie beletrystyki 
i wybranych przez siebie książek popularnonaukowych (z  uwzględnie
niem różnic kulturowych obu Am eryk). Zuchy zdobywały sprawność ku
charza czerpiąc wiedzę z poradników kulinarnych zgromadzonych w bi
bliotece. Ostateczny efekt degustowało, także w bibliotece, specjalnie 
powołane z rówieśników jury. Kabarecik „Exlibrisek” organizował wie
czory fredrowskie i mickiewiczowskie, budując scenariusze na podstawie 
dostępnej twórczości poetów. Rzecz niewiarygodna, ale w bibliotece nie 
było książek nie czytanych. Praca z książką i wszelkie formy jej popula
ryzacji miały na celu uzewnętrznianie zainteresowań dzieci, spełnianie 
ich marzeń, jeśli to było tylko możliwe (stąd np. w wieczorach recytacji 
głównymi aktorami byli wszyscy chętni, także ci z poważnymi wadami 
wymowy, którzy nigdy i nigdzie nie mogliby pokazać się na scenie —  
cóż za lekcje to lerancji!), stwarzanie szansy, by umiejętnie, rozumnie 
i barwnie potrafiły wybrać coś z propozycji, które miało przynieść im 
dorosłe życie.

Wiem, że inicjatorka budowania obozu indiańskiego jest dziś wybit
nym antropologiem, uczestnik bibliotecznego kabaretu —  śpiewakiem, 
wychowanek koła przyrodników (brał udział w spotkaniach od szóstego 
do czternastego roku życia) —  księdzem w jednej z praskich parafii, 
gdzie mieszka w pokoju pełnym domowych zwierząt, laureat konkursu 
„Jedziemy w świat” —  spikerem telewizyjnym; są nauczyciele, biblio
tekarze, lekarze. To ci, o których wiem. Nie wiem natomiast, jak  poto
czyły się losy Jurka, który doznał olśnienia na wieczorze bajek i tylko 
dlatego nauczył się czytać (a miał z tym duże problemy), by móc sa
modzielnie i nieustannie studiować najpiękniejszą, według niego książkę 
świata —  Gałązkę z drzewa słońca  Jerzego Ficowskiego, co z Joasią, 
która opanowała język angielski, by móc napisać list do Winnetou, co 
z innymi?

Gdy panią Makowską pytano, dlaczego tak wiele pracuje, odpowia
dała, że obligują ją  do tego dzieci i lokal przy ulicy Skoczylasa (ogromny 
socrealistyczny w przepychu —  kandelabry, antresole, filary —  i bardzo



niefunkcjonalny). Со do dzieci —  to była prawda, jeśli chodzi o lokal —  
to tylko częściowo. Gdy w 1946 r. rozpoczęła pracę na Pradze, był to 
ciemny pokój w oficynie przy ul. W ileńskiej.

Lubiła to wspominać —  odwiedzał ją  wówczas tłum przedwcześnie 
dojrzałycli dzieci wojny, niejednokrotnie zdemoralizowanych przebytymi 
doświadczeniami, z różnych, często od pokoleń zaniedbanych środo
wisk lumpenproletariackich czy wręcz przestępczych. Ach, jaka to była 
praca —  mówiła —  wszyscy byli tacy chłonni, spragnieni słowa dru
kowanego, z masą pomysłów i inicjatywą. Ci pierwsi czytelnicy zawsze
0 niej pamiętali. Dzięki nim mogła do końca spacerować bez obaw ulicą 
Brzeską o każdej porze dnia i nocy (warszawianie doceniają ten przywi
le j!). Lubiła swych czytelników, była ich ciekawa, traktowała poważnie 
ich problemy, godzinami słuchała zwierzeń (były i takie, których cię
żar przekraczał możliwości także dorosłego człowieka). Była dyskretna, 
szanowała ich, gdy byli dziećmi i gdy założyli już własne rodziny. Była 
surowa, gdy trzeba —  od czasu do czasu stosowała tygodniowe banicje 
z biblioteki, skracane zazwyczaj po długich i pełnych skruchy pertrakta
cjach, zawsze sprawiedliwa. Usiłowała ukryć przed nimi swą namiętność 
do papierosów (niestety, zawsze pamiętam ją  z papierosem), udawali 
zwykle, że nie zauważają smugi dymu snującego się za jej plecami.

Jako kierowniczka placówki wzorcowej współpracowała z W ydzia
łami Pedagogiki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
szkoliła praktykantów Studium Nauczycielskiego. Pisała zbyt mało, od 
czasu do czasu zamieszczała artykuły w „Poradniku Bibliotekarza” . Pod 
naciskiem przełożonych zgodziła się na współautorstwo poradnika me
todycznego 1/1/ bibliotece dla dzieci, wydanego przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich (1965; wyd. 2 —  1972). Była to praca zbiorowa 
a spod jej pióra wyszły teksty na temat aktywu bibliotecznego, form 
pracy wykorzystywanych w bibliotekach: głośnego czytania, pogadanek
1 odczytów, imprez bibliotecznych oraz rozdział wieńczący jej doświad
czenia ze współpracy z rodzicami czytelników. W  wielkiej tajemnicy, 
pod panieńskim nazwiskiem (B lanka Zakrzewska) pisywała drobne opo
wiadania do „Płom yczka” i „Płom yka” —  wyszydzała później przede 
mną talent autorki i zbytni dydaktyzm tekstów.

Większość swego dorosłego życia przeżyła na Pradze, w ogromnej 
„kolejowej” kamienicy przy ul. Targowej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Dworca Wileńskiego, i lubiła podkreślać dobre strony tego adresu —  
życzliwość mieszkańców, solidarność, zwłaszcza w czasie okupacji nie
mieckiej. Nie lubiła demonizować Pragi ani gloryfikować ponad miarę 
„praskiego folkloru". W  praskim środowisku cieszyła się wielkiem sza
cunkiem. Rodzice czytelników szukali u niej niejednokrotnie pomocy



w dużych i małych kłopotach życiowych. Okoliczne szkoły zapraszały 
ją  na wykłady z zakresu metodyki pracy z dziećmi, a ksiądz z pobli
skiego kościoła dyskretnie konsultował z nią godziny lekcji religii dla 
najmłodszych, by nie kolidowały z godzinami bajek w bibliotece. Była 
warszawianką i ze wszystkich licznych wyróżnień, jakie w życiu zawodo
wym ją  spotkały, najwyżej ceniła sobie te, które otrzymała od stolicy —  
Nagrodę m. st. Warszawy i Złotą Odznakę za Zasługi dla Warszawy.

Urodziła się 20 września 1915 roku na Powiślu, w rodzinie od poko
leń związanej z Warszawą. Matka jej —  Leokadia z Wolskich zajmowała 
się domem, ojciec —  W incenty Zakrzewski był pracownikiem Elektrowni 
Warszawskiej i artystą malarzem; zapewne po nim odziedziczyła im
ponujące zdolności manualne i doskonały smak plastyczny, widoczny 
zwłaszcza w wykonywanych przez nią plakatach, rysunkach i w nieska
zitelnym liternictwie. W  1933 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie Janiny 
Tymińskiej. Rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, na 
polonistyce Uniwersytetu Warszawskiego i w klasie fortepianu Wyższej 
Szkoły Muzycznej im. F. Chopina. Po dwóch latach przerwała poloni
stykę z zamiarem powrotu do niej, co ostatecznie uniemożliwił wybuch 
wojny. Wojna oddaliła również koncert dyplomowy w W SM . Podczas 
studiów dziennikarskich współpracowała z pismami kobiecymi, była też 
przez jakiś czas sekretarką w czasopiśmie „Kobieta w Swiecie i Domu” . 
Pracowała społecznie w świetlicy młodzieżowej dla ociemniałych, pro
wadzonej przez Polską Macierz Szkolną. W yższą Szkołę Dziennikarską 
ukończyła w roku 1937 obroną pracy u dr. Piotra Durkacza M łodociani 
robotnicy w służbie pracy.

W  lutym 1939 roku poślubiła, w kościele św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Ireneusza Makowskiego, z którym przeżyła życie i wychowała 
dwoje dzieci: Marię i Piotra. Podczas okupacji niemieckiej, spędzanej 
już na praskim brzegu, utrzymywała się z pracy urzędniczej w prywatnej 
firmie handlowej oraz „robiła to, co wszyscy” (tak mi to niejednokrotnie 
mówiła). Współpracowała między innymi z prasą podziemną prowadząc 
nasłuch radiowy francuskojęzycznych stacji.

W sierpniu 1945 roku zgłosiła się do pracy w Sekcji Bibliotek Dzie
cięcych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy na ul. Koszykowej. Pismo 
angażujące ją  do pracy sygnowane było historycznymi już dziś nazwi
skami: Henryka Ładosza i Ju lii Millerowej. Bezpośrednimi zwierzchni
kami Wiesławy Makowskiej w pracy na Koszykowej były Barbara Gro- 
niowska i Maria Gutry, o których mówiła zwykle z dużym szacunkiem, 
a niekiedy i z pewnym rozbawieniem wymagały bowiem zawsze —  
oprócz fachowości i dyscypliny —  białego kołnierzyka przy fartuchu, 
nie pozwoliły też wypożyczać do domu książek mieszkającym po dru



giej stronie W isły —  most jest pontonowy, pracownik może się utopić 
i co się wtedy stanie z książkami?

Od roku 1946 objęła kierownictwo Czytelni Dziecięcej nr IV przy ul. 
Wileńskiej 13, przeniesionej w latach sześćdziesiątych na ulicę Skoczy
lasa 9. Po trzydziestu latach (w  1975) odeszła na emeryturę, poświę
cając się całkowicie życiu rodzinnemu.

Zmarła 8 stycznia 1998 roku, na miejsce spoczynku odprowadzili ją  
bliscy, przyjaciele i grono czytelników, którzy ją , mimo tak znacznego 
upływu czasu od bezpośredniego kontaktu, zapamiętali.

Jolanta Błaszczyk

Wybrane materiały biograficzne

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy -  Dzielnica Praga 
Północ



Wanda Marszałek (1912-1982)

Wanda Marszałek należała do tych osób, które rozpoczynając pracę 
bibliotekarską w pierwszych latach po II wojnie światowej, zw iązały się 
z nią na długie lata, do końca życia zawodowego, i zostawiły trwały 
ślad.

Urodzona 20 grudnia 1912 roku w Niegosławicach w woj. kielec
kim, po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Krakowie, praco
wała przed wojną jako nauczycielka kolejno w Szarbkowie i Chróścicach 
w województwie kieleckim. W  czasie okupacji brała udział w tajnym na
uczaniu. Była zatrudniona w szkolnictwie także w pierwszych latach po 
wojnie.

W  roku 1947 przyjechała do Strzelina, niedużego miasta na Dolnym 
Śląsku i rozpoczęła pracę w bibliotece publicznej. Powierzono jej wów
czas pracę z dziećmi. W  roku 1956 powstał przy Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece w Strzelinie wydzielony oddział dziecięcy, jako jedna z pierw
szych tego rodzaju placówek w województwie wrocławskim. Placówka 
ta miała dobry start. Umieszczono ją  w przestronnym, słonecznym dwu- 
pokojowym lokalu położonym dogodnie w pobliżu centrum (dziś jeszcze 
znajduje się w tym samym miejscu). Od roku 1960 kierownictwo od
działu dziecięcego przyjęła Wanda Marszałek. Jej wielka pracowitość 
i odpowiedzialność, połączone z doświadczeniami pracy pedagogicznej 
sprawiły, że biblioteka dziecięca w Strzelinie bardzo szybko zaczęła wy
różniać się wysokim poziomem pracy.

Wszystkie poczynania pani Wandy wynikały z pragnienia, aby bi
blioteka jak najlepiej służyła dzieciom, aby czuły się one w niej swo
bodnie, łatwo orientowały w zbiorach i m iały duży wybór lektury. To 
ją  inspirowało do dbałości o ład w księgozbiorze, jego staranne uzupeł
nianie oraz o poziom pomocy bibliotecznych. Czytelnicy strzelińskiej 
biblioteki dziecięcej mieli do dyspozycji —  oprócz obowiązujących ka
talogów —  liczne katalożki tematyczne atrakcyjnie wykonane, syste
matycznie aktualizowane i stale uzupełniane o nowe tematy. Niektóre 
z nich były tworzone przez dzieci pod kierunkiem Wandy Marszałek.



13. Wanda Marszałek

Dość wcześnie, bo na początku lat 
sześćdziesiątych, stworzyła ona roz
budowany księgozbiór podręczny, roz
szerzając warsztat służby informa
cyjnej o kartoteki i teczki wycinków, 
ponieważ bardzo dobrze rozumiała 
potrzeby uczniów i pragnęła, aby bi
blioteka służyła im pomocą w nauce. 
Wcześnie też wprowadziła wolny do
stęp do półek.

Z natury bardzo poważna, sku
piona, mówiąca lekko przyciszonym 
głosem, wytwarzała wokół siebie at
mosferę spokoju i życzliwości. Pod 
jej kierunkiem biblioteka dziecięca 
szybko osiągnęła wysoki poziom pra
cy i stała się placówką wzorcową dla 
nowych bibliotek dziecięcych.

Doświadczenia pracy szkolnej bar
dzo ułatwiły Wandzie Marszałek kon

takt z dziećmi. Potrafiła umiejętnie kierować pracą zespołów dziecię
cych, dyskretnie inspirując je  do działania. Pod jej opieką długo i in
tensywnie pracowały utworzone w bibliotece kółka zainteresowań: zało
żone w roku 1960 „K ó łko  Miłośników  H istonT, powsta/e w roku 1961 
„Kółko przyrodnicze” , działające później „Kółko Majsterkowiczów” . 
Szczególnie żywa była praca „Kółka Kukiełkowego” , powstałego w roku 
1964, które dawało występy nie tylko we własnej bibliotece, ale także 
w bibliotekach wiejskich i w zakładach pracy. W  kronice bibliotecznej 
zachowały się liczne zaproszenia i podziękowania za przeprowadzone 
imprezy. Kółko Kukiełkowe działało do roku 1969, potem powstało 
Kółko Recytatorskie.

Kierowanie pracą kółek zainteresowań wymaga od prowadzącego nie 
tylko inwencji, ale także wytrwałości. Pani Wanda posiadała jej bardzo 
wiele. Zawsze spokojna, okazywała swoim czytelnikom dużó cierpliwości 
i pomocy. Była dobrym doradcą w wyborze lektury, potrafiła zachęcić 
do uczestnictwa w imprezach i do udziału w często prowadzonych kon
kursach. Duża kultura osobista zjednywała jej wielu współpracowników, 
między innymi spośród członków grona nauczycielskiego. Owocowało 
to częstym goszczeniem w bibliotece grup szkolnych przybywających na 
lekcje biblioteczne, co w konsekwencji zwiększało popularność biblioteki 
i przynosiło wzrost poziomu czytelnictwa.



Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu już na po
czątku lat sześćdziesiątych wykorzystywała doświadczenia pracy Wandy 
Marszałek, kierując na praktyki do Strzelina bibliotekarzy, którzy rozpo
czynali pracę w nowych bibliotekach dziecięcych, powstających w tam 
tych latach bardzo intensywnie. Pani Wanda brała też udział w wy
mianie doświadczeń bibliotek dziecięcych, prowadząc pokazowe lekcje 
biblioteczne w obecności uczestników szkoleń oraz uczestników ogólno
polskich kursów wstępnych prowadzonych dla bibliotekarzy dziecięcych 
przez W iM BP we W rocławiu w latach 1967-1971. Te lekcje były zawsze 
bardzo starannie przygotowywane i prowadzone perfekcyjnie, jakkolwiek 
z powodu dużej nieśmiałości były dla niej sporym przeżyciem.

W  roku 1972 Wanda Marszałek przeszła na emeryturę, przekazując 
Oddział Dziecięcy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strze
linie młodszym koleżankom doskonale przez nią przygotowanym do pro
wadzenia tego rodzaju placówki. Tradycja dobrej pracy przetrwała tu 
do obecnych dni.

Ostatnie lata pracy były dla niej bardzo trudne z powodu złego stanu 
zdrowia. Swoje dolegliwości znosiła dzielnie i cierpliwie, zachowując nie 
zmniejszoną aktywność, pogodę ducha i życzliwość dla otoczenia. Po 
przejściu na emeryturę wyjechała z mężem do W rocławia, gdzie za
mieszkała z jedyną córką i jej rodziną. Utrzymywała nadal kontakty ze 
środowiskiem bibliotekarskim, sprawy zawodowe wciąż ją  interesowały, 
toteż chętnie uczestniczyła w sesjach bibliotekarskich poświęconych za
gadnieniom literatury i czytelnictwa dziecięcego, organizowanych przez 
WiM BP we Wrocławiu.

Zmarła w sierpniu 1982 roku. Zostawiła po sobie pamięć osoby 
rzadko spotykanej pracowitości, wielkiej dobroci i skromności. Przeszła 
przez życie czyniąc bardzo wiele dobra.

Zofia Sierykow

Wybrane materiały biograficzne

Z.S . [Zofia Sierykow]; Wanda Marszałek 1912-1982. —  „Książka i Czytelnik” , Wro
cław 1982 nr 3

Akta osobowe -  Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Strzelinie



Danuta Połeciowa (1923—1991)

Danuta Połeciowa z domu Januszajtis, urodziła się 28 lutego 1923 
roku w Warszawie. Szkołę powszecłiną skończyła w 1936 roku w Lu
blinie. W  tym też roku rozpoczęła naukę w Gimnazjum im. Unii Lu
belskiej, w którym do wybuchu wojny ukończyła klasę III. Wojnę spę
dziła w Lublinie. Należała do harcerstwa, zatem w 1939 r. na wezwanie 
Komendy Chorągwi zgłosiła się do kopania rowów, pracowała przy ob
słudze centrali telefonicznej, a także w szpitalu opiekując się rannymi 
żołnierzami. Miała wtedy 16 lat. W  1940 roku złożyła małą maturę 
w tajnym nauczaniu. A w sierpniu tego samego roku zaczęła praco
wać jako wychowawczyni w ochronkach, w których przebywały dzieci 
z biednych rodzin lubelskich oraz wysiedlonych z Poznania i Pomorza. 
W  1941 roku ojciec jej został aresztowany przez Gestapo i osadzony 
w obozie w Oświęcimiu, z którego już nie powrócił.

Od chwili aresztowania ojca jej praca była głównym źródłem utrzy
mania matki i młodszego rodzeństwa. W  ochronkach lubelskich praco
wała do końca wojny. W  czasie okupacji brała czynny udział w kon
spiracyjnych zbiórkach harcerskich, do końca wojny prowadziła zastęp, 
zdobywała coraz wyższe stopnie, aż do podharcmistrzyni. Zrelacjono
wała to w dokumentalnej zbiorowej pracy Harcerki 1939-1945: relacje 
i pamiętniki (Warszawa 1985), była autorką opracowania Moja praca 
harcerska w czasie wojny w Lublinie.

Po zakończeniu wojny zwolniła się z pracy, aby kontynuować naukę. 
W  1945 r. ukończyła jednoroczny kurs dla wychowawczyń przedszkoli, 
a w 1946 r. złożyła egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Unii Lubelskiej. W  tym też roku wyjechała do Łodzi, gdzie podjęła 
naukę w Studium Bibliotekoznawczym Uniwersytetu Łódzkiego. Jed
nocześnie przez okres trzech lat pracowała w Miejskiej Wypożyczalni 
Książek dla Dzieci w Łodzi.

W  roku 1949 wyszła za mąż i przeniosła się do Warszawy. W  grudniu 
tego roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy,



studiując jednocześnie na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Danutę Połeciową poznałam w roku 1952, 
kiedy zostałam zatrudniona w Bibliotece Pu
blicznej m. st. Warszawy w Dziale Bibliotek 
Dziecięcych. Pierwszą placówką, do której tra
fiłam , była Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr X III na Woli. Jej kierowniczką od 1949 r., 
to jest od chwili powstania placówki, była w ła
śnie Danuta Połeciową, zwana przez wszystkich 
Jagusią. Ona to z wielką życzliwością wprowa- Danuta
dziła mnie w arkana wiedzy bibliotecznej i pracy Połeciową
z dziećmi.

Biblioteka mieściła się przy ulicy Górczewskiej 5/7/9  w maleńkim 
lokalu mieszkalnym przystosowanym do potrzeb Biblioteki. Składała się 
z przedpokoju i jednego pokoju, w którym była i czytelnia, i wypoży
czalnia. Pamiętam zaskoczenie niezwykłą atmosferą tam panującą —  
ciszą, ładem i widoczną przyjaźnią między dziećmi a bibliotekarką.

Dzieci były zawsze mile widzianymi gośćmi, witane przyjaznym 
uśmiechem, otoczone troską. Chętnie przebywały w czytelni, zwłaszcza 
że w tym czasie wiele z nich miało bardzo złe warunki mieszkaniowe 
lub cierpiały na brak opieki ze strony pracujących rodziców. Często 
przychodziły do Biblioteki prosto ze szkoły, z kluczami od mieszkania 
zawieszonymi na tasiemce na szyi. Pani Jagusia przyjmowała wszystkie, 
nawet te najmłodsze, które nie umiały jeszcze czytać. Znajdowały tutaj 
dużo książek i pisemek do oglądania, a często sama pani bibliotekarka 
czytała im coś ciekawego.

Danuta Połeciową szczególnie dbała o wyrobienie w dzieciach na
wyku czytania, uczyła je miłości do książki, prowadziła do głębokiego 
przywiązania i zżycia się dziecka z książką. Zawsze krążyła między 
dziećmi, pomagała w wyborze książki, zachęcała do czytania warto
ściowych pozycji, które na pozór nie wydawały się im ciekawe i nie 
przyciągały ich uwagi. Dla czytelników częściej odwiedzających Biblio
tekę, a mało samodzielnych i nie radzących sobie z wyborem odpowied
niej lektury sporządzała krótkie zestawy według stopnia trudności lub 
zainteresowań danego czytelnika, ucząc ich samodzielności w wyborze 
książki. Miała duży talent pedagogiczny, wykazywała wielkie zaanga
żowanie w pracy, którą wykonywała.

Raz w tygodniu gromadziły się dzieci na bajki opowiadane przez pa
nią Jagusię. Wybór bajek nie był przypadkowy. Czasem chodziło o uka
zanie dodatnich cech bohaterów, innym razem o podkreślenie pięknego



języka, jakim  były pisane. Były też bajki opowiadane z okazji różnych 
rocznic i wydarzeń. Bajkowe wieczory cieszyły się wielkim powodzeniem 
i gromadziły zawsze tak wielu słuchaczy, że trudno ich było pomieścić. 
Dzieci siadały na krzesełkach, na stołach, na podłodze. Pani Jagusia, 
jako że była osóbką filigranową, też siadała na stole, żeby ją  było dobrze 
widać i słychać, przygaszała światła i z wielkim przejęciem opowiadała 
baśń wcześniej dobrze przygotowaną.

Prowadziła też w Bibliotece różne inne formy pracy z książką. Dla 
dzieci starszych organizowała zajęcia, które miały na celu wyposażenie 
ich w umiejętność korzystania z różnych wiadomości zawartych w książ
kach naukowych i popularnonaukowych oraz w czasopismach. Służyły 
temu także wszelkiego rodzaju konkursy oraz lekcje biblioteczne na 
różne tematy, np. encyklopedie i słowniki, Warszawa, poszczególni pi
sarze. Na te lekcje były zapraszane klasy ze szkół podstawowych w ra
mach przysposobienia czytelniczego. Szkoły chętnie z nich korzystały, 
gdyż były one często powtórzeniem i utrwaleniem materiałów przera
bianych w klasie oraz ukazywały źródła, dzięki którym uczniowie mogli 
poszerzyć wiadomości na określony temat.

D. Połeciowa była człowiekiem niezwykle ambitnym i pracowitym. 
Przez całe życie zawodowe doskonaliła umiejętności i pogłębiała wiado
mości. O swoich osiągnięciach i o formach pracy z czytelnikiem pisała 
artykuły do czasopism adresowanych do bibliotekarzy i wychowawców, 
np. Zagadki i g ry literackie dla dzieci („Poradnik Bibliotekarza” 1958 
nr 7 /8 ), Lekcja biblioteczna —  Encyklopedie i słowniki („Poradnik B i
bliotekarza" 1960 nr 4 ), Podążamy za rozwojem wiedzy. Jak  się uczyć 
(„W ychowanie w Przedszkolu” 1962 nr 10), Encyklopedie i słowniki. 
Ja k  się uczyć („W ychowanie w Przedszkolu” 1963 nr 1), Biblioteki 
pomagają w zdobywaniu wiedzy („W ychowanie w Przedszkolu" 1963 
nr 5 ).

Przez kilka lat (1953-1959) była dojeżdżającym wykładowcą w Pań
stwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. Brała też 
udział w seminariach organizowanych i prowadzonych przez Marię Gu- 
try, a poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży. Seminaria te odby
wały się w różnych miastach Polski, np. w Krakowie, Lublinie, Puła
wach, Toruniu. Brali w nich udział instruktorzy czytelnictwa dziecięcego 
wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych oraz bibliotekarze biblio
tek dla dzieci. Warunkiem udziału było napisanie pracy na przydzielony 
temat. Danuta Połeciowa przygotowywała referaty na wskazane przez 
M KiS tematy oraz krótkie sprawozdania z niektórych konferencji, dru
kowane następnie w „Bibliotekarzu” (np. Seminarium poświęcone cza
sopismom dla dzieci (1962 nr 9 ), Seminarium poświęcone książkom



popularnonaukowym dla dzieci (1963 nr 10), Seminarium poświęcone 
literaturze dziecięcej XX-lecia  (1964 nr 12).

Energia i zdyscyplinowanie Danuty Połeciowej były godne podziwu, 
tym bardziej, że była ciężko chora na serce i czasami czuła się bardzo 
źle. Gdy przy ulicy Śmiałej powstała nowa Biblioteka dla dzieci, prze
niosła się tam, żeby mieć bliżej do pracy, bo mieszkała na Żoliborzu. 
Przy ulicy Śmiałej pracowała do końca listopada 1959 roku, kiedy —  
po przebytej operacji serca —  musiała odejść na rentę. Kontaktu z B i
blioteką Publiczną m. st. Warszawy jednak nie zerwała. Pisała jeszcze 
artykuły do czasopism fachowych, pomagała w zbieraniu materiałów 
recenzyjnych i opracowaniu indeksów alfabetycznych do Bibliografii li
teratury dla dzieci 1945-1960. Literatura polska pod red. A . Łasiewic- 
kiej (Warszawa S B P  1963) przygotowanej przez Muzeum Książki dla 
Dzieci.

Miała też znaczący wkład w powstanie jedynego wówczas w Polsce 
podręcznika dla osób pracujących w bibliotekach dla dzieci. 1/1/ biblio
tece dla dzieci: Poradnik metodyczny {рггса zbiorowa pod red. Izabelli 
Nieczowej, Warszawa S B P  1956). Jej pióra są tu dwa rozdziały: Sam o
kształcenie bibliotekarza dziecięcego oraz Gry i zabawy literackie.

Do końca życia była zawsze czynna, pogodna i uśmiechnięta. Miała 
wielką siłę wewnętrzną pomagającą jej przezwyciężyć słabość i cierpie
nie fizyczne związane z chorobą.

Zmarła w Warszawie 6 października 1991 roku.

Hanna Cichocka

Wybrane materiały biograficzne

Harcerki 1939-1945: relacje i pamiętniki. Wybór i opracowanie Krystyna W yczańska 
przy współpracy Zofii Florczak, Danuty Januszajtis-Połeciowej i Anny Szolc -  W ar
szawa: PW N 1982

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.



Bogumiła Krassowska (1930-1998)

„Spieszmy się kochać ludzi 
Tak szybko odchodzą” 

ks. Jan Twardowski

Bogumiła Krassowska urodziła się w Turku w województwie poznań
skim 1 marca 1930 roku. Ojciec Jan był księgowym starostwa Turek, 
a matka, Zofia z Reppelów, do roku 1939 zajmowała się domem.

W  czasie okupacji ojciec został wywieziony do obozu, gdzie zmarł, 
a matka, wraz z trojgiem rodzeństwa Bogumiły (Jan iną , Zdzisławą 
i Stanisławem) wysiedlona z Poznańskiego, przyjecłiała do Warszawy 
i podjęła pracę jako kamaszniczka. W  Warszawie wszyscy przeżyli po
wstanie, a po wyzwolniu wrócili w strony rodzinne.

W  Turku Bogumiła ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Tade
usza Kościuszki i w 1948 r. otrzymała świadectwo maturalne. Następnie 
przeniosła się w okolice Warszawy, zamieszkała w Wesołej Groszówce 
i w roku 1949 rozpoczęła pracę zarobkową —  pierwszą podjęła w Głów
nym Urzędzie Statystycznym, potem w Polskim Czerwonym Krzyżu, 
a następnie przez prawie rok pracowała w Powszechnej Kasie Oszczęd
ności (od 7 sierpnia 1951 do 30 września 1952 r .) .

Jej właściwa droga zawodowa w bibliotekarstwie zaczęła się w roku 
1952, kiedy została zatrudniona w Fabryce Samochodów Osobowych 
jako kierowniczka Biblioteki Związkowej. W  latach 1953/54 zdobyła 
kwalifikacje zawodowe w Państwowym Zaocznym Kursie Bibliotekar
skim organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Po ukoń
czeniu kursu w grudniu 1954 roku złożyła egzamin uprawniający do 
wykonywania zawodu bibliotekarza.

Od 21 września 1955 r. przeszła do pracy w Bibliotece Publicznej 
m. st. Warszawy, z którą związała się prawie do końca życia. Pracowała 
tu na różnych stanowiskach.



w  latach 1955-1969 była kolejno kierowniczką dwóch osiedlo
wych bibliotek dla dzieci i młodzieży. Najpierw prowadziła filię przy 
ul. Okrąg 7, następnie odtworzyła przeniesioną z pałacyku Okunia przy 
ul. Pięknej 15 do nowego lokalu przy ul. W ilczej Bibliotekę dla Dzieci 
i Młodzieży nr 1. Tą placówką kierowała przez kilka lat. Tutaj prócz 
zajęć ściśle bibliotekarskich rozwinęła ożywioną działalność mającą na 
celu stałe przybliżanie dzieciom dobrej literatury. Praca ta wymagała 
od niej wiele inwencji i zaangażowania. Zachowała się jej koresponden
cja z tamtych lat w Gabinecie Haliny Rudnickiej (u l. Sułkowskiego 26) 
świadcząca o nawiązywaniu kontaktów z pisarzami.

Lata 1970-1972 to lata pracy Bogusi w Dziale Bibliologii Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy. W  1972 r. została kierownikiem Oddziału 
Uzupełniania Księgozbiorów Bibliotek dla Dzieci w Dziale Obsługi Sieci. 
Potem w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, jako instruktor zajęła się 
przeglądem nowości do zakupów oraz przez wiele lat opieką meryto
ryczną i nadzorem nad bibliotekami szpitalnymi i związkowymi.

Z dniem 31 grudnia 1988 przeszła na emeryturę, ale nie na długo, 
bo już od 4 kwietnia 1989 (do 23 V  1995) w wymiarze 1/2 etatu za
angażowała się w Muzeum Książki Dziecięcej. Podjęła żmudną, pio
nierską pracę przy organizacji Izby Pamięci Marii Kownackiej. Mie
szkanie pisarki na Żoliborzu, wraz z całym księgozbiorem i warsztatem 
pracy, zostało przez mą przekazane testamentem Bibliotece Publicznej 
m. st. Warszawy i stało się częścią Muzeum Książki Dziecięcej. Bo
gusia Krassowska uporządkowała i zinwentaryzowała przekazany księ
gozbiór (w  tym dorobek wydawniczy Kownackiej), opracowała katalog 
alfabetyczny. Wiele uwagi poświęciła archiwaliom —  uporządkowała rę
kopisy, fotografie i listy. Czuwała nad pracami remontowymi w Izbie, 
dbając o wystrój zgodny z wolą i osobowością pisarki. Przygotowała tę 
placówkę do udostępniania. Zapoczątkowała przyjmowanie wycieczek 
młodzieży szkolnej i stworzyła model lekcji bibliotecznej w domu au
torki Plastusiowego pamiętnika. W  Księdze pamiątkowej Izby czytamy 
słowa uznania dla jej pracy:

„M iło było znaleźć się w domu pisarki naszej młodości! Dziękujemy 
pięknie Pani Bogusi Krassowskiej za stworzenie wspaniałej atmosfery. 
Dom Pani Kownackiej żyje. I to jest piękne!

Bibliotekarki Bibliotek Dziecięcych z Żoliborza 25 IX 1990 r .” 
„Uczniowie klasy Hic Szkoły Podstawowej nr 135 w Warszawie dzię

kują serdecznie za wspaniałą opowieść o pisarce, która umiłowała dzieci 
i przyrodę. Atmosfera tego sympatycznego mieszkanka spotęgowana 
została przez osobę, która także wielbi dziecięce dusze i z sercem i zro
zumieniem przyjęła naszą gromadkę. 1 X  1990” .



/

i
15. Bogumiła Krassowska

B. Krassowska nawiązała kontakty z rodziną i przyjaciółmi pisarki, 
starała się też współpracować ze środowiskiem związanego z nią żoli- 
borskiego W SM , stworzyła nieoficjalne Kółko Przyjaciół Izby Pamięci 
Marii Kownackiej, była sekretarzem Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Izbie Kownackiej.

W czerwcu 1991 r. przekazała Izbę swej następczyni i dalsze lata 
pracy w Muzeum Książki Dziecięcej poświęciła opracowywaniu, wspól
nie z Aliną Grefkowicz, bibliografii polskiej literatury dla dzieci za lata 
1918-1939.

Kartoteka stanowiąca podstawę tej retrospektywnej bibliografii była 
tworzona w Muzeum już wcześniej przez Marię Gutry, Felicję Neubert 
i Alinę Łasiewicką, ale ostateczne przygotowanie do druku wymagało 
żmudnej weryfikacji opisów bibliograficznycłi z autopsji (przy wykorzy



staniu księgozbioru własnego Muzeum, księgozbiorów i kartotek Biblio
teki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki 
Publicznej w Łodzi oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej i Akademii 
Teologii Katolickiej w W arszawie). Bogusia kilka miesięcy pracowała 
przy kartotece Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, wysy
łała też ankiety do innych bibliotek w kraju z prośbą o uzupełnienie 
opisów, konsultowała się z ekspertami. Po sporządzeniu w miarę peł
nego opisu 8617 pozycji i przygotowaniu maszynopisu głównego zrębu 
bibliografii autorki opracowały trzy indeksy: tytułowy, autorski i serii 
wydawniczych. Ta monumentalna, o ogromnym znaczeniu praca, obej
mująca 656 stron druku, ukazała się w roku 1995, już po ostatecznym 
odejściu ciężko chorej Bogusi na emeryturę {Bibliografia literatury dla 
dzieci i młodzieży 1918-1939 : literatura polska i przekłady / oprać. 
Bogumiła Krassowska i Alina Grefkowicz. —  Warszawa : Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna, 1995).

Bogumiła Krassowska była osobą niezwykle pracowitą, obowiąz
kową, stale dążącą do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozszerzania 
wiedzy. Pracując zawodowo ukończyła studia wyższe z wyróżnieniem. 
W roku 1961 uzyskała stopień magistra na W ydziałe Filologii Polskiej 
UW, w 1963 ukończyła kurs dla bibliotekarzy dziecięcych w Jarocinie, 
w 1975 zdała trudny egzamin kwalifikacyjny na bibliotekarza dyplomo
wanego (na sesji egzaminacyjnej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu).

W  opinii wydanej Bogumile Krassowskiej przez Bibliotekę Publiczną 
w roku 1963 czytamy „...je st pracownikiem zdolnym, sumiennym, po
siadającym wiele wrodzonej pogody i łatwości obcowania z ludźmi. Za
miłowana w pracy bibliotekarskiej” . Była więc już wówczas wysoko ce
niona na polu zawodowym za sumienność, zaangażowanie i wiedzę. 
Toteż delegowano ją  często na seminaria wojewódzkie (do Krakowa, 
Radomia, Kalisza, Opola), uczestniczyła w ogólnopolskich seminariach 
poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży, które organizowała Ma
ria Gutry w Białowieży (1959), Jarocinie (1964 i 1968) oraz w Ru- 
dziskach (1966). Oczywiście udzielała się przygotowując i wygłaszając 
kolejne referaty —  dwa z nich zostały opublikowane w „Poradniku B i
bliotekarza": Książki indiańskie w bibliotekach dla dzieci i m łodzieży  
(1960 nr 5 /6 ) oraz Udział m łodzieży i dzieci w II wojnie światowej 
w literaturze radzieckiej tłum aczonej na ję zyk  polski (1966 nr 11/12).

Przez kilka lat współpracowała też z „Bibliotekarzem” , tłumacząc 
notki z zagranicznych czasopism bibliotekarskich do stałej rubryki „K ro 
niki” . Znała język francuski i rosyjski. Była współautorką adnotacji do 
przygotowanego w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo



wej II tomu katalogu Książki dla bibliotek. Literatura dla dzieci i mło
dzieży 1945-1970. (Oprać. B. Białkowska, wydanego przez S B P  w roku 
1974). Ale największym dziełem jej życia naukowego i zawodowego po- 
zostanie niewątpliwie wspomniana ju ż  Bibliografia za  łata 1918—1939, 
którą przygotowała do druku wspólnie z Aliną Grefkowicz.

W  ciągu 40 lat pracy w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy 
(1955-1995) oprócz obowiązków zawodowych Bogusia udzielała się 
w różnych pracach społecznych. Niezwykle wrażliwa na sprawy ludz
kie, kilkakrotnie pełniła funkcję męża zaufania, była przewodniczącą 
Rady Zakładowej Związku Pracowników Kultury i Sztuki w Bibliotece 
Publicznej m. st. Warszawy.

Uczestniczyła w pracach związanych z wychowywaniem młodzieży 
trudnej i społecznie niedostosowanej przy Instytucie Pedagogiki Specjal
nej. Brała udział w badaniach nad dziecięcą percepcją ilustracji książ
kowej .

Była członkiem P C K  i T P P R . Od roku 1972 należała do PZP R . Nie 
miało to jednak wpływu na zawierane z nią przyjaźnie osób o innych 
zapatrywaniach politycznych i wyznaniowych. Wszystkich traktowała 
z należytą godnością i życzliwością nie usiłując narzucać nikomu swoich 
poglądów.

Była też aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich —  uczestniczyła w pracach Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepeł
nosprawnych Zarządu Głównego. A w 1975 r. brała udział jako delegat 
Zarządu Okręgu Stołecznego w V II Zjeździe S B P  w Zielonej Górze.

Bogusię poznałam w latach sześćdziesiątych, na wstępie mojej pracy 
zawodowej. Byłam wtedy osobą bardzo młodą po ukończonym Liceum 
Bibliotekarskim. Gdy stanęłam u boku starszej koleżanki, nie mogła mi 
być obojętna ani jej postawa, ani sposób wykonywania pracy. Stała się 
dla mnie wzorem i autorytetem. Spośród grupy bibliotekarzy pracują
cych z pasją i poświęceniem wymienię jeszcze dwie bibliotekarki, obok 
których stawiałam pierwsze kroki —  były nimi panie: Sława Łabanow- 
ska i Jasna Tarkowska. Jestem wdzięczna losowi, że mogłam zetknąć 
się kiedyś z tymi osobami. Drogę, którą mi wskazały wraz z Bogusią, 
staram się iść do dzisiaj. Oprócz szacunku dla czytelnika Bogusia na
uczyła mnie pokory wobec pracy fizycznej w bibliotece. W  trudnych 
sytuacjach kadrowych prace takie podejmowała dobrowolnie, choć nie 
należały do zakresu jej obowiązków, lecz wynikały po prostu z koniecz
ności stawianych przez życie.

Szczególną cechą Bogusi była jej niezwykła wyrozumiałość i kole- 
żeńskość, z jaką niosła innym pomoc w potrzebie. I ja  takiej pomocy 
doznałam jeszcze w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 1 przy ul.



W ilczej. Nie miałam z kim zostawić maleńkiego dziecka, gdyż nagle 
straciłam opiekunkę. Martwiłam się, co będzie, i do dziś myślę z roz
rzewnieniem o Bogusi, która jako mój kierownik powiedziała wówczas 
z uśmiecłiem:

„E lu , jest tutaj oddzielne zaplecze, jest maszynka elektryczna, są 
wokół sklepy z mlekiem, ugotujemy kaszkę, przyjdź tutaj z tym Tom
kiem, dopóki nie znajdziesz opieki. Będzie z nami pracował, bo przecież 
ta biblioteka jest dla dzieci” . Nie miała własnycłi dzieci, a je j podejście 
było takie matczyne. Za tę ogromną wyrozumiałość i pomoc szczerze 
do dzisiaj jestem Jej wdzięczna.

Ostatnie lata zmagała się dzielnie z nieuleczalną i długotrwałą cho
robą, w wyniku której zmarła 2 marca 1998 roku.

W  ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Bródnowskim oprócz ro
dziny wzięło udział wiele osób z kręgu bibliotekarskiego. Wzruszającą 
mowę pożegnalną wygłosiła Janina Jagielska, dyrektor Biblioteki Pu
blicznej m. st. Warszawy.

W  nekrologu czytamy: „...emerytowany st. kustosz dyplomowany 
Biblioteki Publicznej, wspaniały Człowiek i bibliotekarz. Zasłużona dla 
rozwoju bibliotek publicznych, zakładowych, szpitalnych, znakomity dy
daktyk i znawca literatury. Za osiągnięcia w długoletniej pracy odzna
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką 
„Za Zasługi dla Warszawy” , Odznaką „Zasłużony Działacz Ku ltu ry ...” .

Dla mnie nie odznaczenia świadczą o wszystkich wartościach Bo
gusi, lecz pamięć, jaką pozostawiła po sobie wśród nas, żyjących. Do
wodem tego było poświęcone jej spotkanie dnia 8 października 1998 r. 
w Publicznej Bibliotece Głównej. Duża frekwencja, spontaniczne łzy 
wzruszenia podczas tego spotkania oraz wypowiedzi pamiętających Ją  
koleżanek były zgodne i jednolite w treści. Świadczyły o pustce, jaką 
pozostawiła po sobie Nasza Bogusia.

Elżbieta Wolfgramm

Wybrane materiały biograficzne

Chrząstowska Beata; Bogumiła Krassowska. -  „Bibliotekarz" 1998 nr 9 
Krassowska Bogumiła (nekrolog) -  „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicz

nej m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej” 1988 nr 1

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy



Danuta Kargowska-Gubiec 
(1926-1995)

Danuta Kargowska związała się z Łodzią w roku 1946. Urodzona 
19 stycznia 1926 roku w Kobyłce k. Warszawy jako córka farmaceu
tów, lata okupacji spędziła w Białym stoku. Podczas wojny uczęszczała 
na komplety tajnego nauczania i otrzymała na nich świadectwo małej 
matury, a następnie ukończyła liceum humanistyczne.

Zamieszkawszy w Łodzi podjęła w roku 1947 studia na Uniwer
sytecie Łódzkim zakończone uzyskaniem dyplomu pierwszego stopnia 
w zakresie filologii polskiej ze specjalizacją bibliotekoznawstwa. W  bi
bliotekach miejskich znalazła się po raz pierwszy dzięki całodniowym 
wycieczkom organizowanym przez wykładowców: profesorów Jana Mu- 
szkowskiego i Adama Łysakowskiego do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(wówczas zlokalizowanej przy ul. Andrzeja Struga) i do 1. Miejskiej 
Wypożyczalni Książek dla Dorosłych przy ul. Senatorskiej prowadzo
nej przeze mnie od kwietnia 1945 do lutego 1949 r. Wtedy to po raz 
pierwszy spotkałyśmy się z Danutą.

Działalność 1. Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Mło
dzieży zorganizowanej przez mgr Marię Michalecką (późniejszą wielo
letnią kierowniczkę Biblioteki Radia i Telewizji w Warszawie) poznała 
towarzysząc swojej młodocianej sąsiadce na jednej z „godzin książki” , 
które tam się odbywały. Historię przedwojennego bibliotekarstwa dzie
cięcego w Łodzi przybliżyła jej na studiach lektura publikacji pionierki, 
pierwszej kierowniczki pierwszej Miejskiej Wypożyczalni Książek dla 
Dzieci, Ireny Augustyniakowej: S ieć bibliotek miejskich w Ło dz i—  „Pol
ska Oświata Pozaszkolna” 1927, Praca kulturalno-oświatowa na terenie 
bibliotek dziecięcych i dla młodzieży „Jednodniówka z okazji Dziesię
ciolecia Szkolnictwa Powszechnego w Łodzi” 1928, Biblioteki dziecięce 
w Łodzi. Historia i stan o b ecn y —  „Bibliotekarz” 1934 nr 3, a także 
nowość, jaką był artykuł Marii Michaleckiej w „Wiedzy i Życiu” z roku



16. Danuta Kargowska-Gubiec

1948 —  Przymierze dzieci z  biblioteką (dwudzlestoplęciolecle Istnienia 
bibliotek dziecięcych w Łodzi).

Podczas studiów Danuta Kargowska pracowała przez kilka miesięcy 
w Biurze Badania Czytelnictwa Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik" 
pod kierownictwem Anieli Mikuckiej. Jak mówiła, wzbogaciło to znacz
nie jej wiedzę bibliotekarską. Niestety początkowo pracy w bibliotece 
otrzymać nie mogła. Zatrudniła się więc przez dwa lata jako nauczy
cielka szkoły podstawowej, co przyczyniło się do pogłębienia jej stosun
ków uczuciowych z dziećmi i młodzieżą oraz roznieciło upodobanie do 
zajęć z nimi.

Od 1 października 1953 r. zaczęła pracować w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Ludwika Waryńskiego (rezydującej już w nowym gmachu 
przy ul. Gdańskiej) w Dziale Sieci placówek bibliotecznych. Ujawnione



wkrótce jej duże umiejętności plastyczne spowodowały przydzielenie jej 
funkcji plastyka. W  związku z tym do szeregu dużych i mniejszych wy
staw książek przygotowywała dekoracje i oprawę. Jednocześnie kontak
tując się z „rejonówkami” , przekazywała im niejednokrotnie graficzne 
plansze informacyjne i różne elementy zdobnicze do opracowywanych 
tam plakatów bibliograficznych i tematycznych.

Oczekując na zatrudnienie w bibliotece dziecięcej, mogła śledzić 
w „Bibliotekarzu” publikacje łódzkich koleżanek, takie jak : Zofii Strzel- 
czykówny Biblioteki dziecięce w Łodzi (1949 nr 11/12), Danuty Po- 
łeciowej Książka popularnonaukowa w czytelnictwie dziecięcym  (1959 
nr 11/12), Barbary Durajowej Rysunkowe dzienniczki lektury (1950 
nr 9/10 ) i M łodociani autorzy korespondują z  autorem  (1951 nr 3/4 ). 
Także ścisła współpraca z instruktorką, Zofią Kułagowską, wzbogacała 
jej wiadomości na temat pracy z młodocianymi czytelnikami.

Tak przygotowana, Danuta Kargowska objęła 1 czerwca 1956 r. kie
rownictwo mającej się wkrótce uruchomić w Dzielnicy Górna 13 Miej
skiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży, zlokalizowanej 
w specjalnie zbudowanym domu przy ul. Rudzkiej. Obok sąsiadującej 
4. Wypożyczalni Książek dla Dorosłych miała do dyspozycji pokój —  
gabinet i dwie sale na magazyn biblioteczny oraz na czytelnię czaso
pism, jednocześnie miejsce imprez. Uroczystość otwarcia Biblioteki 29 
czerwca 1956 r. (w  której brali udział przedstawiciele władz miejskich 
i M BP z dyr. Janem Augustyniakiem na czele) rozpoczęła ożywioną 
działalność kulturalno-oświatową. W  drugim półroczu było już zare
jestrowanych 460 czytelników. Dzięki zabiegom kierowniczki rozwijała 
się współpraca ze szkołami i rosła frekwencja na imprezach, np. na od
czyt Barbary Durajowej Piękno i dzieje książki zgłosiło się 140 osób. 
Zacieśniła się też współpraca z drużynami harcerskimi i zuchowymi. 
W  dniach Oświaty, Książki i Prasy liczba uczestników wycieczek zwie
dzających Bibliotekę wyniosła 337 osób.

W  roku 1959 wyraźnie zaznaczyło się wprowadzenie plastyki do za
jęć z czytelnikami. Został przeprowadzony konkurs na najładniejszą ilu
strację do książki historycznej, odbyły się dwa konkursy błyskawiczne 
polegające na ilustrowaniu przez czytelników odczytywanych fragmen
tów książek. Zaprezentowano wystawę ilustracji czytelników do ulubio
nych lektur. W  pewnym stopniu łączyło się to z przygotowywaną dla 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz „Naszej Księgarni” pracą badawczą 
Kargowskiej nad rolą ilustracji w książkach dla dzieci.

Zorganizowana 11 grudnia 1959 r. impreza ku czci Juliusza Sło
wackiego (w  ramach międzybibliotecznego konkursu ogłoszonego przez 
M BP im. Waryńskiego) zdobyła jedną z dwu drugich nagród. Program



obejmował krótki życiorys poety wraz z obszerniejszą informacją o wy
stawie jubileuszowej w Warszawie, recytacje utworów i listów Słowac
kiego do matki oraz informację o Balladynie na scenach polskich i ob
cych. Wystawie utworów Słowackiego towarzyszyły fotosy i programy 
z Ба//ас/улу wystawionej przez Teatr Ziemi Łódzkiej.

W grudniu tego roku przeprowadzone zostały po raz pierwszy na te
renie szkół podstawowych (120 i 148) na apelach szkolnych pogadanki 
na temat biblioteki. Rozpoczęto też przygotowania do udziału w kon- 
kursie-turnieju „Poznajemy świat i jego zwierzęta” . Z obszernej noty 
Danuty Kargowskiej w kronice Biblioteki warto przytoczyć fragment:

„Konkurs-turniej [ ...] pozwolił realizować w sposób bardzo uży
teczny marzenia wieku dziecięcego. Bez dewiz i z paszportem «na 
niby» setka uczestników turnieju wędrowała w wyobraźni przez lądy 
i morza, a przewodnikiem ich była książka. Podróżowali przez daleką 
i białośnieżną północ, przez rozgrzane słońcem oazy pustynne Czarnego 
Lądu, płynęli wartkim prądem Amazonki, M issisipi... Dzieci starały się 
poznawać zwierzęta, wiedzieć o nich możliwie jak  najwięcej, zgodnie 
z mottem naszego konkursu” . Tym mottem był wybrany przez organi
zatorkę cytat z książki A licji Dryszkiewicz pt. Wędrówka po zwierzyńcu: 
„Kochajm y zwierzęta, wszystkie od muszki do tygrysa i hipopotama. 
Kochajmy je za to, że są dobre i odważne, rządzą się mądrze i sprawie
dliwie, nie wyśmiewają się z wielbłąda, że jest garbaty, ani z węża, że 
kaleka, bo nie ma nóg... I za to, że są oddane i wierne, jeżeli nie robimy 
im krzywdy...” .

Wśród prac powstałych w ramach konkursu wyróżniała się zespo
łowa praca Od A do Z  o zwierzętach. Nawiązano szereg kontaktów 
z instytucjami, które wypożyczyły bibliotece ciekawe eksponaty na wy
stawę, jak np. Instytut Geografii przy U Ł i P T T K . Młodzież poznała 
też Tadeusza Olszewskiego, autora znanej książki Australia kraj dziwów  
i sprzeczności. 28 kwietnia 1960 r. odbyło się szkoleniowe seminarium 
łódzkich bibliotekarek bibliotek młodzieżowych połączone ze zwiedza
niem dużej wystawy turniejowej zajmującej całą czytelnię. Wpisy pra
cowników Działu Instrukcyjno-Metodycznego do kroniki przekazują bar
dzo pochlebną opinię o wystawie i zachęcają do upowszechnienia jej 
w szkołach sąsiadujących z biblioteką. I rzeczywiście frekwencja zwie
dzających ekspozycję była jedną z największych w historii łódzkich re
jonowych placówek, wyniosła bowiem 1600 osób w 58 grupach.

Zarówno nauczyciele, jak  i uczniowie ocenili wystawę bardzo pozy
tywnie. Dali temu wyraz wpisami w kronice —  czytamy tam m. in.: 
„Młodzież kl. IVa szkoły podstawowej nr 12 jest zachwycona wystawą 
tak pomysłowo, z pożytkiem urządzoną. Jesteśmy bardzo zadowoleni



z wycieczki, zobaczyliśmy bowiem świat w barwnych obrazach. Ujrze
liśmy wiele rzeczy nowych. Pocztówki są wspaniałe. Nam chłopcom 
najbardziej podobały się reportaże z Dalekiego Wschodu i kącik filate
listyczny. Dziewczynkom eksponaty i prace o Chinach. Chętnie byśmy 
takie wystawy częściej oglądali” .

Równie wielkim powodzeniem cieszył się m. in. zainicjowany przez 
D. Kargowską techniczny konkurs-turniej „W  domu, w porcie, na lot
nisku i na szerokim świecie” , który zaowocował wielką liczbą prac mło
dzieży —  modeli i rysunków statków, okrętów, samolotów, pojazdów 
lądowych.

W  końcu roku 1960 Danuta Kargowska wzięła udział w szkolenio
wej wycieczce bibliotekarzy M BP do Moskwy. Potem na naradzie in
struktorów czytelnictwa dziecięcego zorganizowanej przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w Warszawie (15-16 X II 1960) wygłosiła referat, a na 
zebraniu Koła S B P  podzieliła się wraz z innymi uczestnikami wycieczki 
wrażeniami z bibliotek moskiewskich. W  roku 1962 „Bibliotekarz” (nr 
10) opublikował artykuł D. Kargowskiej i K . Siedleckiej Dział Dziecię
cej i M łodzieżowej Literatury w Państwowej Bibliotece Z S R R  im. 1/1/./. 
Lenina w Moskwie.

Z dniem 1 listopada 1961 r. Danuta Kargowska została kierowniczką 
organizującej się w Dzielnicy Bałuty 16. Rejonowej Biblioteki Publicznej 
dla Dzieci i Młodzieży w pawilonie przy ul. Chryzantem, która została 
otwarta 12 grudnia 1961 r. Przez 14 miesięcy pracowała tam głównie 
przy kompletowaniu i opracowaniu księgozbioru. Niebawem, już jako 
starszemu bibliotekarzowi, powierzono jej od 7 maja 1963 r. funkcję 
kierowniczki Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty . Podczas 
całego okresu pracy na tym stanowisku wzbogaciła biblioteki bałuckie 
o trzy nowe placówki i własną pracownię introligatorską, bardzo ożywiła 
ich działalność. Przykładowo wymienić tu można liczne spotkania z pi
sarzami w ramach cyklu „B liżej książki łódzkiej” , wprowadzenie form 
audiowizualnych do działalności kulturalno-oświatowej bibliotek (106 
filmów, 54 wieczorów pozyji i prozy z p łyt), wprowadzenie wolnego 
dostępu do półek, rozwijającą się coraz owocniej służbę informacyjną 
bibliotek, wystawienie przez aktorów Teatru Lalek dla dzieci z Bałut 
sztuki Kofe/f Protel<, którą obejrzało 330 widzów.

W  sierpniu 1965 r. zespół Biblioteki Dzielnicowej otrzymał nagrody 
pieniężne przyznane przez centralną komisję współzawodnictwa biblio
tekarzy i bibliotek na XX-lecie P R L . Jednak Danuta Kargowska zre
zygnowała z prowadzenia Dzielnicowej Biblioteki i na własną prośbę 
powróciła do ulubionej pracy z czytelnikiem młodocianym —  od wrze
śnia 1965 r. została kierowniczką 4. R BP  dla Dzieci i Młodzieży przy



ul. Franciszkańskiej. W  placówce tej przez ok. siedemnaście lat realizo
wała swoje najciekawsze pomysły i inicjatywy, rozwijając talent pedago
giczny i plastyczny. Z jej przyjściem w działalności kulturalno-oświato
wej dominujące miejsce zajęło opowiadanie baśni, często ilustrowanych 
rysunkiem. Łączyło się to z udziałem D. Kargowskiej-Gubiec (zam ęż
nej od 1964 r .)  w eliminacjach ogólnopolskiego konkursu dla narrato
rów organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W  konkursie 
tym otrzymała trzecią nagrodę. Od tej pory zaczęły się też odbywać 
w niektórych bibliotekach bałuckich wystawy jej prac malarskich oraz 
społecznie przeprowadzane pogadanki, takie jak ; Graficy Naszej Księ
garni, Rola ilustracji w książkach dla dzieci i m łodzieży, Cykle portretów  
Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji 50-lecia M BP w grudniu 1967 r. 
wystawiła swoje prace w gmachu Biblioteki.

Od tegoż roku, dzięki jej wzmożonej opiece rozwinęła się praca 
w sekcji plastycznej istniejącego od kilku lat Koła Przyjaciół Książki, 
gromadzącego aktywistów biblioteki.

W  roku 1969 Danuta Kargowska podjęła inicjatywę bałuckiego 
Ośrodka Opieki Społecznej podczas trwania konkursu „W czoraj, dziś 
i jutro naszego miasta, naszej dzielnicy” i zorganizowała w „czwórce” 
trzy prelekcje działaczy OOS. W yłoniła się wówczas 21-osobowa grupa 
czytelników, którzy zgłosili swą gotowość do działania w bibliotecz
nym Kołe Młodocianych Opiekunów Społecznych. O mniej lub więcej 
udanych poczynaniach tego Koła poinformowała Kargowska w artykule
0  bibliotecznym Kole M łodocianych Opiekunów Społecznych  w „Po
radniku Bibliotekarza” z r. 1970 (n r 7 /8 ). Ona też wykonała plakat dla 
uczczenia 5-Iecia OOS w dzielnicy Bałuty, którego fotografię rozesłano 
do innych ośrodków w kraju.

Na rok 1969 przypada także założenie z je j inspiracji pierwszego 
w Łodzi (a może i w Polsce) Koła młodocianych ekslibrisistów z okazji 
20-lecia istnienia Biblioteki. Prace zgłaszających się amatorów grafiki 
poprzedziły pogadanki, np. Najciekawsze sylwetki ilustratorów książek 
dla dzieci i młodzieży, odczyt Ekslibris polski, połączony z wystawą te
matyczną, oraz lekcja biblioteczna, Rodzaje ilustracji w książkach dla 
dzieci i młodzieży. Projektowanie rysunków ekslibrisowych i rycie ich 
w linoleum odbywało się pod nadzorem opiekunki Koła i przy czyn
nym jej udziale. W  projektach dzieci i młodzieży znalazły się ich uko
chane zwierzęta, ulubieni bohaterowie książek, zabytki Łodzi, kwiaty. 
Wykonano również ekslibrisy z okazji XXX-lecia P R L , Roku Bibliotek
1 Czytelnictwa, Międzynarodowego Roku Dziecka, Dni Oświaty, Książki 
i Prasy.



Ekslibrisowa zabawa biblioteczna trwała w różnym natężeniu do 
końca zawodowej pracy Danuty Kargowskiej. Ekslibrisy czytelników były 
eksponowane na wystawacłi w kilku bibliotekach, w Klubie Pracowni
ków Handlu Zagranicznego „Hermes” , na pierwszej ogólnopolskiej wy
stawie ekslibrisów dziecięcych w roku 1979 we W rocławiu. Członkowie 
Koła uczestniczyli z reguły w spotkaniach z grafikami bądź we własnej 
placówce, bądź w grupowych wyprawach do innych bibliotek bałuc
kich. Mogli więc poznać twórców tej miary co Jan Marcin Szancer, 
Zbigniew Lengren, Janusz Grabiański, Szymon Kobyliński, Danuta Mu- 
szyńska-Zamorska. Odwiedzili pracownię Wacława Kondka. Pomagali 
też Danucie Kargowskiej-Gubiec w organizowaniu na terenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wystawy poświęconej twórczości Janusza Grabiań- 
skiego, prezentującej jego ilustracje książkowe, cykle kart pocztowych, 
serie znaczków pocztowych, plakaty, kalendarze. Zdjęcia z wystawy 
przesłano artyście. Podziękował listem (z  2 lutego 1975 r .) , w którym 
znalazły się m. in. słowa: „Pragnę Pani podziękować za tyle inicjatywy 
i staranności włożonej w zorganizowanie pokazu moich prac. Proszę 
mi wierzyć, że właśnie takie kameralne wystawy przygotowane przez 
osoby obdarzone pasją sprawiają mi zawsze największą radość” . Temat 
ekslibrisów w twórczości dzieci i młodzieży D. Kargowska poruszyła 
w artykule Ekslibris w pracy młodocianych czytelników  opublikowanym 
w „Poradniku Bibliotekarza” (1971 nr 1 /2 ).

Poza ekslibrisami czytelnicy „czwórki" projektowali zakładki do ksią
żek, obwoluty książkowe, plakaty i znaczki pocztowe. Zainteresowanie 
projektowanymi i wykonanymi linorytami wzrastało dzięki niektórym 
konkursom, jak  np. w roku 1970 konkurs na znaczek pocztowy zapro
jektowany i wykonany własnoręcznie czy w 1971 r konkurs —  zajęcia 
biblioteczne z harcerzami.

W  roku 1971 r. rozpoczęto z inicjatywy D. Kargowskiej szerszą 
działalność oświatową pod nazwą wtorki biblioteczne. Początkowo po
wiązano je z cyklem odczytowym o Łodzi i jej zabytkach —  „Dawna 
i nowa Łódź” , „Trasy wycieczkowe po Łodzi” , „Zabytki Łodzi” . Cykl 
został urozmaicony wystawami książek, fotogramami nie istniejących 
już niekiedy zakątków dawnej Łodzi, ekspozycjami teatraliów, kataloż- 
kami o Łodzi powstałymi w wyniku lekcji bibliotecznych, wycieczkami 
do Ratusza i Państwowego Archiwum Łodzi, do dawnego pałacu Izraela 
Poznańskiego i innych pofabrykanckich siedzib. Kilka spotkań poświę
cono „Wieczorom gawęd łódzkich” opowiadanych przez czytelników na 
podstawie książki Zdzisława Konickiego Dziwy nad Łódką (autor ten 
był dość częstym gościem biblioteki). Wieczór poezji o Łodzi przygoto
wali i wykonali harcerze, a materiały do gawędy o niektórych przejawach



życia kulturalnego Łodzi wyszukiwała starsza młodzież w regionalnycłi 
czasopismach.

W  latach 1973-1974 w ramach wtorków bibliotecznych odbywały 
się „spotkania z architekturą i zabytkami Europy” , ilustrowane prze
zroczami. Jak np pisała D. Kargowska w artykule Z  ekslibrisem dzie
cięcym w herbie umieszczonym w aneksie Sprawozdania M B P  im. L. 
Waryńskiego za rok 1979 {s . 148-153), „ta forma połączona z dyskusją 
gromadziła wielu czytelników, ich rodziców i zaprzyjaźnionych z biblio
teką członków Klubu Seniora” . Dyskusje po prelekcjach były zawsze 
przedmiotem specjalnej troski kierowniczki i bibliotekarek.

Uczestnicy „wtorków” podejmowali też wyprawy do Warszawy 
na wystawy w Muzeum Narodowym i „Zachęcie” . Dużym powodze
niem czytelników cieszyły się wieczory literacko-muzyczne z udziałem 
skrzypka Bronisława Ligęzy lub młodych gitarzystów amatorów, a także 
ekspozycje organizowane przez młodocianych członków bibliotecznego 
Koła Kolekcjonerów-Hobbistów.

Artykuł W torki biblioteczne {„Poraón\k Bibliotekarza” 1972 nr 1/2 ) 
D. Kargowska-Gubiec zakończyła stwierdzeniem; „ ,W  tej wtorkowej ak
cji uważam za najważniejsze budzenie się nowych przyjaźni, serdeczną 
więź i zapał towarzyszący błahym nieraz z pozoru poczynaniom zwią
zanym z samodzielnym przygotowaniem przez młodzież imprezy, zdo
bywanie umiejętności posługiwania się bibliotecznym warsztatem in
formacyjnym i budzenie się w czytelnikach postawy współgospodarza 
biblioteki” .

Danuta Kargowska, od roku 1976 kustosz, przeszła na emeryturę we 
wrześniu 1982, zmarła 29 stycznia 1995 roku. Przez 33 lata należała do 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Była członkiem Klubu Plasty
ków Amatorów w Łodzi, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi. Została odznaczona Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Medalem XXX-lecia P R L , Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury.

Swój talent i uzdolnienia artystyczne umiała w sposób doskonały 
wykorzystywać w zawodowej pracy bibliotekarskiej. Obdarzona intuicją 
i spostrzegawczością była pionierką różnych form kulturalno-oświato- 
wych. Zawsze życzliwa ludziom, wyrozumiała, darzyła wierną pamięcią 
i uczuciem tych, którym zawdzięczała jakąś przysługę. Kochała dzieci 
i młodzież i potrafiła z nimi współdziałać, potrafiła wychowywać przez 
sztukę. Pracując w bibliotekarstwie malowała, pisywała też wiersze.



Zwiędłe lato sucho szeleści pod stopą.
Ołowiany smutek napełnił obłoki.
Puste i zimne już ptasie gniazda.
Rdza zgryzoty pali ostatni spadający liść 
***
Pod zamkniętą powieką
widzimy jaśniej
niż w promieniach słońca.
W  nocnej ciszy 
głośniej brzmią słowa 
dawno zapomniane.
Na próżno w tłumie 
składamy wargi 
w jedno słowo —  witaj!
***
Wszystkie odloty są bogatsze
0 radość gniazd
1 smutek poznania.
Wszystkie odloty są smutniejsze
0 płowiejące wczoraj
1 puste jutro.
Róża, którą mi dałeś, 
płacze płatkami.
Tylko jej kolce pozostały ostre.

Tych kilka zwrotek doskonale obrazuje subtelność i wrażliwość au
torki —  bibliotekarki.

Izabela Nagórska

Wybrane materiały biograficzne

Nagórska Izabela: Danuta Janina Kargowska-Gubiec (1926-1995). -  „Poradnik B i
bliotekarza" 1995 nr 5

Akta osobowe Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łód ź-B ału ty  
Kroniki 4. Rejonowej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży 
Archiwum Sekcji Historyczno-Pamiętnikarskiej S B P  w Pracowni Regionalnej W iM B P  

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi



III. Wojewódzkie instruktorki 
czytelnictwa dziecięcego
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^7. Maria Gutry i Barbara Groniowska wśród instruktorek ( I  rząd od prawej: J .  Leśniczak, 
B. Groniowska, L. Ramusowa, F. Neubert; II rząd: I. Suchorzewska, M. Gutry,

W. Jegorow, Z . Białecka; stoi przy telefonie W. Dudziak)



Wanda Jegorow (1908—1986)

Najkrótszy bilans życia Wandy Marii Jegorow dałby się zamknąć 
w paru zaledwie słowach: z książką dla dziecka przez wszystkie dane jej 
lata. A przeżyła ich 78.

Urodziła się 19 czerwca 1908 r. w niewielkiej miejscowości Klewań 
w pobliżu Równego na W ołyniu. Dziś Równe to miasto liczące ponad 
250 tys. mieszkańców, położone na zachodzie Ukrainy, wówczas była 
to prowincjonalna mieścina carskiego imperium, w której żyło kilkadzie
siąt tysięcy Polaków, Ukraińców, Rosjan i Żydów. Po wojnie polsko-bol- 
szewickiej znalazło się w granicach województwa łuckiego odrodzonej 
Polski.

Wanda Maria była szóstym, ale nie ostatnim dzieckiem małżeń
stwa Studzińskich i można by rzec żartobliwie —  przerwała na krótko 
złotą serię męskich potomków: przed nią było pięciu chłopców, po niej 
jeszcze trzech i wszyscy nosili stare lechickie imiona: W ładysław , W a
cław, Bolesław, Janusz, Tadeusz, Kazim ierz, Stanisław i Mirosław. O j
ciec wywodził się z mazowieckiej szlachty szaraczkowej, którą za udział 
w powstaniu styczniowym dotknęły surowe represje rosyjskich władz. 
Henryk Bonawentura Studziński zawędrował za chlebem aż na wschod
nie kresy dawnej Rzeczypospolitej, właśnie pod Równe, gdzie znalazł 
posadę zarządcy majątku ziemskiego. Dzieci od maieńkości były wy
chowywane w atmosferze umiłowania ojczyzny i własnego narodu, te 
wartości towarzyszyły im potem przez całe życie.

Wanda jako dziecko przeżyła okres I wojny światowej, w tym drama
tyczną ewakuację przed zbliżającym się frontem niemiecko-austriackim 
i krwawe wydarzenia w zrewoltowanym Piotrogrodzie, dokąd jak  na iro
nię „dla bezpieczeństwa” zabrali ją  mieszkający tam wujostwo. Po wielu 
perypetiach dziewczynka połączyła się z rodzicami i braćmi w Równem.

Nieregularnie i w sposób dość nietypowy pobieraną edukację począt
kową Wanda rozwijała od 1921 r. w rówieńskim Gimnazjum Państwo
wym im. Tadeusza Kościuszki, w którym w czerwcu 1927 r. uzyskała



18. Wanda Jegorow

maturę typu humanistycznego. Miała wówczas 19 lat, ale życiowy eg
zamin dojrzałości przyszło jej składać już w 1923 r., gdy przedwcześnie 
utraciła matkę, Helenę z Różyckicłi, steraną przejściami wojennymi. 
W  niepodległej Polsce ojciec zmienił profesję: pracował jako urzędnik 
w Zarządzie Miejskim w Równem; po śmierci żony pozostał wdowcem, 
który sam wycłiowywał dzieci, przy wydatnym udziale jedynej teraz 
w rodzinie kobiety, córki Wandy. W  roku 1928 podjęła ona pracę za
wodową w Bibliotece Policji Państwowej w Równem.

W ten sposób bibliotekarskie kwalifikacje zaczęła zdobywać od 
strony praktycznej i, jak  się miało okazać, rozsmakowała się w ob
cowaniu z książką. Niestety następne, pewnie lepiej płatne zajęcie już 
z książką nic wspólnego nie miało, były to bowiem obowiązki w Urzędzie 
Akcyz i Monopoli Państwowych, gdzie pracowała w latach 1929-1930.

9 stycznia 1930 r. poślubiła Włodzimierza Jegorowa. Mąż urodził 
się na Łotwie w rodzinie, w której ojciec był Rosjaninem, matka Pol
ką, ale oboje poczuwali się do polskości i w takim duchu wychowali



syna. Młodzi małżonkowie zamieszkali na krótko w Gdańsku-Wrze- 
szczu, gdzie Włodzimierz kończył studia w tamtejszej uczelni technicz
nej, niemieckiej poprzedniczce dzisiejszej Politechniki Gdańskiej, nato
miast Wanda niejako przy okazji poznawała język niemiecki. Opuścili 
Wybrzeże w 1931 r., W łodzimierz Jegorow z tytułem niedyplomowa- 
nego inżyniera. W  Równem w lutym 1931 r. przyszła na świat córka 
Jolanta, jej rodzice na miejsce stałego pobytu wybrali jednak Wilno. 
Jesienią tegoż roku Wanda zaczęła studiować prawo na wileńskim Uni
wersytecie Stefana Batorego, ale po zaliczeniu dwu lat poprosiła o urlop 
dziekański W  marcu 1935 r. urodziła syna Włodzimierza. W  1937 r. 
Jegorowowie przenieśli się do Gdyni, gdzie mąż Wandy znalazł w porcie 
pracę odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym.

Pani Wanda, zajęta domem i wychowaniem dwójki małych dzieci, 
w tym czasie nigdzie nie pracowała, ale każdą wolną chwilę poświęcała 
lekturze książek, co miało się je j niebawem bardzo przydać.

W  aurze nieuchronnie zbliżającej się wojny inż. Włodzimierz Jego
row zdecydował się wysłać swoich najbliższych do spokojniejszej, jak 
się wydawało, części kraju, czyli do rodziny w Równem. Wanda wraz 
z dziećmi opuściła Gdynię jednym z ostatnich pociągów odchodzących 
znad morza. Jej mąż został zmobilizowany i po zakończeniu działań 
wojennych na Wybrzeżu osadzony nie w obozie jenieckim , ale w gru
pie osób internowanych, bowiem dzięki łotewskiemu miejscu urodzenia 
i niepolskiemu nazwisku Niemcy potraktowali go jako obcokrajowca.

Tymczasem Armia Czerwona „wyzwoliła” Równe spod ucisku „wiel- 
kopańskiej Polski” i w łączyła z całym Wołyniem do Z SR R . Wanda za
niepokojona brakiem jakichkolwiek wieści o losach męża, postanowiła 
w tej sprawie dotrzeć do Gdyni. Przekradła się przez granicę radziecko- 
-niemiecką, następnie w Warszawie zdobyła przepustkę na przejazd do 
Gdyni, w czym zapewne pomocne okazały się takie okoliczności, jak  
rosyjskie brzmienie jej nazwiska, niezła znajomość języka niemieckiego, 
wreszcie klimat zbliżenia radziecko-niemieckiego. W  Gdyni od władz hi
tlerowskich dowiedziała się, że internowany mąż już został przekazany 
Łotwie, skąd zresztą okólną drogą dotarł do Równego, podobnie jak 
ona sama.

Połączona rodzina spędziła tam cały czas okupacji. Włodzimierz 
Jegorow zarobkował jako sprzedawca w sklepie, Wandę zatrudniono 
w radzieckiej Bibliotece Centralnej (1940-1941), powierzając jej nie
zbyt skomplikowane zajęcia związane z selekcją polskojęzycznych księ
gozbiorów. I choć coraz bardziej ciągnęło ją  do książek i czytelników, 
akurat tych nowych obowiązków nie mogła uznać za przyjemne. Przypa
dła jej bowiem rola biernego świadka egzekucji dokonywanych na bez



bronnych wydawnictwach. W  oczach radzieckich bibliotekarzy niewiele 
pozycji zasługiwało na pozostawienie na półkach, olbrzymią większość 
traktowano jako makulaturę. Pani Wandzie serce krajało się z żalu na 
widok skazanych na zatratę dobrze jej znanych tytułów, więc choć bar
dzo się bała, książki te wynosiła za pazuchą do domu. Były to przede 
wszystkim książki dla młodszych czytelników, bo do nich zaliczała się 
już jej dziesięcioletnia córeczka. Te wieczorne ukradkowe lektury do dziś 
wspomina córka z rozrzewnieniem, mówiąc o zmarłej matce.

W  kwietniu 1941 r. Wanda Jegorow urodziła trzecie dziecko —  
syna Jerzego. Wejście wojsk niemieckich do miasta oznaczało dla niej 
utratę stałego miejsca pracy. Już wcześniej było ciężko, teraz sytuacja 
jeszcze się pogorszyła. W  styczniu 1944 r. mąż został przez Niemców 
wywieziony na roboty do Generalnej Guberni.

Trzeba było nie lada energii i pomysłowości, ażeby zapewnić utrzy
manie trojgu dzieciom i ojcu —  emerytowi. Imała się więc Wanda Je
gorow najprzeróżniejszych zajęć.

Po wypędzeniu z Równego niemieckich okupantów została przyjęta 
do pracy w Pełnomocnictwie Rejonowym Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego do spraw Ewakuacji Ludności Polskiej. Przez kilka 
miesięcy (18 X II 1944 —  30 IV 1945) pełniła tam funkcję starszej asy
stentki. Odeszła, bo postanowiła wracać z rodziną do Polski. Wracała 
niestety bez męża, gdyż drogi życiowe małżonków całkowicie i na zaw
sze się rozeszły.

Po przyjeździe do Gdyni i odzyskaniu domku, który mąż nabył na 
własność tuż przed wybuchem wojny, nie od razu trafiła do biblioteki. 
Utrzymywała się z dorywczej pracy fizycznej. Dopiero w maju 1946 r. 
złożyła na ręce prezydenta Gdyni podanie o pracę w Miejskiej Biblio
tece Publicznej, taki był bowiem wówczas urzędowy tok postępowania. 
Zgodę na zatrudnienie jej w charakterze bibliotekarki już od 1 czerwca 
tegoż roku wyraził dyrektor gdyńskiej M BP, dr Kazimierz Tymecki. I tak 
się zaczął najdłuższy w je j życiu staż pracy, trwający do 16 grudnia 
1977 r., czyli ponad 31 lat w jednej instytucji. Wkrótce też przekonała 
się, że najbardziej odpowiada jej praca z czytelnikami młodymi, zwła
szcza z dziećmi. Łatwość nawiązywania z nimi kontaktu to prawdopo
dobnie także efekt doświadczeń harcerskich, wyniesionych z lat gimna
zjalnych. Była zastępową i drużynową, umiała poprzez zabawę zbliżyć 
maluchów do książki, zachęcić do lektury. Zanim wolny dostęp do półek 
stał się nakazem chwili, pozwalała swoim małym i nieco większym czy
telnikom bobrować w książkach, sięgać po nie na regał, zawstydzając 
tylko tych, którzy książek nie szanowali. I zawsze z oburzeniem kleiła 
rozlatujące się tomy czy wypadające lub podarte kartki Gdy szczęśli



wym trafem jedna z koleżanek miała uzdolnienia plastyczne, placówka 
Wandy Jegorow przyciągała wzrok estetycznym wystrojem. Bo potrafiła 
ona nie tylko wiele wymagać od siebie, ale i „wyciągać” , co najlepsze 
od swoich współpracowniczek. Uznanie zyskały jej wieczory bajek i ba
śni, które gromadziły dzieciarnię niemal z całej dzielnicy: ładnie czytała 
i opowiadała, a uważni słucłiacze mieli szansę zdobyć w improwizowa
nych kwizach (jak się to dziś nazywa) wysoko wtedy cenione nagrody 
książkowe. Dziś, w dobie wszechwładnej telewizji, przy obfitości na
granych kaset, taśm i płyt, takie formy pracy z czytelnikiem mogą się 
wydawać mało atrakcyjne lub trochę archaiczne, wówczas, kiedy nie 
wszyscy mieli w domu choćby lichy radioodbiornik, biblioteka z podob
nymi imprezami —  a były to lata czterdzieste i pięćdziesiąte —  z dużą 
mocą przyciągała młodzież. Podobały się dzieciakom (ale i dorosłym) 
często zmieniane kolorowe wystawy książek, różnorakie konkursy, spo
tkania z pisarzami, a lekcje biblioteczne, na które przychodziły zarówno 
młodsze, jak  i starsze klasy, okazywały się często ciekawsze od tych 
zwykłych, szkolnych. Wiele prac na rzecz „swojej” biblioteki ofiarnie 
wykonywał powołany przez Wandę Jegorow aktyw i samorząd biblio
teczny, rekrutujący się z młodych miłośników książki.

W  opinii, którą na użytek władz miejskich wystawił dyr. M BP 
w Gdyni, dr Kazim ierz Tym ecki, znajdujemy taką jej charakterystykę; 
„Ob. Jegorow wykazuje dużo inicjatywy, wprowadziła wiele nowych 
form pracy bibliotecznej z czytelnikami dziecięcymi i młodzieżowymi. 
Placówka prowadzona przez ob. Jegorow jest wzorową czytelnią dzie
cięcą w skali wojewódzkiej” . —  Nie powinno dziwić, że właśnie ta pla
cówka była przez długi czas obiektem wręcz pokazowym dla szkolących 
się na Wybrzeżu uczestników kursów bibliotecznych.

Wanda Jegorow okazała się właściwym człowiekiem na właściwym 
miejscu, co rychło docenili jej przełożeni. Od 1 maja 1947 r. pełniła 
już funkcję kierowniczki filii, która, różnie nazywana (Biblioteką dla 
Dzieci i Młodzieży, Czytelnią Dziecięco-Młodzieżową itp .), dość często 
zmieniająca adres i pomieszczenia (nie zawsze na lepsze), miała jedną 
stałą cechę: była zlokalizowana w centrum Gdyni.

W  marcu 1949 r. W . Jegorow wyjechała do Warszawy na 6-tygod- 
niowy kurs dla kierowników bibliotek dziecięcych, którego organizato
rem był Zarząd Główny Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy współudziale stołecznej Biblioteki Publicznej. W  ten sposób mo
gła swoje umiejętności praktyczne, pogłębione dzięki intensywnemu sa
mokształceniu, poszerzyć i wzbogacić o usystematyzowaną wiedzę bi
bliotekarską. W  piśmie z 10 X II 1955 r. minister kultury i sztuki uznał 
jej kwalifikacje zawodowe za równoznaczne z ukończonym liceum bi
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bliotekarskim. Pani Wanda zdawała sobie jednak sprawę, że na tym 
poprzestać nie może, szczególnie w sytuacji, gdy dyrekcja M BP powie
rzała jej coraz odpowiedzialniejsze zadania; najpierw prowadziła duże 
wypożyczalnie (F ilię  nr 7 od 1953 r., nr 12 od 1954 r .) , potem “  w po
łowie września 1957 r. — objęła stanowisko kierowniczki Sieci Bibliotek 
Dziecięcych. W  1962 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończyła roczny 
korespondencyjny kurs bibliograficzny, a w 1964 r. —  z oceną bardzo 
dobrą —  roczny korespondencyjny kurs bibliotekarski dla pracowników 
bibliotek powszecłinych (oba w Gdyni w Wojewódzkim Punkcie Konsul
tacyjnym Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bi
bliotekarzy).

Warto podkreślić, że tak pozytywne wyniki osiągnęła mając już po
nad 50 lat i wycłiowując samotnie —  przy dość kusej bibliotekarskiej 
pensji “  troje dorastających i kształcących się dzieci. Trzeba było mieć 
wiele hartu, zdyscyplinowania i silnej woli, by godzić ze sobą tyle róż
norodnych obowiązków. Trzym ając się z dala od organizacji politycz
nych (na co niewątpliwie wpłynęły przeżycia wojenne i późniejsze), nie 
uchylała się od pracy społecznej: przez jedną kadencję kierowała Radą 
Zakładową Związku Zawodowego, w kilku następnych była w jej skła
dzie. Do tego dochodziły jeszcze częste wyjazdy służbowe do Warszawy 
i innych miast, gdzie uczestniczyła w rozmaitych szkoleniach, konfe
rencjach, naradach, sesjach, zjazdach, zapoznając słuchaczy ze swoimi 
doświadczeniami. Nazwisko jej zaczęło być znane w środowisku biblio
tekarzy. Ale i ona chętnie korzystała z dorobku koleżanek, podpatrywała 
ich formy pracy, próbowała przenosić nowe pomysły i rozwiązania do 
gdyńskich bibliotek. Nie marnowała żadnej okazji.

W  teczce jej spraw osobowych znajduje się tak charakterystyczne 
dla niej pismo skierowane do dyrektora M BP w Gdyni:

„W  związku z wyjazdem służbowym do Krakowa w dniach 21-23 
[XI 1963 r.] proszę o zwolnienie mnie z pracy w dniach 25 i 26 celem 
zapoznania się bliżej z pracą bibliotek m. st. Warszawy. Hospitacja 
dotyczyłaby metodyki pracy z dzieckiem —  wolnego dostępu do półek 
w wypożyczalniach dziecięcych, zakupu i opracowania księgozbiorów 
dziecięcych". Równie dobrze charakteryzuje jej postawę inne pismo, 
datowane w Rzeszowie 8 IV 1965 r.

„Dyrekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszo
wie dziękuje... za umożliwienie kol. Annie Kloc hospitacji w bibliotekach 
dla dzieci w Gdyni. —  Szczególnie dziękujemy kol. Wandzie Jegorow 
za jej wszechstronne i wyczerpujące informacje o pracy w zwiedzanych 
bibliotekach oraz za wytworzenie koleżeńskiej atmosfery w czasie wy
miany doświadczeń” .



Taka właśnie była —  otwarta na nowe inicjatywy i otwarta wobec 
ludzi —  czytelników i współpracowników, serdeczna i gościnna, miła 
i uczynna. Rychło zasłynęła z tego, że jeśli ktoś bezskutecznie poszu
kiwał jakiejś ważnej dla siebie książki, wystarczało skontaktować się 
właśnie z nią; sięgała po słuchawkę telefonu i tak długo „obdzwaniała” 
swoich licznych przyjaciół i znajomych, aż w końcu „nieuchwytne” 
dzieło trafiało do rąk już prawie zdesperowanego czytelnika. I jeszcze 
jedna zadziwiająca cecha jej osobowości: miała ambicję poznania wszy
stkich nowości wydawniczych wpływających do bibliotek dziecięcych. 
Więc jeśli coś małemu czytelnikowi zalecała, można było być pewnym, 
że go nie zawiedzie, bo jest już po lekturze książki i dobrze orientuje 
się w jej walorach.

Awansując w hierarchii służbowej na dość ważny szczebel kierownika 
Sieci Bibliotek Dziecięcych, pozostała dawną skromną i sympatyczną 
panią Wandą, bardziej koleżanką niż szefową swoich podwładnych. Czę
ściej niż za biurkiem w dyrekcji można ją  było spotkać w tzw . terenie, 
czyli w lustrowanych placówkach. I jeśli zalecenia pokontrolne wyma
gały większego nakładu pracy, pierwsza zabierała się do ich realizacji. 
Była na pewno bardzo nietypowym kierownikiem... I niezbyt przywiąza
nym do tego tytułu. Bo kiedy w wyniku reorganizacji w sierpniu 1966 r. 
z Działu Instrukcyjno-Metodycznego zniknęło stanowisko kierownika 
Sieci Bibliotek Dziecięcych, zastąpione funkcją instruktora Sieci Biblio
tek dla Dzieci, przyjęła to bez większych emocji, z właściwym sobie 
oddaniem wykonując w zasadzie te same co dotąd obowiązki.

Tymczasem nadchodziła pora przejścia na emeryturę, która dla 
osoby tak aktywnej jak  Wanda Jegorow wcale nie była upragnionym 
celem. 30 X  1970 r. skierowała na ręce dyrektora M BP pismo następu
jącej treści: „Wobec osiągnięcia wieku emerytalnego i wymaganej przy 
tym wysługi lat proszę o zwolnienie mnie z pracy dopiero z dniem 30 
X II 1971 r. Prośbę swoją motywuję względami natury osobistej, bar
dzo uczuciowo związana jestem z moją pracą od 25 lat w tej samej 
Instytucji, jestem zupełnie zdrowa, sądzę więc, że moje doświadczenie 
i osiągnięte kwalifikacje mogą być jeszcze Bibliotece przydatne” .

Zgodził się z tym i dyr. Tymecki, i Rada Zakładowa Związku Zawo
dowego Pracowników Kultury i Sztuki. Ale rozwiązanie stosunku służ
bowego z nie dość jasnych dziś powodów nastąpiło o dwa miesiące 
wcześniej.

Zegnano ją  uroczyście i serdecznie, jednak jako emerytka nie wy
trzymała długo —  od listopada 1972 r. podjęła pracę w niepełnym wy
miarze godzin w Punkcie Informacyjnym dla Młodzieży przy Filii nr 9, 
oczywiście w macierzystej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni. Jak



było do przewidzenia, niepełny wymiar godzin miał związek tylko z wy
nagrodzeniem, jakie pobierała, bowiem w gruncie rzeczy poświęcała 
nowemu zajęciu drugie tyle czasu, niż musiała. Spieszyła z pomocą ko
leżankom w wypożyczalni, włączała się do organizowania imprez w czy
telni itp. Chciała być osobą użyteczną czytelnikom i była nią, służąc im 
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Odeszła w połowie grudnia 1977 r. mocno rozżalona. Stało się to 
prawdopodobnie z dwóch przyczyn. Z jednej strony coraz głośniej mó
wiło się o potrzebie wymiany starych kadr na młode i prężne, z drugiej 
zaś —  zarówno w gdyńskiej Bibliotece, jak  i w innych instytucjach —  
zapewne na skutek odgórnych zaleceń —  powiał wiatr nieprzychylny 
dla ćwierć- i półetatowców emerytów. Nastąpiła fala zwolnień.

Wprawdzie Wanda Jegorow odeszła z Miejskiej Biblioteki Publicz
nej, ale nadal pozostała wierna bibliotekarstwu, ponieważ prawie na
tychmiast zaproponowano jej pracę, też w niepełnym wymiarze godzin, 
w dużej zakładowej wypożyczalni Zarządu Portu w Gdyni. Piszący te 
słowa miał okazję widzieć ją  w nowym miejscu za bibliotekarską ladą. 
Choć na jej twarzy widać już było pierwsze oznaki toczącej ją  śmiertel
nej choroby, jak  zwykle obsługiwała czytelników uprzejmie i życzliwie. 
Jednak dopiero na widok wchodzącego wraz z mamą brzdąca, który 
dźwigał pod pachą księgę bajek, rozkwitała w uśmiechu i jakby młod
niała; dla niej bowiem był to nie tylko najmilszy, ale i najważniejszy 
czytelnik.

Kiedy siły zaczęły odmawiać jej posłuszeństwa i zdarzały się absen
cje chorobowe, namawiana przez swoje dzieci poprosiła o zwolnienie, 
wciąż mając nadzieję, że wkrótce tam wróci. Nie wróciła. Zmarła po 
ciężkich cierpieniach 29 lipca 1986 roku.

Za życia je j zasługi nieraz honorowano odznaczeniami: była posia
daczką odznak Zasłużonego Działacza Kultury i Zasłużonego Ziemi 
Gdańskiej, Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Kawalerskiego Orderu Od
rodzenia Polski. Najbardziej ceniła sobie jednak skromny Medal Gdyni, 
bo pokochała to miasto, poświęciła jego mieszkańcom wiele lat pracy 
i utrwalała jego chwałę działając aktywnie w Kole Starych Gdynian.

Pogrzeb odbył się na pięknie położonym Cmentarzu Witomińskim 
w Gdyni, w ciepły, słoneczny dzień. Wandę Jegorow przyszło pożegnać 
po raz ostatni wiele osób, czasem prawie nieznanych rodzinie Zmarłej. 
Kto wie, czy wśród nich nie było takich, których wprowadzała w piękny 
świat książki...

Henryk J . Jabłoński



Janina Leśniczak (1911—1979)

Janina Leśniczak urodziła się 10 listopada 1911 roku w Niemczech, 
w Osnabruck w W estfalii, dokąd jej rodzice wyemigrowali w celach za
robkowych. Ojciec był pracownikiem kolejowym. W  marcu 1919 roku 
wraz z rodzicami i rodzeństwem wróciła do Poznania. Trzy lata uczę
szczała do szkoły powszechnej, następnie ukończyła sześcioklasową 
szkołę wydziałową oraz seminarium dla pracowników ochronek. W  roku 
1931 zdała maturę w Gimnazjum im. Generałowej Zamoyskiej w Po
znaniu. Po maturze wyjechała do Francji, gdzie przez rok prowadziła 
przedszkole dla polskich dzieci. Po powrocie do kraju również przez 
rok pracowała jako wychowawczyni w ochronce. Z powyższych danych 
wynika, że od młodości interesowała ją  praca z dziećmi. Niemniej w la
tach 1934-1938, w związku z kryzysową sytuacją w kraju zmuszona 
była podejmować się innych zajęć. Dopiero w marcu 1938 r. objęła 
posadę świetliczanki.

Zanim to nastąpiło, ukończyła szereg kursów dokształcających: 
Świetlicowy i bibliotekarski zorganizowany przez Towarzystwo Czytelń 
Ludowych w Dalkach pod Gnieznem (w  1934 r .) . Przodownic Ćwiczeń 
Cielesnych w Sierakowie (w  1936 r .) , Podinstruktorski Przysposobie
nia Wojskowego Kobiet w Spalę (w  1937 r .) . Administracyjny ogólny 
w Warszawie (w  1938 r .) .

W  lutym 1940 roku wraz z matką i siostrą została wysiedlona przez 
Niemców do Wojciechowic w powiecie opatowskim, gdzie pracowała 
jako sekretarka w majątku.

Do Poznania wróciła w marcu 1945 roku, a w sierpniu podjęła pracę 
jako instruktorka w Centralnym Dziecińcu w Poznaniu przy Drodze 
Dębińskiej.

Od dnia 16 października 1946 r. Janina Leśniczak rozpoczęła pracę 
w Publicznej Bibliotece Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu. Do roku 
1949 włącznie zatrudniona była jako bibliotekarka w Działach Groma
dzenia i Opracowania Księgozbiorów.



19. Janina Leśniczak

W  roku 1948 odbyła sześciotygodniowy kurs dla bibliotekarek 
dziecięcych zorganizowany w Warszawie przez Robotnicze Towarzy
stwo Przyjaciół Dzieci. Tam spotkała się z Marią Gutry z Central
nego Zarządu Bibliotek, która wykorzystując jej zainteresowanie pracą 
z dziećmi, nadała tej pracy odpowiedni kierunek. Od tej pory kontakty 
Janiny Leśniczak z panią Gutry trwały nieprzerwanie.

Swoje zawodowe kwalifikacje Janina Leśniczak uzupełniała w la
tach następnych: w roku 1950 ukończyła Kurs II stopnia w Państwo
wym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, a w roku 1964 
kurs audiowizualny. W  ramach samokształcenia zapoznawała się rów
nież systematycznie z literaturą piękną i popularnonaukową dla dzieci, 
uzyskując z biegiem lat jej doskonałą znajomość. Nie było książki dzie
cięcej, której by nie przeczytała.

Dnia 1 stycznia 1950 r. powstał w Bibliotece Dział Bibliotek Dzie
cięcych, którego kierownictwo powierzono Janinie Leśniczak. Głównym 
zadaniem Działu było zajęcie się organizowaniem sieci bibliotek dziecię



cych na terenie miasta Poznania oraz zakup i opracowywanie dla nich 
książek.

Organizowanie placówek dla dzieci, podobnie zresztą jak  i dla czy
telników dorosłych, stanowiło ogromny problem z uwagi na wielkie zni
szczenie miasta w styczniu 1945 roku. Uzyskanie odpowiednich lokali 
sprawiało duże trudności. Nie można było myśleć o równomiernym roz
mieszczaniu nowych placówek. Mimo to już w roku 1955 sieć biblio
tek dziecięcych liczyła 33 wypożyczalnie i 3 czytelnie w placówkach 
przeznaczonych dla dorosłych i dzieci oraz 2 placówki samodzielne: 
Centralną Wypożyczalnię Dziecięcą i Centralną Czytelnię Dziecięcą. 
W  miarę uzyskiwania nowych lokali sieć dziecięca rozwijała się i w roku 
1972 (rok odejścia J Leśniczak na emeryturę) liczyła 27 placówek, 
w których ponad 21 tysięcy dzieci wypożyczało rocznie ponad 813 ty
sięcy woluminów.

Janina Leśniczak równocześnie z organizowaniem bibliotek dzie
cięcych przystąpiła do tworzenia warsztatu pracy instrukcyjno-meto
dycznej, mającego służyć pomocą bibliotekarkom w prowadzeniu zajęć 
z młodocianym czytelnikiem. Przy pomocy instruktora ds. czytelnic
twa dziecięcego zakładano adnotowane katalogi literatury dziecięcej, 
recenzji, ilustratorów książek dla dzieci, katalogi zagadnieniowe, ksią
żek historycznych w układzie chronologicznym, katalog kwerend oraz 
zbiorów instrukcyjno-metodycznych, zestawy bibliograficzne (np. tłu 
maczeń z języków obcych) i kartoteki zagadnieniowe. W arsztat ten stale 
uzupełniano nowymi materiałami i modernizowano w miarę postępu 
techniki.

Zgromadzone pomoce metodyczne służyły nie tylko bibliotekarkom 
macierzystej biblioteki, ale również pracownikom innych województw.

Janina Leśniczak objęła systematycznym szkoleniem wszystkie bi
bliotekarki Biblioteki Raczyńskich pracujące w placówkach dziecięcych. 
Szkolenia te odbywały się raz w miesiącu i poświęcone były zarówno 
technice bibliotecznej, jak  i wszelkim formom pracy z dziećmi. Nie ogra
niczały się one do biernego uczestnictwa, ale wymagały od uczestniczek 
aktywnego udziału przez przygotowywanie referatów, przeprowadzanie 
różnych form pracy, np. tematycznych lekcji bibliotecznych, konkursów, 
pogadanek, wieczorów baśni, poezji i wymianę doświadczeń. Kierow
niczka Działu inspirowała także swoje podopieczne do nawiązywania 
współpracy ze szkołami, nawet specjalnymi, z harcerstwem, z Mło
dzieżowym Domem Kultury, z Muzeum Narodowym, z teatrem lalek 
„Marcinek” .

Starała się również, aby bardziej doświadczone i zaangażowane bi
bliotekarki wyjeżdżały na hospitacje do innych województw lub brały



udział w naradach ogólnopolskich. Na przykład w Ogólnopolskim Zjeź
dzić Bibliotekarzy Dziecięcych w Warszawie w roku 1960 z Biblioteki 
Raczyńskich wzięło udział 14 osób, a w Łodzi w 1961 roku 12 osób.

Z inicjatywy J . Leśniczak bibliotekarki dziecięce były słuchaczkami 
różnych kursów zawodowych, ogólnych i specjalistycznych, organizowa
nych tak w P O K B  w Jarocinie, jak  i w Warszawie np. w Centralnym 
Kursie dla opiekunów domów dziecka i placówek wychowania poza
szkolnego w lipcu 1953 roku. Dzięki systematycznemu i wzorowemu in
struktażowi prowadzonemu przez wszystkie lata jej pracy bibliotekarki 
dziecięce były najlepiej wykwalifikowanymi pracownicami sieci biblio
tecznej Biblioteki Raczyńskich.

Sama Janina Leśniczak brała co roku udział w licznych naradach, se
minariach i szkoleniach organizowanych przez Departament Pracy Kul
turalno-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki w róż
nych bibliotekach wojewódzkich oraz w innych ośrodkach na terenie 
całego kraju. Między innymi w roku 1961 uczestniczyła w Bolkowie 
w 6-dniowej kursokonferencji poświęconej znajomości literatury dzie
cięcej, w 1964 —  w seminariach w Opolu i Szczecinie, w 1966 —  
w Warszawie, Sanoku i Rudziskach, w 1967 —  w Warszawie, Zakopa
nem i w Jarocinie.

Wielokrotnie przygotowywała na seminaria i konferencje referaty, 
które odznaczały się wysokim poziomem fachowym, dzieliła się swymi 
doświadczeniami oraz hospitowała miejscowe biblioteki. W roku 1962 
na specjalistycznym kursie w P O K B  w Jarocinie wygłosiła referat z za
kresu pracy z aktywem dziecięcym w bibliotekach poznańskich. W  la
tach 1955/56 wykładała na rocznym kursie bibliotekarskim Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu.

Opracowywała też referaty na wyraźne zlecenie M KiS. I tak w roku 
1959 na kursokonferencji w Płocku wygłosiła referat o folklorze w li
teraturze dziecięcej. Na konferencję w Bydgoszczy przygotowała refe
raty: Dokształcanie i doskonalenie zawodowe w M B P  im. E. Raczyń
skiego oraz Zadania i warsztat pracy instruktora czytelnictwa dziecię
cego (ostatni tekst rozesłany został do innych województw).

Również bibliotekarki filii dziecięcych przygotowywały pod jej kie
runkiem referaty na konferencje ogólnopolskie. W  roku 1961 wspólnie ze 
swoimi instruktorkami, na polecenie Departamentu Pracy Kulturalno- 
-Oświatowej i Bibliotek przygotowała w Poznaniu dwudniową ogólno
polską naradę instruktorów czytelnictwa dziecięcego.

W  roku 1958 opiniowała projekty regulaminów czytelni i wypoży
czalni dziecięcych oraz dzienników pracy, redagowała uwagi dyskusyjne



na krajową konferencję instruktorów czytelnictwa dziecięcego. Na ogól
nopolską konferencję bibliotekarzy z okazji 50-lecia Biblioteki Publicz
nej m. st. Warszawy opracowała materiały na temat zadań czytelnictwa 
dziecięcego.

W  roku 1959 nawiązała współpracę z Zakładem Literatury i Czytel
nictwa przy Katedrze Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego, 
której wynikiem było podjęcie badań czytelnictwa dzieci i młodzieży 
w dwóch filiach Biblioteki Raczyńskich. Prace te prowadziły kierow
niczki wytypowanych placówek. Konspekt Anny Hybza: Współdziałanie 
słowa i ilustracji w !<siążce dla m łodszych dzieci i w książkach popular
nonaukowych uznany został przez pracowników Katedry za najlepszy 
i rozesłany do innych bibliotek wojewódzkich.

Janina Leśniczak prowadziła szeroko zakrojoną wymianę doświad
czeń z bibliotekami dziecięcymi innych województw zarówno przez kon
takty osobiste, jak  i korespondencyjnie. Założony przez nią gabinet in
strukcyjno-metodyczny hospitowały bibliotekarki prawie ze wszystkich 
województw oraz uczestnicy kursów P O K B  w  Jarocinie, nauczyciele 
i bibliotekarze bibliotek związkowych. W  roku 1962 Dział odwiedziło 
ponad 200 osób.

Niezależnie od spraw merytorycznych starała się też modernizować 
pracę filii przez zakupy między innymi zestawów baśni, przezroczy, fil
mów popularnonaukowych, reprodukcji malarskich, rzutników, apara
tów radiowych, telewizorów, płyt, adapterów.

Janina Leśniczak dużo czasu i uwagi poświęcała pracy z grupami 
czytelników w podległych placówkach. Sama była inspiratorką wielu 
form pracy z dziećmi. Zawsze zwracała uwagę na to, by formy te wią
zały się z książką beletrystyczną czy popularnonaukową. Już w roku 
1953 pomagała w tworzeniu w filiach aktywu młodzieżowego, który 
włączał się w różne drobne prace biblioteczne, a jednocześnie uczest
niczył w organizowaniu pracy z czytelnikiem masowym.

Dużą wagę przywiązywała do prowadzenia tematycznych lekcji bi
bliotecznych dających dzieciom umiejętność posługiwania się księgo
zbiorem podręcznym, katalogiem, czasopismem, uczących dzieci pracy 
w kolektywie. Z tej formy pracy chętnie korzystali nauczyciele odwiedza
jący biblioteki dziecięce z całymi klasami. Równie często propagowała 
rozmaite konkursy i turnieje mające na celu poszerzenie zaintereso
wań dziecka,, np. ogólnopolski turniej geograficzny „Jedziemy w świat” , 
„Wędrujemy po Poznaniu i Wielkopolsce” , „Czy znasz swoją dzielnicę?” 
albo konkurs „Sprawne ręce” mający na celu popularyzowanie techniki. 
Wspólnie z Chorągwią Wielkopolską ZH P ogłoszono konkurs „Młodzi



bibliotekarze” , w którym zastępy współzawodniczyły w popularyzacji 
czytelnictwa.

W  roku 1963 Janina Leśniczak zainicjowała nową formę pracy, jaką 
były cykle specjalnych) imprez dla dzieci w okresie ferii zimowych. Przy 
przedłużonym czasie pracy organizowano wówczas spotkania przy cho
ince, baliki noworoczne, spotkania z aktorami Teatru „Marcinek” po
łączone z lekcjami recytacji, spotkania z pisarzami, z prelegentami, 
z rysownikiem Henrykiem Derwichem, który przeprowadzał konkursy 
rysunkowe. Imprezy te weszły na stałe do programu pracy filii.

Janina Leśniczak nie zapominała również o stałych kontaktach z au
torami książek dla dzieci. W  okresie swej pracy zapraszała ich czę
sto na spotkania z czytelnikami. Bywali na nich między innymi Ma
ria Kann, Hanna Ożogowska, Wanda Chotomska, Zbigniew Nienacki, 
Marian Orłoś, Maria Kownacka, Czesław Janczarski, Lech Konopiński, 
Edmund Niziurski, Arkady Fiedler, Włodzimierz Ścisłowski.

Niewątpliwym sukcesem Janiny Leśniczak było założenie w roku 
1961 Archiwum Książki Dziecięcej. Starała się gromadzić w nim przede 
wszystkim literaturę dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza wydaną przed ro
kiem 1945. Do Archiwum przekazywano w jednym egzemplarzu każdy 
ukazujący się tytuł nawet wówczas, gdy w kolejnym wydaniu były ja 
kiekolwiek (drobne) zmiany, np. tekstu, tłumacza, ilustratora. Kom
pletowano także oprawne roczniki czasopism dla dzieci. Roczniki te są 
jedynymi egzemplarzami na terenie miasta.

Archiwum stanowi księgozbiór zamknięty. Udostępnia się go wy
jątkowo literatom, pracownikom teatrów, radia i telewizji. Korzystają 
z niego bibliotekarze, czasem pracownicy P O K B  z Jarocina. Cały zbiór 
liczy blisko 14 tysięcy woluminów.

Janina Leśniczak, niezależnie od swoich obowiązków zawodowych, 
udzielała się również społecznie. Już w roku 1946 została członkiem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w latach 1948-1950 była prze
wodniczącą Komisji współzawodnictwa pracy w Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej, a w latach 1954-1956 członkiem Miejskiej Rady Czytelnictwa 
Książki. Od roku 1959 aż do emerytury pełniła funkcję przewodniczącej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w M BP.

W  uznaniu zasług w pracy zawodowej otrzymała liczne nagrody 
i dyplomy, między innymi Medal X-lecia PR L  (1955 r .) . Odznakę Zasłu
żonego Działacza Kultury (1968 r ). Honorową Odznakę m. Poznania 
(1972 r .) .

W  ciągu 26 lat pracy w Bibliotece Raczyńskich dała się poznać 
jako osoba niezwykle pracowita, obowiązkowa, wytrwała. Cechowała 
ją  niespożyta energia oraz inwencja w podejmowaniu coraz do nowych



zadań. Miała duże poczucie odpowiedzialności, zdolności organizacyjne, 
umiejętność współpracy z ludźmi. Była przy tym skromna, życzliwa, 
koleżeńska, zawsze pogodna, łubiana przez wszystkich.

Odeszła na emeryturę 31 marca 1972 roku. Zmarła 9 listopada 1979 
roku i pochowana została w grobie rodzinnym na cmentarzu górczyń- 
skim w Poznaniu.

Krystyna Gumowska

Wybrane materiały biograficzne

Hybza Anna: Rozw ój i działalność sieci bibliotek dziecięcych M iejskiej Biblio
teki Publicznej im. E . Raczyńskiego w Poznaniu za lata 1948-1977. -  Po
znań 1978

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu



Maria Werner (1918-1998)

Maria Werner, nasza nieodżałowana koleżanka i przyjaciółka, star
szy kustosz dyplomowany Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, znana 
była wśród bibliotekarek jako „nasza Marysia” . Była osobą niezwykle 
skromną, a zarazem pełną życzliwości do świata i ludzi, ciepłą i otwartą, 
rzetelną i uczciwą, zawsze pogodną i gotową służyć każdemu pomocą 
i radą. Obdarzona dużą inteligencją i poczuciem humoru, umiała w każ
dym środowisku stworzyć nastrój przyjaźni i wzajemnego zaufania. Zna
łam ją  bardzo dobrze, pracowałyśmy razem w Bibliotece Publicznej 
m. st. Warszawy. Bywałam w jej rodzinnym domu w Brwinowie, po
znałam jej bliskich, jeździłyśmy razem na wakacje. Uważałam ją  za 
swą najlepszą przyjaciółkę. Nikt nie zastąpi mi Marysi, nigdy jej nie 
zapomnę.

Maria Werner urodziła się 26 marca 1918 roku w Warszawie, jako 
córka Zofii i Wacława Wernerów. Ojciec był fizykiem, docentem Poli
techniki Warszawskiej. W  czasie okupacji niemieckiej zaangażował się 
w tajne nauczanie w szkołach średnich. Matka pochodziła ze sławnej 
i zasłużonej dla Warszawy rodziny Schuchów (Szuchów), której proto
plasta, Jan Chrystian Schuch (patron jednej z ulic warszawskich), archi
tekt krajobrazu pochodzący z Drezna, od 1775 r. przebywał w Polsce, 
a od 1781 r. był intendentem ogrodów królewskich. Założył park w Ła
zienkach i rozplanował jego otoczenie. Stworzył tzw. place gwiaździ
ste (obecnie pl. Unii Lubelskiej, pl. Zbawiciela i Politechniki). Spośród 
krewnych Marii, Stefania Szuchowa zapisała się jako autorka licznych 
słuchowisk radiowych i znanych książek dla dzieci.

Maria, osierocona w niemowlęctwie, była wychowywana wraz ze 
starszym rodzeństwem przez drugą żonę ojca —  Jadwigę. Kontynuo
wała ona tradycje rodzinne, była ceniona i kochana jak rodzona matka 
Jadwiga Wernerowa, naukowiec-przyrodnik, pracowała jako asystentka 
w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie oraz w redakcji audycji szkol-
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20. Maria Werner

nych Polskiego Radia. Pisała też książki dla dzieci i młodzieży o te
matyce przyrodniczej, jak  Rudzia, Delfiny, które tłumaczono na języki 
obce (niemiecki, rosyjski, węgierski). Starsze rodzeństwo Marii uzyskało 
studia wyższe. Siostra Helena ukończyła geografię i pracowała na Uni
wersytecie Warszawskim, brat Stanisław był inżynierem mecłianikiem.

Nauczanie wstępne rozpoczęła Maria na kompletach. W  roku 1928 
wstąpiła do Gimnazjum im. Anieli Wereckiej w Warszawie, egzamin 
maturalny zdała w 1936 r. Następnie studiowała na Uniwersytecie W ar
szawskim w Zakładzie Psychologii Wychowawczej pod kierunkiem prof. 
Stefana Baleya. Wojna przerwała te studia. Potem okresowo praco
wała w Radzie Głównej Opiekuńczej i w Bibliotece Publicznej przy ul. 
Reja. W  latach 1943-1944 studiowała bibliotekarstwo na tajnej Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. Jednocześnie odbyła roczną praktykę w Bibliotece 
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu pod kierun
kiem dr Marii Arnoldowej.



w  okresie okupacji niemieckiej Maria Werner działała konspiracyj
nie, głównie w Związku Harcerstwa Polskiego. Do organizacji tej wstą
piła bardzo wcześnie, idąc za przykładem starszej siostry, która za
bierała ją  ze swoją drużyną na wycieczki, obozy i zbiórki. Następnie 
wstąpiła do drużyny szkolnej (10 W Ż D H ). W  latach 1937-1941 była 
drużynową, następnie hufcową—  Hufca Stare Miasto. Przez cały okres 
wojny związana była z Chorągwią Warszawską, organizacją harcerek 
znaną też jako Szare Szeregi Żeńskie, oraz ze służbą sanitarną Po
gotowia Harcerek, która wchodziła w skład Wojskowej Służby Kobiet 
Armii Krajowej. Tuż przed powstaniem warszawskim Maria Werner do
stała przydział do pracy w rodzinnym Brwinowie, gdzie już w 1939 r. 
pracowała jako sanitariuszka-ochotniczka w szpitalu wojskowym. Teraz 
niosła pomoc ludności w obozie w Pruszkowie oraz tym, którym udało 
się wyjść z obozu. Dom Wernerów w Brwinowie stał się dla wielu wy
siedlonych warszawiaków miejscem, gdzie znajdowali troskliwą opiekę, 
prawdziwą ostoję w tych tragicznych czasach.

Po II wojnie światowej Maria kontynuowała studia bibliotekarskie 
na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Jana Muszkowskiego. 
Ukończyła je  w roku 1949 na podstawie pracy magisterskiej Wypoży
czalnia dla dzieci ja ko  teren badania czytelnictwa. Materiały do tej pracy 
wyszukiwała w bibliotekach dziecięcych w Łodzi. Podstawy teoretyczne 
i praktyczne zyskała, oprócz studiów na Uniwersytecie, również w dzia
łających w Łodzi instytutach, takich jak Państwowy Instytut Książki, 
Instytut Badania Czytelnictwa „Czytelnik” czy też Instytut Nauk Spo
łecznych, gdzie okresowo pracowała.

Studia swe Maria Werner rozszerzyła o socjologię i w roku 1950 uzy
skała stopień magistra filozofii z zakresu socjologii. Wcześniej w 1947 r. 
uczestniczyła z koleżankami z uczelni w I Ogólnokrajowym Kongresie 
w sprawie Literatury dla Dzieci. Z jego obrad przygotowała z Krystyną 
SufFczyńską wnikliwą relację („B ib liotekarz” 1947 nr 5/6 ).

Po powrocie do Brwinowa w roku 1950 została tam kierowniczką 
Biblioteki Publicznej. Jednocześnie była zatrudniona w Bibliotece Pań
stwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie (w  latach 1950-1954).

W  roku 1954 przeszła do Warszawskiej Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej jako wicedyrektor oraz instruktor, głównie w zakresie czytel
nictwa dziecięcego. Ponadto przez dwa lata zajmowała się sprawami 
zakupu książek dla bibliotek województwa. W  czerwcu 1961 r. zrzekła 
się funkcji wicedyrektora, poświęcając się całkowicie pracy instruktor



skiej, со wiązało się z bardzo licznymi wyjazdami w teren. W izytacje 
podległych sobie placówek przeprowadzała z dużą starannością, łącząc 
je z instruktażem i doradztwem, szybko reagując na wszelkie trudno
ści zgłaszane przez bibliotekarki. Była też pilnym obserwatorem. Gdy 
szczególną jej uwagę zwrócił sposób pozyskiwania dzieci do współpracy 
z biblioteką, opublikowała na ten temat artykuł pt. Jeszcze klasa VII 
(„Poradnik Bibliotekarza” 1958 nr 9/10).

W maju 1966 r. przeszła w stopniu kustosza do Działu Instrukcyjno- 
- Metodycznego Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. W  każdej pla
cówce sprawdzała się jako pracownik wybitnie inteligentny, sumienny, 
obdarzony inicjatywą i zapałem do pracy. W  styczniu 1969 r., w uzna
niu dla jej działalności jako instruktora odpowiedzialnego za organizację 
pracy z dziećmi oraz za szkolenie bibliotekarzy, na wniosek Biblioteki 
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało jej tytuł kustosza dyplomowa
nego, a w 1973 r. —  starszego kustosza dyplomowanego.

Maria Werner w roku 1973 objęła funkcję kierownika Oddziału In
strukcyjno-Metodycznego Bibliotek dla Dzieci. Zakres zadań Oddziału 
za jej czasów został znacznie rozszerzony. Poza instruktażem i szko
leniem bibliotekarzy pracujących z dziećmi przydzielono jej prowadze
nie praktyk oraz szkolenia bibliotekarzy z wypożyczalni dla dorosłych 
i młodzieży bibliotek gminno-miejskich, miejskich oraz gminnych woje
wództwa liczącego ponad 200 placówek bibliotecznych.

W  Oddziale panowała harmonijna i ofiarna współpraca instrukto
rek Stosunkowo niewielki zespół, w którego skład wchodziły: Izabella 
Stachelska, Barbara Antoniewicz i Wiesława Mroczek, pod kierunkiem 
Marii Werner wykonał olbrzymią pracę szkoleniową, organizacyjną oraz 
instruktażową. Jak wynika ze sprawozdań, corocznie liczono ponad ty
siąc wyjazdów (lustracje, w izytacje), pomoc w selekcjach zbiorów, prze
prowadzanie skontrum, korekty układu księgozbiorów lub prowadzenia 
katalogów. Szczególnej pomocy fachowej wymagały placówki po zlikw i
dowaniu w roku 1975 województwa warszawskiego.

Bardzo starannie przygotowywano seminaria. Stałym punktem pro
gramu był przegląd nowości wydawniczych, przeprowadzano dyskusje 
na temat doświadczeń związanych z planowaniem pracy, przedstawiano 
również prace dzieci. Różnorodna i aktualna była problematyka prelekcji 
na seminariach w sprawach zawodowych. Szeroko omawiano zagadnie
nia klasyfikacji dziesiętnej, głównie przedstawiane przez Izabellę Sta- 
chelską, wprowadzano nowy wówczas temat informatyki, prezentowano



sprawozdania z pobytu w bibliotekach dziecięcych za granicą. Urzą
dzano też zajęcia plastyczne umożliwiające przygotowywanie różnego 
rodzaju plakatów, katalożków ilustrowanych dla najmłodszych czy two
rzenie tematycznych albumów. Organizowano dla bibliotekarzy wiele 
spotkań z literatami, odczytów o poprawnej polszczyźnie, o młodzieży 
trudnej, o kontaktach ze sztuką i na wiele innych tematów rozszerzają
cych wiadomości i wspierających prowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi 
i młodzieżą.

Ponadto instruktorki przygotowywały do użytku bibliotek różne po
moce metodyczne, konkursy, plany wystaw, opracowano wiele instrukcji 
i wskazówek. Maria Werner przygotowała dużą i piękną wystawę „W ar
szawa —  moje piękne miasto” . Była to wystawa prac dzieci —  czytel
ników bibliotek warszawskich w układzie chronologiczno-tematycznym. 
Wystawa była udostępniona w Bibliotece na Koszykowej i zwiedziło ją  
bardzo dużo wycieczek i osób indywidualnych.

Szkolenie i przekazywanie swej wiedzy i umiejętności było pasją 
Marii Werner. Zapraszano ją  więc do współpracy w szerszym, ogól
nopolskim zakresie. Opracowała szereg programów doskonalenia zawo
dowego, brała udział w tej dziedzinie prac w Państwowym Ośrodku 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. W ykładała i uczestniczyła w eg
zaminach, głównie z tematyki bibliograficznej, w Państwowym Ośrodku 
Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy.

Maria Werner była współautorką bibliografii zalecających, opartych 
na doskonałej znajomości literatury dziecięcej i młodzieżowej, ułatwia
jących bibliotekarzom i pedagogom pracę z czytelnikami. Udostępniano 
je nie tylko placówkom Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, ale i sieci 
bibliotek szkolnych, związkowych czy szpitalnych. Bibliografie te wyda
wała Biblioteka Publiczna w Warszawie w cyklu Materiały Metodyczne 
i Bibliograficzne. W  cyklu tym ukazały się następujące pozycje:

—  Podróżnicy polscy  —  w opracowaniu Marii Werner i Barbary 
Antoniewicz, wydana w 1973 r. w układzie alfabetycznym, częściowo 
adnotowana, zawierająca 325 haseł.

—  Historia Polski w literaturze dla dzieci i młodzieży. Przewodnik 
bibliograficzny—  opracowany przez Marię Werner i Izabellę Stachelską 
obejmuje 648 pozycji adnotowanych, w podziale na popularnonaukowe 
i beletrystyczne w układzie chronologicznym według treści książek, wraz 
z indeksami: autorskim, zagadnieniowym i biograficznym.

Szczególną uwagę zwracano na kontynuowanie współpracy z insty



tucjami i organizacjami specjalizującymi się w problematyce literatury 
dla dzieci, zwłaszcza ze Związkiem Literatów Polskich, „Naszą Księgar
nią” , Biblioteką Narodową. W  interesującej sesji zorganizowanej przez 
Związek Literatów Polskich w grudniu 1973 r. wzięły aktywny udział in
struktorki Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Sesja poświęcona była 
problematyce baśni w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dziecka. 
Materiały przygotowano na podstawie ankiety przeprowadzonej w wy
branych 33 bibliotekach; z Warszawy, innych dużych miast, małych 
miast i miasteczek oraz wsi. Główny referat pt. Księgozbiory —  Czy
telnictwo —  Formy p ra cy —  wygłosiła Izabella Stachelska. Uczestnicy 
sesji otrzymali bibliografię publikacji wydanych w latach 1961-1972, 
przygotowaną przez instruktorki Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy: 
Marię Werner, Barbarę Antoniewicz, Wiesławę Mroczek i Izabellę Sta- 
chelską. Jako pokłosie sesji ukazała się książka Baśń i dziecko, wydana 
przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w roku 1978.

Maria Werner była człowiekiem uspołecznionym. Wiele czasu po
święcała organizacjom zawodowym, to jest Związkowi Zawodowemu 
Pracowmkow Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Pol
skich. W Stowarzyszeniu kilkakrotnie pełniła funkcję przewodniczącej 
Okręgu i uczestniczyła w Krajowym Zjeździe Delegatów. Za wybitny 
wkład pracy otrzymała w 1978 r. Honorową Odznakę SBP . Trzeba też 
zaznaczyć, że Maria Werner była zawsze prawdziwie związana z mło
dzieżą i przekazywała jej swoje harcerskie pasje. Dużo urlopowego czasu 
spędzała organizując obozy i zimowiska, na które zabierała nie tylko 
młodzież rodziny, ale i dzieci przyjaciół. Obozów takich było w latach 
1960-1970 ponad dwadzieścia, a w każdym z nich uczestniczyło około 
trzydzieścioro młodzieży.

M. Werner kierowała zespołem instruktorów, wykazując umiejętno
ści organizacyjne, zdolność oceny ich przydatności do poszczególnych 
prac i zadań, takt i życzliwość. Była bardzo łubiana przez bibliotekarki 
za koleżeńskość, spokojne załatwianie nawet drażliwych spraw. Prze
łożeni cenili ją  jako pracownika kompetentnego, koncepcyjnego i obo
wiązkowego. Pracowała jeszcze w latach, kiedy mogła już być na eme
ryturze, jednak pogarszające się zdrowie zmusiło ją  do przejścia w stan 
spoczynku. Zwolniła się z pracy 1 września 1980 roku. Żałowaliśmy jej 
wszyscy i serdecznie żegnali.

Zmarła po długotrwałej bolesnej chorobie 12 października 1998 
roku. W  czasie uroczystości pogrzebowych w kaplicy Cmentarza Ewan



gelicko-Reformowanego, pożegnała ją  Zofia Schuch-Nikiel (kuzynka 
i przyjaciółka) piękną mową, w której podkreśliła zasługi Marii Wer
ner, szczególnie dla Związku Harcerstwa Polskiego. Z żalem żegnali 
ją  licznie zgromadzeni, którzy kochali ją  za wszystkie wspaniałe cechy 
charakteru i osobowości.

Jej niezwykła skromność sprawiła, że nawet najbliżsi dopiero po 
jej śmierci dowiedzieli się, jakie odznaczenia otrzymała, gdy je znaleźli 
w szufladzie. Były to: Londyński Krzyż Armii Krajowej, Odznaka dla 
Weterana Walk o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Ty
siąclecia, Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Warszawy, Odznaka 
Zasłużonego Działacza Kultury, Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich.

Izabella Stachelska

Wybrane materiały biograficzne

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 
Informacje rodziny (m. in. brata, Stanisława Wernera)
Przemówienie Zofii Niklowej na uroczystości pogrzebowej (maszynopis)



Zofia Kułagowska (1908—1981)

Zofia Kułagowska z Gajewskich była jedną z bibliotekarek najbar
dziej uczuciowo związanych z zawodem, choć zaczęła w nim działać 
stosunkowo późno. Swój życiorys, złożony w 1978 r. do archiwum Sek
cji Historyczno-Pamiętnikarskiej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Łodzi, zakończyła słowami: „Bibliotekę naszą i bibliotekarki, z któ
rymi miałam kontakt lub pracowałam, kocham z całego serca” .

Urodzona 15 maja 1908 r. w Warszawie, maturę uzyskała w roku 
1926 we Lwowie. Następnie naukę kontynuowała w 3-letnim Semina
rium Nauczycielek Gospodarstwa w Pniewach k. Poznania. W  roku szk. 
1931/32 pracowała jako nauczycielka w Państwowym Liceum Wycho
wawczyń dla Młodzieży w Poznaniu. Potem na dłużej przerwała pracę 
w związku z zamążpójściem, urodzeniem dwojga dzieci i okresem wo
jennym.

Podczas okupacji była zatrudniona przez pewien czas jako urzęd
niczka w Kielcach, następnie często zmieniała miejsca pobytu i wycho
wywała —  przeważnie sama —  dwoje dzieci, gdyż mąż działał w kon
spiracji jako wyższy oficer Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny za
mieszkawszy w Łodzi, była w latach 1946-1949 nauczycielką w Pań
stwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli.

We wrześniu 1951 r. została zatrudniona w 2. Rejonowej Wypoży
czalni Książek dla Dzieci i Młodzieży początkowo po okresie próbnym 
na stanowisku bibliotekarki, a po ukończeniu kursu bibliotekarskiego 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich — jako kierowniczka, od 
1 września 1953 r. (wykształcenie swoje uzupełniła w następnych la
tach zaliczeniem z wynikiem bardzo dobrym kursów dla bibliotekarzy 
dziecięcych l i  II stopnia w Jarocinie). Pierwsza kierowniczka „Dwójki” , 
Barbara Durajowa (o je j działalności zob. „Bibliotekarz” 1950 nr 9/10, 
1951 nr 3/4, 1956 nr 11/12), stanowiła dobry wzór dla początkującej 
bibliotekarki. Zofia Kułagowska wkrótce ujawniła głębokie zaangażowa
nie, zdolności pedagogiczne i pomysłowość we wprowadzaniu różnych 
form pracy z czytelnikami i gronem aktywistów.



Kierowana przez nią 2. Re
jonowa Wypożyczalnia otrzy
mała I miejsce w skali krajowej 
we współzawodnictwie o tytuł 
najlepszej biblioteki dla dzieci. 
Wyróżniała się m. in. współ
pracą z półkoloniami, czyli ak
cją wczasów w mieście, w ra- 
macłi której organizowano gło
śne czytanie książek i prasy, 
opowiadanie baśni, zgaduj- 
-zgadule. Wraz z aktywem bi
bliotecznym Kułagowska brała 
czynny udział nie tylko w im
prezach bibliotecznych, ale i 
na obcym terenie: w szkołach 
łódzkich, w uroczystościach i 
festynach, w dostarczaniu ksią
żek do świetlic Spółdzielni Ro
botniczej w Rogach i w PGR 
Popień (pow. Brzeziny).

We wrześniu 1953 r. zo
stała przeniesiona służbowo do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Ludwika Waryńskiego do Działu Sieci (kierowanego przez mgr Zofię 
Strzelczyk) na stanowisko instruktora bibliotek dziecięcych, a od 1956 r. 
—  kierownika Oddziału placówek dla dzieci i młodzieży. Zakres obo
wiązków służbowych Zofii Kułagowskiej obejmował teraz bezpośredni 
instruktaż, przeprowadzanie wizyt instruktażowych w miarę możliwości 
raz w ciągu kwartału i opracowywanie z nich sprawozdań, czuwanie nad 
doborem i profilem księgozbiorów w bibliotekach dla dzieci i młodzieży, 
rozdział kredytów i kontrolę zakupów w księgarniach, organizację no
wych placówek i szkoleń specjalistycznych, a także współudział w lu
stracjach kompleksowych i w staraniach o nowe lokale dla placówek 
dziecięcych, opiniowanie ich przydatności, udział w analizach czytel
nictwa i stanu organizacyjnego sieci bibliotek, kierowanie przebiegiem 
konkursów międzybibliotecznych.

Konieczny też był jej stały udział we wszystkich szkoleniach dla 
instruktorów czytelnictwa dziecięcego organizowanych przez Minister
stwo Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w nich pilnie, niezależnie gdzie się 
odbywały, a potem bardzo starannie i umiejętnie przekazywała łódzkim
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bibliotekarkom przywiezione stamtąd zarządzenia i wiadomości. Przy 
tej okazji niejednokrotnie ujawniało się jej uznanie i głęboki podziw 
dla Marii Gutry, st. radcy Ministerstwa, przewodniczącej tym semina
riom. Sama była także współorganizatorką dwóch takicłi ogólnopolskich 
szkoleń instruktorów, zorganizowanych w łódzkiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Już w roku 1953 datuje się jej udział jako referentki spraw 
czytelnictwa dziecięcego na kursie bibliotekarskim dla nauczycieli łódz
kich, w roku 1957 —  na kursie dla bibliotekarzy dziecięcych w Jarocinie 
i w 1967 —  na kursie S B P  w Łodzi.

W  charakterze wykładowcy występowała także na każdym z prowa
dzonych przez siebie specjalistycznych szkoleń bibliotekarzy łódzkich. 
Kierując do 1958 roku 7. Rejonową W ypożyczalnią Książek dla Do
rosłych uczestniczyłam w nich trzykrotnie. Jako recenzentka nowości 
mogłam zaobserwować nie tylko bogate ich programy, ale i właściwą 
atmosferę. Pamiętam przykładowe dyskusje nad różnymi formami pracy 
z książką dla dzieci i młodzieży. Szkolenia specjalistyczne uwzględ
niały też formy wizualne, plakaty informacyjne, albumy i katalogi ob
razkowe przygotowywane przez dzieci, dekoracyjne elementy wystaw. 
Nieodmiennie także podkreślano pedagogiczne aspekty w codziennej 
pracy bibliotekarskiej.

Głównie dzięki inwencji, staraniom i pracy Z. Kułagowskiej więk
szość łódzkich placówek uzyskiwała bardzo dobre wyniki w między
bibliotecznych konkursach „Zrobię sam” i „Jedziemy w świat” oraz 
w ogłoszonym przez M BP im. Waryńskiego Konkursie Roku Słowac
kiego. Placówki te nie tylko aktywizowały czytelnictwo w obranych 
kierunkach, ale i dostarczały licznych dowodów właściwej recepcji 
i praktycznego wykorzystania książek w postaci reportaży, streszczeń, 
różnych eksponatów i modeli. Sprzyjało to przygotowywaniu dużych 
wystaw pokonkursowych, które ujawniały umiejętności organizacyjne 
Z. Kułagowskiej. Zaimponowała całej załodze Biblioteki, udostępnia
jąc środowisku szkolnemu zwiedzenie dwu wielkich wystaw w sali od
czytowej. Jedną z nich, prezentującą dorobek konkursu geograficznego 
„Jedziemy w świat” , w 1959 r. obejrzało ponad 1200 osób, drugą —  
wystawę eksponatów turnieju „Zrobię sam” —  w 1961 r. zwiedziło 
2235 osób. Bardzo też podobała się wystawa skomponowana przez nią 
wraz z plastyczką, Ireną Duch, na zakończenie Konkursu Roku Słowac
kiego. Za organizowanie konkursów czytelniczych i pokonkursowych wy
staw w Łodzi była wielokrotnie nagradzana przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki.

Jedyny artykuł, jaki opublikowała w „Bibliotekarzu” w roku 1956, 
nosi tytuł Praca bibliotek miejskich z  dziećmi w okresie letnim. Przy



pomniała w nim różne formy pracy w czasie wakacji zarówno w samej 
bibliotece, jak  i w terenie, łącznie z krótkimi wycieczkami do lasów pod
miejskich. Omówiła także specyficzną dla Łodzi kilkuletnią niedzielną 
akcję letnią w parkach. Początkowo przy zaimprowizowanych stoiskach 
z ławek i stołów, a następnie w ciągu trzech lat w specjalnych kioskach 
udostępniano książki i prasę niedzielnym spacerowiczom, w większości 
młodzieży. Do tego doszło wspólne głośne czytanie lub opowiadanie 
baśni w małych grupach. Akcję letnią łączy się z nazwiskiem Kuła- 
gowskiej, gdyż do jej obowiązków służbowych należał również nadzór 
ogólny nad pracą w stoiskach parkowych, w której niejednokrotnie ucze
stniczyła.

Duże zmiany przyniosła Kułagowskiej decentralizacja sieci łódzkiej 
w roku 1961 oraz utworzenie w 1963 r. dzielnicowych bibliotek publicz
nych (B a łu t, Górnej, Polesia, Śródmieścia i W idzewa). Na podstawie 
nowego statutu M BP, który wszedł w życie od 1 I 1964 r., i likwi
dacji Działu Sieci została przeniesiona z dniem 25 czerwca 1963 r. 
do Działu Instrukcyjno-Metodycznego jako instruktorka (na stanowi
sku starszego bibliotekarza). Przekazano jej opiekę fachową w zakresie 
pomocy instruktażowo-metodycznej, kształcenia i doskonalenia zawo
dowego bibliotekarzy dziecięcych, metod pracy, upowszechniania czy
telnictwa i wymiany doświadczeń.

Jej ostatni, ponad 5-letni okres przedemerytalny był bardzo pra
cowity. Bibliotek przybywało, a instruktorów etatowych zaangażowały 
„Dzielnicówki” dopiero w latach 1967-1968. Zaszły w bibliotekarstwie 
poważne zmiany w organizacji i udostępnianiu. Wprowadzono wolny 
dostęp do półek, skrócony system ewidencji czytelników oraz formy au
diowizualne w pracy kulturalno-oświatowej. Nastąpiła rozbudowa war
sztatów informacyjnych, zmiana klasyfikacji księgozbiorów i nowy po
dział literatury pięknej według języków oryginału. Wszystko to rozsze
rzyło zarówno tematykę instruktażu, jak i szkolenia. I tak na przykład 
przygotowywano kwizy z przerywnikami muzycznymi, bajki dla dzieci 
z płyt opowiadane przez wybitnych aktorów, płytotekę języka polskiego, 
„płytoteki” do nauki języków obcych, montaże muzyczno-literackie, 
wyświetlano filmy dokumentalne.

Stałej opieki instruktażowej i zbiorowej dokumentacji wymagały 
konkursy zarówno ogólnokrajowe, jak i lokalne, związane np. z jub i
leuszem 1000-lecia Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Zofia Kułagowska ponadto 
organizowała zloty kół miłośników książek, brała udział w naradach 
bibliotek dzielnicowych, a od roku 1964 współpracowała z Muzeum 
Książki Dziecięcej powstałym w ramach Działu Zbiorów Specjalnych 
M BP. Pomagała podlegającym jej opiece bibliotekom w nawiązywa



niu współpracy z różnymi organizacjami społecznymi, muzeami, tea
trami Arlekin i Pinokio, których aktorzy zainscenizowali kilka przed
stawień dla najmłodszych czytelników. W  roku 1969 —  ostatnim roku 
swej pracy zawodowej —  przeprowadziła, oprócz konsultacji indywidual
nych, 74 wizyty kontrolno-instruktażowe w 26 bibliotekach rejonowych 
dla dzieci i młodzieży oraz w czterech oddziałach przy bibliotekach 
przeznaczonych dla czytelników dorosłych. Dozorowała przez dwa i pół 
miesiąca wszystkie poczynania związane z „Karnawałem Młodości” . 
W swoich wykładach na seminariach specjalistycznych preferowała jak 
zawsze zadania pogłębiania jakości czytelnictwa, użytkowania pozale- 
kturowej wartościowej beletrystyki i poezji oraz przybliżania do książek 
popularnonaukowych.

Po przejściu na emeryturę kontaktowała się nadal dość często 
z Działem Instrukcyjno-Metodycznym. Miała nawet trzy wykłady na 
specjalistycznych konferencjach szkoleniowych.

Na rok 1972 przypadła ważna rocznica 50-lecia istnienia publicz
nych bibliotek dziecięcych w Polsce. Dla uczczenia tej rocznicy w Łodzi, 
mieście w którym w roku 1922 otwarto pierwszą bibliotekę dla dzieci 
w Polsce, została zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
w dniach 27-29 listopada ogólnopolska narada instruktorów czytelnic
twa dziecięcego w bibliotekach stopnia wojewódzkiego poświęcona hi
storii i problemom czytelnictwa dzieci. Współorganizatorem narady była 
Miejska Biblioteka Publiczna. Do prac związanych z przygotowaniem 
dużej wystawy okolicznościowej zgłosiła się Zofia Kułagowska i była 
nam bardzo pomocna. Materiały (liczące 230 pozycji) zaprezentowane 
na wystawie podzielono na cztery działy: O literaturze dla dzieci. Czy
telnictwo dzieci i młodzieży. Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży 
w Polsce, Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w Łodzi (historia, 
organizacja, formy pracy). Z wielkim zadowoleniem uczestniczyła także 
nasza Zosia-Kułagosia w naradzie, podczas której wygłosili referaty: 
Maria Gutry, Barbara Białkowska, Jerzy Maj, Izabela Nagórska oraz 
goście z bibliotek Moskwy, Berlina, Pragi, Budapesztu, Bratysławy.

W  życiorysie Zofii Kułagowskiej bardzo ważne miejsce zajmowała 
zawsze jej działalność społeczna. Kilka lat pracowała jako ławnik w Są
dzie Powiatowym do spraw cywilnych. Będąc przez 15 lat członkiem 
Zarządu Okręgu Związku Pracowników Kultury i Sztuki wielokrotnie 
uzyskiwała od władz związkowych pomoc dla kolegów dotkniętych cho
robami i losowymi wypadkami. Przez trzy kadencje przewodniczyła Ra
dzie Zakładowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jako trzykrotnie 
wybrany członek Zarządu Okręgu Łódzkiego S B P  organizowała wy
cieczki turystyczno-szkoleniowe do ośrodków bibliotekarskich w całym



kraju i współdziałała przy wymianie doświadczeń z Sekcją Bibliotekar
ską Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez pewien okres była prze
wodniczącą zespołu emerytów Okręgu SBP .

Na każdym stanowisku pracy dawała z siebie maksimum wysiłku 
i twórczej inicjatywy. Cecłiowała ją  wielka wrażliwość na sprawy ludzkie 
i głęboki patriotyzm.

Zmarła 14 kwietnia 1981 roku.
Była odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką 

m. Łodzi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Odznaką Tysiącle
cia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Związku 
Pracowników Kultury i Sztuki.

Izabela Nagórska

Wybrane materiały biograficzne

Nagórska Izabela: Instruktorka. Wspomnienie o kol. Zofii Kułagowskiej. -  „Porad
nik Bibliotekarza" 1981 nr 7/8

Akta osobowe W iM B P  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 
Archiwum Sekcji Historyczno-Pamiętnikarskiej S B P  w Łodzi



Anna Platto (1944—1995)

Moja znajomość z Hanią datuje się od wiosny 1967 r ., kiedy jako 
przewodniczący Rady Zakładowej ówczesnego Związku Zawodowego 
Pracowników Kultury i Sztuki odwiedziłem w jakiejś służbowej spra
wie Filię w dawnym Trybunale Koronnym w Lublinie, w której od nie
dawna rozpoczęła pracę. Zobaczyłem wtedy młodą, piękną dziewczynę 
w okularacłi, zapracowaną tak mocno, że nawet nie podniosła głowy, 
aby zobaczyć, kto rozmawia z koleżankami. Wkrótce działaliśmy już ra
zem, najpierw jako instruktorzy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. 
Hieronima Łopacińskiego, potem jako przełożony i podwładna w Filii 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, a w ostatnim okresie 
jej niedługiego żywota opiekowałem się nią. Dobrze znałem Hanię. Była 
na pewno osobą nieprzeciętną, z którą znajomość i przyjaźń ubogacała, 
godną pamiętania z uwagi na czyny oraz zalety serca i umysłu.

Anna Jadwiga Platto urodziła się 8 sierpnia 1944 roku w Bocłini, 
dokąd wojenne losy wygnały jej matkę w końcowym okresie okupacji. 
Rodzicami jej byli Roman i Maria z Krawczyków Plattowie; miała o 5 
lat starszą siostrę Mirosławę. Po mieczu wywodziła się ze spolszczonej 
rodziny osadników niemieckich) przybyłycłi na tereny północnego Ma
zowsza w końcu X IX  lub na początku X X  w. Dziadek ze strony ojca 
w okresie międzywojennym mieszkał już w Izbicy. Antenaci matki byli 
związani z okolicami Tarnogóry, osady położonej między Krasnymsta- 
wem a Zamościem. Ojciec był rzemieślnikiem. Przed wojną Plattom 
powodziło się stosunkowo nieźle ze względu na posiadanie własnego 
warsztatu, dopiero okres wojny i lata Polski Ludowej wyraźnie obniżyły 
ich status materialny. Ojciec podjął pracę w spółdzielczości wiejskiej, 
matka —  w administracji szkolnej. W  rodzinie był mocno ugruntowany 
kult wiedzy jako drogi awansu społecznego i materialnego. Przekona
niu temu hołdowała zwłaszcza matka, ona też wpajała córkom potrzebę 
życiowej samodzielności.

Dzieciństwo i młodzieńcze lata Hani były związane z Izbicą, uroczą 
osadą położoną koło Tarnogóry. Miejscowości te miały dla niej ważne
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znaczenie nie tylko jako rodzinne tereny, ale i miejsce osobliwej łączności 
z tamtejszą przyrodą i ziemią.

W  czasie pobytu w Lublinie, kiedy tylko mogła, jecłiała do Izbicy, 
„na swój folwark” , tzn. do kwiatowego ogródka. Czas, jaki spędzała 
w rodzinnej wsi, dzieliła na spotkania z najbliższymi, z przyjaciółkami 
oraz na włóczęgę po osadzie i okolicy. Po powrocie do Lublina z żarli
wością opowiadała o urokach nadwieprzańskicłi łąk, pól i lasów.

Do szkoły podstawowej uczęszczała w rodzinnej Izbicy w latach 
1951-1958. Nauka nie sprawiała jej kłopotów, szczególnie łatwo przy
swajała sobie wiadomości z przedmiotów humanistycznych. Już wtedy 
dało się zauważyć jej wzmożone zainteresowanie książkami, co w połą
czeniu z wrodzonymi zdolnościami literackimi spowodowało, że zaczęła 
wyróżniać się na lekcjach języka polskiego. Lata nauki w Liceum Ogól



nokształcącym w Tarnogórze stanowiły okres dalszej krystalizacji za
interesowań literackich i czytelniczych. Nie zdziwił więc nikogo wybór 
studiów filologicznych, które rozpoczęła jesienią 1962 r. w Uniwersy
tecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. Koleżanki i koledzy z tamtych lat 
pamiętają Hanię jako studentkę bardzo sumienną i ambitną, którą naj
częściej można było spotkać, oprócz sal wykładowych, w czytelniach 
bibliotecznych.

Najlepsze oceny — jak wcześniej w szkołach —  uzyskiwała ze znajo
mości literatury polskiej i obcej. Natomiast „nie leżały” jej przedmioty 
upolitycznione, zwłaszcza ekonomia polityczna. Pracę magisterską po
święciła Młodej Polsce. Zainteresowanie literaturą tego okresu, przede 
wszystkim poezją, pozostało w niej przez całe dorosłe życie. Rozprawa 
magisterska nosiła tytuł Teorie literatury w „Chim erze” .

Studia uważała za niezwykle ważny okres swej biografii, który w ła
ściwie wykorzystała. Oceniała to następująco; „Nauczyłam się rzeczy 
chyba najważniejszej: patrzeć na życie i starać się je zrozumieć” . Alego
rycznie wyraziła to porównaniem studiów do „drogi życia” , która dała 
jej możliwość „wypróbowania własnych sił” .

Będąc na V  roku studiów, postanowiła usamodzielnić się i podjęła 
starania o przyjęcie do pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej im. H. Łopacińskiego. W  życiorysie z tamtego okresu napisała: 
„W  styczniu 1967 r. rozpoczęłam pracę [ ...] . Pracowałam jako pomoc
nik bibliotekarza w Filii dla Dzieci nr 1. Po otrzymaniu dyplomu ukoń
czenia studiów [...] zostałam przeniesiona do działu Instrukcyjno-Meto
dycznego, gdzie powierzono mi funkcję instruktora do spraw czytelnic
twa dzieci i młodzieży. Pracę instruktorską rozpoczęłam 1 IX 1967 r . " .

Podjęcie przez Hanię pracy w bibliotece nie było przypadkowe. 
Z książkami (i ulubioną lalką) kojarzyły się jej najmłodsze lata życia. 
Wspominała o swoich kontaktach z Gromadzką Biblioteką Publiczną 
w Izbicy.

W podaniu do dyrekcji W iM BP, prosząc o zatrudnienie, Hania na
pisała: „Praca w bibliotece interesuje mnie i chciałabym się je j w przy
szłości poświęcić” . Zdanie to wyrażało głębokie przekonanie o wybo
rze przyszłej profesji i celu życiowego. Miała predyspozycje do pracy 
z dziećmi. Jej najbliższa przyjaciółka z Izbicy tak to ujęła: „Na pewno 
lubiła przebywać wśród dzieci i zajmować się nimi —  zarówno rodziny 
jak i obcych, a one też Hanię lubiły i «lgnęły» do niej. Dzieciom brata 
ciotecznego [...] opowiadała wymyślone przez siebie bajki, które one 
uwielbiały, zabierała na wycieczki, ale uczyła też obowiązku i przeka
zywała pewne tradycje [obyczajowe]” . I w innym miejscu: „Po paź
dzierniku 1956 powstawały drużyny harcerskie. Hania zapisała się do



harcerstwa, [ ...]  była wówczas bardzo czynna. Została wybrana [...] do 
prowadzenia drużyny zucłiowej [ ...] . W  bardzo krótkim czasie przygo
towała z dziećmi —  podopiecznymi przedstawienie kukiełkowe. Był to 
jej pierwszy poważny sukces w pracy z dziećmi” .

Kiedy Anna Platto rozpoczynała karierę instruktora czytelnictwa 
dziecięcego, w województwie lubelskim działała od kilkunastu lat do
brze zorganizowana, stale powiększająca się sieć dziecięco-młodzieżo- 
wycłi placówek bibliotecznych, nazwanych oddziałami dla dzieci.

Do zadań instruktora dziecięcego należała pełna opieka instruk
cyjno-metodyczna nad nimi oraz w odniesieniu do wszystkich publicz
nych bibliotek terenowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Pełnienie wspomnianej funkcji wymagało sporo wysiłku, samozaparcia 
i wyrzeczeń. Znając Hanię wiem, że miała ambicję znalezienia się w gro
nie najlepszych bibliotekarek. Całe jej życie zawodowe (i prywatne) było 
ciągłym uczeniem się, inwestowaniem w siebie, doskonaleniem umiejęt
ności i poszerzaniem wiadomości. Powiązane to było z namiętnością 
czytania, poznawania piśmiennictwa, przy czym czynność ta pełniła 
przede wszystkim funkcję autoteliczną, czytała dla przyjemności. Lecz 
czytanie w jej życiu pełniło też funkcje: kompensacyjną, estetyczną, 
poznawczą, a w wykonywaniu zawodu instrumentalną, pragmatyczną. 
Skala je j zainteresowań czytelniczych była wszechstronna, a centrum 
stanowiła literatura piękna, szczególnie poezja, zwłaszcza polska.

Będąc instruktorem, starała się poznać wszystko, co napisano w ję 
zyku polskim lub przetłumaczono z literatury dla dzieci i młodzieży oraz 
na jej temat (teoria, historia, krytyka). Na początku lat osiemdziesią
tych zaczęło kształtować się w niej zainteresowanie bajką i legendą 
regionu lubelskiego. Poczęła gromadzić materiały źródłowe z myślą 
o przyszłej dysertacji naukowo-badawczej. Niestety, nie zdążyła tego 
zamierzenia zrealizować. Z zainteresowania piśmiennictwem poświęco
nym najmłodszym czytelnikom wyłonił się ciekawy kilkustronicowy ar
tykuł Baśnie i ich upowszechnianie w b/Mofece („Bibliotekarz Lubelski” 
1990).

Praca instruktora polegała na częstych kontaktach z podległymi bi
bliotekami. Podstawową formą realizowania tego zadania były wyjazdy 
w tzw. teren, do bibliotek powiatowych i miejskich, miejskich, a nawet 
gromadzkich, zaś po reformie administracyjnej 1975 r. w zmniejszo
nym województwie —  do bibliotek oddziałowych, miejskich i gminnych. 
W  pierwszym okresie, ze względu na rozległość województwa, trudno
ści komunikacyjne lub stopień komplikacji zleconych zadań, wyjazdy do 
najodleglejszych powiatów były nawet kilkudniowe. Od czasu do czasu 
korzystaliśmy z samochodu służbowego i wtedy wyruszaliśmy w teren



w dużej grupie, nawet dziesięcioosobowej. Rozstawieni po trasie, odwie
dzaliśmy kilka, kilkanaście placówek bibliotecznych. Hania brała udział 
w tycłi wyjazdach, z tym że z tytułu specjalizacji wizytowała najczę
ściej placówki dziecięce lub w bibliotece gromadzkiej „odcinek” pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

Istotą instruktażu była bezpośrednia pomoc bibliotekarzom, świad
czona na miejscu, w placówce bibliotecznej. Z reguły najpierw instruktor 
„rozpoznawał sytuację” w bibliotece, do czego służyła analiza realizo
wanych przez nią usług. Potem następował właściwy instruktaż mający 
najczęściej formę rozmowy, propozycji, rozpatrywania możliwości — jak 
najskuteczniej rozwinąć czytelnictwo, pracę pedagogiczną bibliotekarza 
czy współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnej społeczności. 
Wyniki działalności instrukcyjno-metodycznej zależały w dużym stop
niu od osobowości instruktora. Hania należała do tych pracowników 
W iM BP (W B P ) , których wizyty były oczekiwane, przyjmowane z za
dowoleniem, a nawet z przyjemnością. Składało się na to wiele — jak 
sądzę —  elementów. Po pierwsze, Hania wyrażała autentyczną chęć 
i wolę pomocy bibliotekarkom w ich pracy. Po drugie, czynności in
struktorskie wykonywała w specyficzny, niepowtarzalny i bezpośredni 
sposób, czyniła to z wyczuciem i wdziękiem. Po trzecie, wykazywała 
uznanie dla dobrej roboty i szybko zaprzyjaźniała się z bibliotekarkami. 
W  tej sytuacji łatwo było zachęcić je do lepszego wykonywania pracy, 
do wzmożonego wysiłku, do nowej inicjatywy. Bibliotekarka z M BP 
w Puławach tak wspomina Hanię w roli instruktora:

„Przyjeżdżała do puławskiej biblioteki udzielać instruktażu. Były to 
raczej konsultacje, porady udzielane w sposób fachowy, a jednocześnie 
bardzo subtelny, delikatny. Gdy pojawiała się w drzwiach biblioteki, nie 
«przechodził» człowieka dreszcz lęku, niepewności przed wizytującym . 
Przybywał przyjaciel, z uśmiechniętą twarzą, w dobrym humorze, życz
liwy” .

Nie zawsze wracała zadowolona z terenowych wojaży. Zdarzały się 
też niepowodzenia, bo trafiała na bibliotekarki gorzej lub źle pracujące. 
Wymagały więcej wysiłku, ale i z nimi sobie radziła. Ważną rolę w jej 
sukcesach instruktorskich odgrywały takie atuty jak : siła osobowości, 
młodość, wiara w możliwość i skuteczność oddziaływania bibliotekarek 
i książek na młodego czytelnika, doskonała znajomość piśmiennictwa 
dziecięcego i nieprzeciętne poczucie humoru.

Drugi dział pracy Hani stanowiło dokształcanie i doskonalenie zawo
dowe bibliotekarek pracujących z dziećmi. Podstawową formą organiza
cyjną w tym zakresie były kwartalne spotkania, nazywane szkoleniami, 
na które zapraszano wszystkie bibliotekarki z placówek dziecięcych. Ha



nia kontynuowała w tym przypadku dobrą tradycję wywodzącą się ze 
„szkoły” Marii Gutry, która z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki 
prowadziła takie szkolenia dla wojewódzkich instruktorek czytelnictwa 
dziecięcego.

W  wykonaniu Hani były to starannie przygotowane metodycznie 
i merytorycznie konferencje, na którycłi wyraźnie eksponowano, obok 
bieżących) problemów i spraw, określoną tematykę, na każdym spo
tkaniu inną (np. łiistoria oręża polskiego, tradycje patriotyczne, życie 
i twórczość wybranycłi pisarzy, teatr lalkowy). Wiele z przeprowadzo
nych) szkoleń odbyło się w dziecięcycłi placówkach Lublina i wojewódz
twa. Hania starała się każde spotkanie łączyć z imprezą kulturalną, 
pójściem do muzeum, zwiedzeniem innej instytucji kulturalnej lub wy
cieczką turystyczno-krajoznawczą. Dla zwiększenia atrakcyjności konfe
rencji zabiegała o zapraszanie w charakterze prelegentów osób najbar
dziej kompetentnych; naukowców, specjalistów, krytyków literackich, 
dziennikarzy, aktorów, wojskowych. Sama miała każdorazowo najwięcej 
roboty, gdyż obok kierowania spotkaniem załatwiała większość spraw 
organizacyjnych, do niej też należała realizacja stałych punktów pro
gramu: omówień literatury, planów pracy, analiz. To proste wyliczenie 
nie obrazuje wysiłku fizycznego i psychicznego, jaki Hania ponosiła, aby 
szkolenie się powiodło, było ciekawe i przyniosło korzyść.

Ważnym obszarem jej działania, w którym mogła wykorzystać swą 
znajomość piśmiennictwa, były pomoce metodyczne. Przygotowała nie
liczne, ale jakże wartościowe. Popularność zyskał przede wszystkim sce
nariusz imprezy czytelniczej „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej” , 
wykorzystywany przez prawie wszystkie biblioteki województwa, i to 
wielokrotnie.

Hania uczestniczyła również w innych pracach organizowanych przez 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki. Bardzo udany był jej start 
w charakterze prelegentki. Pod koniec lat sześćdziesiątych w biblio
tekach terenowych i punktach bibliotecznych prowadziliśmy cykl im
prez oświatowych pod hasłem „Nieprzetarte ścieżki” . Wyglądało to 
w ten sposób, że w dwuosobowym zespole instruktorskim zjawialiśmy 
się w placówce i tam do nas należało przygotowanie wystawy, wygło
szenie prelekcji (pogadanki), przeprowadzenie minikonkursu typu „zga
duj-zgadula” , prezentacja książek związanych tematycznie z prelekcją 
oraz kiermasz książek. Jedno z takich spotkań z udziałem Hani tak 
zapamiętała bibliotekarka z Powiśla:

„B y ł maj 1968 r. —  remiza O SP w Obliźniaku. Z okazji Dnia Zwy
cięstwa organizowałam dużą imprezę. Do mnie należało słowo wstępne, 
reszta do instruktorów W B P  w Lublinie. Byłam na scenie; kurtyna je



szcze zaciągnięta, kiedy podbiegła do mnie młoda dziewczyna mówiąc: 
« ... moje nazwisko Platto, na imię mam Anna, a pani —  Elżbieta? 
tak? to świetnie! [...]» . Cała moja uwaga skupiona była na niej: śliczna 
blondynka o niebieskich oczach i urzekającym uśmiechu. Szybko oma
wiałyśmy kto, co i po kim, jakbyśmy wcześniej razem robiły scenariusz. 
Do rozpoczęcia pozostała chwila — wyglądam przez dziurkę w kurtynie 
i widzę salę wypełnioną po brzegi. Mówię do Hani, szczękając zębami 
z emocji: «Ale ludzi!» Ona podbiega do mnie, wygląda przez tę samą 
dziurkę i krzyczy: «0  rety!» [...]  Hania przycupnęła obok —  czuję, jak 
drży. Biorę ją  za rękę, a ona mówi: « 0  Boże! ale mam tremę!» i oby
dwie wybuchamy śmiechem. W  tym momencie kurtyna się rozchyla... 
Impreza była bardzo udana, a my zadowolone” .

Takich spotkań bibliotecznych miała Hania jeszcze dużo. Z biegiem 
lat zaczęła się specjalizować w prelekcjach z literatury. Popyt na tego 
typu zajęcia był wielki. Zapraszana była przez biblioteki na spotkania 
szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz dla zorganizowanych grup czytelni
ków. Odwiedzała też domy kultury, kluby, szkoły.

W  roku 1975, mając za sobą siedmioletni staż zawodowy, przy
jęła propozycję dodatkowego zatrudnienia w przekształconym w szkołę 
Policealnym Zaocznym Studium Bibliotekarskim, działającym przy 
W iM BP. Zrozumiałe, że objęła „katedrę” literatury. Godzin na rea
lizację programu było niewiele, po kilkanaście, najwięcej dwadzieścia 
kilka w ciągu semestru. W  związku z tym wiedzę należało przekazywać 
w bardzo skondensowanej postaci i w tak atrakcyjnej formie, by nie tylko 
zachęcić słuchaczy do zaliczenia przedmiotu, ale i rozbudzić ich głęb
sze zainteresowanie. Hanna potrafiła temu sprostać. Zdarzało mi się 
niejednokrotnie spotykać i rozmawiać z bibliotekarkami —  absolwent
kami Studium sprzed kilku czy kilkunastu lat, którym szkoła kojarzyła 
się spontanicznie tylko z jej nazwiskiem. Jedna z bibliotekarek z rejonu 
Opola Lubelskiego tak ukazała ją  w roli nauczycielki i prelegentki;

„ ,Następne spotkanie z nią —  to spotkanie z literaturą, jakże cie
kawe. Jej urok osobisty, sposób interpretacji utworów, poczucie hu
moru —  wszystko to sprawiało, że je j wykłady były fascynujące. W ła
ściwie Hani zawdzięczam głębokie zainteresowanie literaturą 20-lecia 
międzywojennego, literaturą powojenną, a szczególnie Tadeuszem Kon
wickim. Pod jej kierunkiem pisałam pracę dyplomową na Kursie Kwali
fikacyjnym. Robiłam to z prawdziwą przyjemnością i zaangażowaniem. 
Bardzo chciałam, aby się je j ta praca podobała” .

A oto słowa innej słuchaczki Studium: „N ikt nigdy nie potrafił tak 
jak pani Platto rozbudzić mojej świadomości czytelniczej, choć zawsze 
czytałam dużo i często. Nigdy nie trafiłam na osobę, która z taką łatwo



ścią potrafiłaby wciągnąć w świat książek. W  szkole podstawowej czy 
liceum był zawsze wykaz lektur, ale traktowało się go jak zło konieczne. 
W  Studium zaś, dzięki pani Hani, lektury czytało się z radością i bez 
przymusu. Pani Platto nauczyła mnie żyć tym, co się czyta. Zawsze 
umiała z taką pasją przedstawić akcję powieści i bohaterów, że nawet 
najtrudniejszą książkę czytało się z zapartym tchem. [...] Pani Hania 
była wspaniałym wykładowcą. Zawsze pogodna, dobra, wyrozumiała. 
Można było zgłosić się do niej z każdym pytaniem. Nie tylko zajęcia 
były przyjemnością, również na egzaminy chodziliśmy bez strachu i nie
potrzebnego stresu” .

W  jej wykonaniu wykłady „mieniły się” różnorodnymi barwami prze
kazu: rzeczową informacją, stosownym wierszem cytowanym z pamięci, 
umiejętnie podaną anegdotą, a przy tym wszystko to ozdobione znako
mitą dykcją i uśmiechem. O jej umiejętności skupiania uwagi słucha
czy i zachęcania do czytelnictwa świadczy pisemna wypowiedź jednego 
z kolegów z pracy;

„M iała dobrą pamięć, a ta w parze z darem opowiadania czyniła 
z niej niezrównaną gawędziarkę i prelegentkę. Bardzo lubiłem słuchać jej 
wykładów oraz przeglądów omawiających szczególnie pamiętniki, bio
grafie, wspomnienia. 1/1/ tej roli zadziwiała wiedzą historyczną. Dzieje oj
czyste znała chyba bardziej z lektur niż z uniwersyteckiej ławy. Koligacje 
rodzinne słynnych i koronowanych [głów] ożywiały często jej wykłady. 
W  jej wykonaniu postacie te żyły” . Inna z koleżanek tak oceniała umie
jętności edukacyjne Hani: „Je j szerokie zainteresowania humanistyczne, 
szczególnie literaturą (w  tym rosyjską), emanowały na otoczenie, gdyż 
w zwykłych koleżeńskich rozmowach zachęcała do przeczytania książki 
tego czy innego autora, do wymiany poglądów, do innego spojrzenia na 
wiele problemów i spraw” .

Działalność bibliotekarska i nauczycielska znacznie wypełniały Hani 
czas, ale niecałkowicie. Dużo udzielała się społecznie, przy czym w jej 
działaniach można było dostrzec te cechy osobowości, które były wi
doczne i przy innych okazjach: spontaniczność, emocjonalne zaanga
żowanie, nieliczenie się z własnym czasem i niekiedy pieniędzmi. Przy
kłady tego przez swoją powtarzalność świadczą o stałej predyspozycji 
organizacyjnej.

Miała dar integrowania ludzi, co dostrzec można było podczas za
jęć kulturalno-oświatowych prowadzonych w bibliotekach. Jednak bar
dziej uwidoczniło się to w działalności turystyczno-krajoznawczej. Od 
pierwszych dni pracy zawodowej uczestniczyła w ruchu PTTK-ow skim  
(zaczęło się to na studiach). Była niestrudzona w organizowaniu form 
rekreacji dla pracowników Biblioteki (wyjazdy poza miasto, grzybobra



nie, duże wycieczki turystyczno-krajoznawcze). Firmowała je Rada Za
kładowa. Hania zgłaszała propozycje, ustalała trasy, jeśli było trzeba, 
pisała uzasadnienia w staraniach o pieniądze i dni wolne, pomagała 
w organizacji samych wyjazdów. Dzięki jej energii i zapałowi mogliśmy 
zwiedzić najważniejsze zabytki Polski od Gdańska po Zakopane i od 
Bugu po Odrę. Na wycieczkach była duszą towarzystwa. W  czasie ja 
zdy często była naszym pilotem i przewodnikiem. Koleżanka z Działu 
tak opisała udział Hani w powodzeniu imprezy; „Serdecznie wspomi
nam biblioteczne wycieczki [ ...] Hania znała bardzo dużo piosenek i całą 
drogę śpiewałyśmy. To ona wodziła rej i rozśpiewywała cały autokar [...] 
pamiętała wszystkie słowa nawet dawno nie śpiewanych piosenek [...] . 
Solidnie przygotowywała się do każdego wyjazdu. Miała ogromny za
sób wiadomości na temat miejsc, do których jechaliśmy, ich historii, 
zabytków, faktów, których nie było w przewodnikach” . Każdy mógł też 
liczyć na jej pomoc w uzupełnieniu zapomnianego sprzętu, w wyżywie
niu, a nawet pożyczce pieniężnej.

Spokojny, ustabilizowany rytm pracy zawodowej uległ gwałtownemu 
zachwianiu w roku 1980. Zapoczątkowały go wypadki polityczne łą
czące się z ruchem „Solidarności” , z którym Hania związała się mocno. 
Zawsze były jej bliskie ideały wolności i niepodległości. Nigdy nie nale
żała do żadnej organizacji młodzieżowej związanej z ówczesną polityką, 
z reżimem. Dopiero kiedy Polacy obudzili się do zrywu wolnościowego, 
Hania bardzo zaangażowała się w sprawy „Solidarności” . Jeden z kole
gów tak opisuje jej udział w tworzeniu zakładowej organizacji związko
wej:

„Hania stanęła w pierwszym szeregu tego Związku w Bibliotece Wo
jewódzkiej [...] . W czasie wyborów do władz Związku w naszej instytucji 
wybrano ją  do Komisji Zakładowej imponującą liczbą głosów. Był to 
bardzo trafny wybór. „Solidarność” zyskała osobę dużego formatu, sku
piającą w sobie (w  myśleniu i działaniu) etos „Solidarności” . Jej energia 
połączona z rozwagą i odwagą ubogacała pracę Komisji. W  okresie fali 
strajków [...] Hania z własnego materiału szyła opaski biało-czerwone 
dla koleżanek i kolegów. W  swoich zbiorach posiadam opaskę otrzy
maną od Hani, dziś pamiątkową [ ...] . W  czasie stanu wojennego, kiedy 
to „Solidarność” przeszła do podziemia [ ...] , kiedy wiele osób traciło 
ducha, Hania była niezłomnym orędownikiem działań zakonspirowanej 
„Solidarności” , spiesząc z pomocą tym, którzy jej potrzebowali i ocze
kiwali. Podnosiła na duchu, krzepiła serca i umysły tych, którzy zwątpili 
w etos „Solidarności” , których opuszczała nadzieja” .

Wspomnę tutaj, że noc stanu wojennego zastała ją  w pociągu, po
wracającą ze spotkania związkowego bibliotekarzy z Katowic. Uczest



niczyła też w pierwszych nielegalnych strukturach Związku. Za udeko
rowanie kwiatami tablicy „Solidarności” w Bibliotece była z czyjegoś 
donosu szykanowana i przesłuchiwana przez SB .

Hania, zajęta ważnymi dla Polski i dla niej sprawami, nie chciała 
przyjąć do wiadomości, że coś niedobrego dzieje się w jej organizmie. 
Jeszcze przez pierwszą połowę 1982 r. ukrywała chorobę, wypełniała 
codzienne obowiązki: instruowała, szkoliła, nauczała, czytała. Po raz 
ostatni była w terenie w Lubartowie w końcu czerwca tego roku. Ale 
rozwijająca się nieuleczalna choroba wymagała szybkiego i natychmia
stowego leczenia. Musiała zawiesić pracę biblioteczną, a w końcu za
proponowano jej przejście na rentę inwalidzką. Łudziła się, że to tylko 
czasowa sprawa, że kolejna Komisja Lekarska znów przywróci ją  do 
pracy. Na początku sierpnia 1983 r. dyrekcja Biblioteki z żalem zmu
szona była rozwiązać z nią, po 14 latach, umowę o pracę. Dla Biblioteki 
i bibliotekarstwa lubelskiego była to duża strata. Ale Hania nie zerwała 
dotychczasowych kontaktów zawodowych i pracowniczych. Bibliotekę 
odwiedzała prawie codziennie, a istniejące przerwy wynikały jedynie 
z hospitalizacji, wykonywania zleconych zajęć prelegenckich i okresu 
wakacji.

Kiedy zaatakowała ją  choroba, starała się zwalczać ją  siłą swej oso
bowości, życiową aktywnością, odrzuceniem zwątpienia, przekonaniem, 
że tyle jeszcze musi zrobić, że nie umrze, dopóki Polska nie będzie 
wolna od dominacji radzieckiej i komunistycznej. Koleżanka z Biblio
teki Głównej W B P  postrzegała Hanię w okresie choroby następująco:

„Z  niedługiego przecież życia kilkanaście lat zabrała jej walka z cho
robą. Dzielnie to znosiła. Kiedykolwiek ją  widziałam, była pogodna, 
uśmiechnięta, z dystansem. A przecież była dostatecznie mądra, żeby 
zdawać sobie sprawę ze swojej sytuacji... Z pewnością miała okresy 
buntu, załamań, cierpień, poczucia beznadziejności, jak  każdy chory, 
jak  każdy normalny człowiek. Nie uważała za stosowne z tym się afi
szować. Taki miała styl” .

Kryzys nastąpił w ciągu 1993 r., zaczęła coraz bardziej zapadać na 
zdrowiu; na początku grudnia była zmuszona pójść do szpitala, z któ
rego ]uż bj\ko wracała (3  lub 4 razy) na krótkie przepustki. Jesienią 
1994 r. znalazła się w szpitalu w Olsztynie. Choroba wzmogła się.

Hania, ku powszechnemu żalowi, zmarła 15 marca 1995 roku. Zo
stała pochowana w rodzinnej parafii na cmentarzu w Tarnogórze. Na 
jej grobie umieszczono marmurową rozłożoną księgę, z dwiema inskryp
cjami: „A  Ja Ją  wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J  6, 40) i „Hania 
wszystkim życzliwa i przez wszystkich łubiana. Przyjaciele” .



Od 1995 roku jest corocznie przyznawana prywatna Nagroda im. 
Anny Platto, wręczana bibliotekarce z województwa lubelskiego, wy
różniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zdzisław Bieleń

Wybrane materiały biograficzne

Bieleń Zdzisław: Anna Platto (8  V III 1944 -  15 III 1995). -  „Bibliotekarz” 1995 
nr 6

Bieleń Zdzisław: Hania. Wspomnienie o Annie Platto. -  „Bibliotekarz Lubel
ski" 1995

Hadrian Е /  Uroczystość wręczenia kolejnej nagrody im. Anny Platto. -  „Guli
wer" 1998 nr 6





IV. Organizatorki 
bibliotek szkolnych



23. Czytelnicy zainteresowani problemami geograficznymi



Emilia Białkowska (1908-1990)

Motto
...biblioteka szkolna та za cel gromadzenie, 
opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie 
tych wszystkich form słowa drukowanego, które 
są potrzebne wychowawcom do wypełnienia zadań 
dydaktycznych i wychowawczych szkoły...

Przytoczone powyżej motto, ujmujące istotę sensu istnienia biblio
tek szkolnych, pochodzi z referatu Emilii Białkowskiej wygłoszonego 
na pierwszej powojennej konferencji okręgowych wizytatorów biblio
tek, która się odbyła w dniach 24-27 października 1945 r. w Pabia
nicach. Była to jedna z najważniejszych konferencji po wojnie, zaryso
wująca w referatach specjalistów i w prowadzonych dyskusjach kształt 
bibliotekarstwa polskiego w najbliższej perspektywie. Konferencja ta, 
poprzedzająca ogłoszenie dnia 17 kwietnia 1946 roku Dekretu o biblio
tekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi miała niewątpliwy wpływ 
na ukształtowanie się sieci bibliotecznej. Referat Emilii Białkowskiej był 
jednym z kilku referatów programowych wygłoszonych przez ludzi tej 
miary, co Adam Łysakowski, Ksawery Swierkowski, Zofia Hryniewicz 
i inni. Jednym słowem ludzi, którzy na długo przed li wojną światową, 
a także w czasie jej trwania pracowali nad ustaleniem celów i orga
nizacji poszczególnych typów bibliotek oraz ich związków w ramach 
ogólnokrajowej sieci bibliotek.

Pisząc wspomnienia o Emilii Białkowskiej, nieprzypadkowo zaczy
nam od wskazania jej obecności pomiędzy grupą bibliotekarzy teore
tycznie i praktycznie przygotowanych do podejmowania decyzji —  w jej 
przypadku decyzji dotyczących bibliotek szkolnych.

Jak do tego doszło. Emilia z Markiewiczów Białkowska urodziła się 
20 listopada 1908 roku w Krośnie. W  roku 1934 ukończyła studia po
lonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jeszcze przed



24. Emilia Białkowska

ich ukończeniem podjęła pracę nauczycielki języka polskiego w Gim
nazjum im. Staszica w Lublinie, gdzie pracowała do 1936 r. W  latach 
1936-1939, będąc nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum im. Unii 
Lubelskiej jednocześnie kierowała Biblioteką Pedagogiczną przy Kura
torium Lubelskiego Okręgu Szkolnego. To stanowisko nadał jej kura
tor Okręgu Lubelskiego Stanisław Lewicki w wyniku oceny jej pracy 
w szkole, świadczącej o zrozumieniu znaczenia książki i czytelnictwa 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Ważne również było 
to, że E. Białkowska widziała potrzebę rozwoju biblioteki szkolnej i pe
dagogicznej jako wzajemnie się uzupełniających dla właściwego procesu 
nauczania. To nie tylko uczniowie powinni mieć dostęp do słowa druko



wanego, ale także nauczyciele —  dla doskonalenia swej pracy —  muszą 
korzystać z odpowiednio dobranych materiałów metodycznych i mery
torycznych.

Ta dojrzałość w ocenianiu wagi czytelnictwa w życiu tak nauczy
cieli, jak i uczniów charakteryzuje całą dalszą działalność Emilii B ia ł
kowskiej —  nie dziwi więc jej udział w konferencji roboczej czołowych 
bibliotekarzy polskich w Pabianicach, o której wspomniałam na po
czątku.

O swojej drodze z Lublina do Warszawy pisze Białkowska w artykule 
1/1/ czterdziestą rocznicę wydania Dekretu o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi w „Poradniku Bibliotekarza” 1985 nr 11/12: 
„W  styczniu 1945 r., kiedy zgłosiłam się do pracy w Lublinie, zasta
łam w organizującym się Wydziale Bibliotek dwoje pracowników: Józefa 
Janiczka, późniejszego naczelnika W ydziału Bibliotek Powszechnych 
i Szkolnych, oraz Reginę Fleszarową. Zaproponowali mi oni kierownic
two największej biblioteki w tym mieście. Licząc się jednak z potrzebą 
zapewnienia opieki nad bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi, które 
wejdą w skład krajowej sieci bibliotek publicznych, rychło doszli do 
przekonania, że z uwagi na moje przedwojenne doświadczenia w pracy 
z tymi bibliotekami lepiej będę wyzyskana w centralnej komórce nadzoru 
w Warszawie".

W rezultacie przeniesienia Emilii Białkowskiej do Warszawy do Mi
nisterstwa Oświaty zostaje ona kolejno: wizytatorem bibliotek, kierow
nikiem Referatu Bibliotek, a następnie naczelnikiem Wydziału Bibliotek 
Szkolnych i Pedagogicznych w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, aż do jej 
likwidacji w 1951 r. —  co nie przeszkadzało temu, by w dalszym ciągu 
w Ministerstwie Oświaty pozostawała na kierowniczych stanowiskach, 
decydujących o sprawach bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zanim przejdę do omawiania najważniejszych jej osiągnięć, szcze
gólnie w zakresie ustawodawstwa, chciałabym napisać słów parę o nie
których —  ważnych dla sprawy —  cechach charakteru. Oczywiście od 
początku mojej pracy w bibliotekarstwie (1951 r .)  słyszałam o dzia
łalności E. Białkowskiej, a także opowieści-anegdoty o twardości jej 
charakteru i nieustępliwości w docieraniu do wyznaczonego celu. Mó
wiono, że potrafiła poprzeć swoją argumentację trzaśnięciem pięścią 
w biurko kierownika niezbyt rozumiejącego sens jej projektów —  po
dobno ta metoda była niezawodna. Umiała także znaleźć ludzi nada
jących się do współpracy, wyciągnąć od nauczyciela czy nauczycielki 
języka polskiego w tak zwanym „terenie” opis ich pracy nad rozbudza
niem wśród uczniów zainteresowania książką i czytelnictwem. Starała 
się rozpropagować przykłady dobrej roboty, promując artykuły temu po



święcone w czasopismach pedagogicznych lub bibliotekarskich, a nawet 
wydała zbiór takich opisów ciekawych doświadczeń, poprzedzając je 
przedmową: Ja k  rozwijaliśmy czytelnictwo wśród uczniów  (Warszawa 
PZW S, 1958). Starała się wiedzieć, co się dzieje w szkołach w całej 
Polsce. Jednocześnie umiała zorganizować pracę w swoim dziale tak, 
by „dopasować” odpowiedniego pracownika do właściwego jego stano
wisku zakresu obowiązków.

Analizując liczne artykuły i wypowiedzi Em ilii Białkowskiej i biorąc 
pod uwagę jej umiejętność kierowania zespołem „twardą ręką” , można 
z całą odpowiedzialnością wyciągnąć wniosek, że kolejne akty prawne 
powstające w Ministerstwie Oświaty a dotyczące zakresu jej zaintere
sowania powstawały pod wpływem jej „w izji” bibliotek szkolnych i pe
dagogicznych. Nie będę tu przedstawiać wszystkich zarządzeń, instruk
cji, okólników, tylko te najważniejsze, które zadecydowały o rozwoju 
sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, o kształceniu bibliotekarzy, 
a w konsekwencji o wprowadzeniu do szkół etatu bibliotekarza szkol
nego.

Jeszcze przed ogłoszeniem Dekretu o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi, bo 19 stycznia 1946 r., ukazał się Okólnik 
nr 7 w sprawie bibliotek szkolnych  (D z . Urz. Min. Oświaty 1946 nr 1, 
poz. 20), stwierdzający, że w całości zagadnień dydaktyczno-wycho
wawczych szkoły jedno z naczelnych miejsc zajmuje biblioteka szkolna. 
Okólnik ten wskazuje na wyraźne autorstwo zamieszczonego na wstępie 
tych wspomnień motta z referatu w Pabianicach. Podobnie ma się z in
nymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych. Uważała, żeby biblioteki te funkcjonowały właściwie, 
niezbędny jest odpowiednio przygotowany pracownik. Nie może być nim 
wyłącznie któryś z nauczycieli (najczęściej polonista) pełniący dodat
kowo obowiązki bibliotekarza. Miała to na względzie w swoich planach 
Emilia Białkowska, dążąc do organizowania kursów dla bibliotekarzy 
szkolnych, upominając się o przygotowanie bibliotekarskie w zakładach 
kształcenia nauczycieli, wyodrębniające tę grupę zawodową.

Z chwilą powstania Państwowego Ośrodka Kształcenia Biblioteka
rzy w Jarocinie Białkowska dąży do organizowania tam kursów biblio
tekarskich dla bibliotekarzy szkolnych (początkowo nauczycieli), opra
cowując w tym celu ramowy program zawierający m. in. następujące 
zagadnienia (z  określeniem ich procentowego udziału w czasie trwania 
kursu);



polityczno-społeczne —  20%,
księgoznawcze —  8%,
dobór książek do bibliotek —  18%,
grafika książkowa, wycieczki do bibliotek i inne —  9%.
Nadmiar czasu poświęconego problemom polityczno-społecznym 

może tu oczywiście razić, ale E. Białkowska była członkiem PZP R , no 
i takie to były czasy. Za to pozytywnie zwraca uwagę czas poświęcony 
na dokonywanie właściwego doboru książek, jeżeli —  rzecz jasna —  ro
zumie się pod tym łiasłem umiejętność rozpoznawania wartości książki 
nie tylko ze względów polityczno-społecznych. Mimo bowiem istnie
nia w Ministerstwie Oświaty specjalnej komórki zajmującej się stałym 
śledzeniem rynku wydawniczego —  dla typowania i ogłaszania następ
nie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty książek zalecanych 
do bibliotek szkolnych —  cenna była inicjatywa dania bibliotekarzom 
umiejętności dokonywania własnej oceny książek.

Starania o dokształcanie i kształcenie bibliotekarzy dla bibliotek re
sortu oświaty podejmowała Emilia Białkowska przy każdej okazji. Gdy 
w roku 1953 powstał z inicjatywy Centralnego Zarządu Bibliotek Mini
sterstwa Kultury i Sztuki Państwowy Zaoczny Kurs Bibliotekarski, B ia ł
kowska wraz ze Stefanem Bzdęgą wydali skrypt dla słuchaczy Biblioteki 
szkolne (skrypt nr 17, Warszawa 1954). W  ramach rozwijającego się 
kształcenia korespondencyjnego bibliotekarzy Białkowska opublikowała 
jeszcze kilka skryptów poświęconych tak organizacji bibliotek szkolnych, 
jak i ich pracy pedagogicznej.

Konsekwencją obowiązujących już wówczas aktów prawnych, doty
czących bibliotek szkolnych, oraz ogromnego wysiłku w organizowa
niu kształcenia pracowników do tych bibliotek jest wydanie w 1957 r. 
przez Ministerstwo Oświaty Zarządzenia w sprawie bibliotekarzy biblio
tek szkolnych i pedagogicznych, wprowadzające etaty jako stanowiska 
samodzielne, a nie jako dodatek do wykonywanej pracy dydaktycznej. 
To zarządzenie uzależniało stanowisko bibliotekarza od liczby uczniów 
w szkole i liczebności księgozbioru. Z czasem stosunek tej zależności 
ulegał zmianie.

Dalszym krokiem na drodze wzmacniania bibliotek szkolnych było 
Zarządzenie Ministra Oświaty z  dnia 28 grudnia 1960 r. w sprawie eg
zaminu na bibliotekarza szkolnego.

Wymienione akty prawne, powstałe w dużym stopniu z inspiracji 
Emilii Białkowskiej, nie zamykają dalszej je j działalności, lecz ilustrują 
jej zasługi nie tylko dla bibliotekarstwa, ale i dla rozwoju oświaty. Na 
zakończenie tego „wyliczania” należy jeszcze wspomnieć o Ustawie o bi
bliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r., która potwierdziła miejsce bibliotek



szkolnych w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i określiła ich zadania 
zgodnie z wypracowanymi w poprzednich latach sugestiami. Uściśle
niem obowiązków i funkcji bibliotek szkolnych w systemie oświaty było 
Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 31 grud
nia 1968 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia bibliotek szkół i innych 
placówek oświatowo- wychowawczych.

Trzeba tu też przypomnieć bardzo ważny projekt Białkowskiej doty
czący prowadzenia lekcji bibliotecznych (przedstawiony w wymienionym 
skrypcie z 1954 r .) . W  projekcie tym proponowane są następujące te
maty:

—  bibliotekoznawstwo;
—  struktura książki;
—  posługiwanie się katalogami;
—  przygotowanie ucznia do orientacji w treści książki i czasopisma;
—  sposoby korzystania z poradnictwa i bibliografii oraz sposoby spo

rządzania notatek;
—  organizowanie własnego warsztatu pracy umysłowej (biblioteka 

domowa);
—  zwrócenie uwagi na ścisłe powiązanie biblioteki szkolnej z życiem 

szkoły.
Projekty te znalazły realizację w o wiele późniejszym opracowaniu 

programów lekcji bibliotecznych —  ale to już zupełnie inna epoka.
Wymienione powyżej i nie wymienione działania Emilii Białkowskiej 

na rzecz uporządkowania sytuacji bibliotek w systemie oświaty nie wy
czerpują je j aktywności.

W  roku 1931 w Lublinie Białkowska zakłada i prowadzi Lubelskie 
Koło Związku Bibliotekarzy, po wojnie kontynuuje w Warszawie pracę 
w Z B iA P  i w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Również od roku 
1931 należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w Warszawie po 
wojnie przy Zarządzie Głównym ZNP organizuje Sekcję Bibliotek Szkol
nych i Pedagogicznych. Po powołaniu Państwowej Rady Bibliotecznej 
zostaje jej członkiem. Przy tym ogromnym zaangażowaniu zawodowym 
była aktywnym członkiem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Emilia Białkowska pisze wiele, publikuje swe artykuły w czasopi
smach bibliotekarskich i pedagogicznych, jest współautorką kilku ksią
żek i redaktorką prac poświęconych roli książki w systemie oświaty. Są 
wśród nich pierwsze skrypty dla P O K K B  dotyczące organizacji i metod 
pracy bibliotek szkolnych oraz Gromadzenie księgozbioru w bibliotece 
szkolnej (Warszawa SBP , 1959), Praca pedagogiczna z czytelnikami 
w bibliotece szkolnej (Warszawa SBP , 1964), a szczególnie z jej inspi
racji i pod jej redakcją wydane całościowe dzieło, napisane wspólnie



z Heleną Falkowską i Ignacym Jurewiczem —  Biblioteka szkolna: prze
wodnik dla bibliotekarza (Warszawa W SiP , 1977, wyd. 2 zm. i uzup. 
1986).

Zasługi jej są ogromne, wydaje się, że nawet ta niepełna, przedsta
wiona tu charakterystyka, nie doprowadzona do końca —  do jej przejścia 
na emeryturę (w  sierpniu 1971 r .)  —  mogłaby wystarczyć dla upamięt
nienia jej osoby.

Dla kronikarskiego obowiązku wyliczę jeszcze odznaczenia, jakim i 
została uczczona; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty 
Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medale X- i XL-lecia 
P R L ; odznaki —  Zasłużony Nauczyciel P R L , Zasłużony Działacz Kul
tury; Honorowa Odznaka S B P ; Nagroda im. Heleny Radlińskiej.

Kim  była Emilia Białkowska, kobieta znajdująca tyle energii i czasu 
na realizowanie swych przemyśleń i wizji zawodowych? Otóż była jed
nocześnie panią domu, miała dwoje dzieci, które wychowała i wykształ
ciła: syna i córkę. Miała swoje prywatne hobby, którym było malarstwo 
i roboty ręczne, a jak nadeszła wiosna, uprawiała działkę —  pewnie do
poznej jesiem.

Zmarła w Warszawie 30 września 1990 roku.

Aleksandra Niemczykowa

Wybrane materiały biograficzne

Wasilewska Władysława: Emilia Białkowska 1908-1990. W : Słownik pracowni
ków książki polskiej. Suplem ent II (w przygotowaniu)

Arcłiiwum Ministerstwa Edukacji Narodowej -  akta osobowe nr 446/13 
Ustne relacje osób, które znały Ennilię Białkowską



Helena Falkowska (1909-1988)

Helena Falkowska ciesząca się wielkim szacunkiem ludzi, którzy spo
tkali ją  na swej drodze, szczególnie popularna, łubiana i ceniona w śro
dowisku bibliotekarzy szkolnych, urodziła się dnia 3 lutego 1909 r. 
w Kutnie. Jej matka —  Franciszka z domu Wasilewska —  zmarła 
w 1913 roku na gruźlicę, osierocając dwie małe córeczki. Ojcem był 
Walenty Falkowski, kierownik szkoły kolejowej w Kutnie, miłośnik ksią
żek i krzewiciel czytelnictwa wśród uczniów oraz wśród kutnowskich ko
lejarzy. On to zapewne stanowił dla najstarszej córki wzorzec zarówno 
w kształtowaniu się jej życiowej postawy, jak  i w wyborze drogi zawodo
wej. Po powtórnym ożenku ojca małej Hali powiększyło się rodzeństwo 
o jeszcze jedną siostrę (M arię, 1915) oraz brata (Jana , 1923).

Początkową naukę szkolną pobierała na prywatnej pensji Bronisławy 
Jelskiej w Kutnie. Gdy ojciec w roku 1921, został powołany na stano
wisko inspektora szkolnego i przeniósł się z rodziną do Sokółki, uczę
szczała tam do gimnazjum. W  roku 1923 w wieku 14 lat, będąc uczen
nicą V  klasy, złożyła egzamin wstępny do Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego im. Króla Zygmunta Augusta w pobliskim Białym 
stoku.

Maturę seminaryjną zdała w roku 1928 i niezwłocznie rozpoczęła 
pracę pedagogiczną. Była nauczycielką w szkole powszechnej w Ostrowi 
Mazowieckiej, a po przeniesieniu się w rok później do Warszawy praco
wała na peryferiach stolicy —  przez kilka miesięcy w Gaci (gm. Mło
ciny), następnie, od listopada 1929 r. w Wawrzyszewie. We wspomnie
niach wracała chętnie do tego okresu zajęć wśród dzieci ubogich, w śro
dowisku, w którym w niejednej sprawie mogła spieszyć z pomocą.

W  roku 1932 po zdaniu egzaminu uzyskała status stałego nauczy
ciela publicznych szkół powszechnych. W yniósłszy z rodzinnego domu 
miłość do książki, może za przykładem ojca, który niegdyś prowadził 
publiczną czytelnię Polskiej Macierzy Szkolnej w Rypinie, a w Kutnie —  
jeszcze w czasach zaborów —  tajną biblioteczkę szkolną, od początku 
swej pracy w szkole zajmowała się organizowaniem dzieciom kontaktów 
z książką i prowadzeniem biblioteczki dla uczniów, niejako wchodząc



25. Helena Falkowska

tym samym w szranki bibliotekarskie. To, co robiła —  pracę w szkole —  
uważała za słuszny wybór drogi na dalsze życie.

Podjęła równocześnie studia na Wydziale Pedagogicznym Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, lecz po pewnym czasie zrezygnowała, nie mogąc 
z nimi pogodzić rosnących obowiązków oraz uciążliwości z dojazdami do 
uczelni. Myśli jednak o dalszym kształceniu się nie porzuciła. Od roku 
1937 rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, po
czątkowo w charakterze wolnego słuchacza, miała bowiem tylko dyplom 
seminaryjny, a nie obowiązującą maturę gimnazjalną. Po eksternistycz
nym uzupełnieniu tego wymogu stała się w roku 1939 pełnoprawną 
studentką.



Podczas ostatnich trzech lat przed wojną mieszkała z nią siostra Ada 
studiująca filologię polską, a w grudniu 1939 r. przybyła również Maria, 
świeżo dyplomowana w Poznaniu pielęgniarka. Rodzice od roku 1929 
mieszkali w Kole, gdzie z wielkim nakładem kosztów i sił wybudowali 
własne rodzinne gniazdo. Niestety nigdy do niego nie wrócił wywieziony 
na roboty 19-letni syn.

Podczas okupacji Helena Falkowska kontynuowała pracę w szkole, 
a ponadto uczyła historii na tajnych kompletach organizowanych 
w Wawrzyszewie, w Młocinach oraz na Bielanach, gdzie mieszkała. 
Uczestniczyła w konspiracji pełniąc funkcję łączniczki.

Po wojnie przez kilka miesięcy była nauczycielką w Kole, następnie 
odnowiła zatrudnienie w szkole w Wawrzyszewie Ten stosunek pracy 
trwał od 1 IX 1945 r. do 30 V II 1950 r. z blisko trzyletnią przerwą na 
urlop udzielony przez kuratorium dla poratowania zdrowia i na dokoń
czenie studiów. Środki na utrzymanie podczas urlopu czerpała z pracy 
w Bibliotece Narodowej, gdzie za zgodą resortu oświaty przyjęto ją  od 
stycznia 1946 r. w charakterze pracownika kontraktowego do Czytelni.

Studia ukończyła w styczniu 1951 r. pracą magisterską napisaną 
pod kierunkiem prof. Janusza Wolińskiego —  Zycie towarzyskie War
szawy za Księstwa Warszawskiego w świetle ówczesnych przemian eko
nomiczno-społecznych —  ocenioną jako bardzo dobra. Z okresu stu
diów pozostały jej liczne więzy towarzyskie i przyjacielskie, przy czym 
niektóre przetrwały do końca jej dni.

Uzyskawszy magisterium uczęszczała przez kilka lat na seminarium 
doktoranckie prof. Janusza Wolińskiego, nie miała jednak warunków 
sprzyjających pracy naukowej i nie zdołała tego okresu zwieńczyć ty
tułem doktorskim. Jest też drugi trop ukazujący jej ambicje w tej mie
rze, uprawniający do mniemania, że zamierzała w którymś późniejszym 
okresie zmierzyć się z otwarciem, prawdopodobnie w Wyższej Szkole 
Nauczycielskiej lub w Wyższej Szkole Pedagogicznej przewodu doktor
skiego, którego przedmiotem miała być Biblioteka Szkoły Przemysłowej 
w Krakowie w latach 1834-1939. Poczyniła liczne wypisy z krakow
skiego Archiwum Akt Dawnych, zostawiła notatki mówiące o penetro
waniu dokumentów znajdujących się w ówczesnym Technikum Mecha
nicznym, a także opisy bibliograficzne z katalogu krakowskiej Pedago
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej, obejmujące zwłaszcza publikacje z II 
połowy X IX  w. Niestety poza tymi sygnałami żadnych konkretnych jej 
posunięć w kierunku realizacji zamierzenia odnotować nie można.

Po zakończeniu roku szkolnego 1949/50 została na własną prośbę 
przeniesiona od lipca 1950 ze szkoły w Wawrzyszewie do Naczelnej Dy
rekcji Bibliotek w Centralnym Zarządzie Ministerstwa Oświaty. Tę insty



tucję wskazał też niebawem (13 II 1951) nakaz pracy kierujący świeżą 
absolwentkę wyższej uczelni na trzy lata do pracy na stanowisku od
powiadającym jej kwalifikacjom. Helena Falkowska liczyła tam na etat 
pedagogiczny, lecz zaoferowano jej stanowisko referendarza. Po półtora
rocznej praktyce postanowiła wrócić do Biblioteki Narodowej. W  piśmie 
do dyrekcji jako motyw decyzji podała, że pełniąc funkcje wyłącznie ad
ministracyjne, nie ma możności spożytkować ani swego doświadczenia 
pedagogicznego, ani przygotowania bibliotekarskiego. Określiła siebie 
jako bibliotekarkę szkolną. W  załączonym życiorysie dodała informację, 
że ma „zamiłowanie do pracy pedagogicznej oraz do pracy bibliotekar
skiej z nastawieniem na pracę w kontakcie z czytelnikiem” .

Pracę w Bibliotece Narodowej podjęła 1 marca 1952 r. w Zakładzie 
Informacji Naukowej, uzyskując najpierw status starszego asystenta, 
następnie po dwóch latach kolejno —  bibliotekarza i starszego biblio
tekarza. W  roku 1954 ukończyła kurs dla samodzielnych bibliografów 
prowadzony przez Adama Łysakowskiego i rozpoczęła służbę w Zakła
dzie Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliograficznego.

Pod koniec 1956 r., gdy rozbudziły się w kraju nowe nadzieje i gdy 
zapewne zorientowała się, że tym razem etat pedagogiczny byłby dla 
niej możliwy do osiągnięcia, zapragnęła —  według jej słów —  „wró
cić do mego właściwego zawodu, tj. do pracy w szkolnictwie” . Złożyła 
w Ministerstwie Oświaty podanie o zatrudnienie je j w Samodzielnym 
Wydziale Bibliotek w charakterze pracownika pedagogicznego. Z dniem 
1 stycznia 1957 r. została mianowana wizytatorem, bardzo popierana 
przez Emilię Białkowską, kierującą później wydziałem przez wiele lat. 
Wyposażona w kwalifikacje pedagogiczne i bibliotekarskie zasiliła tam 
zespół, który niezwykle zasłużył się w budowaniu podwalin nowocze
snego bibliotekarstwa szkolnego. Był to czas usilnych zabiegów o wpro
wadzenie etatów pedagogicznych dla bibliotekarzy w szkołach o dużej 
liczbie młodzieży oraz o zasobnych księgozbiorach. Mając w Minister
stwie szeroki „odgórny" wgląd w stan faktyczny i potrzebny bibliotek, 
dzięki wizytacyjnym podróżom po różnych regionach kraju świadoma 
niedostatków w zakresie opracowania i udostępniania zbiorów, a głów
nie przygotowania kadr i stanu finansów, wizytator Falkowska mogła 
wykorzystać swe doświadczenie w bieżącym kształtowaniu bibliotecz
nej rzeczywistości.

Od początku pracy w Ministerstwie bywała prelegentką na central
nych i terenowych kursach dla nauczycieli bibliotekarzy. Jej wykłady 
jasne i starannie przygotowane, wygłaszane z sugestywną siłą przeko
nywania i z charakterystycznym dla niej entuzjazmem, zawsze cieszyły 
się uznaniem słuchaczy i umacniały jej popularność. Szczególnie ce



niono bardzo praktyczne podejście do wszelkich omawianych kwestii. 
Brała udział w różnych konferencjach i sympozjach, zwłaszcza że nie 
zamykała się tylko w problematyce szkolnej. Dała się poznać również 
na szerszym forum bibliotekarskim. Przez dwie kadencje —  w latach 
1957-1960 i 1960-1963 —  pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji B i
bliotek Szkolnych i Pedagogicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich i wchodziła w skład Zarządu Głównego. A za prezesury prof. Jana 
Baumgarta (1966-1969) pełniła funkcję jednego z wiceprzewodniczą
cych Zarządu Głównego.

W  zachowanej dokumentacji przetrwała wiadomość, że w roku 1959 
kierowana przez nią Sekcja przygotowała memoriał do Ministerstwa 
Oświaty w sprawie poprawy warunków bytowych bibliotekarzy podle
głych resortowi oraz przyczyniła się do wprowadzenia do programów 
nauczania w liceach pedagogicznych i w studiach nauczycielskich działu 
„Elementy wiedzy o książce i bibliotekarstwie” . W  roku 1962 we współ
działaniu z Komisją ds. Budownictwa Bibliotecznego wydatnie wpłynęła 
na pozytywne załatwienie sprawy pomieszczeń bibliotecznych w budyn
kach wznoszonych w akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” .

Udzielając się aktywnie w S B P  Helena Falkowska weszła w skład 
trzyosobowej delegacji Stowarzyszenia, która w 1960 r. odbyła nieza
pom nianą—  jak  napisała mi w 1987 r. —  podróż po Jugosławii na za
proszenie tamtejszych bibliotekarzy. Zwiedziła wówczas wiele bibliotek 
naukowych, publicznych i szkolnych; wrażenia opublikowała w „Biblio
tekarzu” (1961 nr 2 ). W yjeżdżała także za granicę służbowo z ramienia 
Ministerstwa Oświaty, siłą rzeczy tylko do państw demokracji ludowej, 
aby zapoznać się z organizacją i formami pracy bibliotek szkolnych 
w Pradze czeskiej (także z Biblioteką Pedagogiczną im. A. Komeń
skiego), w Berlinie i Lipsku. Zwiedziła też biblioteki szkolne miejskie 
i wiejskie na Ukrainie w obwodach kijowskim i charkowskim.

Praca w Ministerstwie dawała Helenie Falkowskiej spore możliwości 
praktycznego udziału w realizacji koncepcji ówczesnego bibliotekarstwa 
szkolnego, była jednak w znacznej mierze zajęciem biurowym, skupio
nym na wielu czynnościach „papierkowych” . Być może, nie satysfak
cjonował jej ten typ pracy i to mogło stanowić przyczynę, dla której 
w roku 1965 została na własną prośbę przeniesiona do służby nauczy
cielskiej w Centralnym Ośrodku Metodycznym kierowanym wówczas 
przez dr Krystynę Kuligowską. Objęła tam od września Sekcję Bibliotek 
i Czytelnictwa, której zadaniem było stymulowanie pracy w ośrodkach 
terenowych. Możliwe, że kierowało nią pragnienie żywszego i bardziej 
bezpośredniego niż przy ministerialnym biurku oddziaływania na pracę 
bibliotekarzy i na ich przygotowanie zawodowe.



Wiele uwagi na nowym stanowisku poświęciła działalności zespo
łów samokształceniowych jako ogniw skupiającycłi bibliotekarzy okre
ślonego typu szkół na danym terenie oraz integrujących) ich poczyna
nia w zakresie doskonalenia warsztatów bibliotecznych, w tym przede 
wszystkim służby informacyjnej. Tematyka pracy zespołów obejmowała 
szeroki zakres spraw zarówno ściśle warsztatowych, jak  i natury pedago
gicznej, m. in. związanych ze współpracą bibliotekarzy z nauczycielami 
w rozwijaniu czytelnictwa literatury popularnonaukowej. Usilnie dążono 
do ujęcia w programach szkolnych przynajmniej minimum zadań ma
jących na celu przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek i in
formacji. Powstałe w tym czasie inicjatywy przekształciły się później 
w koncepcję programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego 
uczniów, przewidzianego do wdrażania we wszystkich typach szkół. Za 
szczególnie pożyteczną można również uznać akcję organizowania wów
czas kursów przygotowujących do złożenia państwowego egzaminu na 
bibliotekarza szkolnego —  jego świadectwo uznawane było długo za 
dokument uprawniający do legitymowania się wykształceniem średnim 
bibliotekarskim.

Z rękopisu sprawozdania z pracy Sekcji w I. 1965-1967, zachowa
nego w materiałach COM znajdujących się w Archiwum Akt Nowych 
(sygn. 1/370) wynika, że obok ukierunkowywania form pracy zespołów 
przez wytyczne i przykładowe plany pracy, głównym zadaniem Sekcji 
było podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy szkolnych przez konsultacje 
indywidualne i zbiorowe, konferencje i seminaria, przy czym pierwszo
planową rolę spełniały kursy śródroczne i wakacyjne. Helena Falkowska 
podała, że w okresie jej pracy co roku organizowane były średnio dwa 
kursy centralne wakacyjne oraz 8-12 okręgowych. W iązały się z tym 
rozliczne konsultacje i ustalenia w sprawie programów i wykładowców, 
wizytowanie kursów, a nierzadko niezbędny był osobisty udział kierow
nika Sekcji w roli wykładowcy. Dodać trzeba tu jeszcze konieczność or
ganizowania szkoleń dla aktywu skupionego wokół sekcji okręgowych, 
udział w ocenie odczytów pedagogicznych, które były wówczas bardzo 
popieraną formą nauczycielskiej aktywności, wszechstronne analizowa
nie obszernych sprawozdań nadsyłanych z terenu.

Nie wiadomo niestety, co sprawiło, że po niespełna trzech latach, 
niedługo przed emeryturą, Helena Falkowska zrezygnowała z tego sto
sunkowo wysokiego w hierarchii szkolnej stanowiska, by od czerwca 
1968 r. przejść do Dzielnicowej Biblioteki Pedagogicznej na etat bi
bliotekarski w charakterze instruktorki bibliotek szkół podstawowych 
dzielnicy Praga-Południe, decydując się tym samym na znacząco niż
sze niż poprzednio wynagrodzenie. Pytania pozostają bez odpowiedzi.



Kierujący wówczas Biblioteką Makary Sieradzki usilnie zabiegał o za
trudnienie jej u siebie. Nazywał ją  —  według słów Jadwigi Burny, która 
pamięta ten okres —  tytanem pracy i przygotował dla niej stosowny do 
tego miana wykaz zadań i czynności służbowych. Zamieścił w nim ok. 
20 problemów z zakresu organizacji i działalności biblioteki, na które 
miała zwracać uwagę i w tej mierze przychodzić z pomocą podczas obo
wiązkowego odwiedzania wszystkich placówek szkolnych w dzielnicy. 
Była też odpowiedzialna za Gabinet Metodyczny, stan jego sprzętu, 
urządzeń i dokumentacji.

Odwiedziłam ją  w tym nowym miejscu pracy —  z przejęciem mó
wiła o wzbogacaniu organizowanego w Bibliotece ośrodka informacji 
pedagogicznej. Uczestniczyła w tworzeniu jego kartotek, zestawień bi
bliograficznych, zbiorów nagrań i pomocy niezbędnych do udzielania 
instruktażu w różnych zakresach pracy bibliotecznej. Cieszyła ją  bliska, 
bezpośrednia obecność tych, którym mogła służyć swą pracą.

Siedzącemu jej kolejne zatrudnienia nieodparcie narzuca się myśl, że 
przez wszystkie lata pracy zawodowej, czerpiąc duży zasób różnorod
nych doświadczeń przechodziła etapy poszukiwania miejsca, w którym 
mogłaby robić to, co uważała za swe prawdziwe powołanie. Takie miej
sce po niespełna dwuletniej pracy w Bibliotece Pedagogicznej i przejściu 
od stycznia 1970 r. na emeryturę znalazła, gdy — jak na początku swej 
drogi zawodowej —  postanowiła pracować w szkole. Oto jej słowa:

„Niezwłocznie podjęłam dalszą pracę nauczycielki bibliotekarki (w  ra
mach 1/2 etatu) w Zespole Szkół Łączności na Saskiej Kępie. W  szkole 
tej zorganizowaliśmy wspólnie z b. wizytatorem ministerialnym Ignacym 
Jurewiczem czytelnię szkolną jako placówkę przykładową oraz Koło Mi
łośników Książki” .

Bogactwo stosowanych form pracy ukazują spisane jej ręką w kwiet
niu 1973 r. dane dla dyrekcji. Wymienia tam przygotowywanie przez 
młodzież audycji z wykorzystaniem nagrań na taśmę magnetofonową, 
prowadzenie lekcji bibliotecznych przybliżających młodzieży sprawę ko
rzystania z informacji technicznej i ekonomicznej, liczne wystawy ksią
żek, w tym stałe wystawy z biblioteczek uczniowskich, rozwijanie ruchu 
bibliofilskiego w kontaktach z warszawskim Towarzystwem Przyjaciół 
Książki, wycieczki do miejscowości upamiętnionych przez życie i twór
czość pisarzy, spotkania z wybitnymi ludźmi. Wszystko to zaowocowało 
prawdziwym związaniem się młodzieży z biblioteką i rozbudzeniem za
interesowania kulturą. Mówią o tym dobitnie przechowywane do dziś 
w szkole tomy kronik, pełne zapisów i dokumentacji fotograficznej.

Funkcję wzorca czytelnia pełniła wobec wszystkich techników War
szawy, ponadto odwiedzali ją  bibliotekarze z innych miast Polski. He



lena Falkowska mogła tu wcielać w życie swe pomysły wychowawcze, 
realizować się jako z krwi i kości bibliotekarka, a także szerzej wykorzy
stać swe niepospolite umiejętności manualne. Potrafiła niejedno uszyć, 
wymodelować nakrycie głowy, wykonać broszkę. Dla czytelni wykonała 
wspólnie z młodzieżą specjalnie zaprojektowany regał na czasopisma, 
w roku 1971/72 prowadziła kurs introligatorstwa, a nadto uczyła nie
których technik plastycznych, przygotowywała pomoce do lekcji biblio
tecznych, praktycznie wpływała na uczniowskie poczucie estetyki. Gło
śna była, przygotowana przy udziale członków Koła Miłośników Książki 
i Prasy, galeria kilkudziesięciu gipsowych medalionów —  portretów pisa
rzy polskich. Niestety w całości zachowała się już tylko na fotografiach 
wklejonych do kroniki.

Będąc na emeryturze, pani Helena nadal była zapraszana jako prele
gentka na konferencje. Kuratorium powoływało ją  w skład komisji egza
minacyjnych, Instytut Kształcenia Nauczycieli zlecał wykłady i ćwicze
nia. Po śmierci serdecznie z nią zaprzyjaźnionego wizytatora Ignacego 
Jurewicza w roku 1979, przezwyciężając wiele przeszkód doprowadziła 
do nadania Bibliotece jego imienia. Uroczysty apel odbył się 22 stycznia 
1982 r., a nazajutrz odsłonięto związaną z tym aktem tablicę pamiąt
kową. Czuła się w tej bibliotece bardzo szczęśliwa. Ze wszystkich miejsc 
zatrudnienia w tym jednym upłynęło najwięcej lat je j pracy. Kochała 
młodzież, kochała wszelkie działania propagujące książkę. Na kilkana
ście miesięcy przed śmiercią, nosząc już w sobie zawiązki nieuleczalnej 
choroby niejako zbilansowała swe dokonania słowami:

„Jako trwałe osiągnięcie pedagogiczne uważam zapewne niewiel
kie —  ale wieloletnie —  wyniki mej pracy nad rozwijaniem czytelnictwa 
naszej młodzieży. Moimi najmilszymi przyjaciółmi są zwłaszcza ucznio
wie i absolwenci, którzy należeli lub należą do szkolnego Koła Miłośni
ków Książki. Utrzymuję z nimi stałą łączność na stopie towarzyskiej” .

I dalej:
„Z  głębokim wzruszeniem wspominam też szerokie rzesze «zapaleń

ców oświatowych» —  koleżanki i kolegów, których poznałam na kursach 
dla nauczycieli bibliotekarzy” .

Ani słowa wyrażającego jakąś satysfakcję z osiągnięć w czasach, 
kiedy była wizytatorem czy kierownikiem Sekcji Centralnego Ośrodka 
Metodycznego. Z tych stosunkowo wysokich szczebli stanowisk scho
dziła z własnego wyboru coraz niżej, do poziomu pracy u podstaw, 
którą ceniła szczególnie, a której efekty zależały od jej własnej inwen
cji i wysiłku. Niewykluczone, że skłaniało ją  do tego także doznawane 
niekiedy poczucie bezsilności, gdy podejmowane sprawy nie przybierały 
w miarę szybko pożądanego obrotu lub grzęzły w urzędowej machinie.



Zawsze była człowiekiem niezwykle czynnym, dynamicznym, a pewnie 
i niecierpliwym, nieskłonnym do odkładania ad acta realizacji czegokol
wiek, czemu poświęcała czas i energię.

Zainteresowania zawodowe Heleny Falkowskiej znalazły wyraz w pu- 
blikacjacłi. W  roku 1958 w nakładzie 18 tys. egzemplarzy S B P  wydało 
dla potrzeb kształcenia jej opracowanie Klasyfikacja I katalog rzeczowy 
i ponowiło edycję jeszcze trzykrotnie —  w roku 1964 jako wydanie nowe 
zmienione oraz dwa razy łącznie z pracą Ignacego Jurewicza Technika 
udostępniania księgozbioru w bibliotece szkolnej (1964 i 1967). W  roku 
1966 w PZW S ukazało się jej opracowanie popularne pt. Z  dziejów pol
skich bibliotek szkolnych. Przy braku całościowych monografii na temat 
tych bibliotek ukazanie w ujęciu popularnym ich dziejów od XV I w. 
do czasów ostatnich można śmiało uznać za inicjatywę pionierską. B i
blioteki szkolne w dwudziestoleciu były tematem jednego z je j artyku
łów w „Poradniku Bibliotekarza” (1978 nr 9 ), w drugim przypomniała 
godną kontynuowania, wprowadzoną przez prezydenta Starzyńskiego 
i utrzymującą się przez kilka lat, tradycję wydawania specjalnego na
kładu wybranej książki o Warszawie, przeznaczonego dla uczniów szkół 
warszawskich, którzy w danym roku ukończyli szkołę powszechną lub 
średnią (1983 nr 6 ).

Kilka opracowań jej autorstwa ukazało się w dziele zbiorowym B i
blioteki szkolne w Polsce Ludowej 1944-1964. W  cz. I (1966) zawarła 
ogólne informacje ujmując bardzo syntetycznie stan tych placówek i wa
runki ich działania, w cz. II (1969) dała m. in. przegląd zagadnień 
łączących się z kwalifikacjami, kształceniem i doskonaleniem kadry, 
udokumentowany materiałami z Ministerstwa Oświaty i z Centralnego 
Ośrodka Metodycznego.

Znaczący był udział Heleny Falkowskiej we wspólnym wydawnictwie 
trojga byłych pracowników W ydziału Bibliotek Ministerstwa Oświaty —  
opublikowanym pod redakcją Emilii Białkowskiej w roku 1977 przez 
W SiP  pt. Biblioteka szkolna. W  tym obszernym przewodniku dla biblio
tekarza była autorką rozdziałów poświęconych pracownikom bibliotek 
szkolnych, ich sojusznikom i pomocnikom, organizacji i administracji 
biblioteki, klasyfikacji i katalogowi rzeczowemu, służbie informacyjnej, 
planowaniu, sprawozdawczości i statystyce. W  10 lat później (z  datą 
1986) ukazało się drugie wydanie „w postaci rozszerzonej i znacznie 
zmienionej” w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych oraz 
dążeniami do unowocześnienia bibliotekarstwa szkolnego. Helena Fal
kowska obok swoich tekstów (w  tym dwu firmowanych tym razem z E. 
Białkowską), zaktualizowała także opracowania nieżyjącego już wów
czas Ignacego Jurewicza. Ze wzruszeniem dziś czytam sformułowaną



w tonie bardzo osobistym dedykację, z jaką przysłała mi „na pamiątkę” 
egzemplarz tego wydania zaledwie na dwa miesiąca przed odejściem. 
Drobniejsze prace związane z bieżącą praktyką publikowała w „Porad
niku Bibliotekarza" (1957), w „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza" 
(1961, 1963, 1964), w rocznikach III-V III „Z  doświadczeń bibliotek 
szkolnycłi i pedagogicznycłi” . Pozostawiła wiele zapisków dowodzącycłi, 
że żywo ciekawiło ją , co nowego pojawia się w dążeniacłi bibliotekarzy, 
że śledziła wycłiodzące publikacje. W yłania się z tycłi zapisków także jej 
pozazawodowe zainteresowanie Wilnem i Kresami. Przed wojną ucze
stniczyła w harcerskich obozach wędrownych po ziemi grodzieńskiej 
i wileńskiej, po wojnie je j hobby stanowiło poznawanie ojczystych kra
jobrazów i uroku lasów. Z upodobaniem odbywała piesze wakacyjne 
wędrówki szlakami turystycznymi Puszczy Knyszyńskiej i Borów Tu
cholskich, gromadziła przewodniki oraz publikacje o lasach.

Zycie osobiste nie ułożyło się jej według potocznie przyjętych sche
matów. Związana bardzo mocno z rodziną, boleśnie przeżyła utratę 
brata podczas wojennej zawieruchy, potem wieloletnią chorobę i śmierć 
ojca, a w kilkanaście lat po nim śmierć swej drugiej matki. Sama w nie 
najlepszych warunkach, starała się pomagać młodszym siostrom. Męż
nie znosiła przeciwności losu. Przez wiele lat po wojnie mieszkała w po
koiku przy ul. Rozbrat, w lokalu zajmowanym wspólnie przez cztery 
rodziny, dopiero w roku 1962 „dorobiła się” samodzielnej kawalerki 
spółdzielczej na Grochowie. Żyła bardzo skromnie, na miarę niewygó
rowanych potrzeb. Nie mając własnych dzieci, z miłością towarzyszyła 
rozwojowi i dorastaniu synka swej siostrzenicy i czerpała z tych wzaje
mnie żywionych uczuć radość ciotecznego babciowania.

Ze wszystkich miejsc pracy otrzymywała opinie zgodnie podkreśla
jące jej zalety jako pracownika i jako człowieka. Ceniono ją  za inteligen
cję, wielkie poczucie odpowiedzialności, sumienność, systematyczność. 
Zawsze oddająca się pracy z młodzieńczą energią, zjednywała sobie 
bibliotekarzy także poczuciem humoru i bezpośredniością w sposobie 
bycia. Jej entuzjazm i szczere zaangażowanie miały siłę udzielania się 
innym, toteż wywierała wpływ, jako wzór niezwykłej pracowitości, po
gody ducha. Miała wielką wolę życia, nie poddawała się nawet w najgor
szych chwilach. Schorowana już i niemal unieruchomiona, pozostając 
pod opieką siostry w Kole, napisała mi w ostatnim liście (2 X  1987);

„Ale nie tracę nadziei, że już wszystkie choróbska, które mnie na
padły, znudziły się i pójdą sobie precz, a ja  będę chodziła, jeździła i po 
dawnemu wyszukiwała sobie różne zajęcia. [ ...] Są chwile zwątpienia 
w powrót do zdrowia, ale zaraz złe myśli odpędzam od siebie, biorę do



ręki prasę i książki i jakoś nadzieja na lepsze wraca. Ostatnio —  po raz 
już trzeci —  czytam Jezusa z  Nazarethu Brandstaettera...” .

Zmarła 20 kwietnia w 1988 roku w Kole i została tam pochowana 
w grobie rodzinnym.

Za działalność zawodową otrzymała odznaczenia: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1964), odznakę Zasłużonego Działacza Kul
tury (1964), Honorową Odznakę SB P  (1969), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1974), Złotą Odznakę ZNP (1975 za tajne nauczanie).

Władysława Wasilewsl<a

Wybrane materiały biograficzne

Chamerska Halina: Helena Falkowska (3  II 1909 -  20 IV  1988). Pro memo- 
ria. -  „Kronika Warszawy" 1989 nr 3 

Krasuska Zofia: Helena Falkowska. W : Słownik pracowników książki polskiej. Su
plement II (w przygotowaniu)

K to  je s t  kim w bibliotekarstwie i informacji naukowej -  Helena Falkowska. -  „Po
radnik Bibliotekarza” 1988 nr 3
Wasilewska W ładysława: Helena Falkowska. Z  żałobnej karty. -  „Poradnik Biblio

tekarza" 1988 nr 10/11

Archiwum Ministerstwa Edukacji -  akta osobowe nr 112/13



Aleksandra Patynowa (1911-1994)

W  kronice rodzinnej Państwa Krzyszkowskich, zainicjowanej przez 
Aleksandrę Patynową na początku lat dziewięćdziesiątych, tak pisze 
o sobie samej: „Ja , Aleksandra Patyna z d. Krzyszkowska, urodziłam 
się 2 listopada 1911 roku w Bieżanowie. W  1925 roku wstąpiłam do 
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego im. S. Munnicłiowej w Kra
kowie. Czesne za szkołę wynosiło 65 złotych miesięcznie, ale że Tato był 
górnikiem —  czyli tzw . funkcjonariuszem państwowym, korzystałam ze 
zniżki i płaciłam tylko 25 złotych miesięcznie, co stanowiło około 1/4 
zarobków Taty w kopalni soli. Warunki uczenia się w szkole średniej 
miałam nader trudne. Jeden mundurek szkolny na pięć lat. Obuwie na
prawiane przez Tatę. Podręczników szkolnych nie posiadałam. Uczyłam 
się z notowanych w zeszytach wykładów. [ ...] Świadectwo ukończenia 
szkoły średniej otrzymałam w czerwcu 1930 roku. Ponieważ w tym cza
sie panował światowy kryzys gospodarczy i w związku z tym ogólne bez
robocie, na otrzymanie pracy nauczycielskiej trzeba było czekać latami. 
Ja , dzięki poparciu profesora języka polskiego, późniejszego wizytatora 
szkół powszechnych, pracę nauczycielską otrzymałam dość szybko, bo 
za osiem miesięcy od zdania matury, tj. 1 marca 1931 roku. Była to 
praca w Brygidowie, pow. Włoszczowa, woj. kieleckie. Poza Brygido- 
wem uczyłam w kilku innych miejscowościach woj. kieleckiego, tj. Łap- 
czynej Woli, Kuźnicy Grodziskiej, Desznie i Staniewicach. W  ciągu tego 
całego okresu regularnie co miesiąc przesyłałam około 1/4 mojej pensji 
rodzicom, zaopatrywałam ich również w odzież” .

Tak pani Aleksandra dotrwała do okupacji niemieckiej. Dalej pisze 
o sobie: „Praca moja w okresie okupacji nie ograniczała się tylko do 
nauczania. Począwszy od grudnia 1941 roku do końca wojny włączyłam 
się czynnie do konspiracji na rzecz Armii Krajowej, a było to w Stanie
wicach pow. Jędrzejów. Moja szkoła stanowiła tam bazę dla poczynań 
partyzanckich. Niemcy uznawali tę szkołę za ośrodek «bandytyzmu». 
W odwecie stawała się obiektem licznych i różnych represji. Niejedno
krotnie śmierć zaglądała w oczy. W  Armii Krajowej działałam nie sama,



ale pod kierunkiem męża i osłoną dziatwy szkolnej i młodzieży wiej
skiej. [ ...] Wiosną 1945 roku opuściłam wraz z mężem wieś Staniewice 
i ochotniczo udałam się do Gdańska w celu organizowania tam szkol
nictwa. [ ...] Podróż trwała trzy dni. Do Gdańska przybyliśmy 9 kwietnia 
1945 roku. Gdańsk jeszcze się palił, kule świstały. [ ...] Na kwaterę zaję
liśmy wypalone pokoje. Za łóżka służyły nam biurka. O spaniu nie było 
mowy, bowiem bez przerwy huczały działa i świstały kule, to Niemcy 
ostrzeliwali cytadelę znad morza. [ ...] W iadukt najbliższy naszej kwa
tery wypełniały wiklinowe kosze z ciałami starców i dzieci [ ...] Jezdnię 
pokrywały powywracane wozy tramwajowe i samochody. [ ...] Martwą 
W isłą i kanałami płynęły zwartą masą ciała żołnierzy. Wszystko ra
zem stanowiło koszmarny obraz. W  wypalonym i w gruzy obróconym 
mieście nie zobaczyło się żadnego sklepu. W  wyżywieniu ratowały nas 
produkty żywnościowe przywiezione do Gdańska z sobą. Ale pod koniec 
kwietnia kończyły się. Groził nam głód” . Tak więc pani Aleksandra za
częła jeździć na południe Polski po żywność. O tym etapie swego życia 
pisze: „Każdorazowo różnymi środkami lokomocji —  pociągiem towa
rowym na dachu i na obrzeżu lokomotywy, wozem chłopskim, a gdy i te 
zawiodły to i pieszo. Jedna podróż tam i z powrotem trwała kilka dni” .

W  takiej scenerii nasza bohaterka zarejestrowała się pod numerem 
pierwszym w Inspektoracie Szkolnym dnia 17 kwietnia 1945 roku, roz
poczynając listę pionierów. „Tego też dnia dokonałam wyboru placówki, 
w której miałam pracować, a została nią Publiczna Szkoła Powszechna 
nr 4 przy ulicy Łąkowej. [ ...] A  że w budynku szkolnym mieścił się 
za Niemców szpital wojskowy, prac porządkowych było bardzo dużo, 
między innymi usuwanie z budynku ciał zmarłych i całego urządzenia 
sanitarnego, a następnie odremontowanie i wyposażenie izb lekcyjnych 
w sprzęt szkolny” .

W  pracach tych niestrudzenie pomagał pani Aleksandrze jej mąż. 
O swoim pierwszym sukcesie pisze: „Pierwszego czerwca 1945 roku 
dokonałam otwarcia szkoły z liczbą 40 uczniów, dzieci gdańszczan. 
Z każdym następnym dniem rosła liczba uczniów —  dzieci przybywają
cych osiedleńców. Rok szkolny zakończył się 15 lipca 1945 roku bardzo 
uroczyście z moim artystycznym programem. Pracowało się bezpłatnie 
przez pięć miesięcy. Jedyną pomoc stanowiły skromne paczki żywno
ściowe i odzieżowe UNRRA.

Praca pionierska nie ograniczała się do nauczania dzieci w szkole. 
Przez kilka lat organizowałam kursy repolonizacyjne dla gdańszczan 
oraz kursy dla analfabetów i inne zajęcia o charakterze kulturalno- 
-oświatowym. [...] W  1948 roku poważnie zachorował mąż. W  szpi
talu przebywał cztery miesiące. Po powrocie ze szpitala zmuszony był



26. Aleksandra Patynowa

zrezygnować z dotychczasowej trudnej pracy w terenie na rzecz pracy 
biurowej i służbowo od listopada 1948 roku przeniósł się do Dyrek
cji P K P  w Szczecinie. W  ślad za mężem poszłam i ja , przenosząc się 
1 lutego 1949 roku do szkolnictwa szczecińskiego” .

W Szczecinie Aleksandra Patynowa trafiła w 1949 r. do Szkoły Po- 
wszecłinej dla Dorosłych nr 1, a od września tegoż roku do Szkoły 
Podstawowej nr 29, przemianowanej później na Szkołę Podstawową 
TP D  nr 8. W tej szkole w styczniu 1950 roku zorganizowała bibliotekę, 
która wkrótce stała się biblioteką wzorcową dla całego województwa. 
We wrześniu 1952 roku powołana została do pracy w nadzorze pedago
gicznym. Była wizytatorem Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódz



kiej Rady Narodowej w Dziale Szkolnictwa Ogólnokształcącego, również 
wizytatorem bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Od tego momentu 
wędrowała niestrudzenie od szkoły do szkoły, od powiatu do powiatu, 
wspomagając radami sprawę organizacji, reorganizacji, modernizacji bi
bliotek szkolnych i pedagogicznych.

Pomorze Zachodnie po wojnie znajdowało się w specyficznych wa
runkach. Pierwszoplanową sprawą dla osiadłych tu ludzi było zorgani
zowanie sobie i rodzinie dachu nad głową i zabezpieczenie bytu, a więc 
znalezienie jakiejś pracy czy zajęcia. Sprawy tzw. duchowe zeszły na 
drugi plan. Do szkolnictwa trafiła kadra z najróżniejszymi kwalifika
cjami, a często bez żadnego przygotowania tak pedagogicznego, jak 
i merytorycznego. W  szkołach nie było ani podręczników, ani książek 
polskich —  inaczej niż w innych rejonach kraju. Brakowało też od
powiedniego sprzętu, nie mówiąc o pomieszczeniach na biblioteki. To 
kadra nauczycielska i rodzice rozpoczęli gromadzenie dobytku szkol
nego, w tym także książek i podręczników. Były to najczęściej dary od 
osób prywatnych, ale także od organizacji społeczno-politycznych.

W  tej sytuacji należało w pierwszej kolejności zadbać o poziom kadry 
nauczycielskiej, rozbudzić je j ambicje intelektualne itp. Jest to już czas 
działalności na terenie woj. szczecińskiego Aleksandry Patynowej. Jest 
to także czas, gdy sama podnosi swoje kwalifikacje. W  roku 1957 koń
czy Zaoczne Studium Nauczycielskie, a w roku 1965 otrzymuje dyplom 
ukończenia studiów wyższych na W ydziale Filozoficzno-Historycznym 
Studium Zaocznego Pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu. Z jej inicjatywy w 1958 r. przy Zarządzie Oddziału 
ZNP w Szczecinie powstaje Sekcja Bibliotekarska, działająca do 1975 
roku. W  jej skład wchodzili wybitni bibliotekarze różnych typów biblio
tek, a zadania na najbliższy okres wytyczały zjazdy. Odbyły się one 
w latach: 1958, 1962, 1966, 1969 i 1972. Spotkania te doprowadziły do 
rozkrzewienia idei Sekcji w sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 
Największym problemem bibliotek szkolnych była zawsze duża rotacja 
kadry, co wymagało nieustannego kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
bibliotekarzy.

„Fachowe doskonalenie nauczycieii-bibliotekarzy szkolnych w zorga
nizowanych formach prowadzone przez powołane do tego celu instytucje 
rozpoczyna się dopiero w roku 1948/1949. Do tego czasu doraźnych 
wskazówek i porad udzielała kierowniczka powstałej w 1946 roku Cen
tralnej Biblioteki Pedagogicznej, pracownicy Referatu Bibliotek KOSS 
i inspektorzy szkolni, którym do pomocy w doskonaleniu biblioteka
rzy powołano w 1948 roku biblioteki przykładowe. Placówki te aż do 
1972 roku odgrywały pierwszorzędną rolę w doskonaleniu pracy jako



wzorcowe biblioteki, a kierownicy tych placówek poprzez różne formy 
pracy podnosili poziom wiedzy fachowej i kształcili umiejętności zawo
dowe. W  latach 1951-1960 działał na tym polu Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Kadr Oświatowych, w 1960-1972 roku teren wojewódz
twa działalnością instrukcyjno-metodyczną obejmowała Sekcja Biblio
tek i Czytelnictwa Okręgowego Ośrodka Metodycznego, a teren po
wiatu —  instruktorzy Ognisk Metodycznych Powiatowych Ośrodków 
Metodycznych” ^

Aleksandra Patynowa bardzo często jeździła w teren w towarzystwie 
bądź instruktora, bądź innego wybranego przez siebie bibliotekarza, wy
różniającego się w jakiejś formie działalności, np. inspirującej czytelnic
two, czy wzorowo prowadzonej dokumentacji itp., by na miejscu w okre
ślonej placówce zainicjować formy propagandy czytelniczej, udoskonalić 
organizację pracy biblioteki, względnie poprawić błędy w prowadzeniu 
dokumentacji bibliotecznej. Myślą przewodnią jej działalności było czer
panie doświadczeń z pracy różnych typów bibliotek, a realizacją tego 
były m. in. seminaria wyjazdowe. Część kosztów z tym związanych po
krywało SBP , część KO SS. I tak w roku 1961 zrealizowano wyjazd do 
Olsztyna, w 1962 —  do Gdańska, w 1963 —  do Białegostoku i W ar
szawy, w 1964 —  do Wrocławia i Opola, w 1965 —  do Poznania, 
w 1969 —  do Łodzi i Torunia, a w 1970 —  do Gdańska i W rocławia. 
W  roku 1969 zorganizowano również wyjazdy do trzech miast powia
towych woj. szczecińskiego; do Goleniowa, Nowogardu i Gryfic.

Z grupą zawodową bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych orga
nizowano też wycieczki turystyczno-krajoznawcze, np. w roku 1960 do 
Siekierek, w 1965 —  do Kórnika i Poznania, w 1969 —  do Łodzi i To
runia, w 1969 —  do Gdańska, w 1970 —  do W rocławia. Dwukrotnie 
ta grupa zawodowa nauczycieli uczestniczyła w wycieczkach zagranicz
nych; do NRD —  rok 1968, CSR —  rok 1971. Do innych imprez kole
żeńskich zaliczyć należy bal karnawałowy bibliotekarzy zorganizowany 
w Pałacu Młodzieży w Szczecinie w roku 1960 oraz wieczorek towarzy
ski —  „Bal pod molem książkowym” w roku 1962. Imprezą szczególną 
z okazji obchodów 25-lecia Polski Ludowej był Zjazd Bibliotekarzy pra
cujących ponad dziesięć lat w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 60 w Szczecinie, połączony ze wspo
mnieniami pionierów, występami artystycznymi i zabawą taneczną. Były 
też wyróżnienia i nagrody.

 ̂ Marianna Piasecka: Doskonalenie nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych (1945-1985). —  
W: Bibliotekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945-1985. Materiały z konferencji pod red 
Teresy Jasińskiej i W ładysława Micłinala. Szczecin, 1986 s. 194-204.



Dla celów krzewienia czytelnictwa opracowano konkurs na najefek
tywniej pracujący młodzieżowy aktyw biblioteczny w bibliotekach szkol
nych. Odbyły się także sejmiki aktywów bibliotecznych. Wyróżnione ze
społy otrzymywały nagrody rzeczowe. Podobnie wyróżniano ich opie
kunów

Doświadczenia płynące z tych działań Aleksandra Patynowa ujęła 
w notatce II Sejm ik aktywistów bibliotecznych w Szczecinie, opubli
kowanej w wydawanym przez S B P  roczniku „Z  doświadczeń bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych” (T . 8, 1969). Upamiętniła również działal
ność Sekcji Bibliotekarskiej Z NP, w łączając jej temat do pracy zbiorowej 
Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach 1945-1975 pod redakcją 
Lucyny Kurek-Kwiatkowskiej (Szczecin 1979).

Formy pracy, którym patronowała, ułatwiały powstawanie mocnych 
więzi koleżeńskich i właściwego klimatu pracy. Pani Aleksandra była 
nie tylko wysokiej klasy fachowcem, ale i życzliwą, acz bardzo wymaga
jącą koleżanką. Wielokrotnie wkraczała w życie osobiste swoich podo
piecznych, by przyjść im z pomocą w trudnych sytuacjach rodzinnych 
czy zawodowych. W iedziała bowiem, że wysoko wykwalifikowana i roz- 
czytana kadra będzie najlepszym krzewicielem czytelnictwa na terenie 
swoich placówek.

Los nie dał jej potomstwa. Traktowała więc swoje młode podo
pieczne jak własne dzieci. Kiedy ciężko i śmiertelnie zachorował jej 
mąż —  wierny towarzysz życia, przez wiele miesięcy godziła pracę za
wodową (wyjazdy w teren) z opieką nad chorym.

O tym trudnym etapie swego życia pisze w cytowanej wyżej kronice 
rodzinnej; „Szykanowanie męża ze strony U В sprawiło, że od początku 
zamieszkania w Szczecinie mąż często chorował. Jego głodowe uposaże
nie i niewiele wyższe moje pobory nie wystarczały na wydatki związane 
z leczeniem chorego. Musiałam dodatkowo zarabiać w soboty i w nie
dziele na kursach i konferencjach nauczycielskich. Wprawdzie w 1957 
roku po „październiku” męża zrehabilitowano i przywrócono należne 
mu stanowisko, ale zdrowie już nie wróciło. Śmiertelna choroba stra
wiła organizm. W  dniu 3 maja 1964 roku mąż zm arł” .

Po śmierci męża żałoba na wiele lat zaciążyła na jej życiu. Na eme
ryturę przeszła w końcu sierpnia 1971 roku. Od tego momentu zaczęła 
realizować plan przeniesienia się bliżej rodziny. Ciężko więc pracowała, 
by zaoszczędzić pieniądze na zakup nowego mieszkania. W  cztery lata 
po przejściu na emeryturę zrealizowała plan przeprowadzki. Zamieszkała 
w Jaworznie, gdzie brat Edward kupił dla niej mieszkanie. Wyjeżdżając 
ze Szczecina zabrała ze sobą (po ekshumacji) zwłoki męża, aby nadal 
być blisko niego.



w  Szczecinie Aleksandra zostawiła duży krąg przyjaciół, z którymi 
do śmierci utrzymywała kontakty osobiste przyjeżdżając tutaj oraz ko
respondencyjnie. Zmarła 11 lipca 1994 roku, pogrążając w żałobie ro
dzinę i bliskich. W  pamięci rodziny pozostaje świadomość jej ofiarności 
materialnej na rzecz żywych jej członków, ale także na rzecz budowy 
i odbudowy nagrobków i grobowca rodzinnego.

W  Szczecinie krąg przyjaciół co jakiś czas zamawia mszę w jej in
tencji. Świadczy to o wiernej pamięci. Była ceniona za fachowość i bez- 
kompromisowość. Wymagała wiele od innych, ale także od siebie.

Za pracę z całym poświęceniem, zarówno zawodową, jak  i spo
łeczną, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1966), Złotym Gryfem Po
morskim (1965), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1955), Medalem 10-iecia 
P R L  (1955).

Serdecznie dziękuję bratu Pani Aleksandry Patynowej, Panu Władysławowi Krzyszkow- 
skiemu z Krakowa za udostępnienie mi fragmentów „Kroniki rodzinnej", zdjęć i innych 
materiałów, które wykorzystałam pisząc niniejsze wspomnienie.

Kazimiera Paszkowska



Dodatek

Pierwsze biblioteki publiczne 
dla dzieci na Dolnym Śląsku 
i ich bibliotekarze

W  niniejszym szkicu pragnę omówić pierwszy po wojnie okres orga
nizacji na Dolnym Śląsku bibliotek publicznych dla dzieci i przypomnieć 
ich twórców oraz pracowników.

W  początkowych latach po zakończeniu wojny na terenie Dolnego 
Śląska odczuwano ogromny brak polskich książek.

Wprawdzie już w roku 1945 zaczynały tu powstawać pierwsze bi
blioteki publiczne, których sieć stale się rozwijała, ale jej możliwości 
służenia dzieciom były niewielkie. W  roku 1950 Miejska Biblioteka Pu
bliczna we W rocławiu, mając już 13 filii w mieście, skupiała zaledwie 
5,5% ogółu dzieci w wieku szkolnym —  stanowiły one tylko 4,5% czy
telników tych bibliotek.

W  tej sytuacji powstanie w roku 1950 pierwszej biblioteki dziecięcej 
we Wrocławiu miało dużą wagę. Decyzję o je j utworzeniu podjął ówcze
sny kierownik Miejskiej Biblioteki, Zbysław Arct, pochodzący ze znanej 
rodziny księgarzy, wydawców i pisarzy, który w ciągu dwu lat pracy na 
tym stanowisku bardzo dużo zdziałał dla rozwoju instytucji. Zadanie 
zorganizowania bibliotek dla dzieci powierzył Marii Gulewicz-Przeor- 
skiej. Była ona wówczas najmłodszym pracownikiem biblioteki —  ab
solwentka liceum ogólnokształcącego, energiczna, wesoła, bardzo przy
jazna dzieciom, musiała poradzić sobie z trudną pracą, jaką było utwo
rzenie czytelni dziecięcej od podstaw.

Nie przygotowano jeszcze w tamtych czasach obowiązujących prze
pisów organizacji tego typu placówek dla dzieci. Istniały natomiast 
wzory opracowane przez bibliotekarzy Łodzi i Warszawy w okresie mię
dzywojennym. Maria Gulewicz otrzymała delegację do Warszawy, do 
biblioteki dziecięcej przy ulicy Koszykowej, aby zapoznać się ze sto
sowanym tam układem zbiorów i katalogów, formami udostępniania, 
metodami pracy wychowawczej. Przy tworzeniu czytelni i w pierwszych
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latach jej pracy dużą pomocą były kontakty na miejscu z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci.

W  organizowanej przez siebie bibliotece dla dzieci wprowadziła te
matyczny układ księgozbioru i wolny dostęp do półek. Otwarcie pla
cówki nastąpiło 7 grudnia 1950 r. Na początku czytelnia dysponowała 
niedużym, liczącym 500 wol. księgozbiorem, ale dobranym bardzo sta
rannie, bogatym w słowniki, encyklopedie, o które w tamtych czasach 
było bardzo trudno. Od chwili otwarcia czytelnia cieszyła się ogromną 
popularnością nie tylko wśród dzieci mieszkających najbliżej, to jest 
w rejonie Starego Miasta, ale i w całym W rocławiu. Otwarta była co
dziennie, także w niedziele i święta. Przychodziły tu dzieci z odległych 
dzielnic miasta, niekiedy grupy klasowe przyprowadzane przez nauczy
cieli po to, aby uczniowie zapoznawali się z encyklopediami.

Maria Gulewicz zaczęła stopniowo wprowadzać imprezy czytelnicze, 
wieczory baśni, konkursy. Działalności tej towarzyszyło przyjazne za
interesowanie środowisk kulturalnych. Wrocławska prasa zamieszczała 
nie tylko informacje o mających się odbyć imprezach, ale także żywe 
relacje z ich przebiegu.

Ta pierwsza we Wrocławiu biblioteka publiczna dla dzieci stała się 
wzorem dla następnych. Ich rozwój nie następował jednak szybko.

Przez krótki czas —  od grudnia 1952 do marca roku 1954 —  dzia
łała też czytelnia dla dzieci przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
we Wrocławiu przy ul. Podwale 17. Organizatorką i kierowniczką czy
telni była Matylda Torbin, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Ja 
giellońskiego, bardzo poważnie traktująca pracę. Czytelnia cieszyła się 
dużą frekwencją, 60 do 100 odwiedzin dziennie, organizowane tam były 
imprezy, konkursy, wieczory baśni, pogadanki. Mimo tak dobrego roz
woju już w 1953 r. zapadła decyzja o je j likwidacji ze względu na ma
jące nastąpić połączenie Biblioteki Wojewódzkiej z Biblioteką Miejską 
i konieczność opuszczenia dotychczasowej siedziby. Część księgozbioru 
i sprzęt czytelni zostały przekazane tworzącej się w 1953 r. czytelni dla 
dzieci przy filii Miejskiej Biblioteki na ul. Traugutta. Jej pracą pokiero
wała Dorota Jemioła, która została wkrótce kierowniczką utworzonego 
w tym miejscu w 1956 r. Oddziału Dziecięcego z czytelnią i wypożyczal
nią. Warunki pracy oddziału nie były łatwe, lokal mały i ponury, a śro
dowisko dzieci zaniedbanych wychowawczo. Tym większą rolę pełniła 
w nim biblioteka. Dorota Jemioła dzielnie stawiała czoło trudnościom, 
dzięki jej pracy placówka rozwijała się i ogarniała coraz więcej czytel
ników, ona zaś sama była przez dzieci bardzo łubiana (zapewne też 
i podziwiana, ponieważ uprawiała sport spadochronowy). Prowadziła 
oddział ponad 30 lat.



w  roku 1955 nastąpiło połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
we Wrocławiu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, a biblioteki filialne 
zostały przekazane utworzonym pięciu dzielnicowym bibliotekom pu
blicznym i do nicłi odtąd należała organizacja sieci w mieście. Pierwsze 
lata pracy bibliotek dzielnicowych nie sprzyjały rozwojowi bibliotek dzie
cięcych. Do roku 1959 powstały tylko trzy dalsze placówki dla dzieci; 
oddziały w dzielnicach: W rocław Śródmieście (u l. Staszica), Wrocław 
Fabryczny (u l. Lwowska) W rocław Psie Pole.

Biblioteki te pracowały w trudnych warunkach. Ich księgozbiory były 
nieduże, lokale małe i źle ogrzane, lecz mimo to placówki były wiel
kim dobrodziejstwem dla dzieci spragnionych książek. Biblioteki tętniły 
życiem, organizowały wiele imprez, na których zawsze dopisywała fre
kwencja.

Z uwagi na małą liczbę placówek dziecięcych główny ciężar orga
nizacji czytelnictwa dzieci spoczywał na bibliotekach ogólnych, słabo 
zaopatrzonych w książki dla dzieci (brakowało szczególnie literatury 
przygodowo-podróżniczej, skąpo wydawanej w tamtych latach). W  roku 
1957 księgozbiór dziecięcy wszystkich publicznych bibliotek Wrocławia 
(dziecięcych i ogólnych) wynosił zaledwie 20 669 woluminów. Zasięg 
oddziaływania tych bibliotek w stosunku do dzieci był niewielki —  sku
piały tylko 15,6% uczniów szkół podstawowych.

Z podobnymi, a nawet większymi problemami borykały się także bi
blioteki publiczne województwa wrocławskiego. Bibliotekarze mieli jed
nak duże zrozumienie dla potrzeb dzieci i usilnie dążyli do zmiany tego 
stanu. Ważna rola w tej sprawie przypadła Wojewódzkiej Bibliotece Pu
blicznej. W  roku 1953 —  zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Kultury 
i Sztuki —  powstało w W B P  stanowisko do spraw organizacji czytelnic
twa dzieci. Objęła je Matylda Torbin. Jak podała w swoich wspomnie
niach —  To, co pozostało w nietrwałej pamięci —  pole do działania 
było bardzo duże, bo sieć bibliotek dla dzieci w województwie poza wy
pożyczalnią dziecięcą w Świdnicy jeszcze nie istniała. Dalej pisała: „Na 
początek celem naszym było podjęcie inicjatywy zorganizowania sieci 
bibliotek dziecięcych we wszystkich miastach powiatowych wojewódz
twa wrocławskiego; [ ...] pomoc przy organizacji bibliotek dziecięcych 
polegała na konkretnym praktycznym instruktażu na miejscu w danej 
bibliotece, [...] trzeba było księgozbiór dziecięcy odpowiednio sklasyfi
kować, ułożyć na półkach według działów stosowanych w bibliotekach 
dziecięcych, a następnie założyć osobne katalogi księgozbioru dziecię
cego” („M ateriały Metodyczne” 1973 nr 1).

Wspomniana przez nią wypożyczalnia dziecięca przy Miejskiej Bi
bliotece Publicznej w Świdnicy powstała w roku 1952. Była pierw



szą na Dolnym Śląsku, poza Wrocławiem Początkowo kierowała nią 
Wanda Gaiska, a od roku 1954 pracę w oddziale dziecięcym objęła 
Anna Masłowska, która pracowała tam z zamiłowaniem przez wiele lat, 
aż do emerytury. Była bardzo łubiana przez dzieci za wesołe usposobie
nie I zyczrrwosc'. Oużym powocfzefKem cieszyl'y srę ofgdnrroirvarie 
nią systematycznie „wieczornice” , na których czytano bajki, śpiewano 
i deklamowano. Biblioteka dziecięca w Świdnicy, dobrze usytuowana 
w Ratuszu Miejskim, przyciągała dzieci, mimo że nie mogła im ofero
wać zbyt wiele książek. Jej księgozbiór w rok po otwarciu liczył zaledwie 
920 woluminów, w 1956 r. wzrósł do 2850. Biblioteka skupiała już wów
czas 995 czytelników i dokonywała rocznie około 25 ООО wypożyczeń, 
można więc sobie wyobrazić, w jakim  stopniu księgozbiór był zaczytany. 
Zjawisko to było zresztą dość charakterystyczne dla bibliotek tamtych 
lat. Może trochę w mniejszym stopniu dotyczyło to drugiej biblioteki 
dziecięcej województwa, zorganizowanej w 1953 r. w Jaworze, dzięki 
szczególnej trosce okazywanej bibliotece przez ówczesną kierowniczkę 
Powiatowej Biblioteki w Jaworze, Irenę Papciakową. Oddział Dziecięcy 
w Jaworze obejmował wypożyczalnię i czytelnię, mieścił się w prze
stronnym, jasnym i bardzo ukwieconym pomieszczeniu. Jego pierwszą 
kierowniczką była Janina Malec, a w latach 1954-1961 oddział pro
wadziła, ciesząca się dużym zaufaniem dzieci (nieżyjąca ju ż ) Stefania 
Bajan.

W  znacznie gorszych warunkach przyszło działać utworzonej w roku 
1954 bibliotece dziecięcej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w W ał
brzychu. Została umieszczona w obszernym, ale nieco ponurym lokalu 
przy ul. Sienkiewicza. Startowała z księgozbiorem liczącym tylko 434 
woluminy, który jednak do końca roku powiększył się do 1545 wolumi
nów. Pierwszą kierowniczką i współorganizatorką była Sabina Tomczyk, 
a w roku 1960 kierownictwo przejęła Maria Sękowska. Dzięki jej praco
witości, dużej wiedzy i inwencji biblioteka dziecięca w Wałbrzychu stała 
się po kilku latach wzorcową placówką nie tylko dla powstających no
wych filii dziecięcych, wobec których pełniła rolę biblioteki centralnej, 
ale także dla bibliotek dziecięcych całego województwa wrocławskiego. 
Wyróżniała się zwłaszcza świetną organizacją księgozbioru, dużą aktyw
nością w pracy kulturalno-oświatowej, mimo że warunki do tej pracy 
nie zawsze były dogodne, i to nie tylko w pierwszym okresie. Dzieje 
biblioteki Maria Sękowska przedstawiła w 1984 r. w referacie na uro
czystości 30-lecia (opublikowanym w kwartalniku „Książka i Czytelnik” 
1984 nr 4 ).

W roku 1955 sieć bibliotek dziecięcych województwa powiększyła 
się o oddział dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legnicy. Przez



kilka pierwszych lat rozwijał się on bardzo powoli, ale w latach sześć
dziesiątych wyprzedził wszystkie biblioteki dla dzieci w województwie 
śmiałością w budowie księgozbioru i pięknem wystroju wnętrza. Była 
to zasługa ówczesnego dyrektora M BP w Legnicy, Jana Barana, który 
dał przykład innym bibliotekom, z jakim  rozmachem należy tworzyć 
biblioteki dla dzieci. Przeniesiono ją  do lokalu o dwóch kondygnacjach, 
specjalnie zaadaptowanego do potrzeb biblioteki dziecięcej. Zadbano
0 urządzenie przestronnej wypożyczalni, czytelni, pięknej sali bajek 
z malowidłami ściennymi, pokoju do pracy kółek zainteresowań. Zadzi
wiał w niej nie tylko wystrój wnętrza, ale i stan zbiorów —  zwłaszcza 
imponujący był księgozbiór naukowy czytelni dziecięco-młodzieżowej.

Dnia 2 stycznia 1956 r. został otwarty oddział dziecięcy w Strzeli
nie. Dysponował od razu wypożyczalnią i czytelnią ulokowaną w prze
stronnym i przyjemnym pomieszczeniu. W  latach sześćdziesiątych duży 
wkład pracy do rozwoju oddziału wniosła nieżyjąca już koleżanka 
Wanda Marszałek, która bardzo wcześnie zajęła się pracą informacyjną
1 przysposobieniem czytelniczym. Potrafiła też z dużą umiejętnością kie
rować pracą zespołów dzieci zrzeszonych w kółkach zainteresowań. Ze 
względu na wysoki poziom pracy biblioteka ta stała się częstym miej
scem praktyk i hospitacji bibliotekarzy dziecięcych. Wanda Marszałek 
prowadziła oddział do czasu przejścia na emeryturę w roku 1972.

Przy końcu lat pięćdziesiątych rozwój sieci bibliotek dziecięcych 
w województwie postępował bardzo szybko. W  roku 1958 nowe pla
cówki powstały w Dzierżoniowie, Lubinie, Oleśnicy, Jeleniej Górze 
i Świebodzicach, a w roku 1959 —  w Wołowie, Ząbkowicach, Cie
plicach, Boguszowie, Mieroszowie oraz filia w Wałbrzychu.

Sieć bibliotek dziecięcych obejmowała 16 placówek w województwie 
i 5 we W rocławiu. Pełny rozwój biblioteki te osiągały w latach sześć
dziesiątych, niektóre miały bardzo dobre efekty pracy, jak  na przykład 
oddział dziecięcy w Świebodzicach, który dzięki energii oraz umiejętno
ściom pedagogicznym jego kierowniczki, Danuty Dynel-Jędrowiak (póź
niej zastępcy dyrektora W iM B P we W rocław iu), wytrwale współpracu
jącej ze szkołami miał bardzo wysokie wskaźniki czytelnictwa i służył 
jako miejsce hospitacji i praktyk bibliotekarskich.

Bardzo żywym ośrodkiem działalności kulturalno-oświatowej stała 
się też biblioteka dziecięca w Boguszowie (pow. wałbrzyski) kierowana 
przez pełną energii, inwencji i obdarzoną wielkim poczuciem humoru 
Zofię Harężlakową.

Interesującą pracą zwracała uwagę biblioteka dziecięca w Dzierżo
niowie ze względu na daleko posuniętą współpracę biblioteki z harcer
stwem. Efektem tej współpracy były stałe dyżury harcerzy w bibliotece



i wydatna pomoc w innych pracach, nie jako zajęcia sporadyczne, ale 
wieloletnia, trwała forma współdziałania. Była to zasługa Elżbiety Mo
szyńskiej, bibliotekarki i działaczki harcerstwa.

Lata sześćdziesiąte przyniosły w rozwoju bibliotekarstwa dziecięcego 
wiele korzystnych zmian. Dotyczyły one stanu sieci bibliotek dziecię
cych, liczebnego i jakościowego stanu zbiorów dla dzieci, będącego 
w posiadaniu bibliotek ogólnych i dziecięcych, poziomu opracowania 
tych zbiorów oraz pracy z czytelnikiem. Przyniosło to w konsekwencji 
bardzo znaczny wzrost czytelnictwa. Gdy w roku 1960 dzieci korzysta
jące z bibliotek publicznych W rocławia stanowiły zaledwie 23,1% ogółu 
uczniów szkół podstawowych, to w roku 1970 biblioteki publiczne mia
sta ogarniały już 46% uczniów. Lata te były też okresem ożywionej i ak
tywnej pracy wychowawczej z młodocianym czytelnikiem. Patronowało 
tej pracy Ministerstwo Kultury organizując długofalowe konkursy. Rów
nież nowe biblioteki dla dzieci powstawały w szybkim tempie. We Wro
cławiu w latach 1960-1969 zorganizowano 22 nowe placówki. Biblioteki 
dzielnicowe Wrocławia poświęcały wiele starań poprawie warunków ich 
pracy, powiększeniu lokali, zaopatrzeniu w estetyczny i funkcjonalny 
sprzęt. Starania szczególnie dotyczyły wzbogacenia zbiorów.

Równie prężnie rozwój sieci bibliotek dziecięcych postępował w wo
jewództwie wrocławskim. Tworzono je już nie tylko w większych 
miastach, ale i w zupełnie małych miejscowościach, jak Bierutów, 
Szczawno-Zdrój, Chojnów, Jedlina, Sobieszów. Przy końcu 1969 r. 
w województwie (poza W rocławiem) działały już 52 biblioteki dla 
dzieci. Warunki ich pracy były różne, niekiedy nawet złe, ale usilnie 
dążono, aby ten stan zmienić. Starano się o adaptacje lokali do po
trzeb bibliotek dziecięcych, a projektowanie wnętrz bibliotek przez ar
chitektów wnętrz przestało być —  po przykładzie Miejskiej Biblioteki 
w Legnicy —  zjawiskiem odosobnionym.

Ze wzrostem liczby bibliotek rosła również liczba bibliotekarzy. Bi
blioteki dla dzieci Wrocławia zatrudniały przy końcu 1969 r. 40 bibliote
karzy, a biblioteki województwa —  66. Kwartalne seminaria musiały się 
już odbywać w dwóch grupach. Bibliotekarze dziecięcy ze względu na 
specyfikę pracy tworzyli i tworzą nieco wyodrębnioną grupę. Już wów
czas był to zespół ludzi przywiązanych do swego zawodu, mających —  
zwłaszcza we Wrocławiu —  wysokie kwalifikacje, a niekiedy nieprze
ciętne uzdolnienia organizacyjne i pedagogiczne. Bardziej doświadczeni 
bibliotekarze brali udział w pracy szkoleniowej w zakresie bibliotekar
stwa dziecięcego prowadzonej intensywnie przez W iM B P  ze względu 
na stale rosnącą liczbę nowych pracowników tych bibliotek, a także 
w organizowanych w latach 1967-1971 we Wrocławiu ogólnopolskich



kursach wstępnych dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Najbardziej 
czynni na tym polu byli pracownicy oddziału dziecięcego W IM BP. W la
tach sześćdziesiątych (do 1974 r .)  —  kierownikiem tego oddziału była 
Elżbieta Machowczyk, bardzo uzdolniona, o niespożytej energii. Miała 
wiele osiągnięć w pracy, między innymi stworzyła rozbudowany war
sztat służby informacyjnej dla dzieci, ale przede wszystkim jej sukcesy 
dotyczyły działalności kulturalno-oświatowej. Długo i z powodzeniem 
prowadziła teatrzyk Ekslibrisik, którego zespół korespondował z Marią 
Kownacką.

Bliskimi współpracownikami W iM B P  w pracy szkoleniowej byli także 
instruktorzy czytelnictwa dziecięcego dzielnicowych bibliotek W rocła
wia, którzy brali udział w prowadzeniu zajęć szkoleniowych, badań nad 
czytelnictwem dzieci, referowali zagadnienia na sesjach. Do grona tego 
należały: Bożena Brzósko, Zofia Gawryszewska, Czesława Gottfried, 
Maria Horbowa, Maria Janik , Elżbieta Kowalow. W  pracy szkoleniowej 
najbardziej czynna była Zofia Gawryszewska, absolwentka polonistyki, 
która po kilku latach pracy instruktorskiej przeszła do bezpośredniej 
pracy z dziećmi jako kierownik filii dziecięcej przy ul. Piaskowej we 
W rocławiu. W  swojej praktyce zawsze dążyła do doskonalenia pracy 
z czytelnikiem indywidualnym i dzieliła się często uwagami na ten te
mat w czasie szkoleń, sesji i w publikowanych artykułach.

Jedną z najbardziej utalentowanych bibliotekarek była Jadwiga Pa- 
cuszko, która kierowała pracą oddziału dziecięcego w Lwówku Śląskim 
przez 29 lat, od jego powstania w 1962 do roku 1991, to jest do przejścia 
na emeryturę. Prowadziła z zamiłowaniem pracę zespołów dziecięcych, 
w tym kółka recytatorskiego i kukiełkowego. Organizowane przez nią 
imprezy, do których przeważnie sama pisała scenariusze, miały bardzo 
wysoki poziom.

Na szczególną wdzięczność dzieci zasłużyła Aniela Godlewska, 
zmarła w roku 1988, która przez 21 lat kierowała filią dziecięcą we Wro
cławiu przy ul. Więckowskiego, w środowisku, gdzie było dużo dzieci 
pozbawionych należytej opieki rodzicielskiej. Poświęcała tym dzieciom 
wiele uwagi i troski, organizowała zajęcia rozwijające zainteresowania, 
pomagała w odrabianiu lekcji, a często dzieliła się śniadaniem. Dzięki 
jej zabiegom biblioteka stała się dla nich miejscem relaksu i nauki, na 
którą często nie miały warunków w domu.

Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na omówienie pracy wszy
stkich bibliotekarzy, którzy mieli osiągnięcia w pracy z dziećmi. Chcia
łabym więc wymienić nazwiska przynajmniej niektórych wyróżniających 
się długoletnią staranną pracą. Były to emerytowane już bibliotekarki: 
Zofia Janczewska (kierowniczka filii na Biskupinie we Wrocławiu, która



pracując wśród dzieci bardzo oczytanych, umiała odpowiednio dosto
sować do ich poziomu program działania); Janina Rzońca, Zbigniewa 
Balawender, Marianna Kaniak i Barbara Zięba (bibliotekarki Rejono
wej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Struga we W rocław iu"), Helena 
Kasińska (zdobyła I miejsce w konkursie na opowiadanie baśni zor
ganizowanym w W iM B P  we Wrocławiu w 1971 r .) , Jadwiga Kołodziej 
(z Rejonowej Biblioteki im. Marka Hłaski we W rocław iu), Elżbieta Ada
mus (z biblioteki dziecięcej w Oleśnicy) oraz wiele innych.

Na szczególne wspomnienia zasługują już nieżyjące; Maria Kołacz, 
która przez 29 lat z oddaniem pracowała w kilku filiach dziecięcych 
W rocławia, i Zofia Szubartowicz, która przez 16 lat prowadziła Oddział 
Dziecięcy Miejskiej Biblioteki w Oławie (uzyskała ze swymi czytelnikami 
I nagrodę w konkursie „Pracujem y z Kukiełką” zorganizowanym przez 
W iM B P w 1965 r .) .

Bibliotekarzy dziecięcych łączyła duża koleżeńskość cementowana 
w czasie kwartalnych szkoleń, odbywanych nie tylko w W iM BP we 
W rocławiu, ale i w różnych bibliotekach wrocławskich oraz na tere
nie województwa, a także poza nim, również w czasie spotkań orga
nizowanych dla dzieci z okazji zakończenia wojewódzkich konkursów 
czytelniczych. Czasami na naszych spotkaniach bywała obecna Maria 
Gutry, która w tamtych czasach sprawowała pieczę nad organizacją 
czytelnictwa dzieci jako starszy radca Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Na temat zasług Marii Gutry wypowiadali się już inni, ja  chciałabym 
podkreślić fakt, iż ogromny autorytet, jakim  się cieszyła, przyczyniał 
się bardzo do nadania dużej wagi zagadnieniom czytelnictwa dzieci. 
Osiągnięcia lat sześćdziesiątych, wielki postęp, jaki wówczas nastąpił 
w organizacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, były w dużej mierze efek
tem jej pracy, precyzyjnie opracowanych przez nią zarządzeń, instrukcji 
i pomocy metodycznych, a nade wszystko ogromnej pracy szkolenio
wej. Jako instruktor czytelnictwa dziecięcego W iM B P  we Wrocławiu 
uczestniczyłam w odbywających się kilka razy w roku seminariach pro
wadzonych przez Marię Gutry. Dawały nam one potrzebną wiedzę do 
naszej pracy. Narady te kształtowały także naszą postawę wobec cze
kających nas zadań, wyrabiając odpowiedzialność i samodzielność. In
struktorów czytelnictwa dziecięcego bibliotek wojewódzkich pani Maria 
traktowała jak swoich bliskich współpracowników, darzyła nas przy
jaźnią, stawiając jednocześnie duże wymagania i wyznaczając nieraz 
bardzo pracochłonne zadania. W  ich wykonywaniu towarzyszyła nam

 ̂ Po reorganizacji w latach osiemdziesiątych dzielnicowe biblioteki Wrocławia otrzymały 
nazwę Rejonowe Biblioteki Publiczne.



świadomość oparcia, jakie nam stwarzała, a duże znaczenie miał częsty 
bezpośredni z nią kontakt, telefoniczny oraz w korespondencji oficjalnej 
i półoficjalnej.

W  czasie swojej pracy w Ministerstwie pani Gutry bywała często we 
Wrocławiu, a po przejściu na emeryturę przyjeżdżała jako wykładowca 
lub łionorowy gość sesji poświęconych literaturze dziecięcej lub czytel
nictwu dzieci. Ostatni raz gościliśmy ją  na sesji „Biblioteka i Książka 
w Służbie Dziecka” w roku 1979. Była wówczas obecna na otwarciu wy
stawy poświęconej Kawalerom Orderu Uśmiecłiu. Ponieważ sama miała 
to odznaczenie, w ekspozycji przedstawiono jej dorobek pracy. Był to 
symboliczny wyraz szacunku ze strony wrocławskicłi bibliotekarzy.

Kończę z uczuciem wdzięczności dla wielu wspaniałych) ludzi, z któ
rymi mogłam współpracować. Przedstawiłam w sposób migawkowy 
pracę niektórych z nich. Słowa dużego uznania należą się wszystkim 
bibliotekarzom, którzy w bardzo trudnych latach pięćdziesiątych i nieła
twych jeszcze latach, jakie po nich nastąpiły, prowadzili pracę z dziećmi 
w bibliotekach publicznych Dolnego Śląska.

Zofia Sierykow
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nową, ciekawą książkę 

z serii

Małgorzata CZERWIŃSKA
"PISMO I KSIĄŻKA W SYSTEMIE L. BRAILLE’A 
W POLSCE. Historia i funkcje rewalidacyjne".

Problematyka niewidomych, specyfiki ich życia od dawna stanowi przedmiot 
badań psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych w wyniku czego 
powstała w Polsce obszerna literatura dot. tych dziedzin. Natomiast prob
lematyka pisma i książki dla niewidomych nie posiadała dotąd samodziel
nego, wyczerpującego omówienia. Lukę tę zapełniła książka dr Małgorzaty 
Czerwińskiej, którą Państwu oferujemy. Podstawowe pytanie które Autorka 
stawia w swej pracy brzmi „czy książka brajlowska w Polsce ma 
przyszłość?".

Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od książki i pisma ludzi 
widzących, pismo i książka brajlowska pełnią funkcje rewalidacyjne, uczest
nicząc w procesie rehabilitacji osób niewidomych. Odpowiedź na te pytanie 
znajdziecie Państwo w tej publikacji. Będzie ona bardzo przydatna zarówno 
teoretykom zajmujacym się badaniami jak i praktykom mającym styczność 
ze środowiskiem niewidomych.

JE S T  TO PRACA PIONIERSKA !
Stron 142, Cena 20 zł.
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nową, ciekawą książkę 
z serii

«  NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA »
Jadwiga SZM ID T

„BIBLIOTEKI POLSKIE 
WE WSPÓŁCZESNYM  

LONDYNIE”
Jest to pierwsza książka na naszym rynku wydawniczym omawiająca w tak pełny 

sposób historię i stan polskich placówek bibliotecznych w Wielkiej Brytanii. Autorka 
mieszkająca od trzech dziesięcioleci na Wyspach jest od 10 lat związana pracą zawodo
w ą z Biblioteką Polską POSK w Londynie, zna więc omawianą problematykę niejako 
od środka. Książkę otwiera rozdział „Polska emigracja powojenna w Wielkiej 
Brytanii”, pozwalający lepiej zrozumieć losy Polaków i ich kulturę w minionym 
półwieczu.

Oto spis rozdziałów:

1. POLSKA EMIGRACJA POWOJENNA W WIELKIEJ BRYTANII
2. BIBLIOTEKI POLSKIE W LONDYNIE. TŁO HISTORYCZNE I STAN OBECNY

a) Biblioteki naukowe
b) Biblioteki parafialne
c) Biblioteki szkolne

3. PODSUMOWANIE

Książka zawiera streszczenie w języku angielskim, bibliografię oraz indeks osób, 
instytucji i organizacji występujących w tekście. Także wykaz omówionych bibliotek 
z adresami.

Polecamy książkę do zbiorów podręcznych każdej większej biblioteki, a także 
polonistom, historykom i wszystkim interesującym się losami Polaków, których los 
rzucił poza granice Kraju.
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